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 الملخص التنفيذي
 

تركز الهدف العام للدراسة حول تحليل أوضاع القوى العاملة في األراضي الفلسطينية ودراسة مكوناتها ومتابعة                   

ادها التطبيقية، وذلك للتغلب على معوقاتها      تطوراتها ومن ثم الوقوف على سياسات تشغيلها من جوانبها النظرية وأبع           

باعتماد سياسات تشغيلية فاعلة ومتكاملة تقود إلى تحقيق االستغالل األمثل لرأس المال البشري الفلسطيني من منطلق                 

أهمية المورد البشري كأحد العناصر االقتصادية الرئيسة، ودور هذا المورد في النشاط اإلنتاجي وتحقيق النمو                    

دي خاصة في ظل ندرة الموارد االقتصادية المادية في فلسطين، وفي ظل ما يتميز به هذا العنصر من مهارة                    االقتصا

ولهذا الغرض فقد اعتمدت الدراسة المنهج العلمي في مجاليه الوصفي           .  عالية وخبرة واسعة ومستوى تعليمي رفيع      

ية لقواعد بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        والتحليلي إضافة للتحليل المقارن باالعتماد على النتائج النهائ       

 التي تم إعدادهما من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، باإلضافة إلى تحليل ألهم                 2007 و 1997لعامي  

 .المؤشرات االقتصادية
 

لقوى العاملة في األراضي    وقد جاءت الدراسة في ثالثة فصول رئيسة، تناول الفصل األول الخلفية العامة ألوضاع ا               

 في محاولة لتشخيص هذه     2008 إضافة للتطورات التي حدثت في العام         2007 و 1997الفلسطينية استناداً لتعدادي    

القوى العاملة التشخيص الدقيق وفي مسعى للتيسير على صناع القرار من أجل رسم وانتهاج السياسات التشغيلية                    

نظمة وسياسات تشغيل القوى العاملة ومدى فعاليتها حيث تم إيضاح أوضاع التشغيل             وتناول الفصل الثاني أ   .    المالئمة

المتمثلة في توفير العمل الالئق لمن يطلبه والقادر عليه، إضافة إلى إلقاء الضوء على إدارة أسواق العمل وتحسين                     

 سوق العمل من األيدي العاملة       مستويات االنتاجية واالهتمام بمعالجة الفوراق ما بين الطلب متمثالً في إحتياجات            

أما الفصل الثالث فقد تطرق لفرص وآفاق تطوير         .  والعرض متمثالً بمخرجات العملية التعليمية والراغبين بالعمل       

سياسات التشغيل بغية االستجابة الحتياجات القوى العاملة الفلسطينية المستقبلية من خالل االستشراف لعشر سنوات                

و السكاني، هذا إضافة إلى الملتحقين بالجامعات وخريجها، وكذلك النمو المتوقع في الفئة العمرية              قادمة في مجاالت النم   

الشبابية الذين يشكلون الفئة األكبر في الطلب على العمل وتأثير ذلك على رسم وإعداد سياسات مالئمة تواكب                      

 .التطورات المستقبلية المحتملة وبسيناريوهات متوقعة
 

 التي تزايدت   2007 و 1997تطورات نمو القوى العاملة في األراضي الفلسطينية فيما بين عامي            أوضحت الدراسة   

% 3.5وبمتوسط نمو سنوي    %  41.0 أي بزيادة عامة بلغت      2007 ألفاً في    849 إلى   1997 ألفاً في    602أعدادها من   

 مليون نسمة في العام     3.7 إلى   1997م   مليون نسمة في العا    2.9وكان ذلك مترافقاً مع نمو السكان خالل هذه الفترة من           

هذا وقد شكلت القوى العاملة في الضفة الغربية        %.    2.5وبمتوسط نمو سنوي قدره     %  27.6 أي بزيادة عامة     2007

 فقد شكلت القوى العاملة في      2007في قطاع غزة لنفس العام، أما في عام          %  29.2 مقابل   1997في عام   %  70.8

 . في قطاع غزة لنفس العام% 32.1مقابل % 67.9الضفة الغربية ما نسبته 
 

 ألف متعطل على مستوى األراضي الفلسطينية في        227وجرى متابعة أعداد ونسب المتعطلين الذين تجاوزت أعدادهم         

وقد .     ألفاً في قطاع غزة وما لهذه الظاهرة من تداعات خطيرة           115 ألفاً في الضفة الغربية و     112 منهم   2008العام  

سة العاملين من حيث ديمومة عملهم كعمالة تامة أو عمالة محدودة والتي تعكس بدورها حالة االستقرار                  صنفت الدرا 

الوظيفي من عدمه، كما تم دراسة تطورات ونمو القوى العاملة الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي فيما بين التعدادين                  



 والتعدين والصناعات التحويلية إلى األنشطة الخدمية        وكان من أبرزها التحول السلبي من األنشطة السلعية كالزراعة         

 . وخاصة في الوظائف الحكومية بشقيها المدني والعسكري
 

ولالستفادة من العنصر البشري الفلسطيني على الوجه األكمل فإن لسياسات التشغيل الفاعلة دورها وأهميتها باعتبارها                

جال االستفادة القصوى من الطاقة البشرية وتشغيل الباحثين عن عمل          منهاجاً محدداً ومعتمداً من السلطة المختصة في م       

 . بما يتفق مع خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية
 

وبإجراء تحليل لواقع وأنظمة سياسات التشغيل في األراضي الفلسطينية وربطها بأبرز المؤشرات االقتصادية، تبين عدم               

لة من قبل الجهات الرسمية المعنية والتي أكدتها المؤشرات االقتصادية متمثلة في             وجود سياسات تشغيل محددة ومتكام    

ثم ازدادت في العام    %  20.3 نحو   1997استمرار ارتفاع معدالت البطالة التي بلغت في األراضي الفلسطينية في العام            

وقد .    القوى العاملة من مجموع   %  26.0 إلى أن بلغت     2008ثم استمرت في الزيادة في عام        %  21.5 إلى   2007

%      19.0اتضحت الفوارق الكبيرة في أوضاع القوى العاملة ومعدالتها بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت                   

، وقد انعكس هذا التدني في مستويات التشغيل إلى ارتفاع في نسبة الفقر             2008لكل منهما على التوالي للعام      %  64.0و

 مع تنامي   2007في عام   %  34.5 وازدادت لتصل إلى     1997في عام   %  22.5لغت  في األراضي الفلسطينية حيث ب    

 . ظاهرة الفقر المدقع بوجه خاص
 

كان الناتج المحلي اإلجمالي صورة من صور التراجع في النمو االقتصادي الفلسطيني  حيث تراجع معدل النمو للناتج                   

 الذي انعكس بدوره على     2008للعام  %  2.0 وأخيراً   2007للعام  %  5.0 إلى   1997لعام  %  12.7المحلي اإلجمالي من    

 دوالر  1438 حوالي   1997نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحقيقية والذي كان قد بلغ في عام                 

 . 2008 دوالر أمريكي في العام 1290 دوالر أمريكي ثم أصبح 1298 إلى 2007أمريكي وانخفض في عام 

السياسات التشغيلية من حيث المساهمة المباشرة في استقرار معدالت التشغيل عند أعلى مستوياتها             وبالنظر ألهم أهداف    

وبقاء معدالت البطالة في أدنى مستوياتها وعلى ضوء دراسة المؤشرات االقتصادية السابق اإلشارة إليها، تبين أن كافة                 

 غياب سياسة تشغيلية فلسطينية محددة وقادرة على        هذه المؤشرات كانت سلبية بالدرجة األولى، وذلك يعكس مرة أخرى         

 وحتى  1997التعامل مع هذه األوضاع بما يتناسب مع الواقع السياسي واالقتصادي الفلسطيني في العقد المنصرم من                 

وكإشارة واضحة لعدم االستفادة التامة من الطاقة اإلنتاجية البشرية بالشكل المطلوب             .     وما تاله من سنوات    2007

 قد أعطى الحق لمجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل        2000متاح وذلك على الرغم من أن قانون العمل الفلسطيني لعام           وال

 .لجنة استشارية تضطلع برسم السياسات العمالية وبصالحيات تمكنها من القيام بواجباتها
 

سماح بتشغيل الفلسطينيين لديها تارة     وقد أدى غياب سياسات تشغيلية مالئمة في ظل ممارسات إسرائيلية تراوحت بين ال            

واالستغناء عنهم تارة أخرى إلى مضاعفة من معاناة المتعطلين الفلسطينيين وانحسار فرص العمل المتاحة لديهم في                  

أضيق نطاق مع إضطرارهم أحياناً كثيرة للعمل في ظروف غير الئقة تحفها مخاطر عديدة وبأجور زهيدة، وقد مثل                    

ل خطيرة في الممارسات اإلسرائيلية تجاه العمالة الفلسطينية وتطبيقها من جانب واحد، وكانت قد               نقطة تحو  2000عام  

من مجموع  %  25.0 من حيث استيعاب سوق العمل اإلسرائيلي لنحو         1999بلغت العمالة الفلسطينية ذروتها في العام       

كما .   دورها في زيادة مصادر الدخل الفلسطيني      القوى العاملة الفلسطينية مع ارتباط ذلك بعوائد وأجور مرتفعة كان لها          

ظهرت سلبيات اقتصادية متعددة تمثلت في حرمان المجتمع الفلسطيني من الطاقات االنتاجية البشرية وهجرة الكثير من                

   . العقول الفلسطينية المبدعة، هذا بجانب خسائر كبيرة جراء االستنكاف الوظيفي الذي رافق حالة اإلنقسام الفلسطيني



، فإنه من المتوقع أن تصل أعداد       2020وباستشراف أوضاع القوى العاملة الفلسطينية من حيث النمو السكاني حتى العام            

 مليون نسمة مقارنة    1.2 مليون نسمة في العام المذكور، أي بزيادة قدرها           5.2السكان في األراضي الفلسطينية إلى      

ستوى مجموع الفترة ككل، والتي تعني بدورها زيادةً في أعداد السكان           على م %  29.7 وبنسبة زيادة قدرها     2010بالعام  

 . الواقعين داخل القوى العاملة عاماً بعد آخر كباحثين عن عمل
 

وإذا كانت معاناة الخريجين هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة خالل السنوات األخيرة، فإنه من                   

د استشراف أوضاع القوى العاملة الفلسطينية وخاصة بين الشباب الخريجين على            المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة عن     

 ضمن ثالثة سيناريوهات    2019/2020ضوء التقديرات المتوقعة لزيادة أعدادهم في السنوات العشر القادمة وحتى عام            

تحاق بالتعليم الجامعي، حيث    للثالث استناداً إلى اإلقبال المتزايد على اال      %  5للثاني و %  4لألول و %  3بمعدل نمو سنوي    

 ضمن السيناريو األول وهو     2019/2020 ألفاً في العام     37يتوقع أن يصل عدد الخريجين الداخلين لسوق العمل نحو          

 .األقرب إلى الواقع
 

ين هذا وال يقتصر األمر على الشباب الخريجين الداخلين لسوق العمل فقط، وإنما يمتد أيضاً إلى غير الخريجين وهم الذ                  

 عاماً، حيث كانت قد قدرت أعدادهم       14  -10يتسربون من المراحل التعليمية في مراحل عمرية مبكرة تتراوح بين            

وقد .    من مجموع السكان في نفس الفئة العمرية في األراضي الفلسطينية         %  3.1 ويمثلون   2007 ألفاً في عام     15بنحو  

لمتسارع في أعداد المتعطلين عن العمل من شرائح المجتمع         خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في ظل النمو ا         

ولعدم قدرة االقتصاد الفلسطيني على تلبية احتياجات كافة        .  المختلفة من الجنسين والتي تستمر بالتصاعد عاماً بعد آخر        

راضي الباحثين عن عمل والستمرار التدني في مستويات التشغيل واالرتفاع في مستويات البطالة والفقر في األ                  

الفلسطينية، برزت ضرورة التأكيد على رسم وإعداد سياسات تشغيلية تتناسب مع حاضر ومستقبل القوى العاملة                   

 . الفلسطينية
 

وللخروج بسياسات تشغيلية فاعلة ومتكاملة، تدعو الضرورة إلى الربط الشامل بين سياسات التشغيل واستراتيجيات                

تعليم العالي مع احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات ومن وقت آلخر،            التعليم العالي بحيث تتوافق مخرجات ال     

ويساعد في ذلك التحديد الدقيق     .  مع توجيه مزيد من االهتمام للفئة الشبابية لكونها األكثر تضرراً من حيث البطالة العالية             

داتها وما يحيط بها من إيجابيات       لمفاهيم سياسات التشغيل والتشخيص السليم ألنظمتها والوقوف على أبعادها وامتدا           

وسلبيات ومكامن قوة وجوانب ضعف من خالل اإلطالع على تجارب الدول األخرى المجاورة والتي تتمتع بظروف                  

متشابهة وأوضاع متقاربة مع أحوال المجتمع الفلسطيني، وباإلضافة إلى االهتمام بدور هيئات المجتمع المدني                   

ت غير المنظمة لما لها من أهمية في تشغيل نسبة عالية من األيدي العاملة                  ومؤسسات القطاع الخاص والقطاعا   

الفلسطينية تساهم في بقاء مستويات البطالة في أدنى حدودها دون إغفال أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية ومتجددة تساعد                  

دراسات واإلصدارات الدورية للجهاز    على توفير احتياجات إعداد السياسات التشغيلية المنشودة مع أهمية االستفادة من ال           

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني وغيرها من الدراسات المتخصصة
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

23

 االولالفصل 
 

 المقدمة
 

 أهداف الدراسة

 .تسليط الضوء على عنصر مهم من عناصر الموارد االقتصادية في فلسطين وهو القوى العاملة •

 .دراسة مكونات القوى العاملة من حيث التشغيل والبطالة •

 .متابعة تطورات واتجاهات نمو القوى العاملة في فلسطين •

 . الراهنةالوقوف على واقع السياسات التشغيلية •

التعـرف على أهم المعيقات لتحقيق التشغيل األمثل للقوى العاملة من حيث أهمية إعداد السياسات المالئمة للتعامل                  •

معهـا ودور المؤسـسات الرسمية في إعداد ووضع الخطط التشغيلية والتطويرية لها بالتعاون مع المؤسسات ذات                 

 .العالقة في المجتمع وااللتزام بتنفيذها

 .فرص وآفاق تشغيل القوى العاملة الفلسطينية وسياساتهاعرض ل •
 

 أهمية الدراسة

تكمن هذه األهمية في الدور الرئيس الذي يمكن أن تؤديه سياسات التشغيل للقوى العاملة، وذلك في األحوال التي تقوم                    

 مورد إنتاجي بالمقارنة    السلطات المختصة بإعداد واعتماد سياسة تشغيلية فاعلة، خاصة وأن العنصر البشري هو أهم             

إذ يتحقق عن تشغيل العنصر البشري منافع متمثلة في   .بغيره من الموارد، كما يتميز بخصائص ينفرد بها سائر الموارد         

االستغالل التام واألمثل ليس لهذا العنصر فحسب وإنما أيضا للموارد االقتصادية المتاحة، فيتحقق عن ذلك زيادة كبيرة                  

 .تحسن في مستوى الرفاهية الذي يمكن أن ينعم به أفراد المجتمعفي معدل النمو و
 

لما كانت فلسطين غنية برأس المال البشري فإنه سيكون له دور مهم في التنمية االقتصادية الشاملة خاصة في ظل ندرة                    

ن ارتفاع مستويات   لذا فإن سياسات التشغيل الفاعلة سيكون دورها ليس فقط في الحد م            .    الموارد االقتصادية المادية  

البطالة بل والقضاء عليها أيضا خاصة وأن الحصول على الوظيفة هو حق طبيعي لكل إنسان قادر عليه وباحث عنه،                    

كما أن االتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان قد كفلت هذا الحق لكل فرد بغض النظر عن اللون أو الجنس أو غيرها                     

 .من صور التمييز
 

القول أيضا أن نجاح سياسات التشغيل إنما هو مرهون أيضا بتوفر األرقام الدقيقة والبيانات التفصيلية                 ومن األهمية   

والمحدثة إضافة إلى اإلصدارات الدورية التي تحرص األجهزة المركزية اإلحصائية على القيام بها وإعدادها وتوفيرها                

 .ثية والدراسات التحليليةلمستخدميها بصورة منتظمة مما يستعان بها في األعمال البح
 

 منهجية الدراسة

تم استخدام المنهج العلمي القائم على وصف الظواهر المختلفة ذات الصلة، مع تحليل هذه العوامل والمتغيرات،                    

 .باإلضافة إلى إجراء التحليل المقارن سواء على المستوى الزمني أو على المستوى المكاني لألراضي الفلسطينية
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 ناتمصادر البيا

 :تستند الدراسة بشكل أساس إلى المصادر التالية •

 .2007 -قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت •

 .1997 -قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت •

 .بيانات مسوح الجهاز والسجالت المركزية وفقاً ألحدث البيانات المتاحة •

 .در األخرى ذات الصلةباإلضافة إلى بعض المصا •
 

 فصول الدراسة

 :تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول رئيسة هي

يتناول عرضاً ألهداف الدراسة، وأهميتها، ومنهجيتها، ومصادر البيانات، وأبرز المفاهيم والمصطلحات           : األولالفـصل   

 .التي وردت فيها

 .الفلسطينية من خالل دراسة مكوناتها واتجاهات نموها القوى العاملة ألوضاع الخلفية العامة يتناول: الثاني الفصل

يتـناول السياسات التشغيلية الراهنة ومدى فعاليتها من حيث االستقطاب التشغيلي والحد من معدالت              : الـثالث الفـصل   

 .  البطالة

 .ايتناول فرص وآفاق تطوير سياسات تشغيلية لتنمية القوى العاملة الفلسطينية وتوظيفه: الرابعالفصل 

 .ملخصا ألهم النتائج والتوصيات: الخامسالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات

     األطفال حتى  استبعاد فأكثر، أي أنها مجموع السكان بعد        عاماً 15 األفراد الذين أتموا     جميع هـم : البـشرية  القـوة  •

 . عاما14ًسن 

 العمالة  مفهومن لسن العمل وينطبق عليهم       النشيطون اقتصادياً، أي جميع األفراد الذين ينتمو       وتعني: العاملة القـوى  •

 .أو البطالة

 . مجموع القوى العاملة إلى مجموع السكان في سن العملهي:  العاملة المشاركةالقوى نسبة •

 جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ولكنهم ال يعملون وال يبحثون عن عمل              هم:  القوى العاملة  خـارج  األفـراد  •

 لألعمال  المتفرغونالطلبة المتفرغون المنتظمون في الدراسة،      : عمل، وتضم هذه الفئة    أيـضاً لل   مـستعدين وغيـر   

 والمصحات ودور العجزة وما شابه،   السجونالمنـزلية بـدون أجـر ذكـوراً وإناثـاً، الزاهدون في العمل، نزالء               

 . كبار السناإلعاقة،العاجزون عن العمل بسبب االصابة أو 

 الذي يمارسه األفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة معينة سواء            األنشطةجميع   الجهد المبذول في     هو: العمـل  •

 العمل  المفهوم أسبوعي أو مياومة أو على القطعة أو نسبة من األرباح أو غيرها كما يدخل في هذا                  أوبراتب شهري   

 .دون أجر أو عائد

م هذه الفئة أصحاب العمل والمستخدمين بأجر،        لسن العمل ويعملون وتض    ينتمون جميع األفراد الذين     وتشمل: العمالة •

 . أي في مصالحهم الخاصة باإلضافة إلى أفراد األسرة غير مدفوعي األجرلحسابهمالعاملين 

 زيادة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ويعملون ساعات أقل من المعتاد ويرغبون في               وهم: المحدودة العمالـة  •

 . أسبوعية فأكثرساعة 35طبيعي وهو عدد هذه الساعات إلى العدد ال
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 ولم يعملوا أبداً العمل جميع األفراد الذين ينتمون لسن     تشمل:  مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية     حسب الـبطالة  •

 مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى       الفترةخـالل فترة اإلسناد في أي نوع من األعمال، وكانوا خالل هذه             

 . مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرقفي الصحف، والتسجيل الطرق مثل مطالعة

 من هم في سن العمل والباحثين عنه ولم يجدونه في فترة اإلسناد مضافاً              وتشمل:  التعريف الموسع  حسب: البطالة •

 . عن العملالمحبطينإليهم 

 .ذي يسبق زيارة الباحث الميداني لألسرة الذي ينتهي يوم الجمعة الاألسبوع هي: االسناد فترة •

 طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من أجله ويسهم بأكبر قدر من القيمة               هـو : االقتـصادي  النـشاط  •

 لجميع ألنشطة   الموحد فـي حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة وذلك حسب التصنيف الصناعي الدولي              المـضافة 

 .االقتصادية 

 أشكال متعددة من المؤسسات والجمعيات الخيرية واالتحادات المهنية والنقابية          هي:  المدنـي  عالمجـتم  مـنظمات  •

 متنوعة إلى   وخدماتوجميعها تقوم بأنشطة    .   والمـنظمات غيـر الحكومية وغير ذلك من التشكيالت         والحـرفية 

 .المجتمع حسب مجال عمل كل منها وال تهدف إلى الربح

ده وتعتمده السلطة المختصة في مجال االستفادة القصوى من الطاقة البشرية            تحد منهاج هي: التـشغيل  سياسـات  •

 األمثل وبما يتفق مع     التشغيل الباحثين عن العمل بما يصب في اتجاه الحد من مستويات البطالة وتحقيق              وتـشغيل 

يق التكامل بين التنمية     مستويات الفقر والحد منه وتحق     ومعالجةالسياسات االقتصادية العامة واستراتيجياتها المعلنة      

 .التشغيلاالقتصادية وأهداف 

 . الضفة الغربية، وقطاع غزةوتشمل: الفلسطينية األراضي •

 لحم، محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام اهللا والبيرة، والقدس، وأريحا، وبيت            وتـشمل : الغـربية  الـضفة  •

 . وسلفيت،طوباسووالخليل، 

 .، وغزة، ودير البلح، وخانيونس، ورفح شمال غزةمحافظات ويشمل: غزة قطاع •
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 الثانيالفصل 
 

 الخلفية العامة للدراسة
 

  خلفية عامة عن أوضاع القوى العاملة الفلسطينية1.2

تعتبـر القوى العاملة الفلسطينية العنصر البشري والمورد االقتصادي الرئيس، فهي التي تقوم بالعمل اإلنتاجي البشري                

كما يساهم هذا العمل في إمداد السوق       .  المادي والخدمي، فيتوفر للسوق المحلي احتياجاته     الـذي يـتولد عـنه اإلنتاج        

الخارجـي بقـدر من منتجاته في األحوال التي تفيض هذه المنتجات عن حاجة السوق المحلي، وتتمتع في الوقت نفسه                    

تستحقه، فيتوفر لها و لمن تعولهم القدرة       كما أن هذه القوى تحقق لعناصرها الدخل الذي         .  بمزايا تنافسية عالية الخواص   

وتتميز القوى العاملة أيضاً بأن جانباً منها يتمتع بقدرات متميزة من حيث   .  على الوفاء باحتياجاتهم من مختلف المنتجات     

 المنتجات  الريادة الواعية واإلدارة العالية التي تقود إلى اتخاذ قرارات مهمة في اختيار المشروعات وتمويلها، وفي إنتاج               

 .وتسويقها
 

هذا ويتمتع المجتمع الفلسطيني منذ العصور السالفة ورغم أشكال المعاناة، بقوى عاملة وفيرة ذات إنتاجية عالية، ميزت                 

المـشتغل الفلـسطيني عـن غيـره أو عن أقرانه من المشتغلين، ليس على المستوى المحلي أو اإلقليمي فقط بل على                      

وقد .  ت به العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية واإلقليمية ورجال الفكر واإلعالم          المـستوى الدولـي، وهو ما شهد      

كانـت تجـربة المـشتغل الفلسطيني في المنطقة العربية خالل العقود الماضية خير شاهد على ذلك وتحديداً مع نهاية                    

 .األربعينات ومطلع الخمسينات  من القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر
 

 ع الحياة االقتصادية واالجتماعية واألوضاع التي يعيشها المجتمع الفلسطيني جعلت القوى العاملة تتأثر تأثراً             غير أن واق  

.  1967كبيـراً بمـن حـولها وخاصة منذ االحتالل اإلسرائيلي لبقية األراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام                    

 تطبيق الكثير من التشريعات والقرارات العسكرية المجحفة التي         فأصبحت أكثر ارتباطاً باالقتصاد اإلسرائيلي خاصةً بعد      

كما لم تنجح السياسة االقتصادية المتبعة في الضفة الغربية وقطاع          .  أعاقت القدرة على اتخاذ القرار االقتصادي المستقل      

 .غزة في تصحيح هذه األوضاع عقب انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية
 

ت نموه ومستويات الخصوبة وحركة الهجرة الداخلية والخارجية كان لها انعكاسات كبيرة            ولعـل حجـم السكان ومعدال     

مستويات اإلنتاجية والقدرات الكامنة، وفرص العمل المتاحة لها، والسعي      : علـى حجـم القـوى العاملة وذلك من حيث         

 .الدءوب للتكيف مع المتغيرات المحلية واإلقليمية
 

دى المرأة الفلسطينية عالية، مع االنخفاض الملموس في معدل الوفيات فإن معدل النمو             ولمـا كانت مستويات الخصوبة ل     

الـسكاني ظـل مـرتفعاً إذا ما قيس بمتوسط معدل النمو السكاني العالمي، كما أدت هذه الخصوبة في الوقت نفسه إلى                      

 .الحفاظ على فتوة المجتمع الفلسطيني من خالل اتساع قاعدة هرمه السكاني
 

 علـى ما سبق فقد شكلت القوى البشرية نسبة عالية مقارنة بمجموع السكان تجاوزت الخمسين بالمائة لمن تبلغ                   وبـناء 

 عاماً فأكثر، مما أتاح لها إمكانية كبيرة نحو القدرة على المشاركة في العمل عاماً بعد آخر، أي بعد بلوغها                    15أعمارهم  

 .المرحلة العمرية التالية
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بشرية لم تكن تنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الدخول في سوق العمل بشكل تلقائي، بل كان                 غيـر أن هذه القوى ال     

هناك حرصاً على التعليم واجتياز مراحله المختلفة، بحيث أن من يبلغ سن الخامسة عشر يستمر في التعليم األساس الذي                   

لى الدراسات العليا في حاالت كثيرة، وذلك في ظل منافسة          بدأه لينتقل إلى التعليم الثانوي ثم التعليم الجامعي مع التطلع إ          

بحـيث صارت معدالت األمية بين الكبار في فلسطين من أقل النسب مقارنة بغيرها من             .   عالـية ومـنقطعة النظيـر     

عى بل أصبح التطلع إلى التعليم فوق الجامعي لمرحلتي الماجستير والدكتوراه هو مطمح تس            .  مجـتمعات العالم المختلفة   

إلـيه شرائح وفئات كبيرة من المجتمع الفلسطيني ليس بين الذكور فحسب ولكن بين اإلناث أيضا، وذلك رغم أن التعليم                    

 .الجامعي والدراسات العليا يتطلب رسوماً ونفقات باهظة التكلفة
 

قسط وافر من التعليم،    لـذلك فإن القوى العاملة الفلسطينية صارت في األغلب قوى مؤهلة تأهيالً عالياً بحصولها على                

تكبد خاللها المجتمع أمواالً طائلة لإلنفاق على أبناءه        .  وجـرى اإلعـداد لها واالستثمار فيها لسنوات عديدة من الزمن          

وذلك باستثناء شريحة محدودة من المجتمع لم تتمكن        .  سـواء كان اإلنفاق على المستوى الفردي أو المستوى الحكومي         

مما أدى إلى وجود قدر من التسرب في التعليم العام          .  ليمها بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة    من مواصلة تأهيلها وتع   

وخاصـة فـي المرحلة اإلعدادية وما يليها، الضطرار هؤالء الصبية البحث عن عمل مضني وبأجر متدني، في ظل                   

ين هذه الشريحة حيال حاضرها غـياب تطبـيق أيـة حقوق أو ضمانات تكفلها القوانين، مع سريان حالة من اإلحباط ب     

 .ومستقبلها االجتماعي واالقتصادي
 

ومع غلبة انتشار المشاريع الفردية والمشاريع الخاصة ذات االستيعاب المحدود للعمل سواء على المستوى الزراعي أو                

باء هي سمة ظاهرة    الـصناعي وحتى الخدمي اإلنتاجي، فقد كانت االستعانة بشريحة العاملين من أفراد العائلة أو األقر              

فـي سياسـة التشغيل السائدة بين أصحاب هذه المشاريع، بحيث أن هذه الفئة كانت تعمل ضمن نظام العمل بدون أجر                     

 .وبدون تعاقدات أو أية التزامات وضمانات تقررها األنظمة والتشريعات السارية والمعمول بها
 

سادت بين الفلسطينيين وسلطات االحتالل منذ انتفاضة       ومـع الـتطورات الـسياسية وحالة الصراع والمواجهات التي           

 فإن ظاهرة البطالة أخذت في التزايد بشكل كبير على مستوى المجتمع الفلسطيني،             2000سبتمبر  / أيلول 28األقصى في   

مـع زيـادة ملحـوظة وبمعدالت أعلى في قطاع غزة، وذلك بالنظر إلى القيود المشددة التي تفرض على حركة انتقال        

فـراد والعمـل والناشئة عن الممارسات اإلسرائيلية المتصاعدة، بحيث بات الحصار التام أو شبه الكامل هو السياسة              األ

التي تحرص السلطات اإلسرائيلية على االلتزام بها، في ظل تغاضي من المجتمع الدولي أو صمت غير مبرر على هذه                   

 .الممارسات بجانب تعاطف محدود مع الفلسطينيين
 

ذلك فإن البطالة العالية التي تفشت بين القوى العاملة أصبحت بطالة مزمنة، كما لم يتم التصدي لعالجها بالقدر                  وعلـى   

الكافـي رغم ارتفاع معدالتها، واقتصر التعامل معها كحلول جزئية محدودة ذات طابع إغاثي مؤقت، األمر الذي جعل                  

إضافة إلى عدد مقارب أيضا يبحث عن العمل في الضفة           ألف متعطل في قطاع غزة يبحثون عن العمل،          115قـرابة   

ومع التسليم بالفروق   .  2008 ألف متعطل وبمجموع يتجاوز ربع مليون فرد وذلك في عام            112الغـربية يـصل إلى      

المعـتادة بـين أوضاع الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث مساحة األراضي وتوزيعات السكان واالنفتاح على العمل                  

يل وحـرية التـنقل بين الداخل والخارج فإن أوضاع القوى العاملة زادت اتساعا في فجواتها من حيث                  داخـل إسـرائ   

 .التصنيف القطاعي حسب النشاط االقتصادي بحيث انعكس ذلك سلبا على أوضاع العاملين في قطاع غزة
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 2007، 1997 في تعدادي ة اإلطار العام للقوى العاملة في األراضي الفلسطيني2.2

ثق اإلطار العام للقوى العاملة ألي بلد من البلدان من مجموع السكان وتصنيفاتهم المختلفة، حيث يقسم السكان بموجب               ينب

 عاما أي األطفال بأعمارهم المختلفة ثم القوى البشرية أو السكان من            14ذلك إلى مجموعتين رئيستين هما السكان حتى        

 . عاماً فما فوق15سن 
 

ية فتنقسم بدورها إلى مجموعتين تضم األولى من هم داخل القوى العاملة، وتضم الثانية من هم                أمـا فـئة القوى البشر     

خـارج القـوى العاملـة كربات البيوت غير العامالت وطالب المدارس والمرضى والمقعدين والمعتقلين والمساجين،                

 . المتعطلينوأخيراً فإن القوى العاملة تنقسم بدورها إلى عمالة تامة و عمالة محدودة ثم
 

 1997 اإلطار العام للقوى العاملة الفلسطينية وفقاً لتعداد 1.2.2

 أول تعـداد وطني يتم في فلسطين حيث جرى هذا التعداد ليغطي مختلف مناطق فلسطين، وعلى                 1997يعتبـر تعـداد     

ي الضفة الغربية    مليون نسمة ف   1.874 مليون نسمة منهم     2.896ضـوء هـذا التعداد فإن مجموع السكان قد بلغ نحو            

هذا .  1وذلك كما هو موضح بالجدول رقم     % 35.3 مليون نسمة في قطاع غزة وبنسبة        1.022مقابل  % 64.7وبنـسبة   

من مجموع السكان وذلك على % 46.2 سنة ما نسبتهم 15وقـد شـكل األطفـال مـن السكان الذين تقل أعمارهم عن         

في قطاع غزة، مما يعني وجود فوارق كبيرة        % 50.0لغربية،  في الضفة ا  % 45.0مستوى األراضي الفلسطينية وبنسبة     

وهذا يدلل على .  فـي نسبة األطفال حيث كانت النسبة عالية في قطاع غزة بالمقارنة مع ما هو سائد في الضفة الغربية                

 ونسب  االتـساع النـسبي فـي قاعدة الهرم السكاني في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، وقد انعكس ذلك على أعداد                   

، مقابل %55.0فقد مثل هؤالء السكان في الضفة الغربية    .   فأكثر 15السكان البالغين والشيوخ، أي السكان بدءاً من عام         

بالمقارنة % 20.3 ألف متعطل شكلوا نحو      121أما فيما يتعلق بالمتعطلين فقد بلغ عددهم نحو         .  في قطاع غزة  % 45.0

عمل، وكانت نسبة المتعطلين هذه متباينة بشكل كبير بين الضفة الغربية وقطاع بالقـوى البشرية أي ممن هم داخل قوة ال   

 .في قطاع غزة% 26.8في الضفة الغربية، مقابل % 17.3غزة حيث بلغت 
 

 1997اإلطار العام للقوى الفلسطينية ): 1(جدول 
 

 البيان الضفة الغربية قطاع غزة المجموع

 مجموع السكان 1873476 1022207 2895683

 األفراد خارج القوى العاملة 560000 317000 877000

 األفراد داخل القوى العاملة 426000 176000 602000

 العاملون عمالة تامة 303000 121000 424000

 العاملون عمالة محدودة 49000 8000 57000

 مجموع العاملين 352000 129000 481000

 مجموع المتعطلين 74000 47000 121000

 معدل البطالة مقارنة مع قوة العمل 17.3% 26.8% 20.3%

النتائج النهائية تقدير السكان والمساكن، األراضي الفلسطينية،       : التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت    :  الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :المـصدر 

 .46 -41حات صف.  1999أيار مايو ) 002(الجزء األول، سلسلة التقارير االحصائية 

 .2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي 

 
 2007 اإلطار العام للقوى العاملة الفلسطينية وفقاً لتعداد 2.2.2

فإن عدد السكان    2 الموضح بالجدول رقم     2007اسـتناداً إلى النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام             

في قطاع غزة، أما السكان الذين      % 37.8في الضفة الغربية،    % 62.2 نسمة منهم    3,668,990الذين تم عدهم فعالً بلغ      
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في الضفة الغربية % 62.4 نسمة منهم  3,767,126تـم عـدهم مضافاً إليهم تقديرات الذين لم يتم عدهم فقد بلغ عددهم               

لنسبي للسكان بعد إضافة من لم يشملهم العد قد تغير بشكل طفيف، أما القوى              وعلـيه فـإن التوزيع ا     %.  37.6مقابـل   

 نسمة يشكلون 2,077,603 ليصل عددها إلى 1997 فما فوق قد أخذت في التزايد مقارنة مع عام        15البـشرية من سن     

ن السكان،  م% 43.4 عاما وبنسبة    14 نسمة لفئة األطفال حتى سن       1,591,387مـن مجموع السكان، مقابل      % 56.6

وذلـك على مستوى مجموع األراضي الفلسطينية وهذا التزايد في القوى البشرية يساهم مستقبالً في زيادة أعداد القوى                  

من مجموع القوى البشرية داخل     % 70.5العاملـة، أما العاملون عمالة تامة على مستوى األراضي الفلسطينية فقد مثلوا             

ن الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، مما يعكس الفروق الكبيرة للعمالة            لكل م % 65.6،  %72.8قوة العمل بنسبة    

هذا ويالحظ أن أكثر من خمس القوى العاملة الفلسطينية كانوا من           .  الـتامة فـيما بـين الـضفة الغربية وقطاع غزة          

لى التوالي أي أن لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة ع% 29.7،  %17.7 مقابل   2007المتعطلـين وفقـاً لـتعداد عام        

 .الفارق في البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة كان ملحوظاً وعالياً
 

 2007اإلطار العام للقوى العاملة الفلسطينية ): 2(جدول 
 

 البيان الضفة الغربية قطاع غزة المجموع

 مجموع السكان الذين تم عدهم فعالً 2281714 1387276 3668990

 مجموع السكان الذين تم عدهم مضافا إليهم تقديرات السكان الذين لم يتم عدهم 2350583 1416543 3767126

  عاما14ًالسكان حتى سن  920649 670738 1591387

  عاما فأكثر15السكان  1361065 716538 2077603

 األفراد خارج القوى العاملة 731000 445000 1176000

 ى العاملةاألفراد داخل القو 576000 273000 849000

 مجموع األفراد داخل وخارج القوى العاملة 1307000 718000 2025000

 العاملون عمالة تامة 419000 179000 598000

 العاملون عمالة محدودة 55000 13000 68000

 مجموع العاملين 474000 192000 666000

 مجموع المتعطلين 102000 81000 183000

 بطالة مقارنة مع القوى العاملةمعدل ال 17.7% 29.7% 21.5%

 ،2008أغسطس / رام اهللا آب ،2007النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية ملخص السكان والمساكن : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المـصدر 

 ،2008 ديسمبر/ النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة ملخص السكان والمساكن والمنشآت، كانون أول

 .2008أبريل / ، نيسان2007مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي 

 
 2007 والوقوف على اتجاهات نمو القوى العاملة المستقبلية على ضوء تعداد 1997 الربط التحليلي ببيانات 3.2

 عند مقارنتها   2007 عام   هـناك عـدد مـن الـتطورات المهمة التي حدثت في اتجاهات نمو القوى العاملة وفقاً لتعداد                 

، فعلى مستوى القوى البشرية أو من هم داخل         3 وفقاً لما هو موضح في الجدول رقم         1997بنظيـراتها فـي تعداد عام       

ومن ثم انخفاض من هم خارج القوى % 41.9إلى % 40.5القـوى العاملة يالحظ حدوث ارتفاع في نسبة هذه الفئة من            

نى ذلك أن الشرائح الخارجة عن القوى العاملة قد انخفض عددها كالتالميذ            ، ومع %58.1إلـى   % 59.5العاملـة مـن     

وربات البيوت غير العامالت والمتقاعدين والمقعدين والمرضى وغير الراغبين في العمل ومن في حكمهم، ومن ثم فإن                 

فف من معاناة الطبقات    ذلـك يعكـس انخفاضاً في معدالت اإلعالة التي يتحملها المشتغلون تجاه غير المشتغلين مما يخ               

أما من حيث البطالة فيالحظ استمرار اتجاهها نحو التزايد خالل التعدادين لترتفع            .  الفقيـرة والمتوسـطة من المشتغلين     

 %.21.5إلى % 20.3 ألف متعطل ومن ثم زيادة نسبتها إلى مجموع القوى العاملة من 70بنحو 
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 )2007 -1997(لة الفلسطينية فيما بين تعدادي التطور النسبي لمؤشرات القوى العام): 3(جدول 
 

 البيان  1997%  % 2007

 داخل القوى العاملة 40.5 41.9

 خارج القوى العاملة 59.5 58.1

 المجموع 100 100

 عمالة تامة 70.4 70.5

 عمالة محدودة 9.3 8.0

 بطالة 20.3 21.5

 المجموع 100 100

 .2009أبريل / ، رام اهللا، نيسان2008مسح القوى العاملة التقرير السنوي : لسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء الف:المصدر
 

 :هذا ويوضح الشكل البياني تصنيف القوى العاملة إلى عمالة تامة ومحدودة ومتعطلين على النحو اآلتي
 

 2007 -1997اتجاهات القوى العاملة الفلسطينية في عامي ): 1(شكل 

 
 

 2008ى العاملة الفلسطينية لعام  اإلطار العام للقو4.2

 ألف نسمة   57 أي بزيادة قدرها     2008 مليون نسمة في عام      3.825ارتفـع عـدد السكان في األراضي الفلسطينية إلى          

من مجموع السكان   % 62.4وقد شكل سكان الضفة الغربية      .  2007بالمقارنة مع عام    % 1.5وبمعدل نمو سنوي قدره     

 .  4 قطاع غزة وذلك كما هو موضح في الجدول رقم في% 37.6 مقابل 2008في عام 
 

لمن هم خارج القوى العاملة     % 58.7مقابل  % 41.3أمـا األفـراد داخل قوة العمل فقد تحسنت نسبتها قليالً لتصل إلى              

وذلـك بالـرغم من ارتفاع أعداد المرضى والمقعدين عن العمل من ذوي االحتياجات الخاصة الناشئة عن االعتداءات                  

رائيلية، وقد يعود هذا التحسن في معدل األفراد داخل قوة العمل إلى تزايد عدد النساء من خريجات الجامعات الالتي                  االس

على % 67.4إن نسبة العاملين عمالة تامة إلى مجموع القوى البشرية فقد بلغت            .  يـرغبن فـي االلتحاق بسوق العمل      

في قطاع غزة، أما نسبة العاملين عمالة تامة        % 53.0لغربية،  في الضفة ا  % 74.2مـستوى األراضي الفلسطينية مقابل      

يعملون بصورة مؤقتة أو غير     % 9.0مقابل  % 91.0إلـى مجموع العاملين فقد بلغت على مستوى األراضي الفلسطينية           

ألنها قد  تامـة، وتشكل فئة العاملين عمالة مؤقتة شريحة من المجتمع تعيش حالة من القلق الشديد، تقتضي االهتمام بها                   

تحمل في ثناياها أوضاعاً تقترب بهم من حالة التعطل، كما أن مقدار األجر الذي يتقاضونه يكون في المعتاد محدوداً أو                    

منخفـضاً، مما يعني أن نسبة كبيرة من جملة العاملين يسودها عدم االستقرار وعدم الرضا الوظيفي مع انخفاض كبير                   
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وهذا يعني أن هذه الفئة     .  تصنيفه ضمن الحاالت التي تقع دون مستوى خط الفقر        فـي دخلها قد يصب أحياناً في اتجاه         

غيـر المستقرة وظيفياً مضطرة لقبول األعمال المعروضة عليها استناداً إلى ارتفاع البطالة السائدة وأن البدائل المتاحة                 

ر طبيعية فهو يفتقد بشكل كبير إلى       وينطلق ذلك من أن المجتمع الفلسطيني يعيش أوضاعاً غي        .  هي محدودة أو معدومة   

االسـتثمارات التـي قـد تساهم في إيجاد وظائف متجددة وإقامة مشاريع جديدة، وأن هناك حالة من عدم توفر المناخ                     

االقتـصادي المالئـم الذي يجذب المستثمرين ويشجعهم نحو القيام بمبادرات نحو توظيف أموالهم في مشاريع تقام في                  

 .األراضي الفلسطينية
 )باآلالف( 2008اإلطار العام للقوى العاملة الفلسطينية ): 4(جدول 

 

 البيان الضفة الغربية قطاع غزة المجموع

 مجموع السكان 2385 1440 3825

  عاما14السكان حتى سن  1011 696 1707

  عاما فأكثر15السكان  1374 744 2118

 األفراد خارج القوى العاملة 783 460 1243

 األفراد داخل القوى العاملة 591 284 875

 العاملون عمالة تامة 439 151 590

 العاملون عمالة محدودة 40 18 58

 مجموع العاملين 479 169 643

 مجموع المتعطلين 112 115 227

 معدل البطالة مقارنة مع قوة العمل 19.0% 40.6% 26.0%

 . مرجع سابق2009ابريل /  رام اهللا، نيسان2008ى العاملة التقرير السنوي مسح القو:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
 

وال ريب أن أرقام الجدول المشار إليه تعكس أوضاعاً بالغة الصعوبة من حيث مجموع المتعطلين ومعدالتهم مقارنة مع                  

تعطلين على مستوى األراضي    القوى العاملة، خاصة وأن هناك ما يتجاوز ربع مليون من القوى البشرية هم في عداد الم               

وال .  خالل عام واحد فقط   % 24.0 ألفاً وبمعدل سنوي قدره      44الفلـسطينية كمـا سبق أن أوضحنا وذلك زيادة قدرها           

تـتوقف المشكلة عند هذا الحد فهناك التباين الكبير في حجم ومعدالت هذه البطالة عند مقارنتها بما هو سائد بين الضفة                     

بحيث أن األحوال التشغيلية في قطاع غزة صارت متردية للغاية وأن نسبة البطالة لديها تقترب من           الغربية وقطاع غزة،    

، وال تعكـس هذه األوضاع سوى جزءاً محدوداً من قسوة الحياة لهذه الفئة المتعطلة وألفراد عائالتهم الملحقين                  41.0%

ن الضفة الغربية وقطاع غزة إال أن معدل هذه         وإذا كانـت هـذه الزيادة في عدد المتعطلين قد حدثت في كل م             .  بهـم 

،       %9.8الـزيادة كـان أقـل فـي الـضفة الغـربية بالمقارنة بقطاع غزة حيث بلغ معدل النمو السنوي في المنطقتين                       

ويعود جزء من هذا النمو الضخم في عدد المتعطلين في قطاع غزة إلى اآلثار المترتبة على                .  علـى التوالـي   42.0%

.  خيـرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة إضافة إلى استمرار حالة الحصار االقتصادي وإغالق المعابر               الحـرب األ  

غيـر أن الـسعي لحـل مـشكلة البطالة أو التخفيف من حدتها على األقل يقتضي القيام بدراسات موسعة حول أشكال                      

 .ف المعنية الرسمية وغير الرسمية في مواجهتهاومعدالت البطالة والتقصي الدقيق حول أسبابها وتحديد مسئولية األطرا
 

 2007 -1997 تطورات توزيع ونمو القوى العاملة الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي فيما بين تعدادي 5.2

يقـوم هـذا التوزيع على أساس التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية المعمول به على المستوى العالمي والذي                  

 International Standard Industrialتـصنيف الـصناعي الدولـي الموحد لألنشطة االقتصادية   يطلـق علـيه ال  

Classification (ISIC( وبناء عليه فإنه يجري تقسيم األنشطة االقتصادية إلى قسمين رئيسيين هما القطاعات السلعية 

دورها إلى خدمات إنتاجية كتجارة الجملة      كما تقسم القطاعات الخدمية ب    .  كالـزراعة، والصناعة، ثم القطاعات الخدمية     
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والتجـزئة، والـنقل والتخـزين واالتصاالت ثم إلى خدمات اجتماعية كاالنشطة العقارية واإليجارية، والتعليم والصحة                

، أمـا توزيع العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط            1والعمـل اإلجتماعـي، واإلدارة العامـة والـدفاع        

 :و موضح بالجداول الالحقة على النحو اآلتياالقتصادي فه
 

  على مستوى األراضي الفلسطينية1.5.2

فإنه يالحظ حدوث زيادة في حجم القوى العاملة على مستوى           )  2007  -1997(بمتابعة هذه التطورات عبر تعدادي      

 2007  -1997الفترة  في  %  34.6 ألف وبنسبة    193 ألف مشتغل بزيادة قدرها      751 إلى   558األراضي الفلسطينية من    

أما عند توزيع القوى العاملة على األنشطة االقتصادية فيالحظ التباين الشديد           .    5وذلك كما هو موضح في الجدول رقم        

بين نشاط وآخر من حيث مدى استيعاب العمالة من جهة ومن حيث معدل النمو فيما بين العامين المذكورين من جهة                     

، فإننا  %25.5 بلغت   1997ءات قد استوعب أعلى نسبة من القوى العاملة في عام            ففي حين أن نشاط االنشا    .    أخرى

، مع حدوث نقص في أعداد القوى        2007فقط في عام    %  15.5نجد أن األهمية النسبية لهذا النشاط قد تقلصت إلى           

ألف مشتغل    26 ألف مشتغل أي بنقص قدره        116 ألف مشتغل إلى     142العاملة لهذا النشاط خالل نفس الفترة من         

 من حيث   2007كما أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة قد برز كأعلى نشاط في عام             %.    2.1وبمعدل تراجع سنوي قدره     

وقد صاحب هذا االختالف في نمو القوى العاملة من نشاط آلخر           %.    17.2استيعابه للقوى العاملة وبلغت هذه النسبة       

 الزراعة ونشاط الصناعة إلى أنشطة خدمية إنتاجية كتجارة الجملة           حدوث تحول ملحوظ في أعداد العاملين من نشاط       

والتجزئة والمطاعم والفنادق وكذلك إلى أنشطة خدمية اجتماعية كاإلدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة والعمل                

ددة التي جرى تطبيقها    وتعود هذه التغيرات والتحوالت في المقام األول إلى الممارسات اإلسرائيلية المتش           .    االجتماعي

، ثم االجتياحات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء،            2000في أعقاب انتفاضة األقصى أواخر عام       

مع تكثيف الحواجز العسكرية واستمرار بناء الجدار الفاصل الذي اقتطع مساحات واسعة من األراضي الزراعية في                  

 .لمشتغلين إلى مواقع أعمالهمالضفة الغربية وأعاق حرية تنقل ا
 

 :ويوضح الشكل البياني التالي هيكلية العاملين من خالل تصنيفها حسب النشاط االقتصادي على النحو اآلتي
 

 ، 1997 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية على األنشطة االقتصادية للعام 10التوزيع النسبي للسكان ): 2(شكل 

  2007والعام 
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 2007، 1997 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية على األنشطة االقتصادية للعام 10توزيع السكان : )5(جدول 
 

 األراضي الفلسطينية

معدل النمو  *1997 *2007

 ***السنوي
 ***الفرق %

 العدد % العدد %

 النشاط االقتصادي

 الزراعة والصيد والحراجة 59022 10.6 60535 8.1 1513 3.0 0.3

 صيد األسماك 895 0.2 2128 0.3 1233 138.0 9.0

 التعدين واستغالل المحاجر 2208 0.4 2158 0.3 50- 2.0- 0.2-

 الصناعات التحويلية 82368 14.8 84008 11.2 1640 2.0 0.2

 إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه 1076 0.2 2616 0.3 1540 143.0 9.2

 اإلنشاءات 142560 25.5 116413 15.5 26147- 18.0- 2.1-

 تجارة الجملة والتجزئة 76508 13.7 129332 17.2 52824 69.0 5.3

 الفنادق والمطاعم 9240 1.6 14792 2.0 5552 60.0 4.8

 النقل والتخزين واالتصاالت 24897 4.5 44819 6.0 19922 80.0 6.0

 الوساطة المالية 4707 0.8 6266 0.9 1559 33.0 2.9
 األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية 7801 1.4 13149 1.8 5348 69.0 5.3
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري 66702 12.0 121261 16.1 54559 82.0 6.1

 التعليم 44581 8.0 79780 10.6 35199 79.0 5.9

 ة والعمل االجتماعيالصح 16618 3.0 27621 3.7 11003 66.0 5.2

9.1 139.0 14063 3.2 24145 1.8 10082 
أنـشطة الخـدمات المجتمعـية واالجتماعية والشخصية        

 *األخرى

 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 2559 0.5 8069 1.0 5510 215.0 12.1

 غير مبين 5847 1.0 13762 1.8 7915 135.0 8.9

 المجموع 557671 100% 750854 100% 193183 34.6 3.0%

 .1999مايو / النتائج النهائية أيار– 1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني * :المصادر

  ملخص السكان –لغربية ، النتائج النهائية للتعداد في الضفة ا     2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      : الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني       ** 

 . مرجع سابق2008ديسمبر /  ملخص السكان والمساكن، كانون أول– مرجع سابق، النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة 2008أغسطس /والمساكن، آب

 .من احتساب الباحثين*** 

 
  على مستوى الضفة الغربية2.5.2

كورين يتبين أن مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية قد ارتفع من            عـند متابعة هذه التطورات فيما بين العامين المذ        

 وبمعدل 2007 -1997وذلك في الفترة  % 30.5 ألف مشتغل وبنسبة     116 ألف مشتغل أي بزيادة قدرها       496 إلى   380

 .6وذلك كما هو موضح بالجدول رقم % 2.6نمو سنوي قدره 
 

 غالبية هذه األنشطة قد حققت نموا يتفاوت قدره من حالة ألخرى            أمـا علـى مـستوى األنشطة االقتصادية فيالحظ أن         

ففيما يتعلق بالزراعة فقد حدث تقلص واضح حيث انخفض عدد العاملين بهذا            .  باسـتثناء نشاطي الزراعة واإلنشاءات    

وبمعدل % 25.0 آالف مشتغل وبنسبة تراجع      10 ألف مشتغل، أي بنقص قدره       31 ألف مشتغل إلى     41النـشاط مـن     

ويعود ذلك في المرتبة األولى إلى ما يعانيه هذا النشاط من           .  2007 -1997خالل الفترة   % 2.9تـراجع سنوي قدره     

انحـسار فـي مـساحة األراضي الزراعية سواء بسبب التوسع االستيطاني الذي يترتب عليه االستيالء على أجزاء من           

األراضي إلى مناطق عسكرية مغلقة، هذا بجانب تشييد        أراضي الضفة الغربية، أو إلى تحويل مساحات واسعة من هذه           

الطرق االلتفافية واستكمال بناء جدار الفصل العازل الذي اقتطع مساحات إضافية من األراضي وهو الجدار الممتد لنحو                 

نهوض أما نشاط اإلنشاءات في الضفة الغربية فقد تأثر سلبيا بشكل واضح ولم يتمكن من النمو وال               .   كـيلو متـراً    600
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إلى    % 28.0طـيلة الـسنوات محـل المقارنـة مع تراجع عدد العاملين فيه، مما ترتب عليه نقص أهميته النسبية من                     

لنشاط التعدين  % 4.0أمـا على مستوى األنشطة التي حققت نمواً ايجابياً فيالحظ أن هذا النمو قد تراوح بين                 %.  21.3

ات والهيئات غير اإلقليمية كحد أقصى، أي أن الفروق في التطورات           لنشاط المنظم % 332.0والمحاجر كحد أدنى وبين     

بـين هـذه األنـشطة كان هائالً وهذا ناشئ عن المحدودية النسبية في نشاط المنظمات والهيئات غير اإلقليمية ومن ثم                     

اجر فمرجعه إلى   أما النمو المحدود للقوى العاملة في نشاط التعدين واستغالل المح         .  سـرعة تأثـرها صـعوداً وهبوطاً      

الحواجـز األمنـية الكثيفة المقامة في مناطق عديدة من الضفة الغربية، والتي تجعل هذا النشاط يتأثر تأثرا كبيرا بسبب                    

ويمكن القول بصورة عامة أن ضعف النمو في        .  ارتفـاع تكالـيف النقل من جهة، وصعوبات التسويق من جهة أخرى           

الزراعة والصيد، والصناعات التحويلية قد دفع المشتغلين نحو التوجه لألنشطة          األنـشطة الـسلعية وتقلصها تحديدا في        

الخدمـية اإلنتاجـية التـي حققـت في مجموعها نموا بمعدالت عالية، كالتجارة والفنادق والمطاعم، والوساطة المالية،                  

شطة خدمات اجتماعية ضمن واألنـشطة العقاريـة، بمـا في ذلك أيضا الوظائف العامة المدنية والعسكرية المصنفة كأن             

اإلدارة العامـة والـدفاع، أي أن هـذه األنـشطة شكلت مالذا للعديد من القوى العاملة التي فقدت وظائفها في األنشطة           

 .السلعية
 2007، 1997 سنوات فأكثر في الضفة الغربية على األنشطة االقتصادية للعام 10توزيع السكان ): 6(جدول 

 

 الضفة الغربية

معدل النمو  *1997 **2007

***السنوي
 ***الفرق %

 العدد % العدد %

 القتصاديالنشاط ا

 الزراعة والصيد والحراجة 41110 10.8 30637 6.2 10473- 25.0- 2.9-

 صيد األسماك 10 0.0 8 0.0 2- 20.0- 2.3-

 التعدين واستغالل المحاجر 2075 0.5 2158 0.4 83 4.0 0.4

 الصناعات التحويلية 58997 15.5 67004 13.5 8007 14.0 1.3

 إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه 874 0.2 1609 0.3 735 84.0 6.3

 اإلنشاءات 106244 28.0 105459 21.3 785- 1.0- 0.08-

 تجارة الجملة والتجزئة 53842 14.2 84106 17.0 30264 56.0 4.5

 ادق والمطاعمالفن 7793 2.1 12380 2.5 4587 59.0 4.7

 النقل والتخزين واالتصاالت 16726 4.4 27151 5.5 10425 63.0 4.9

 الوساطة المالية 3641 1.0 5372 1.0 1731 48.0 3.9

7.0 97.0 5562 2.3 11314 1.5 5752 
األنـشطة العقاريـة وااليجاريـة وأنشطة المشاريع        

 التجارية

 لعامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجبارياإلدارة ا 30873 8.1 45074 9.0 14201 46.0 3.8

 التعليم 29425 7.7 52612 10.6 23187 79.0 6.0

 الصحة والعمل االجتماعي 10334 2.7 17462 3.5 7128 69.0 5.4
أنـشطة الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية       6816 1.8 15219 3.1 8403 123.6 8.4

 **األخرى

 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 1121 0.3 4848 1.0 3727 332.0 15.7

 غير مبين 4545 1.2 13762 2.8 9217 203.0 11.7

 المجموع 380178 100 496175 100 115997 30.5 2.6

 1999مايو / النتائج النهائية أيار– 1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني * :المصادر

  ملخص   –، النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية        2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      : الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني     ** 

 2007 مرجع سابق، 2008أغسطس /السكان والمساكن، آب

 .من احتساب الباحثين*** 



 
 

36

، 1997اهمة العاملين على مستوى النشاط االقتصادي وذلك لعامي         أما الشكل البياني التالي فيوضح التوزيع النسبي لمس       

 : على النحو اآلتي2007
 

 2007، والعام 1997 سنوات فأكثر على األنشطة االقتصادية في الضفة الغربية للعام 10التوزيع النسبي للسكان ): 3(شكل 

 
 

  على مستوى قطاع غزة3.5.2

دثت بين التعدادين الوطنيين حيث يتضح أن مجموع القوى العاملة على            تلك التطورات التي ح    7يوضـح الجـدول رقم      

، وبمعدل نمو   2007 -1997في الفترة   % 43.4 ألف مشتغل وبنسبة     255 إلى   178مـستوى قطاع غزة قد ارتفع من        

 .، أي أن هذا النمو مرتفعاً بالمقارنة مع ما هو سائد في الضفة الغربية%3.7سنوي قدره 

طورات فيالحظ حدوث تقلص في حجم القوى العاملة في عدة أنشطة اقتصادية رئيسة أبرزها الصناعات               وبمتابعة هذه الت  

، وكذلك األمر بالنسبة لنشاط اإلنشاءات الذي       %6.7إلى  % 13.2التحويلية التي تراجعت أهميتها النسبية بشكل كبير من         

فقط، وذلك فيما بين    % 4.3إلى  % 20.5 حـدث بـه أيـضا تـراجع كبير وبصورة حادة، فتقلصت أهميته النسبية من              

 .التعدادين المذكورين
 

ويعود ذلك في المقام األول إلى إغالق غالبية المصانع في قطاع غزة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والذي تزايد                   

لتي يحتاجها هذا   وينطبق األمر نفسه على نشاط اإلنشاءات نتيجة لمنع دخول مواد البناء ا           .  2006بـشدة ابتداًء من عام      

 .النشاط، فانعكس ذلك سلباً على أعمال البناء والعمران بصورة خاصة، والصناعات المرتبطة بها بصورة عامة
 

على % 1.1،  %1.8إضـافة إلـى ما سبق فقد تأثر نمو نشاط الوساطة المالية وكذلك األنشطة العقارية وبتراجع قدره                  

زة والقيود الكبيرة التي خضعت لها سواء من حيث إدخال التحويالت           ونـشأ ذلك عن عزلة المصارف في غ       .  التوالـي 

ومما .  واألمـوال بين الضفة والقطاع أو بين الخارج والقطاع، وجاء تأثر الخدمات العقارية نتيجة لتجميد حركة البناء                

 بل  2006د بدءاً من عام     تجـدر اإلشارة إليه أن التطورات السلبية المشار إليها لم تكن وليدة الحصار االقتصادي المشد              

 .2000أن الممارسات اإلسرائيلية المتشددة كانت ممتدة منذ انتفاضة األقصى عام 
 

% 4.9أما التطورات المتعلقة بزيادة النمو السنوي في األنشطة االقتصادية عبر هذه الفترة فيالحظ أنها قد تراوحت بين                  

وهي فروق  .  اط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه كحد أقصى      لنش% 17.4لنشاط الصحة والعمل االجتماعي كحد أدنى،       

 .أقل تبايناً عند المقارنة مع حالة األراضي الفلسطينية أو مع الضفة الغربية
 



 
 

37

 2007، 1997 سنوات فأكثر في قطاع غزة على األنشطة االقتصادية للعام 10توزيع السكان ): 7(جدول 
 

 قطاع غزة
و معدل النم *1997 **2007

***السنوي
 ***الفرق %

 العدد % العدد %

 النشاط االقتصادي

 الزراعة والصيد والحراجة 17912 10.1 29898 11.7 11986 67.0 5.2
 صيد األسماك 885 0.5 2120 0.8 1235 140.0 9.1
 التعدين واستغالل المحاجر 133 0.1 0 0.0 133- 100.0- 0.0

 الصناعات التحويلية 23371 13.2 17004 6.7 6367- 27.0- 3.2-
 إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه 202 0.2 1007 0.4 805 399.0 17.4

 اإلنشاءات 36316 20.5 10954 4.3 25362- 70.0- 11.3-
 تجارة الجملة والتجزئة 22666 12.8 45226 17.8 22560 100.0 7.1
 الفنادق والمطاعم 1447 0.9 2412 0.9 965 67.0 5.2
 النقل والتخزين واالتصاالت 8171 4.6 17668 6.9 9497 116.0 8.0

 الوساطة المالية 1066 0.6 894 0.4 172- 16.0- 1.8-
 األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية 2049 1.2 1835 0.7 214- 10.0- 1.1-

 لدفاع والضمان االجتماعي اإلجبارياإلدارة العامة وا 35829 20.2 76187 29.9 40358 113.0 7.8
 التعليم 15156 8.1 27168 10.7 12022 79.0 6.0
 الصحة والعمل االجتماعي 6284 3.6 10159 4.0 3875 62.0 4.9

*أنشطة الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى 3266 1.8 8926 3.5 5666 175.0 10.6
 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 1438 0.8 3221 1.3 1783 124.0 8.4
 غير مبين 1302 0.8 0 0.0 1302- 100.0- 0.0
 المجموع 177493 100 254679 100 77186 43.4 3.7

  1999مايو / النتائج النهائية أيار– 1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: * المصادر

  ملخص السكان    –، النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة         2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      : المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني    الجهـاز   ** 

 . مرجع سابق2008ديسمبر /والمساكن، كانون أول

 .من احتساب الباحثين*** 
 

ب النشاط االقتصادي ويتضح من هذا الشكل استئثار والشكل البياني التالي يوضح التوزيع النسبي للعاملين في غزة حس

 :من مجموع العاملين وذلك على النحو اآلتي% 29.9نشاط اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي بمفرده بنحو 
 

2007، والعام 1997 سنوات فأكثر على األنشطة االقتصادية في قطاع غزة للعام 10التوزيع النسبي للسكان ): 4(شكل 
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  حسب النشاط االقتصادي والجنس2008 توزيعات العاملين من االراضي الفلسطينية في عام 6.2

هـناك قـدر كبيـر من التفاوت في توزيع العاملين حسب النشاط االقتصادي وذلك من نشاط آلخر ومن منطقة ألخرى            

شطة الزراعة والصيد، والتعدين    يتضح أن أن   8فوفقا للجدول رقم    .  إضـافة إلـى تباين هذا التوزيع حسب الجنس أيضا         

والمحاجـر والـصناعات التحويلـية، وكذلك البناء والتشييد لكال الجنسين استوعبت أعدادا متقاربة من العمالة في عام                  

ألنشطة التجارة والمطاعم والفنادق،    % 56.3، مقابل   %43.7 وذلـك فـي الضفة الغربية وبمجموع يصل لنحو           2008

 .ت، ثم الخدمات والفروع األخرىوالنقل والتخزين واالتصاال
 

أي أن هـذا الـتوزيع السائد في الضفة الغربية هو أقرب إلى التوازن منه إلى االختالل بين مجموعتي األنشطة المشار                     

فـي حين أن هذا التوزيع هو أقرب إلى االختالل منه إلى التوازن في قطاع غزة إذ استوعبت األنشطة الثالثة                    .  إلـيها 

ويرجع هذا التباين إلى تركيز العاملين من قطاع غزة         .  لألنشطة الثالثة المتبقية  % 84.0فقط مقابل   % 16.0األول نحو   

.  في الضفة الغربية  % 30.6وهي أنشطة خدمات اجتماعية مقابل      % 60.2على أنشطة الخدمات والفروع األخرى بنسبة       

لتحويلية، والبناء والتشييد أصبحت أنشطة طاردة      وهـذا يـدلل على أن أنشطة الزراعة والصيد، والتعدين والصناعات ا           

وقـد سـاهم في هذا الوضع االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على األراضي الزراعية والمنشآت الصناعية،               .  للعمالـة 

إضـافة إلـى الحـصار المفـروض علـى قطاع غزة الذي يمنع وصول مواد البناء إليه وغير ذلك من المستلزمات                      

 .الضرورية
 

 جهـة أخـرى فهناك اختالف كبير في توزيع العاملين على هذه األنشطة بين الذكور واإلناث في حالتي الضفة                    ومـن 

الزراعة والصيد، والخدمات : الغـربية وقطـاع غزة، إذ أن مجال توزيع اإلناث أكثر تركيزا على نشاطين رئيسين هما        

لبا بملكية األرض واالستعانة بالعمالة من أفراد العائلة        ويعود ذلك إلى أن النشاط الزراعي يرتبط غا       .  والفروع األخرى 

سـواء بأجـر أو بـدون أجـر، وأما في مجال أنشطة الخدمات والفروع األخرى فهي أقل جهدا ومشقة وأكثر مالءمة                      

 .واستقرارا مع ظروف عمل المرأة
 

ابا منه بصورة عامة، إذ يضم هذا       هذا ويالحظ أن نشاط الخدمات والفروع األخرى في األراضي الفلسطينية أكثر استيع           

 بحيث مثلت نسبتهم في العام      1999النـشاط الخدمات الحكومية التي أخذت تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين منذ عام              

، مما يتضح معه أن العمالة في       2008عام  % 24.7ثم أخذت هذه النسبة في االرتفاع إلى أن بلغت          % 18.0المذكـور   

 .2ني قد أصبحت مالذاً متسعاً لعدد كبير من الباحثين عن العملالقطاع العام الفلسطي
 

 2008التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والجنس ): 8(جدول 
 

 الضفة الغربية قطاع غزة

 كال الجنسين ذكور اناث كال الجنسين ذكور اناث
 النشاط االقتصادي

 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك 14.3 10.8 28.4 10.7 8.4 24.0

 التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية 14.9 16.0 10.3 4.4 4.6 3.2

 البناء والتشييد 14.5 18.0 0.6 0.9 1.1 -

 التجارة والمطاعم والفنادق 20.8 24.1 8.0 18.6 20.9 5.2

 تصاالتالنقل والتخزين واال 4.9 5.9 0.7 5.2 6.1 0.3

 الخدمات والفروع األخرى 30.6 25.2 52.0 60.2 58.9 67.3

 المجموع 100 100 100 100 100 100

 .مرجع سابق.  2008مسح القوى العاملة الفلسطينية :  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني:المصدر
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 2008 إلى مسح القوى العاملة لعام  المقارنة بين أوضاع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا7.2ً
 

  المقارنة بين أوضاع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث الفئات العمرية والنوع1.7.2

 عاماً فأكثر من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية       15تعتبر نسبة مشاركة األفراد في القوى العاملة إلى مجموع السكان           

ا تعكس مدى استغالل العنصر البشري والنشاط اإلنتاجي وكذلك مدى الحرص على ارتياد سوق العمل               المهمة، باعتباره 

وعلى ضوء متابعة هذه المشاركة في الفئات العمرية المختلفة التي تبدأ اعتباراً من               .  والحـصول علـى وظيفة مالئمة     

الفئة العمرية المبكرة وكذلك في الفئة العمرية        عاماً فأكثر فقد لوحظ أنها تكون منخفضة في          55 عامـاً وحتى     24 -15

 على التوالي وذلك كما هو موضح       2008لكال الجنسين في عام     % 21.2،  %26.9المتأخرة حيث بلغت هاتان النسبتان      

أما نسبة مشاركة األفراد في القوى العاملة فيما بين هاتين الفئتين فقد كانت عالية بصورة ملحوظة                .  9في الجدول رقم    

ولم .   عاماً 44 -35للفئة العمرية   % 57.3 عاماً، كما بلغت     54 -45كحد أدنى للفئة العمرية     % 51.6تـراوحت بين    و

وقد .  يتبـين وجـود فروق جوهرية في هذه المشاركة عند المقارنة بين ما هو سائد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة                   

عمرية الشبابية تشمل أعدادا من الطالب الذين ال يزالون تعـود أسـباب الـتفاوت فـي نـسبة المشاركة إلى أن الفئة ال              

أما بالنسبة لكبار السن فقد يعود      .  يواصـلون دراسـتهم سـواء فـي المرحلة الجامعية األولى أو المرحلة السابقة لها              

و الرغبة في   االنخفاض في نسبة مشاركة القوى العاملة إلى عوامل تتعلق بالحالة المرضية، أو لحاالت التقاعد المبكر، أ               

 .التفرغ للعبادة أو غير ذلك من األسباب
 

وأمـا مـن حـيث التمييـز بين مشاركة الذكور واإلناث في القوى العاملة فيالحظ أنها عالية بشكل كبير بين الذكور                      

كحدين أدنى وأقصى، ومن ثم كانت متدنية بين اإلناث بشكل كبير وتراوحت بين             % 92.3،  %37.1وتـرواحت بـين     

ـ % 78.0 وقد يعود ذلك إلى أن جزءاً كبيراً من اإلناث هم من ربات البيوت غير              .  كحد أقصى % 22.7د أدنـى،    كح

العـامالت وبـذلك فالكثير منهن ال يلتحقن بسوق العمل أو يتركن العمل بعد الزواج واإلنجاب ويتجهن للتفرغ لألعمال          

مية عالية، وذلك من منطلق أن اإلنفاق على األسرة         المنزلية والقيام بمهام رعاية األبناء رغم حصولهن على درجات عل         

 .هو من مسئولية الرجل
 

 عاماً في كل فئة عمرية بين الضفة الغربية         15وعـند مقارنـة التوزيع النسبي للقوى العاملة منسوبة إلى السكان فوق             

كل ملحوظ في الضفة الغربية     وقطـاع غزة يالحظ الفروق الكبيرة في هذه النسب بين المنطقتين، إذ أنها تعتبر عالية بش               

ويرجع ذلك إلى أن فرص     .  بالمقارنة بما هو سائد في قطاع غزة سواء لكال الجنسين أو للذكور واإلناث على حد سواء               

الدخـول إلى سوق العمل واالنضمام إلى القوى العاملة تعتبر متاحة أكثر في الضفة الغربية منها في قطاع غزة خاصة                    

 .تحاق بالعمل في إسرائيلفيما يتعلق بفرص االل
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 2008 عاماً فأكثر حسب الفئات العمرية لعام 15التوزيع النسبي للقوى العاملة في األراضي الفلسطينية ): 9(جدول 
 

 الفئة كال الجنسين ذكور إناث
 األراضي الفلسطينية   

9.3 43.7 26.9 15- 24 
22.7 87.8 55.8 25- 34 

20.4 92.3 57.3 35- 44 

17.9 83.1 51.6 45- 54 
  فأكثر55 21.2 37.1 7.8

 الضفة الغربية   
10.2 46.3 28.7 15- 24 

25.2 87.3 56.9 25- 34 

23.8 92.6 59.0 35- 44 
20.8 83.6 52.7 45- 54 

  فأكثر55 22.6 39.3 8.4

 قطاع غزة   
8.0 39.4 24.0 15- 24 

18.2 88.8 54.0 25- 34 
13.4 91.6 53.8 35- 44 

13.6 82.1 49.3 45- 54 

  فأكثر55 18.3 32.4 6.6

 .60، 59، 58، ص 2008مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
 

  توزيع القوى العاملة الفلسطينية النسبي حسب سنوات التعلم2.7.2

ال تتوقف عند حد مع اهتمام خاص بين فئات المجتمع المختلفة سواء من بين              للتعليم في فلسطين أهمية كبيرة وطموحات       

القادرين على سداد نفقته أو غير القادرين، وتمتد هذه األهمية إلى مناطق التجمعات السكانية المتعددة في المدن والريف                  

جتماعية في مجال الرقي أو     والمخـيمات، كمـا يسود شكل من أشكال المنافسة بين مختلف تجمعات السكان وفئاتهم اال              

 .مواصلة التعليم فيه، كما تسود هذه المنافسة في الفروع والمراحل التعليمية المختلفة
 

ويالحظ بصورة عامة أن نسبة كبيرة من القوى العاملة الفلسطينية قد قطعت شوطاً بعيداً في مجال التعليم بحيث أن من                    

في األراضي الفلسطينية، وهذه    % 29.3رحلة الجامعية قد بلغت نسبتهم       بالم ا عامـاً فأكثر أي ممن التحقو      13 اأمـضو 

وذلك كما هو موضح بالجدول رقم       .  للذكور% 23.2مقابل  % 57.2النـسبة كانـت عالية جداً بين اإلناث بحيث بلغت           

ن الربع بين   ، وهـذا يعني أن أكثر من نصف اإلناث العامالت هم ممن بلغن مراحل متقدمة من التعليم مقابل أقل م                   10

الذكـور، األمر الذي يدلل على أن التوسع في تعليم اإلناث لم يعد قاصراً على مراحل أو مستويات محدودة من التعليم،                     

وأمام هذه الفروق الشاسعة فإن األمر يتطلب إجراء        .  بـل إنـه مستمر حتى التعليم الجامعي وما فوق التعليم الجامعي           

عة التي تدلل على أن العامالت أكثر حرصاً على إثبات وجودهن مع رغبتهن في              مـزيد مـن الدراسات حول هذه الواق       

 .الترقي إلى الدرجات الوظيفية العالية
 

كما أن هذه النسبة بين الذكور واإلناث تتفاوت بشكل كبير حسب الفئات العمرية، إذ يالحظ أن تركيز القوى العاملة بين                    

 عاماً فأكثر من الدراسة،     13للواتي أمضين   %  35.7ماً من الدراسة وبنسبة     عا12 -10الذكور قد بلغ ذروته لمن أتموا       

فـي حـين أن أعلـى سـنوات التعلـيم بـين اإلنـاث كانـت قد حققت نسبة عالية من المشاركات في القوى العاملة                                     

 %.71.4وبلغت 
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بمواصلة التعليم العالي في قطاع غزة كان قد        أما على صعيد المقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيتبين أن االهتمام             

% 27.0 عاماً فأكثر من سنوات التعليم مقابل        13من القوى العاملة للذين اجتازوا      % 34.0شـكل نسبة عالية بلغت نحو       

 .فقط في الضفة الغربية
 

لى سنة واحدة فقط فإنها قد      أما عن حاالت األمية بين القوى العاملة الفلسطينية وهي الحاالت التي لم تصل فترة تعلمها إ               

وذلك على مستوى األراضي الفلسطينية، كما لم تكن هذه الفروق كبيرة بين معدالت األمية              % 1.8بلغـت في المتوسط     

األمر الذي يعكس   .  للمنطقتين على التوالي  % 1.4،  %2.0بـين الـضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغت هاتان النسبتان            

ضي الفلسطينية على اجتياز مراحل متقدمة من التعليم مع السعي للتغلب على حاالت             حـرص القـوى العاملة في األرا      

األمـية الراهنة سواء تحقيقا لمكاسب مادية أو اجتماعية وهي من السمات الظاهرة والمنتشرة بين العاملين ممن لم ينالوا                   

 .القسط الكافي من التعليم
 

 2008 عاماً فأكثر حسب عدد السنوات الدراسية والجنس 15سطينية التوزيع النسبي للقوى العاملة الفل): 10(جدول 
 

 سنوات التعليم األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 كال الجنسين   
1.4 2.0 1.8 0 

12.4 13.1 12.9 1- 6 

21.3 24.9 23.7 7- 9 
31.0 32.9 23.3 10- 12 

  فأكثر13 29.3 27.1 33.9
 عالمجمو 100 100 100

 ذكـور   
0.9 1.1 1.0 0 

13.9 13.1 13.4 1- 6 

23.9 28.1 26.7 7- 9 
34.3 36.4 35.7 10- 12 

  فأكثر13 23.2 21.4 27.0
 المجموع 100 100 100

 إنـاث   
4.3 5.6 5.2 0 
3.9 12.9 10.5 1- 6 

6.4 11.9 10.4 7- 9 

12.4 18.4 16.7 10- 12 
  فأكثر13 57.2 51.2 73.0
 المجموع 100 100 100

 .69 -67 مرجع سابق، صفحات 2008مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
 

 تحليل للتوزيع النسبي للمشاركين في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب الحالة الزواجية                            3.7.2

  2008لسنة 

 توزيع القوى العاملة الفلسطينية حسب الحالة الزواجية يتضح أن نسبة المتزوجين في األراضي الفلسطينية تصل                بمتابعة

وذلـك بالنسبة لجميع الفئات العمرية، وأن غير المتزوجين ممن لم يسبق لهم الزواج يتركزون في الفئة                 % 67.0إلـى   

ويكمن .  11لعاملة وذلك كما هو موضح بالجدول رقم        من مجموع القوى ا   % 84.0 سنة وبمعدل    24 -15العمرية بين   

الـسبب الـرئيس في أن غير المتزوجين هم في السن المعتادة للتأهيل للزواج الحقاً، أي بعد استكمال دراستهم إذا كانوا      
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ي يعني أن   مـستمرين في الدراسة أو بعد تكوين مدخرات مالية كافية للوفاء بمتطلبات الحياة األسرية الجديدة، األمر الذ                

نسبة عالية من القوى العاملة الفلسطينية هي في حالة استقرار نفسي وعائلي، وأن الزواج لدى هذه القوى يتم في الغالب                    

 سنة لتصل إلى         34 -25فـي سـن مبكـرة، كما أن هذه النسبة تأخذ في االرتفاع بمعدل سريع اعتباراً من فئة العمر                    

 %.94.0نحو 
 

 العاملة الفلسطينية لديها الحرص الكافي على االهتمام بالزواج وتحمل مسئولياته والقيام بمتطلباته             وهـذا يؤكد أن القوى    

وقد يشكل ذلك مؤشراً    .  فـي سـن مبكرة طالما توفرت مقومات الزواج، مع الحفاظ على بقاء الحالة الزواجية مستقرة               

 الروابط بين أفراد العائلة الواحدة بخالف ما هو سائد          ايجابـياً على األوضاع االجتماعية واألسرية والعائلية حيث تسود        

كما أن اإلقبال على الزواج وارتفاع نسبته بين القوى العاملة يأتي تأكيداً الهتمام الديانات              .  فـي المجـتمعات الغـربية     

يدة قادرة على   الـسماوية بالحـث على الزواج والتمتع بالفضائل العديدة المرتبطة به كاالستقرار األسري وبناء أسر جد               

 .تحمل مسئولياتها تجاه خدمة مجتمعها وأمتها، وبما له من انعكاس ايجابي أيضاً على مستوى األداء وزيادة اإلنتاجية
 

وعند المقارنة بين أوضاع القوى العاملة الفلسطينية من حيث الحالة الزواجية فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة يتضح                  

% 66.0،  %70.0اع غزة تعتبر عالية نسبياً مقارنة بالضفة الغربية حيث بلغت هذه النسبة             أن نـسبة المتزوجين في قط     

 ىوقد يفسر ذلك بأن األعراف االجتماعية والتقاليد السائدة في قطاع غزة قد تشجع أكثر عل              .  للمنطقتـين علـى التوالي    

م الفروقات السائدة من حيث معدالت الـزواج المبكـر وبـصورة أعلى نسبيا مما هو سائد في الضفة الغربية وذلك رغ        

 .الدخل ومستويات المعيشة
 

 2008 عاماً فأكثر حسب الحالة الزواجية والجنس لسنة 15التوزيع النسبي للقوى العاملة في األراضي الفلسطينية ): 11(جدول 
 

 الحالة الزواجية والجنس األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 كال الجنسين   

 لم يتزوج أبداً 31.7 33.1 28.8

 متزوج حالياً 66.9 65.5 70.0

 غير ذلك 1.4 1.4 1.2

 المجموع 100 100 100

 ذكور   

 لم يتزوج أبداً 30.4 32.1 27.0

 متزوج حالياً 69.1 67.4 72.5

 غير ذلك 0.5 0.5 0.5

 المجموع 100 100 100

 إناث   

 لم يتزوج أبداً 37.6 37.1 38.9

 متزوج حالياً 57.1 57.6 56.0

 غير ذلك 5.3 5.3 5.1

 المجموع 100 100 100

  .71 -70 مرجع سابق، صفحات 2008مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
 

 2008 -1999 عبر الفترة  تطور التوزيع النسبي للعاملين في األراضي الفلسطينية حسب مكان العمل4.7.2

 عاماً حاسماً في التحول المكاني للعاملين الفلسطينيين الذين تتركز أعمالهم في جهات ثالث هي الضفة                1999يعتبر عام   

الغـربية وقطاع غزة وإسرائيل حيث وصلت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات ذروتها في العام المذكور وبلغت                 

 الذي يبين   12راوح ما بين ربع إلى خمس عدد العاملين وذلك كما هو موضح بالجدول رقم               أي بنسبة تت  % 23.0نحـو   
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وهذا .  2008 -1999التوزيع النسبي للقوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل والمستوطنات عبر الفترة              

نخفاض معدالت األجور التي    راجـع إلـى وفـرة العمـل في إسرائيل من جهة وقرب المسافات مع الضفة الغربية وا                 

 .يحصلون عليها وزيادة عدد المعابر المسموح باالنتقال عبرها من جهة أخرى
 

 ألف عامالً األمر الذي يوضح مدى اعتماد        150 -140هـذا وقـد بلغ عدد المشتغلين في العام المشار إليه بما يتراوح              

 المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية، أو في        القـوى العاملة الفلسطينية على العمل خلف الخط األخضر أو في          

في عام  % 11.6المـناطق الصناعية، غير أن هذه النسبة وهذه األعداد قد أخذت في التراجع بشكل ملحوظ بحيث بلغت                  

وطبيعي فإن هذا التراجع في العمل داخل الخط        .  2004فقط في عام    % 8.7كما بلغت أدنى مستوى لها وهو       .  2008

ـ  ضر وفي المستوطنات راجع إلى الممارسات اإلسرائيلية والقيود القاسية المفروضة على حركة انتقال العمل وذلك               األخ

 والتي تعكس أيضاً أن االقتصاد الفلسطيني ال زال غير قادر على            2000سبتمبر  / في أعقاب انتفاضة األقصى في أيلول     

 .استيعاب كافة القوى العاملة المتعطلة
 

 2008 -1999لتوزيع النسبي للفلسطينيين العاملين من األراضي الفلسطينية حسب المنطقة خالل الفترة ا): 12(جدول 
 

معدل نمو القوى 

 %العاملة 
 المجموع العدد باآلالف

إسرائيل 

 والمستوطنات
 السنة الضفة الغربية قطاع غزة

- 667 100 22.9 24.2 52.9 1999 
4.8 699 100 19.6 24.4 56.0 2000 

-3.4 675 100 13.8 24.8 61.4 2001 
2.8 694 100 10.3 27.0 62.7 2002 
9.2 758 100 9.7 29.4 60.9 2003 
4.2 790 100 8.7 27.2 64.1 2004 
4.7 827 100 9.9 28.4 61.7 2005 

-1.6 814 100 9.6 26.0 64.4 2006 
4.3 849 100 9.4 28.5 62.1 2007 
3.0 875 100 11.6 26.1 62.3 2008 

 .79، 78، 55 مرجع سابق، صفحات 2008مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
 

 :   يوضح تطور التوزيع المكاني للعاملين الفلسطينيين حسب المناطق الثالث على النحو اآلتي5والشكل البياني رقم 
 

 2008 -1999سطينيين العاملين من األراضي الفلسطينية حسب المنطقة خالل الفترة التوزيع النسبي للفل): 5(شكل 
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 على 2008 -1999وأما الشكل البياني التالي فيوضح المعدل السنوي لنمو القوى العاملة الفلسطينية خالل األعوام 

 :النحو اآلتي
 

 2008 -1999معدل نمو القوى العاملة الفلسطينية في األعوام ): 6(شكل 
 

 
 

أما عند المقارنة بين ما هو سائد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل فيتبين أن قطاع غزة قد أغلقت أمامه                      

 حيث لم يعمل في العام المذكور سوى أعداد رمزية، كما           2005منافذ العمل في إسرائيل بشكل شبه تام اعتباراً من عام           

 .13 وحتى الوقت الحاضر، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم 2006ل بشكل نهائي وكامل اعتباراً من عام توقف العم

 وهي تعتبر   2008في عام   % 5.6وأما من حيث العاملين من أبناء الضفة الغربية في إسرائيل فإن هذه النسبة قد شكلت                

أن إسرائيل أخذت في تخفيف نسبي في القيود التي         ، األمر الذي يدلل على      2002من أعلى النسب التي تحققت منذ عام        

مع العلم بأن هذه التسهيالت ال تزال محدودة للغاية،         .  تفرضها على حركة انتقال العمل من الضفة الغربية إلى إسرائيل         

 .رغم ما يروج في وسائل اإلعالم حول هذه  التسهيالت من عام آلخر
 

 سطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مكان العمل والمنطقة التوزيع النسبي للعاملين الفل): 13(جدول 

 2000 -1999خالل الفترة  من 
 

  الضفة الغربية قطاع غزة

العدد 

 باآلالف
 المجموع

في إسرائيل 

 والمستوطنات

في 

 الضفة

في 

 القطاع

العدد 

 باآلالف
 المجموع

 في إسرائيل

 والمستوطنات

في 

 القطاع

في 

 الضفة
 السنة

205 100 15.7 0.7 83.6 462 100 25.9 0.1 74.0 1999 

214 100 12.9 3.0 84.1 485 100 22.4 - 77.6 2000 

198 100 1.9 2.0 96.1 477 100 18.0 - 82.0 2001 

215 100 2.5 0.7 96.8 479 100 13.3 - 86.7 2002 

242 100 3.3 - 96.7 516 100 12.5 - 87.5 2003 

246 100 1.1 - 98.9 544 100 11.6 - 88.4 2004 

259 100 0.4 - 99.6 568 100 13.8 - 86.2 2005 

251 100 - - 100 563 100 13.0 - 87.0 2006 

273 100 - - 100 576 100 13.1 - 86.9 2007 

284 100 - - 100 591 100 15.6 - 84.4 2008 

 .99، 78، 57، 56، 55، ص 2008مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
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أمـا مـن حيث األنشطة التي تستوعب العمالة الفلسطينية التي تقتصر حاليا على الضفة الغربية فيتضح أنها تتركز في                    

ي المهن الشاقة التي تمثل جذباً أقل للعمالة اإلسرائيلية، مع مخاطر أكبر وجهد             أي ف % 44.2نشاط البناء والتشييد بنسبة     

، ثم التعدين والمحاجر    %19.5ويأتـي بعـد ذلـك في األهمية النسبية نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة               .  أشـد 

ل الفلسطينيين في القطاعات    ، وقد يكون الدافع وراء تشغي     14والـصناعات التحويلية وذلك كما هو موضح بالجدول رقم          

األخـرى المخـتلفة ناشئاً عن اكتساب الفلسطينيين للخبرات الضرورية والكافية مع تمتعهم بالتحمل والجلد، إضافة إلى                 

 .تدني أجورهم مقارنة بأجور العمال اإلسرائيليين
 

 2008ادية والجنس لعام التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل حسب األنشطة االقتص): 14(جدول 

 .81، ص2008مسح القوى العاملة الفلسطينية التقرير السنوي :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
 

 :نحو اآلتي على ال7ويمكن تصوير أرقام الجدول السابق كما هو موضح في الشكل البياني رقم 
 

 2008التوزيع النسبي للعاملين في إسرائيل حسب األنشطة االقتصادية والجنس لعام ): 7(شكل 

 
 

 فيكون من األهمية كذلك دراسة مختلف العوامل المتعلقة         7 والشكل البياني رقم     14وعلى ضوء ما يوضحه الجدول رقم       

التي تدفع هؤالء العاملين للتوجه إلى هذه األعمال فهناك         فبجانب الضرورة   .  بتـشغيل الفلسطينيين داخل الخط األخضر     

سوء المعاملة التي تصاحب التحاقهم بالعمل والتدني في األجور والحرمان من الحقوق التي تكفلها القوانين والتشريعات                

يتعرضون لها  مـثل الرعاية الصحية والضمان االجتماعي واستحقاقات نهاية الخدمة، هذا بجانب المخاطر الشديدة التي               

 إناث

% 

 ذكور

% 

 كال الجنسين

% 
 النشاط االقتصادي

 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك 6.9 6.6 25.3

 التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية 16.1 16.1 14.2

 البناء والتشييد 44.3 45.0 0.8

 التجارة والمطاعم والفنادق 19.5 19.6 11.2

 لنقل والتخزين واالتصاالتا 2.8 2.8 -

 الخدمات والفروع األخرى 10.4 9.9 48.5

 المجموع 100 100 100
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خـالل انتقالهم ألعمالهم أو في األحوال التي يتم فيها القبض عليهم خاصة عندما يكون التحاقهم بالعمل بدون التراخيص                 

ومن الجدير بالذكر ضرورة التمييز بين حاالت التشغيل التي تتم عبر مكاتب العمل الرسمية وتلك التي تتم                 .  المطلـوبة 

مكاتب العمل وذلك من خالل مقاولين من الباطن يقومون بابتزاز العمال واالستحواذ على             بطريقة غير رسمية بعيداً عن      

جـزء كبيـر من أجورهم باعتبارهم في موقف أضعف، حيث المعاناة في الحالة األخيرة اشد والمخاطر أعلى والعوائد                   

 .متدنية
 

   عاما15ً تحليل للتوزيع النسبي لعمالة األطفال ممن تقل أعمارهم عن 8.2

ال زالت تنتشر في فلسطين ظاهرة تشغيل األحداث من صغار السن في مجاالت العمل المختلفة وذلك ممن تقل أعمارهم                   

 عامـاً فـيما يطلق عليه عمالة األطفال، وهذه الظاهرة تنتشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد     15عـن   

تصادي واالجتماعي السائد في المجتمع الفلسطيني، ذلك أن        سـواء، وقـد ارتـبطت هذه الحالة بشكل كبير بالوضع االق           

ارتفاع معدالت البطالة بين البالغين بصورة غير معهودة حيث تصل أعدادها إلى نحو ربع مجموع القوى العاملة حسب                  

 من  ، قد ساهم مساهمة كبيرة في تردي األحوال االقتصادية وتوقف الدخل لدى شريحة كبيرة             2008مسح القوى العاملة    

المواطنـين؛ بحيث جعلتهم في حالة عجز كامل عن توفير أدنى قدر من متطلبات الحياة الضرورية، مما ترتب عليه أن                    

 .أصبحت هذه الفئة غير قادرة على الوفاء باحتياجات أسرهم ومستلزمات أطفالهم الدراسية
 

 عاماً قد 17-5ين الذين تتراوح أعمارهم بين  ووفق بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن عدد األطفال العامل         

، وهذا العدد يشكل نسبة تبلغ      2004 ألف مشتغل، وذلك من خالل النتائج األساسية لمسح عمل األطفال لعام             41.1بلـغ   

 من مجموع السكان الواقعين في الفئة العمرية المشار إليها في العام المذكور، وال شك أن هذا العدد يعتبر مرتفعاً                  % 3.1

 ألف مشتغل أي        578بـشكل كبيـر إذا مـا تمـت مقارنته بمجموع القوى العاملة الفلسطينية في العام المذكور والبالغ                   

 %.7.1بنسبة 
 

ويتـضح أيضا أن نسبة كبيرة من هؤالء األطفال قد مارسوا أنشطة أو مهن ذات طبيعة خطرة أو خالل ساعات الليل،                     

 25.6 المعمول بها، كما بلغ متوسط ساعات العمل األسبوعية لألطفال العاملين            وذلـك بالمخالفـة لألنظمة والتشريعات     

 عاماً، مع مالحظة أن     17 -15 أعوام، و    9 -5ساعة شاملة في ذلك مراحل العمر المختلفة، أي فيما بين الفئة العمرية             

عمار من فئة ألخرى، إضافة لما سـاعات العمل كانت تتخذ اتجاها متزايداً من فئة عمرية ألخرى وذلك كلما تزايدت األ         

 .3سبق فإن تركيز هؤالء العاملين كان من بين سكان المناطق الريفية مقارنة مع الحضر والمخيمات
 

 ألف طفل   32.9 فقد بلغ عدد األطفال العاملين بأجر أو بدون أجر           2007وفـيما يـتعلق بنتائج مسح القوى العاملة لعام          

.  من هذا العدد غير ملتحق بالمدارس     % 30.9 عاماً، كما أظهرت النتائج أن       17 -10ممـن يقعون ضمن الفئة العمرية       

في الضفة الغربية مقابل % 74.9ووفقاً لنفس المصدر فإن غالبية األطفال كانوا يعملون لدى أسرهم بدون أجر أي بنسبة             

 .4في قطاع غزة% 67.2
 

ألسر إلى دفع أبناءهم نحو خوض سوق العمل رغم أنهم في      ولـم يتوقف األمر عند هذا الحد فلقد لجأ الكثير من أرباب ا            

سـن مبكرة، وان قواهم الجسدية ال تتحمل أعباًء شاقة على مدار العام، كل ذلك بغية اكتساب قدر محدود من الدخل ال                      

لون ومما يشجع على ذلك السلوكيات التي يقوم بها أصحاب األعمال حيث يفض           .  يتناسب مع ما يبذلونه من جهد ومشقة      

                                                 
 .2004يوليو /  تموز15 رام اهللا – 2004التقرير اإلحصائي حول النتائج األساسية لمسح عمالة األطفال : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3
 .2008 نوفمبر – 2007التقرير الصحفي حول واقع القوى العاملة : لؤي شبانة . د 4
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وبناًء عليه  .  في أحيان كثيرة تشغيل األطفال بغية التبخيس في أجورهم من خالل منحهم أجوراً قليلة استغالالً لظروفهم               

فقـد أصـبحت هـناك شريحة كبيرة من العاملين هم دون السن القانوني للعمل وبالمخالفة للتشريعات التي تنظم تشغيل                    

 .العاملين
 

ردية والتي تسود بعض قطاعات المجتمع الفلسطيني فقد ساهمت بدورها في إجبار األطفال             أمـا األسباب االجتماعية المت    

ومن هذه العوامل االجتماعية الخالفات العائلية التي       .  نحو ولوج سوق العمل كرهاً أو هرباً من األوضاع التي يعيشونها          

رعاية الكاملة أو عدم توفير الظروف األسرية       تنـشأ بـين األسر أو انشغال أرباب األسر وعدم قيام اآلباء واألمهات بال             

وقـد لوحظ أن انتشار أو زيادة معدالت الطالق بين األسر الفلسطينية قد ساهم في انتشار هذه الظاهرة مما                   .  المالئمـة 

أدى إلـى تشتيت األطفال وعدم استقرارهم في بيت واحد مع بعدهم عن حياة عائلية يسودها الوئام والمحبة، مما يجعل                    

ألطفـال محرومين من االهتمام والرعاية، فيهملون في دراستهم، ثم يتسربون من المدارس وينتقلون إلى قضاء الوقت                 ا

 .خارج البيت ليتلقفهم أرباب األعمال الطامعين في تسخير قدرات هؤالء األطفال لمصالحهم الخاصة
 

متهم األقدار من العيش في كنف آباءهم أو        وال يغـيب عـن األذهـان حدوث زيادة في نسبة األطفال اليتامى الذين حر              

أمهاتهم، مع ارتفاع أعداد الشهداء وحوادث القتل مختلفة األسباب، هذا إضافة إلى المشاهدات المتكررة ألطفال دون سن                 

العاشـرة من الذكور واإلناث الذين يقفون على قارعة الطريق يستجدون المارة أو ركاب السيارات عند مفترق الطرق                  

ـ  وقد ساهمت االجتياحات   .  ارات الضوئية، مع ما تحمله لهم كل هذه المظاهر من أحوال بؤس ومخاطر وحوادث             واإلش

اإلسـرائيلية والحـرب األخيرة على غزة في زيادة أعداد األيتام واألرامل ومن شأن ذلك االنعكاس سلبا على األوضاع                   

 .االجتماعية األسرية
 

لسطين فإن عمالة األطفال في الوطن العربي لها سلبياتها ومخاطرها العديدة،           وإذا كـان هـذا حال تشغيل األطفال في ف         

من األطفال في سوق العمل يعملون      % 80.0 ملـيون عربـي فـي سوق العمل يواجهون االنحراف، وأن             12فهـناك   

سعة من  وتعكس هذه النسبة مؤشرا بالغ الخطورة يتعلق بشريحة وا        .  بالمخالفـة للقانـون وال يحـصلون على حقوقهم        

 .األطفال التي تواجه أشكاال شتى من المعاناة
 

إن الحـاالت المـشار إلـيها تجعل من مستقبل هذه الفئة من عمالة األطفال أمام وضع أكثر صعوبة إن لم يكن مستقبالً          

هم إلى  مجهـوالً، إذ أن مـا يواجهونه من سوء المعاملة وقسوتها سواء لدى أرباب العمل أو لدى أولياء أمورهم قد يدفع                    

، وقد يكون هذا االنحراف مصحوبا بارتكاب جرائم خطيرة أو الوقوع في حبائل كبار              قاالنحـراف عـن جـادة الطري      

المجرمين ومنظمات اإلجرام، مع ما يصاحب ذلك من سلوكيات استهالكية خطيرة كتعاطي المخدرات وترويجها وشرب               

و دافع نحو تصحيح أوضاعهم أو التغلب على معاناتهم أو          الخمـور وغيـرها، كما قد يفتقدون في المستقبل ألي حافز أ           

 .تطوير قدراتهم
 

وبغض النظر عن حجم هذه الشريحة وعن أعدادها وأماكن تركزها وانتشارها إال أنها تظل جديرة باالهتمام من أطراف                  

 والتراخي عن متابعتها    عديـدة، وفـي طليعتها أرباب األسر الذين يتحملون المسئولية األولى تجاه انتشار هذه الظاهرة              

 .والتغاضي عن آثارها
 

كـذلك فمن األهمية القول أن الدور الحكومي هو من الضرورة والمسئولية بمكان وخاصة للوزارات ذات االختصاص                 

كوزارة الشؤون االجتماعية و وزارة العمل، إضافة إلى وزارة الداخلية التي يمكن أن يكون لها دور رئيس في محاصرة                   

 .هرة وعدم توسعهاهذه الظا
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وفـي إطار تنظيم تشغيل األطفال في سن مبكرة أو مكافحتها فيمكن االستفادة من تجارب الدول التي تواجه هذه الحالة                    

وقد يكون من الحلول    .  خاصة وأنها تنتشر في كثير من البلدان الكثيفة السكان وتلك التي تنتشر فيها ظاهرة الفقر والفاقة               

وظائف المشرفين والباحثين االجتماعيين من خالل االهتمام أيضا باألقسام األكاديمية المتخصصة           المالئمـة التوسع في     

في هذه المجاالت، بما فيها التوسع في أقسام علم النفس التي تساعد في سبر أغوار المشكالت االجتماعية التي تنشأ في                    

 .صالح التربوي واألسريالمجتمع، بما في ذلك التوسع في مؤسسات الرعاية االجتماعية واإل
 

  قانون العمل الفلسطيني ومعالجته لعمل األطفال1.8.2

 قد خصص الباب السادس منه لتنظيم عمل األحداث وقد نص في المادة             1999كان مشروع قانون العمل الفلسطيني لعام       

 94 وفقاً لنص المادة     كما ألزم الجهات المختصة   " حظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر       " مـنه علـى      93

بإجراء الكشف الطبي على األحداث قبل التحاقهم بالعمل، من أجل التأكد من سالمتهم الصحية، مع تكرار الكشف الطبي                  

الصناعات الخطرة أو   :  فإنها فرضت حظراً على تشغيل األحداث في مجاالت محددة مثل          95أما المادة   .  السنوي عليهم 

الليلية واألعياد الرسمية والدينية وكذلك ساعات العمل اإلضافية أو العمل في المناطق النائية             الضارة بالصحة أو األعمال     

 بوضع الضوابط المتعلقة    99 -96هذا وقد اهتم مشروع قانون العمل الفلسطيني في المواد          .  و البعـيدة عـن العمران     

ها بشكل واضح داخل أماكن العمل، هذا بجانب        بـساعات العمل اليومي واإلجازات السنوية، إضافة إلى االهتمام بإبراز         

.  الشروط االجتماعية والصحية الواجب توفيرها بالقدر الذي يحافظ على النمو العقلي والجسدي وعلى المستوى التعليمي              

وهكذا يكون المشرع الفلسطيني قد عالج من خالل مشروع القانون المذكور مختلف الجوانب التي تكفل مصالح وحقوق                 

 .ال عند تشغيلهماألطف
 

  االهتمام بقضايا تشغيل األطفال على المستوى العربي2.8.2

وعلـى مستوى الدول العربية فيالحظ أنها قد واكبت هذا االهتمام العالمي بخصوص حقوق الطفل وحمايته من المخاطر          

، 1992ربية للطفولة   ، ثم الخطة الع   1983فكان هناك الميثاق العربي لحقوق الطفل لسنة        .  والحفـاظ علـى مـصالحه     

يحدد تشريع  : " من االتفاقية العربية على وجوب أن      52وكذلك االتفاقية العربية بشأن مستويات العمل، حيث تنص المادة          

كل دولة األعمال التي ال يجوز تشغيل األحداث فيها للجنسين قبل بلوغهم سن الثانية عشرة من العمر وال يجوز تشغيل                    

 ". عشر وذلك فيما عدا المتدربين منهماألحداث قبل سن الخامسة
 

 بوضع خطة عمل للتصدي لظاهرة عمالة األطفال حيث اهتم          1993وأمـا المجلس العربي للطفولة والتنمية فقد قام عام          

 .بالقضاء على األسباب الدافعة لعمالة األطفال وإقامة فرص بديلة لتحسين أوضاعهم
 

 طفال موقف المنظمات الدولية من تشغيل األ3.8.2

فمن حيث السن فهناك اتفاقية خاصة      .  للمنظمات الدولية موقف ثابت في مجال تشغيل األطفال وذلك من جوانب مختلفة           

 سنة من أجل    18ال يجوز أن يقل الحد األدنى للسن عن         : " تنص على  1973لسنة  " 138"بالحـد األدنى للسن تحت رقم       

عرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو           القـبول في أي نوع من االستخدام الذي يحتمل أن ي          

 5".ظروفه التي تؤدي فيه

                                                 
 .2002 ،)1 (16د مجل) العلوم اإلنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، دراسة تحليلية، عمالة األطفال في فلسطين:، ختام؛ أبو عيطةالشامي، مفيد 5
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تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من        : " بأن 1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة      " 32"كمـا تـنص المادة      

ليم الطفل أو لنموه البدني أو      االسـتغالل االقتـصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو أن يمثل إعاقة لتع                

 ".العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي
 

وتتبنـى جهـات دولية عديدة التصدي لحقوق الطفل ومكافحة استغالله ومن هذه المنظمات اليونيسيف، التي تقوم بدعم                  

وهناك أيضاً  .  لطفل الدولية العديـد مـن البـرامج لمكافحة عمالة األطفال في العالم وتعمل على ترويج اتفاقية حقوق ا                

مؤسـسة المـسيرة العالمـية ضد عمالة األطفال، ومؤسسة إنقاذ الطفل، والبنك الدولي، والشبكة العالمية لحقوق الطفل                  

CRIN  .                 هذا إضافة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة والتي تؤكد أن جميع اإلجراءات المتعلقة بالطفل يجب أن تتوجه

 الحـد األقصى، ومن المسئولية الدولية تقديم الرعاية الكافية في حالة إخفاق األبوين عن القيام                لخدمـة مـصالحه إلـى     

 .6بمسئوليات الرعاية
 

هذا وتبقى الحقيقة قائمة للتأكيد على األوضاع الخطيرة المصاحبة لتشغيل األطفال والتي بمقتضاها يعمل عدد ال يستهان                 

 سنوات، والتي تعني أن هناك من يتجه إلى سوق العمل قبل بلوغ السن              9 -5 بـه فـي سن الطفولة المبكرة لفئة العمر        

اإللزامـي التعليمي، علماً بأن األطفال في هذه المرحلة المبكرة تكون أجسامهم غضة، وال تتحمل تكليفهم بمهام من قبيل               

ن أية مكاسب يمكن أن يحققها      الـسعي للرزق والحصول على لقمة العيش، ألن اآلثار السلبية المترتبة على ذلك أعظم م              

كذلك فإن ظاهرة التشغيل ال تخلو من إهدار حقوق هؤالء العمال سواء في األجر أو في أي مكتسبات                  .  األطفال لذويهم 

 .أخرى بما في ذلك مخاطر العمل في األنشطة الخطرة والعمل لساعات طويلة في ظل سوء المعاملة
 

عدة المحلية واإلقليمية والدولية وتكرار إصدار هذه التشريعات والتوسع فيها          ورغم اهتمام التشريعات على مختلف األص     

إضـافة إلى تنوع األنشطة المنادية بحقوق الطفل والتحذير من إغفال هذه الحقوق، فإن التطبيق العملي لهذه التشريعات                  

.  ت تتجه نحو التوسع واالنتشار    يظـل في أضيق نطاق، وذلك من منظور أن المخالفات ال تزال قائمة، وأن هذه المخالفا               

أما جهود الجهات الرسمية المناط بها من حيث االلتزام بالضوابط الحمائية لألطفال والتي تصون حقوقهم فإنها ال ترقى                  

ومن شأن هذا التراخي في     .  إلـى الفعالـية المطلوبة في الحد من السلبيات المصاحبة لتشغيل األحداث في سوق العمل              

عالجة أن يشجع أصحاب األعمال على االستمرار في تشغيل األحداث بشروط مجحفة، مع سريان حالة من                المتابعة والم 

 .الالمباالة لدى أرباب األسر تجاه االهتمام بأطفالهم
 

  عمالة الشباب في األراضي الفلسطينية وفرص تشغيلهم9.2

تعي وتتفهم دوره االقتصادي وعياً وإدراكاً، مما      يعد الشباب موردا اقتصاديا مهماً، يجب على الحكومات والمؤسسات أن           

يجعـل هذه الجهات حريصة على االستفادة القصوى من طاقات الشباب، لكي ال يتحول الشباب من عناصر منتجة تخدم         

المجـتمع، وتـساهم في نمو اقتصاده، وتشارك في مجريات الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية، إلى عناصر هدامة،                 

ومن هنا ال بد من تسليط الضوء حول هذه األوضاع، المتمثلة في ضرورة توظيف              .  كـل ما يقف في طريقها     تحطـم   

 .طاقات الشباب وجعلهم فاعلين في مجتمعهم، صانعين لحاضرهم ومستقبلهم
 
 
 

                                                 
 ).150 -149(مرجع سابق ص : ، ختام؛ أبو عيطةالشامي، مفيد 6
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  أهمية الشباب اقتصاديا1.9.2ً

، ال يزال يستخدم إلى اآلن كمعيار معتمد دولياً في م1985تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة تعريفاً لفئة الشباب في عام           

 إلى  15هم األفراد الذين تقع أعمارهم ما بين        "وحدد التعريف بأن المقصود بالشباب      .  غالبـية الدراسات واإلحصائيات   

وال يزال يثير   وقد أثار هذا التعريف،     .  ، أي أنهم الفئة التي تعلو األطفال مباشرة وتبدأ مع طالئع فئة البالغين            " سـنة  24

نقاشـاً واسـع النطاق حول مدى مالءمته للواقع العملي المتنوع في مختلف دول العالم، واتساقه مع نصوص االتفاقيات                   

 .الدولية
 

وبغـض النظـر عن الجدل حول هذا المفهوم فإن األدبيات االقتصادية قد اتفقت على أن الشباب قد أصبح مورداً بشرياً                    

 .، ويعد ركيزة أساسية له، وذا قاعدة عريضة في تكوين رأس المال البشريمهماً في عملية اإلنتاج
 

وإذا كانـت بعض الدول قد أخذت على عاتقها تحقيق التنمية البشرية؛ فإن ذلك يعتبر خطوة متقدمة لتطوير هذه الموارد                    

 في اآلالت والمعدات فقط، بل ترى       جنباً إلى جنب رأس المال المادي وذلك استناداً إلى أن رأس المال لم يعد مادياً ممثال               

المـدارس الفكـرية الحديثة أن هناك نوعا إضافيا مهما من أنواع االستثمار، أال وهو االستثمار البشري وتكوين رأس                   

ويمتاز الشباب بالحماس والطاقة، وهم عنصر مهم وذو فاعلية كبيرة في عملية اإلنتاج، وتحقيق التنمية               .  المال البشري 

ويقترح بعض الخبراء للنهوض بعملية االستثمارات في رأس المال البشري،          .  القتصادية، وكافة أنواع التنمية   البشرية وا 

االهـتمام باالسـتثمارات في مجال الخدمة الصحية، وفي مجال التعليم، واالهتمام بنشر مراكز التدريب المهني وتوسيع                 

ظائف، أي إعادة التوزيع الجغرافي للسكان كلما اقتضت        التعلـيم الفنـي، وتـشجيع هجـرة األفراد إلى حيث توجد الو            

 .الضرورة بذلك
 

  تطور معدالت البطالة بين الشباب2.9.2

ومن .    يعاني الشباب في الوقت الحاضر من أزمة طاحنة تكاد تقتل روحهم الخالقة واإلبداعية، أال وهي أزمة البطالة                 

 سنة، والذين يدخلون    24-15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين      أهم سمات هذه الظاهرة، تركزها بالدرجة األولى بين         

سوق العمل للمرة األولى، ونسبة كبيرة من هؤالء المتعطلين إن لم تكن غالبيتها هم من الشباب األكثر واألفضل تعليماً،                   

 .ما يعطي قضية البطالة بعداً غاية في األهمية
 

 24  -15 وذلك للفئة العمرية     2008  -1999جرى رصدها عبر الفترة     ونظراً ألهمية البطالة ومتابعة تطوراتها فقد       

حيث يتضح أن هذه البطالة اتخذت مساراً متزايداً للذكور واإلناث سواًء بسواء بحيث ارتفعت هذه النسبة عبر الفترة                    

 .15 لكال الجنسين عبر الفترة المذكورة وذلك كما هو موضح في الجدول رقم% 40.2إلى % 17.3المذكورة من 
 

 )2008 -2004(، 1999 لعام 24-15معدالت البطالة للفئة من ): 15(جدول 
 السنة كال الجنسين  ذكور  إناث 

20.6 16.9 17.3 1999 

44.8 38.9 39.8 2004 

46.1 34.8 36.4 2005 

43.2 34.4 35.7 2006 

42.5 34.0 35.3 2007 

47.3 38.8 40.2 2008 

 ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، )ماس( االقتصادية الفلسطيني  معهد أبحاث السياسات:المصدر

 .16، ص 16مجلة المراقب االقتصادي واالجتماعي العدد 
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 %46.1 وبلغت 2005والشكل البياني التالي يوضح تطورات بطالة الشباب والتي كانت قد وصلت ذروتها عام 
 

 )2008 -2004(، 1999 لعام 24-15للفئة من معدالت البطالة ): 8(شكل 

 
 

إلى %  20.6هذا وكانت البطالة بين االناث أعلى منها مقارنة بالذكور إذ ارتفعت نسبة االناث خالل نفس الفترة من                    

وقد يعود ذلك لعوامل عديدة منها حرص       %.    38.8إلى  %  16.9مقارنة مع الذكور الذين ارتفعت نسبتهم من        %  43.4

ل أكبر على التوظف باعتبارهم يتحملون مسؤولية االنفاق على األسرة، كما أن بعض األنشطة قد ال تتناسب                 الشباب بشك 

مع ظروف عمل المرأة من حيث مشقة العمل أو طول ساعات الدوام أو بعد المسافات في بعض األحيان بين مواقع                      

 .العمل ومواقع السكن
 

 التي رافقها إجراءات    2000 بوتيرة عالية في أعقاب انتفاضة األقصى عام         كذلك فقد لوحظ ارتفاع البطالة لكال الجنسين      

إسرائيلية متشددة حيال العاملين الفلسطينيين في إسرائيل، كما كان لها انعكاساتها السلبية على أوضاع القوى العاملة في                 

 .كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
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 الفصل الثالث
 

 دى فعاليتها من حيث االستقطاب التشغيلي السياسات التشغيلية الراهنة وم

 والحد من معدالت البطالة
 

 مقدمة 1.3

 مما جعل قضايا التشغيل ضمن اكبر        المختلفة،  االنفـتاح االقتـصادي العالمي في إحداث تغيير سريع في المهن           سـاهم 

لدان العالم عامة ومناطق     في معظم ب    هو السائد  وهذا الوضع .  ستبقى من رهانات المستقبل   كما أنها    ة،تحديات الحاضر ال

 التي أثر عليها سلبا الحصار واالنقسام الداخلي من مواكبة المتغيرات والتأقلم            ،الـسلطة الوطنـية الفلـسطينية خاصـة       

 .باستمرار في مجال تنظيم العمل وسوق العمل وسياسات التشغيل
 

مج إعادة الهيكلة واإلصالح اإلداري التي       فتنفيذ برا  ،وقـد تزداد قضية التشغيل صعوبة في فلسطين نتيجة عوامل عديدة          

 تقليص التوظيف بسبب تضخم الكادر يساهم فيقامـت بهـا الـسلطة الوطنية الفلسطينية في القطاعين العام والحكومي       

وهذا .  2005 ألف موظف حتى العام      150نحو إلى أن وصل     1994البـشري العامل في القطاع العام منذ تأسيسه سنة          

إضافة إلى تراجع فرص العمل في .   على مستوى كافة األنشطةمن حجم العمالة الفلسطينية % 25.0يـشكل مـا نسبته      

 باإلضافة إلى   ، نتيجة ارتفاع معدالت النمو السكاني      إلى القوى العاملة   الـبلدان النفطـية وزيـادة حجـم الداخلين الجدد         

  الذي يعاني   من جهة أخرى،   مع الفلسطيني  ومتطلبات سوق العمل في المجت     الباحثين عن العمل من جهة    الـتعارض بين    

 باإلضافة إلى شح    ، انهيارات متتالية نتيجة الوضع السياسي الراهن وسياسة الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الداخلي           مـن 

 أو جمدت    سحبت أعمالها  قطاع غزة قد  ن الكثيـر من المؤسسات الدولية التي كانت تعمل في            أل ،الوظائـف الـشاغرة   

 . الوضع الراهن نتيجةأنشطتها
 

ن محدودية وقدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب العدد الحالي من الخريجين سنويا زادت من               إومن ناحية أخرى ف   

 وألغت بدورها المئات واآلالف من فرص العمل التشغيلية         قد توقفت  كمـا أن العديـد مـن المشاريع          ،معـدل الـبطالة   

قطاع الخاص ومشاريعه من إصالح البنية التحتية وشح موارد البناء وإمكانات            كما أن التوقف شبه الكلي لل      ،للخـريجين 

 قضى على عمل المئات من المهندسين والعاملين في مجاالت اإلعمار مما جعلهم قدامى وجدد                في قطاع غزة   اإلعمـار 

 .في صفوف البطالة
 

  مفهوم التشغيل2.3

) 112(لموارد البشرية والمادية، وقد عرفت االتفاقية الدولية رقم         وهو يعني تنظيم التوظيف الكامل واالستعمال المطلق ل       

م التشغيل بأفق واسع ارتكز على مفهوم التنمية االقتصادية واالستغالل األمثل للعنصر البشري في نمو                  1964لعام  

 وإمكانية  االقتصاد وعلى ضمان العمل لكل شخص راغب فيه، وأن يكون العمل منتجاً، وأن يختار هذا العمل بحرية                  

 .اكتساب المؤهالت الضرورية لممارسة العمل المناسب لتستعمل فيه هذه المؤهالت
 

وال .  تحظـى قـضايا التشغيل بأهمية كبيرة من منطلق تركيزها على الموارد البشرية والموارد المادية على حد سواء                 

يث اتخذ هذا االهتمام مجاالً أوسع يرتبط       يقتـصر هـذا االهتمام على المستوى المحلي بل يمتد إلى المستوى الدولي، بح             

االهتمام بضمان العمل لكل شخص يرغب فيه، بحيث يكون هذا العمل           : بمفهـوم التنمـية االقتصادية، ومن صور ذلك       
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منتجاً ويتم اختياره بحرية تامة، مع االهتمام أيضاً باكتساب المؤهالت الضرورية التي يمكن االستفادة منها في مجاالت                 

 .7حيث يشغل العامل الوظيفة التي تتناسب مع مؤهالتهالعمل ب
 

وعلـى ذلك فقد اتخذت سياسات التشغيل بعدين رئيسيين يقتصر البعد األول منها على مجاالت إيجاد فرص العمل التي                   

إدارة : أما البعد اآلخر فيمتد إلى    .  يمكـن الحـصول عليها من مكاتب العمل أو سوق العمل أو من غيرها من الجهات               

أسواق العمل وأطرافها  الفاعلة وإيجاد العمل الالئق من حيث التقانة والتشغيل المالئم من زاوية التعليم والتدريب وكذلك                  

توفير ظروف العمل، واالهتمام باألجور، وتحسين اإلنتاجية عن طريق سياسات الحوافز، ومن ثم معالجة وتحسين هذه                

ين العرض والطلب بالكم والنوع والزمان والمكان جنبا إلى جنب مع االهتمام            اإلنتاجـية مع االهتمام بمعالجة الفوارق ب      

 .8بالعمالة الوافدة والمهاجرة
 

  أنواع سياسات التشغيل3.3

 :9 هيلتوضح الدراسة التي أعدها المعهد العربي للتخطيط  بالكويت أن هناك نوعين من سياسات التشغي

البطالة من جذورها مستخدمة في ذلك زمرة من األدوات االقتصادية           وتعتمد على دراسة ظاهرة      :سياسات ايجابية  •

التـي تـساعد فـي حل المشكلة بشكل جوهري مثل تنشيط الطلب، كما وتعمل على دراسة سوق العمل وموائمة                    

 .التعليم والتدريب بما يتناسب معه وتسهيله

 التشغيل الكامل معتمدة على حلول       وتقـوم على معالجة الخلل دون التطرق ألسبابه، وتستبعد         :سياسـات سـلبية    •

 .قصيرة األمد لحل مشكلة البطالة

 التي تتناسب معها، إال أن السياسات االيجابية        اويالحظ أن السياستين السابقتين لكل منهما أغراضها المحددة واستخداماته        

 .أكثر جدوى وأشد نجاعة
 

  برنامج سياسات التشغيل وعناصره الرئيسة4.3

 :10العربي للتخطيط هذا البرنامج بالتركيز على العناصر اآلتيةلقد رتب المعهد 
 

  التنمية البشرية1.4.3

وهذا بدوره انعكس على    .  تطور مفهوم التنمية البشرية من مستوى االهتمام بالبشر وتنميتهم إلى التنمية من أجل البشر             

لتشغيل أبرز هدف يربط بين التنمية و       ويشكل ا .  تطـور أسـاليب القـياس وأهداف النمو وصياغة السياسات التنموية          

 .اإلنسان لتحقيق حياة معيشية كريمة في ظل دخل مستمر وتحقيق إشباع ذاتي مع مواكبة العصر في العلم والحضارة
 

  اقتصاديات العمل2.4.3

توازن بين قوى   تهتم إدارة الموارد البشرية اهتماماً كبيراً بتشغيل العنصر البشري، وعليه يجب ضم آلية سوق العمل وال               

العـرض والطلب في هذا السوق، ألن عدم التوازن يؤدي إلى خلل ينجم عنه حدوث البطالة أو عجز القوى العاملة في                     

كما ينظر لعدم التوازن أيضاً     .  استيعاب الفائض منها لذلك يجب دراسة سوق وآليات العمل واألجور والتشغيل والبطالة           

 .النادرة التي يكون المجتمع في أمس الحاجة إليهابأنه يعكس نقصاً في بعض التخصصات 
                                                 

 . الوطني للمعلوماتسياسة التشغيل وتنمية اليد العاملة، الجمهورية اليمنية، رئاسة الجمهورية، المركز: عباد، على صالح 7
 .2006المعنى الضيق لسياسات التشغيل، المعهد العربي للتخطيط، : وديع، محمد عدنان 8
 .مرجع سابق: وديع، محمد عدنان 9

 http://www.arab-api.org: ، الشبكة العنكبوتية2009المعهد العربي للتخطيط، العناصر الرئيسية لبرنامج سياسات التشغيل،  10
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  التعليم وسوق العمل3.4.3

يشكل التعليم جانباً مهماً أيضاً من اهتمامات إدارة الموارد البشرية، وقد ينفق الفرد الكثير الكتساب التعليم، على أمل أن                   

ة، وينتقل من مرحلة االتكال على العائلة       يعـوض ما تم إنفاقه أو استهالكه، ويجني ثمار ما زرعه طيلة سنوات الدراس             

كذلك فإن للتعليم صلة وطيدة بالتنمية وزيادة       .  إلى تحمل المسئوليات، والقيام بدور فاعل في المجتمع وبناء أسرة جديدة          

 .الدخل
 

  البطالة وتحديات التشغيل4.4.3

 تعكس مدى ثقتها في توفير فرص التشغيل        تتعرض أسواق العمل خاصة في البلدان النامية إلى جملة من التحديات التي           

ومواصفاته، وتتركز هذه التحديات في التغيرات المتالحقة في نطاق العلم والثقافة، وكذلك التغيرات في البيئة االقتصادية                

مـن خـالل اآلثـار المترتبة على تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي والخصخصة، إضافة إلى التغيرات في العالقات                  

 وأثـر اتفاقيات التجارة العالمية، كما تنفرد الدول النامية بتحديات خاصة منها سياسة التشغيل في القطاع العام                  الدولـية 

وكفاءتـه، وهجرة العمالة بين دول المنطقة وخارجها ومستوى المهارات وتنمية الموارد البشرية والتحديات الناتجة عن                

ظاهرة البطالة في الدول النامية تأخذ طابعا شديد الخطورة بحيث أنها           لذلك فقد أصبحت    .  اتفاقـيات السالم في المنطقة    

.  تمـس فـئات بعيـنها كالمتعلمين والشباب، وتطرح جدوى االستثمار المتزايد في التعليم وتكوين رأس المال البشري                 

وعدم االكتفاء  ولوجود فجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل فقد اتجهت الدعوة نحو صياغة سياسات تشغيل                

 .بتخطيط القوى العاملة بمختلف منهجياته
 

  صياغة سياسات التشغيل5.4.3

لعـدم نجـاح محاوالت توثيق الصلة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل تم التوجه إلى صياغة سياسات تشغيل                   

الكفاءة اإلنتاجية من جهة    تركـز علـى جانب التكوين والتدريب وإعادة التأهيل من جهة، وتحسين ظروف العمل ورفع                

 .إضافة إلى التركيز على القوى العاملة من حيث تقاسم العمل وتغيير ساعاته ومكانه وإعادة هيكلته.  أخرى
 

  خصائص سوق العمل العربية6.4.3

في يتـصف اقتصاد البلدان العربية بصورة عامة بتدني مستوى اإلنتاجية حيث تعتمد هذه البلدان على منتج جديد وحيد                   

ومن خصائص أسواق العمل العربية، ازدواجيتها بين تقليدية وحديثة، واتساع دور القطاع العام فيها،              .  كثير من األحيان  

ويعود ذلك لمحدودية المؤهالت المطلوبة، وبالتالي يحدث ضعف في         .  وتكـدس القـوى العاملـة في القطاع الزراعي        

ورات سريعة وتنقالت عديدة خارجية وداخلية، كما تعد هذه القوى من أكثر            وتمتاز القوى العاملة العربية بتط    .  اإلنتاجية

 .القوى هجرة سواء كانت يد عاملة مؤهلة أو بدون تأهيل أم هجرة أدمغة شديدة العلم والمعرفة
 

  دور المؤسسات الصغيرة والقطاع غير المنظم في التشغيل7.4.3

طاع غير المنظم في االقتصاد المعاصر وفي البلدان النامية على          يعتـرف االقتـصاديون بأهمية المنشآت الصغيرة والق       

الخـصوص، لمـا تلعـبه هـذه القطاعـات من دور في تلبية الحاجات األساس للسكان وفي توليد فرص العمل قليلة                      

 .االستثمارات، والتي تعجز القطاعات المنظمة عن توليدها بنفس الكفاءة ونفس مستوى رأس المال المحدود

رغم من صعوبة تعريف القطاع غير المنظم فإن عدداً من الخصائص تميز وحداته من حيث الحجم ومستوى                 وعلـى ال  

التقانة ومستوى التنظيم وطرق اإلدارة والتسويق، وعلى األخص من حيث اليد العاملة فيه بمختلف جوانبها، المهارات،                

 .الخ ....  األجور، واألساليب الحمائية المختلفة 
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اسات الحديثة على الدور الكبير للمؤسسات الصغيرة في التشغيل وتوليد الدخول، كما تركز على ضرورة               وتركـز الدر  

وفي الوقت نفسه فإن االهتمام ينصرف إلى محاولة التخلص         .  الحفاظ على هذا القطاع وعدم تجريده من مزاياه النسبية        

وعلى تذليل العقبات المختلفة  أمامه من حيث        مـن نقاط القصور فيه، وعلى األخص موضوع شروط العمل وحمايتها،            

 .فرص التمويل والتدريب والتسويق والحقوق المكفولة للعاملين
 

 11 مطالب وأهداف سياسات التشغيل المخططة والمنظمة5.3
 

  المطالب1.5.3

ة لوزارة العمل   تتطلب السياسة العامة للتشغيل نشاطاً متفقاً عليه في عدة مجاالت، بحيث يتعدى االختصاصات الحصري             

والـتدريب المهني بصفتها الجهة المسئولة بشكل مباشر عن القوى العاملة مما يلزم معه اتخاذ تدابير بشكل موازي في                   

الزراعة، التعليم، التدريب المهني، الصناعة، النقل، الثروة السمكية والثروة الحيوانية، والتخطيط           : مختلف األنشطة مثل  

ماعية، والقطاع الخاص، والقطاع غير المنظم، ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،           والتنمـية، والـشئون االجت    

 .إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، والتعاونيات األهلية وعالقات العمل الدولية
 

  أهداف سياسات التشغيل واإلجراءات الالزمة لتحققها2.5.3

بعاد دينية واقتصادية واجتماعية وغرس روح احترام العمل        التأكـيد على أن العمل قيمة إنسانية وحضارية ذات أ          .1

 12.بكل الوسائل

العمـل علـى زيادة فرص عمل جديدة في مختلف األنشطة لتحقيق التشغيل الكامل ولخفض معدالت البطالة من                   .2

 :خالل

 .إنشاء مكاتب للتشغيل في جميع المحافظات تكون مهمتها تسجيل العاطلين وتوظيفهم حسب الطلب •

 . معلومات وبيانات وافية حول عرض القوى العاملة والطلب عليهاتوفير •

التوسـع في إيجاد فرص تدريب للمتعطلين ذوي الدخل المحدود لتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة تتيح                 •

 .لهم القبول في سوق العمل

 إلقامة هذه   تمـويل مـشاريع إنتاجية مولدة للدخل وفرص العمل، وتشجيع التشغيل الذاتي وتقديم المشورة              •

 .المشاريع

 .تشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير المنشآت الصغيرة المولدة لفرص العمل •

توسـيع مشاركة القطاع الخاص في مجاالت التدريب المهني والعمل على تحديد معدالت أجوره و وضع                 •

 .التسهيالت للعمال وحل مشاكلهم

تدريب المهني وتسهيل عملهن ورفع مستوى أداء       تنفـيذ قانون العمل فيما يخص المرأة وتشجيع النساء بال          •

 .برامج ومشروعات المرأة

تنظـيم سـوق العمـل والبحث عن فرص عمل خارجية الستيعاب قوة العمل الفائضة عن حاجة السوق                   •

 .المحلي

تمكـين األفـراد واألسـر والجماعـات الفقيرة والمتدنية الدخل من العمل واإلنتاج وذلك بإنشاء صندوق للتنمية       .3

 .جتماعية يقوم بتقديم التسهيالت للمشاريع الخدمية واإلنتاجية الصغيرة للحد من البطالة والفقراال
                                                 

 .عباد، على صالح، مرجع سابق 11
 .مرجع سابق: وديع، محمد عدنان 12
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 .13تحقيق العمل الالئق بما يتماشى مع العدالة االجتماعية الذي دعت إليها منظمة العمل الدولية .4

 .الجهات ذات العالقةمكافحة الفقر بالتعاون مع المؤسسات الدولية كالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة و .5
 

  عرض شامل ألنظمة وسياسات التشغيل في قطاعات التشغيل المختلفة في فلسطين وتحليلها6.3
 

  التشغيل في المؤسسات الحكومية أنظمة وإجراءات1.6.3

دنية ورثـت الـسلطة الفلسطينية قانونين يحكمان شئون الوظيفة العامة، أحدهما في الضفة الغربية وهو نظام الخدمة الم                 

ونظراً لالختالفات  .  1988، واآلخر في قطاع غزة وهو أساس الخدمة العامة لسنة           1966 لـسنة    23األردنـي رقـم     

ديوان "م قراراً يقضي بإنشاء     11/10/1994الجوهـرية بـين القانونـين، فقـد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ              

العامة، وقد قام ديوان الموظفين العام بإعداد مسودة قانون         تكون مهمته اإلشراف على شئون الوظيفة       " الموظفـين العام  

وقد صادق الرئيس على تلك المسودة بتاريخ            .  بـشأن الخدمـة المدنـية؛ ألجل تطبيقه على كافة األراضي الفلسطينية           

 فيما يتعلق   ، ثـم بدأ ديوان الموظفين العام بتطبيق مسودة القانون المذكورة فور المصادقة عليها، خصوصا              1/4/1996

، والذي  1998واستمر العمل وفقاً لتلك المسودة حتى إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة            .  بالمـسائل المالـية واإلدارية    

شكل خطوة مهمة باتجاه معالجة العديد من المشكالت التي عانى منها الجهاز الوظيفي في السلطة الفلسطينية، حيث وحد                  

 ثم وضح اختصاصات ديوان الموظفين العام، كما ألغى دوره في تحديد جدول الرواتب، ثم               القانون نظام الخدمة المدنية،   

وسـع مـن دور الـوزارات في إدارة طواقم موظفيها، ووضع معايير جديدة للتوظيف والترقية والزيادات المختلفة في                   

ون موحد ينظم شئون الوظيفة     الـراتب، ونـص على مبدأ التنافس النزيه في إشغال الوظائف العامة، واستمر غياب قان              

 .1/7/200514 ابتداًء من  1998 لسنة 4العامة في فلسطين إلى أن تم تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 
 

 :199815 لسنة  4 التشغيل في المؤسسات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني المعدل رقمنظام 

 "4" الفلسطينية لتنظيم التشغيل في الدوائر الحكومية هو ما نصت عليه المادة         الحكومةالتي اتبعتها   ضـمن السياسات    

 :التاليةتعليمات ال  بإتباع الدوائرإلزام هذه علىمن قانون الخدمة المدنية 

 مع وصف لكل وظيفة وتصنيفها ، اختصاصات كل قسممتضمناً تحديدبناء هيكل تنظيمي لكل وزارة بتقسيماته،        •

ـ وتـرتيبها وفقـا      تتم المصادقة على الهيكل التنظيمي لكل وزارة من قبل مجلس أن حددها القانون على ئاتلف

 .الوزراء

 .شاغرة على جدول تشكيالت الوظائفالوظيفة الموظف على التعيين يقتصر  •

بالوظائف الشاغرة المرصود لها    إعداد كشف    وحدة شؤون الموظفين في كل دائرة حكومية         يكون من مسؤولية   •

 ، مع تحديد الوظائف المراد شغلها ومبررات شغلها في ضوء احتياجات العمل           ، الموازنة العامة  مخصصات في 

 األولوية في شغل الوظائف للموظفين الزائدين عن حاجة         مع إعطاء  للديوان في بداية كل سنة مالية        ثـم تقديمها  

 .الدوائر الحكومية

 من توافرت فيه    بحيث يقتصر التعيين على   ين العام   تم تحديد شروط شغل الوظيفة المدنية من قبل ديوان الموظف          •

 . في آن واحد الجمع بين وظيفتيندونالشروط المطلوبة، 
 

                                                 
تشرين أول  /  أكتوبر 24،  "المنتدى التشغيلي العربي يوصي بإيجاد سياسات فاعلة للبلدان العربية        "مؤتمر بعنوان    منظمة العمل الدولية، منظمة العمل العربية،      13

2009. 
 .2002وظيفة العامة في فلسطين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام اهللا، تشرين أول ال: بشناق، باسم 14
 .1998الخدمة المدنية لسنة ) 4( قانون رقم  15
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 العالقة بين فعالية سياسات اختيار الموظفين والهيكل التنظيمي للوزارات 

 وذلك  أخرى هناك عالقة وطيدة بين فعالية سياسات اختيار الموظفين من جهة والهيكل التنظيمي للوزارات من جهة              

حيث ثبتت صحة الفرضية التي تحدد العالقة بين الهيكل         .  16استناداً للدراسة التي أعدها ماجد الفرا ومحمد الزعنون       

 وبالتالي يجب   بينهما، موجبة   ةكما تبين وجود عالقة ارتباطي    .  التنظيمي ومستوى فعالية سياسات االختيار والتعيين     

 وتوفير الكوادر البشرية واالختصاصيين     ،ضع هيكل تنظيمي واضح وفعال    أن تعمـل الـوزارات الفلسطينية على و       

 التقيد   هذا مع   يضمن حسن توزيع العمل بين الوحدات واألقسام       ،القـادرين على وضع الهياكل التنظيمية بشكل سليم       

 .بالشواغر المتاحة على الهيكل التنظيمي عند االختيار والتعيين في الوظائف

 وتحديد خطوط السلطة والمسئولية بين      ،رة على مواكبة التطورات التي تحدث في العمل        في القد  وقـد سـاهم هـذا     

 ألن ، وضعها في مستوى إداري مناسبمع  وكذلك إعطاء األنشطة األساسية اهتماما خاصاً  ،الرؤسـاء والمرؤوسين  

حكوميين في الدوائر   التقـيد بالـشواغر المـتاحة علـى الهيكل التنظيمي يساهم أيضا في الحصر التام للموظفين ال                

 إضافة إلى حصر للوظائف     ، وكذلك حصر لكل الوظائف الشاغرة وغير الشاغرة       ،الحكومية وموازنتهم، وامتيازاتهم  

 ومن ثم حصر العجز في احتياجات أو متطلبات السوق          ،المـستحدثة حسب التطورات العلمية وااللكترونية وغيرها      

عدد الموظفين الذين انهوا سنوات الخدمة حسب قانون التقاعد          وأخيرا حصر    ،الحكومـي مـن التخصصات العلمية     

 .وبالتالي تصبح أماكنهم شاغرة
 

 17طرق اختيار وانتقاء الموظفين في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني 

حرية اإلدارة في االختيار وقد تم      : أخذ المشرع الفلسطيني بطريقتين الختيار الموظفين حسبما وضحها بشناق وهما         

من خالل إعطاء الحق لرئيس السلطة الفلسطينية في اختيار وتعيين محافظ سلطة النقد الفلسطينية بقرار يصادق                ذلك  

أما الحق في تعيين رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة ووكالء الوزارات والمديرين           .  علـيه المجلـس التـشريعي     

لمسابقة وسيلة الختيار الوظيفة العامة لجميع      كما تعتبر ا  .  العامـين فيـتم بـناء علـى تنسيب من مجلس الوزراء           

 .الدرجات باستثناء وظائف الفئة األولى
 

 26 -18المواد اإلجراءات المتبعة لملئ الشواغر المدنية الحكومية حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية من               

 18وحسبما وضحها بشناق

ابعة ألي وزارة بقرار من رئيس الدائرة خالل اإلعـالن عـن الوظائـف الشاغرة من قبل الدائرة الحكومية الت       •

 على أن تحدد البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروطها ويتم         ،أسبوعين من خلوها في صحيفتين يوميتين على األقل       

فرز ب اللجنة المختصة    ، ثم قيام    تشكيل لجنة مختصة للمفاضلة ما بين المرشحين وإتمام عملية االختيار والتعيين          

 .مين الذين تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بشغل الوظائف المعلن عنهاطلبات المتقد

 وشفهية بمشاركة ديوان    تحريرية اإلعـالن عـن التعييـنات للوظائـف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات               •

يد وتحدد لجنة االختيار أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات التعيين مع تحد         .  الموظفـين العـام والدائرة الحكومية     

 .  موعد ومكان المسابقة

 ثم يسمح فقط للذين اجتازوا االختبار الكتابي بالتقدم إلجراء االختبار الشفهي            على أن إجراء المسابقات الكتابية     •

 . بحسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقة على ضوء نتيجة االختبار الشفوي عن أسماء الناجحين النهائياإلعالن

                                                 
 .واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة: الفرا، ماجد، الزعنون، محمد 16
 .مرجع سابق: بشناق، باسم 17
 .مرجع سابق: بشناق، باسم 18
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 وعند التساوي في     حسب معايير التعيين للوظائف     بالترتيب النهائي لنتائج االمتحان    األسـبقية الواردة  إعطـاء    •

، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور        األكبر سناً   يقدم ن تساويا إالتـرتيب يعـين األعلـى مؤهال فاألكثر خبرة ف         

 .بالتعيين بمضي سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان

، ويعكس ذلك أهمية االستفادة من شهر من تاريخ إعالن النتائج المذكورةالـشروع في عملية التعيين خالل مدة     •

الطاقـات الجديـدة وأن هـناك بالفعل حاجة ماسة إليهم وفي ذلك تقدير لمن فازوا في المسابقات في الوظائف                    

 .المختلفة

، بحيث جة االمتحاناالنتهاء من عملية التعيين للشواغر المعلن عنها خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إعالن نتي               •

 .تعطى فرصة للخريجين الجدد والداخلين إلى سوق العمل مجدداً

وذلك تقديراً .  سر الشهداء من الوظائف بقرار من مجلس الوزراء  أ حصة األسرى والجرحى و    االلتـزام بتحديد   •

لتكون عنصراً  لهذه الفئات من المجتمع التي قدمت تضحيات عالية، ومن األهمية إنصافها ودمجها في المجتمع               

 .منتجاً و فعاالً
 

  أنظمة وإجراءات التشغيل في القطاع الخاص2.63
 

 األنظمة

 :19أنظمة التشغيل كالتالي) 17 - 7(نظم قانون العمل الفلسطيني في الفصل األول من بابه الثاني وتحديداً في المواد 

ي لجنة ثالثية يرأسها وزير العمل وتتكون       الدعـوة إلى تشكيل لجنة السياسات العمالية بقرار من مجلس الوزراء وه            •

مـن الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وتكون مهمة هذه اللجنة اقتراح السياسات الخاصة بتشغيل وتدريب وتوجيه         

 .العمال الفلسطينيين

تفادة  بها واالس  لإنشاء مكاتب للعمل للوزارة في كل أنحاء المحافظات للتسهيل على أصحاب العمل والعمال واالتصا              •

 .من الخدمات المقدمة من قبلها على أن تقدم هذه الخدمات مجاناً

 .إعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل كماً ونوعاً تقوم بها وزارة العمل •

حـث جمـيع العمال القادرين على العمل والراغبين فيه تسجيل أسمائهم في مكاتب العمل القريبة من محل إقامتهم                    •

 .ة بذلك من مكتب العملواستالم شهاد

قيام مكاتب العمل بتنسيب العمال المسجلين لديها حسب االختصاصات والكفاءة واألسبقية في التسجيل مع ترك الحق                 •

 .في االختيار لصاحب العمل

قـيام القطـاع الخاص والجهات الراغبة في تشغيل العاملين لديها القيام بتزويد مكاتب العمل شهريا بأسماء العمال                   •

 .ددهم ووظائفهم وسنهم وجنسيتهم ومؤهالتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لديهموع

من حجم القوى العاملة في المنشأة من العمال المعاقين بحيث يتالءم           % 5.0إلزام أصحاب العمل بتشغيل ال يقل عن         •

 .مالئمة تضمن لهم فرص العيش الكريمالعمل مع إعاقتهم، مما يتيح الفرصة لتشغيل المعاقين في وظائف 

 .يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين أي من العاملين في فلسطين •

قـيام وزارة العمل بتنظيم سوق العمل والتشغيل للعمالة الفلسطينية في الخارج وذلك بالتنسيق مع أصحاب النقابات                  •

 .العمالية
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 20)2004( العمل لسنة إجراءات التشغيل حسب الخطة التطويرية لوزارة

 :أعدت وزارة العمل خطة تطويرية ألنشطتها روعي فيها اتخاذ إجراءات للتشغيل كاآلتي

تنظـيم سـوق العمـل عن طريق توفير معلومات أساس حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وإعداد قوى                    •

 .عاملة حسب احتياجات السوق وذلك للحد من البطالة والفقر

 . للتدريب المهني لخلق وتأهيل عمالة ماهرة، في التخصصات المختلفةإنشاء مراكز •

تيـسير التوظـيف مـن خالل قنوات متعددة ودعم ومساعدة العمال إلقامة مشروعات تحتاج إلى أيدي عاملة، مما                    •

 .يساهم في توفير فرص عمل جديدة
 

 : أنظمة وإجراءات التشغيل في المنظمات الدولية3.6.2
 

 21)االونروا(التشغيل في وكالة الغوث الدولية أنظمة وإجراءات  - أ

 فرداً في الضفة الغربية وقطاع      15214  نحو    2009مارس  / بلـغ عـدد موظفي االونروا حسب تقريرها في آذار         

غـزة  معظمهـم مـن الالجئـين الفلـسطينيين، ويشكل المعلمون أكبر فئة منهم ويتبعهم موظفو الصحة واإلغاثة                    

 / 1المستوى أ   (  درجة تتراوح من     20دارية، وتتدرج مناصب الموظفين المحليين في       والخـدمات االجتماعية واإل   

 ).20 الدرجة -VB المستوى (إلى رؤساء إدارة البرامج الميدانية ) 1الدرجة 

 لذا فإن نسبة العاملين في االونروا        مشتغالً 590000 وإذا علمـنا أن مجمـوع العاملين عمالة تامة في فلسطين يبلغ           

تقريباً، مما يعني أن الوكالة بمفردها تستوعب أعداداً ال بأس بها من القوى العاملة الفلسطينية ومن              % 2.5 تصل إلى 

 .ثم فإنها تساهم في تلبية حاجات جزء من الباحثين عن العمل والتي تتسم بالثبات واالستقرار
 
 :األنظمة

 .ب بالطلبات من الجنسين على حد سواءتقدم وكالة الغوث الدولية فرصاً متساوية لجميع المتقدمين وترح •

ايـالء االهـتمام الكامـل بالمتقدمين المعاقين الذين ال تمنعهم إعاقتهم عن األداء الفعال لمهام الوظيفة، مع إعطاء                    •

 المسجلين نظراً ألن مهام االونروا حسب قرار        ناألولـوية بطبـيعة الحال للطلبات المقدمة من الالجئين الفلسطينيي         

 .زة لخدمة وإغاثة هؤالء الالجئيننشأتها مرك

تكون التعيينات لفترة سنة تحت االختبار ويتم تجديد العقد بناء على أداء الموظف والحاجة المستمرة للوظيفة، ويبلغ                  •

 . سنة60سن التقاعد في وكالة الغوث الدولية 
 

 :اإلجراءات

ي الصحافة الدولية في آن واحد وتوزع إعالنات        تـبدأ اإلجـراءات باإلعالن عن الوظائف الشاغرة داخلياً وخارجياً وف          

الـشواغر على منظمات األمم المتحدة وكبار مانحي االونروا متضمنة شروط الوظيفة المطلوبة، مثل الدرجة الجامعية                

ثم يجري قبول الطلبات من المتقدمين الذين تتوفر فيهم جميع شروط الوظيفة المعلن             .  وسنوات الخبرة اإلدارية وغيرها   

ـ  ثم يتم إجراء مقابالت أولية     .  يلي ذلك عمل قائمة بالمرشحين المتقدمين للوظيفة وذلك بعد انتهاء تقديم الطلبات           .  نهاع

                                                 
 .2004الخطة التطويرية لوزارة العمل  20
: الشبكة العنكبوتية" االونروا"إجراءات وسياسات التوظيف في وكالة الغوث الدولية  21
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هذا ويخضع  .  مـع المرشـحين الـذين وقـع االختـيار عليهم عبر الهاتف ثم يتم دعوتهم للمقابلة الشخصية في غزة                   

 .عيينالمرشحون لالختبار التحريري كما هو األمر عند الت
 
 :  أنظمة و إجراءات التشغيل في المؤسسات الدولية األخرى - ب

 ،UNDPهناك العديد من فروع المنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في فلسطين مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي                

 ،CHF وصندوق اإلقراض اإلسكاني     ،IMF وصندوق النقد الدولي     ،IBRDوالبـنك الدولـي لإلنـشاء والتعمير        

 .ومنظمة الصليب األحمر، وأطباء بال حدود، ومؤسسة اإلغاثة الدولية، واإلغاثة اإلسالمية وغيرها
 

 :األنظمة
تقوم المؤسسات الدولية بعمل دراسة مسبقة ودقيقة للوصف الوظيفي والمواصفات الوظيفية وإعداد الشروط الالزمة               •

 .ن لكل وظيفة مهام محددةلشغل الوظيفة، مما يعني أن هناك حاجة حقيقية للموظف وأ

يتم التوظيف على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً لميزانية التوظيف السنوية حسب المقرر في مخصص الوظائف                •

لكـل إدارة على أن يشغل هذه الوظائف ذوي المؤهالت العلمية والخبرات العملية العالية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص                  

 .لتعيين والتشغيلواستقطاب األكثر جدارة في ا
 

 :اإلجراءات
يـتم اإلعـالن عـن الوظائف الشاغرة في المؤسسة مع ذكر الوصف الوظيفي والمسمى والشروط المطلوبة في المتقدم       

للوظيفة بوضوح تام ودقة متناهية، ثم يتم استقبال الطلبات والسير الذاتية للمتقدمين وتصنيفها وحصر المناسب منها، يلي                 

ت مبدئية للتأكد من السير الذاتية يليها إجراء اختبارات تتفق مع طبيعة العمل لبعض الوظائف، ثم                ذلـك إجـراء مقابال    

إجـراء مقـابالت رسـمية بالتنـسيق مع قسم التوظيف، وأخيراً تجرى المفاضلة بين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة                   

 .الشخصية مع التوظيف لفترة تجريبية
 

" 1079"ف من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الدعم اإلنساني والتعليم              وقـد بلغ عدد إعالنات التوظي     

، وهذا يدل على مدى التزام المنظمات الدولية بمعايير         22 "2008إعالن في سنة    " 1222، و 2007إعـالن فـي سـنة       

لمرجعية والقوانين  وإجـراءات التـشغيل وذلـك بهدف ضمان تكافل الفرص للجميع واختيار المناسب حسب الشروط ا               

 .المنظمة للسياسات واإلجراءات المتبعة
 

  سياسات التشغيل في اإلطار التطبيقي في األراضي الفلسطينية7.3
 

 2007 سياسات التشغيل في المرحلة السابقة ألحداث يونيو 1.7.3

سائل القليلة المتاحة للتخفيف    كانـت السلطة الفلسطينية تعتمد على سياسة تصدير األيدي العاملة إلى إسرائيل كأحدى الو             

مـن مشكلة البطالة المرتفعة خاصة وأن الجزء األكبر من هذه الفرص كان يتم عبر مكاتب العمل الحكومية وإن كانت                    

وكانت تحويالت هذه الفئة تشكل مصدرا مهما للدخل        .  السلطة الوطنية ال تملك إلزام إسرائيل بها بشكل منتظم ومستمر         

ولكن مع تراجع أعداد هذه الفئة أخذت أهمية        .  من الدخل القومي الفلسطيني   % 16.0 السنوات   تعـدت نسبته في بعض    

ويعود هذا التراجع في أعداد     .  2008من الدخل القومي اإلجمالي لعام      % 9.0تعويـضاتهم بالتـراجع إلـى ما دون ال        

                                                 
، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، مجلة المراقب االقتصادي واالجتماعي         )ماس(معهـد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني        22

 .20 ص 16العدد 
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والقيود اإلسرائيلية، األمر الذي يحد من      المشتغلين ومن ثم في تحويالتهم ومساهماتهم في الدخل القومي إلى اإلجراءات            

عدا عن كون التراجع في أعداد هذه الفئة       .  فعالـية هذه السياسات تجاه مشكلة البطالة المستفحلة في االقتصاد الفلسطيني          

 .23يتسبب بشكل مباشر في تراجع الدخل القومي فإنه يزيد أيضا من حدة البطالة والفقر في األراضي الفلسطينية
 

 في  1998م من وجود سياسات تشغيل تنص عليها األنظمة المعمول بها مثل قانون الخدمة المدنية المعدل لسنة                 بالـرغ 

، إال أن   )17-7( المواد من    – في الفصل األول من الباب الثاني        2000 لسنة   7وقانون العمل الفلسطيني رقم     ) 4(المادة  

استنادا إلى الدراسات التي عالجت هذه الظاهرة تبين أن         ف.  هـذه الـسياسات لـم تجـد حظها الكافي من حيث التطبيق            

مؤسـسات الـسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تفتقر لقاعدة بيانات حديثة تخدم عملية التخطيط                  

 قد لخصت مظاهر الخلل التي رافقت       24وتعزيـز فـرص اتخـاذ القرار حيث الدراسة التي أعدها المحامي باسم بشناق             

 :ملية التعيين في الوظيفة العامة ما يليع

 .تمت التعيينات في حاالت كثيرة دون وجود وظائف شاغرة دون اإلعالن عنها، ولم تخضع لمبدأ تكافؤ الفرص .1

تـم التعيين في حاالت كثيرة العتبارات سياسية وحزبية، أو العتبارات عائلية وليس العتبارات الكفاءة والمؤهل                 .2

حسوبية دورا بارزا في التعيين في الوظائف العامة ودون أن تتوفر في األشخاص المعينين              العلمـي حيث لعبت الم    

 .أدنى الشروط إلشغالهم تلك الوظائف

تـم تعيـين العديـد من األشخاص غير المؤهلين في مراكز وظيفية عليا، وأسندت لهم مهام عديدة، رغم أنهم ال                      .3

 أصبحوا مسئولين عن موظفين آخرين يتفوقون عليهم في الكفاءة  يملكـون الكفـاءة والقدرة على تنفيذها وبذلك فقد        

 .والخبرة والمؤهل العلمي
 

ويعتبـر تنامـي موظفـي القطـاع العـام من أهم األسباب الكامنة وراء عدم استقرار الوضع المالي للسلطة الوطنية                     

، تحت  2005منذ نهاية العام     ألف موظف    30الفلـسطينية، ومـع ذلـك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتوظيف نحو             

المستويات العالية من البطالة، والضغط السكاني لخلق فرص        : العديـد من الدوافع والمبررات المختلفة للتوظيف وأهمها       

 .عمل جديدة، وتوقف العمال الفلسطينيين عن العمل في إسرائيل، إضافة لالعتبارات السياسية والحزبية
 

، أن سياسة التعيين في مناطق السلطة تعتمد على أسس غير موضوعية            25اد لبد   وقـد أكـدت دراسة أخرى أجراها عم       

 4327 موظف منهم    29325ففي نفس الفترة المشار إليها تم توظيف        .  2006وبعيدة عن المهنية خاصة في نهاية عام        

، 2006عاملين للعام   تقريباً من مجموع ال   % 4.0 على الكادر العسكري، ويشكل هذا العدد        24998على الكادر المدني و     

، توصلت إلى أن الوزارات الفلسطينية ال تقوم باتباع سياسات اختيار           26وفـي دراسة أعدها ماجد الفرا ومحمد الزعنون       

وتشغيل فعالة قائمة على أسس ومعايير علمية سليمة تنظم عملية التشغيل في الوظائف اإلدارية باإلضافة إلى تدخل كثير                  

ة في عملية التوظيف مثل تزكية المسئول األول لالعتبارات السياسية والعسكرية إضافة إلى             من العوامل غير الموضوعي   

 .االعتبارات الشخصية  وتوصيات اإلدارة العليا
 

 إال أن عدد    2006 ألف موظف عندما شكلت حماس حكومتها في مارس سنة           165وقد كان عدد موظفي السلطة الوطنية       

 آالف موظف خالل هذه الفترة القصيرة، ولهذا انتقد         10ل عام، أي بزيادة قدرها       ألف خال  175الموظفـين ارتفـع إلى      

                                                 
 .45، ص 2009، دائرة األبحاث والسياسات النقدية، تموز 2008التقرير السنوي الرابع عشر لعام : لفلسطينيةسلطة النقد ا 23
 .مرجع سابق: بشناق، باسم 24

 .2009و، الخسائر المالية الناتجة عن استنكاف الموظفين في القطاع الحكومي، ديوان الموظفين العام، دائرة األبحاث والمشاريع، غزة، يوني: لبد، عماد 25
 .مرجع سابق: الفرا، ماجد؛ الزعنون، محمد 26
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 مؤكدا أنها اتبعت نفس     10/3/2007البـنك الدولـي حكـومة حماس في تقرير له نشرته صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ                

 .قتصادي يبرر ذلكمنهجية الحكومات السابقة بشأن سياسة التشغيل وتضخيم القطاع العام من دون وجود أساس ا

 في دراسته إلى ضعف القيادات اإلدارية بالوزارات الفلسطينية الستناد تعيينها إلى قرارات سياسية              27ولقد توصل كالب  

 .بعيداً عن الكفاءة والمهنية
 

س  ورغـم أن التعيينات في الوظيفة العامة يفترض أن تخضع لرقابة القضاء والمجلس التشريعي إال ان كالهما لم يمار                  

دوره فـي مجـال إيقاف تعيينات مخالفة للقانون ويرجع ذلك لعزوف المتضررين من التوجه للقضاء وجهلهم بحقوقهم                  

 .وخوفاً من عدم إنصافهم قضائياً
 

وحـيث أن اسـتراتيجية التعليم العالي مرتبطة كل االرتباط مع سياسات التشغيل فإن غيابها في مناطق السلطة الوطنية                   

أبو العطا أن مسئولية    .  لى تكدس العاطلين عن العمل من الخريجين الجامعيين، وفي هذا الصدد أكد د            الفلـسطينية أدى إ   

عملـية التشغيل وإتاحة فرص عمل تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على صياغة إستراتيجية وطنية                 

ظم وهادف فيما يتعلق برسم سياسات تبنى على        الستنهاض الجامعات والقطاعات الفاعلة في المجتمع، وخلق تواصل من        

أسـاس مـدى حاجـة سوق العمل من شأنها منع التكدس الهائل في بعض التخصصات وخلق مشاريع عمل بين دائمة                     

 .28ومؤقتة
 

 : تطور أعداد الموظفين الحكوميين على النحو اآلتي9كما يوضح الشكل البياني رقم 
 

 2007 وحتى سنة 2005 الفلسطينية من سنة أعداد موظفي السلطة الوطنية): 9(شكل 
 

 
 

 .2007 وحتى سنة 2005 يبين تطور أعداد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية منذ سنة 16والجدول التالي رقم 
 

                                                 
 .2004، الجامعة اإلسالمية، غزة، واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي:  كالب، سعيد 27
 تزيد من إحباط    في غياب أي رؤية إستراتيجية للتعليم العالي في فلسطين سياسات التشغيل          : "5 في مجلة صوت النساء ص     16/7/2009تقرير نشر بتاريخ      28

 .، طاقم شئون المرأة"ويأس الشباب
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 2007 وحتى سنة 2005أعداد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من سنة ): 16(جدول 
 

 السنوات/الشهر الكادر المدني ر العسكريالكاد المجموع

133046 57067 75979 12/2004 

135811 57067 78744 06/2005 

136772 57067 79705 12/2005 

139462 58388 81074 05/2006 

166097 82065 84032 12/2006 

167165 83392 83773 05/2007 

 .2009نكاف الموظفين في القطاع الحكومي، ديوان الموظفين العام، دائرة األبحاث والمشاريع، يونيو الخسائر المالية الناتجة عن است:  لبد، عماد:المصدر

 
 2007 سياسات التشغيل في المرحلة الالحقة ألحداث يونيو 2.7.3

 حالة انقسام وقطيعة ما بين الضفة وقطاع غزة أسفر عنها           2007فرضت األحداث التي جرت في قطاع غزة في يونيو          

حكومتـين منفـصلتين احـدهما في الضفة واألخرى في قطاع غزة وأصبح لكل حكومة ممارساتها وسياساتها                 وجـود   

الخاصـة بها والتي يصعب تطبيقها في الجهة األخرى، وقد انشق ديوان الموظفين العام في قطاع غزة عنه في الضفة                    

لمنطقة المتواجد بها في ظل تعاون محدود       وأصـبح لكل منهما سياساته واختصاصاته واهتماماته التي تسري في نطاق ا           

 :للغاية على النحو الذي سيجري توضيحه  للسياسات المطبقة
 

 المتعطلون عن العمل والسياسات المتبعة إزائهم  في الضفة الغربية - أ

ذلك كـان من البديهي أن تحظى قضايا التشغيل والبطالة بأهمية كبيرة لدى حكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية و                  

فـي ظل ارتفاع نسبة البطالة وخاصة في صفوف الشباب الفلسطيني إضافة إلى ارتفاع أعداد السكان ممن يقعون أسفل              

خـط الفقر هذا إضافة إلى أن أغلب العاملين في المؤسسات الفلسطينية هم في عداد القطاع غير المنظم كما أن الغالبية                     

جم من حيث استيعابها لعدد المشتغلين حيث يقل عدد العاملين في           العظمى من هذه المؤسسات هي مؤسسات صغيرة الح       

ومن ضمن اإلجراءات والجهود التي سعت إليها الوزارات المختصة في السلطة الوطنية            .  29 عامالً 20كـل منها عن     

 :الفلسطينية ما يلي

رة وشروط شغلها وآلية    التـزام الـوزارات المختصة بتطبيق كافة األنظمة والتشريعات المتعلقة بالوظائف الشاغ            .1

 موظفاً وموظفة   3594التعيـين وذلك بالتنسيق التام مع ديوان الموظفين العام في رام اهللا، الذي قام بالفعل بتعيين                 

 .200830في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في سنة 

 وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية      إطـالق برنامج لتطوير سياسات التشغيل في األراضي الفلسطينية باالتفاق مع           .2

ومن أبرز المبادئ التي اعتمد عليها .  31 مليون دوالر أمريكي لمدة ثالث سنوات7.5التـي مولت المشروع بقيمة     

إن الحق في العمل هو شيء أساس مع تشجيع الحوار بين الشركاء االجتماعيين، باعتبار أن العمل هو                 : المشروع

 .الجتماعي واالقتصادي، من خالل تمكين اإلنسان من الحصول على الوظيفة المناسبةالطريقة المثلى للتقدم ا

                                                 
قاعة الهالل ، "التدريب المجتمعي للتشغيل الذاتي واستحداث المشاريع الصغيرة: "ورشة عمل بعنوان   ps.gov.mol.www : رام اهللا–موقع وزارة العمل   29

 .2009بتمبر  أيلول س7االثنين  األحمر بالبيرة، 
 .2008تقرير ديوان الموظفين العام  30
، رام اهللا،   "اإلعالن عن إطالق برنامج لتطوير سياسات التشغيل في األراضي الفلسطينية         : "منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شئون المغتربين     : صحيفة األيام  31

 .ps.eadp.www. 2008أكتوبر /  تشرين أول25
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ويهـدف هذا البرنامج إلى خلق بيئة مشجعة للوظائف المستدامة في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة               

 خالل تطوير   تعزيز إدارة سوق العمل وحقوق العمال، تحسين قابلية االستخدام من         : عبـر ثالثـة مكـونات هي      

 .المهارات والتنمية االقتصادية المحلية، ودعم استدامة ونمو القطاع الخاص

وقـد أكـد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم على أهمية مشروع استحداث الوظائف ألثره في                   

نتاجية وتطوير المنشات   اسـتيعاب األيدي العاملة القادمة إلى سوق العمل، مما يستدعي االستثمار في القطاعات اإل             

القائمـة مـن خـالل رفع القدرة اإلنتاجية واستحداث خطوط إنتاج جديدة األمر الذي يتطلب عناية صاحب العمل                   

 .32لتطوير مهارات وكفاءات العمال

وضـع إسـتراتيجية التعليم موضع التنفيذ من خالل ربطها مع سوق العمل، وفي هذا الصدد جرى االهتمام بعقد                    .3

التدريب ( لتحفيز مختلف األطراف على االهتمام  بالقوى العاملة ومن أبرزها  ورشة عمل بعنوان               ورش العمـل    

والتي نظمتها وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي       ) المجتمعـي للتـشغيل الذاتي واستحداث المشاريع الصغيرة         

أحمد مجدالني  .  ك بحضور وزير العمل د     مقدمة الدعم، وذل   GTZوبالـتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني        

الـذي أكـد أن الورشـة انعقـدت لتنفيذ إستراتيجية التعليم والتدريب المهني وتطوير سوق العمل، وأشار إلى أن                   

.  التأسـيس لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة يمثل شرطاً أساسياً من شروط نشوء ومساهمة وبناء ركائز الدولة               

لزرو الوكيل المساعد للتعاون الدولي في نفس الورشة أن أحد أهم أساليب مواجهة البطالة هو               صالح ا .  كما أكد د  

 .33ما يسمى بالتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة
 

وهكـذا تـتكامل حلقات هذه االستراتيجية التي تربط استراتيجية التعليم بسوق العمل وأن هناك أساليباً متعددة لمواجهة                  

الذاتي والمشاريع الصغيرة كل ذلك يؤسس لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ويضع لبنة من لبنات              الـبطالة كالتشغيل    

 .ركائز الدولة
 

 المتعطلون عن العمل والسياسات المتبعة إزاءهم في قطاع غزة - ب
 

 السياسات التي قامت بها الجهات الحكومية : أوالً
وث تغيير جذري في تركيبة االقتصاد الفلسطيني حيث أن شرذمة          االنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حد       أدى  

 إلى زيادة اعتماد الناتج المحلي على المصروفات الحكومية المعتمدة على المساعدات            ياالجغرافيا والحصار اإلسرائيلي أد   

 منشأة  3000الدولـية، وفـي ذات الـوقت تراجع أداء القطاع الخاص في غزة إلى أدنى المستويات وأغلقت أكثر من                    

 من مجموع القوى    %55.0، إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة في القطاع لتصل إلى حوالي             أبـوابها  تجاريـة وصـناعية   

 %4.5، وبسبب الزيادة السكانية التي تصل في قطاع غزة إلى            وهي أعلى نسبة بطالة في العالم      العاملـة بسبب الحصار   

 العمل باشر المسئولون في الديوان العام للموظفين في قطاع غزة           ، وأمـام هذه النسبة المرتفعة وضيق فرص       34سـنويا 

باتـباع عدد من السياسات التشغيلية بغرض تلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة وبخاصة في وزارتي التربية                

مل والذين بلغ   والتعلـيم العالي والصحة وذلك بعد استنكاف عدد كبير من الموظفين في القطاع الحكومي المدني عن الع                

                                                 
 تشرين  25، رام اهللا،    " اإلعالن عن إطالق برنامج لتطوير سياسات التشغيل في األراضي الفلسطينية          : "مـنظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شئون المغتربين       32

  ps.pead.www. 2008أكتوبر / أول
 .مرجع سابق: ps.gov.mol.www: موقع وزارة العمل 33
 مليون شيكل شهريا لقطاع غزة لتغطية الرواتب والوقود واألدوية          330السلطة تدفع   : بكدار: "2008 أغسطس   18تقريـر نشر بوكالة معاً اإلخبارية بتاريخ         34

  .ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http=118842، " مليون للرواتب275منها 
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، وتمـثل ذلـك فـي ملئ للوظائف الشاغرة الملحة بشكل تدريجي ثم العمل على دراسة                 35 موظـف  19503عـددهم   

االحتـياجات الفعلية لمختلف الوظائف من مختلف التخصصات على ضوء حالة االستنكاف المشار إليها، ولهذا الغرض                

 بالمهن المختلفة حيث يتم استقبال الطلبات وفرزها        كـان يجـري اإلعـالن عـن الحاجة إلى وظائف كلما اقتضى ذلك             

 .وتصنيفها بما يتفق مع الشروط المحددة لكل وظيفة ثم القيام بإجراء امتحانات تحريرية ومقابالت شخصية
 

، أن ديوان الموظفين العام في غزة       36وقد أكد محمد المدهون   .  وبالـتدريج فإن غالبية الشواغر في الوزارات قد اكتملت        

مـل جاهداً لحل مشكلة البطالة من خالل مشروع استقطاب الخريجين وتوظيفهم وإجراء دراسات خاصة لمحاولة               قـد ع  

6إنهاء مشكلتهم، مؤكداً على وجود العشرات من المشاريع واألفكار بانتظار التمويل والتنفيذ، كما أضاف أنه تم توظيف            

موظف في وزارة الصحة، وعدد آخر في الوزارات المختلفة          آالف   5 موظف في وزارة التربية والتعليم العالي، و       آالف

 .وذلك في خالل السنتين الماضيتين
 

 أعداد الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة في غزة خالل الفترة 17ويبـين الجدول رقم   

ن الحكوميين الذين تم تعيينهم ما بعد       حيث يتضح من الجدول المشار إليه أن عدد الموظفي        .  2009 وحتـى    2008مـن   

 .2009 موظفاً مدنياً وعسكرياً في بداية 22980 قد بلغ 2007أحداث مايو 
 

 2009 وحتى مايو 2008تطور أعداد الموظفين الحكوميين في قطاع غزة من الفترة سبتمبر ): 17(جدول 
 

 السنوات/الشهر الكادر المدني % الكادر العسكري % المجموع

21642 72.0 15543 28.0 6099 09/2008 

22980 67.5 15511 32.5 7469 01/2009 

35000 69.1 24185* 30.9 10815* 05/2009 

 .مرجع سابق:  لبد، عماد:المصدر

 .2009، 2008من تقدير الباحثين استناداً إلى متوسط نسبة أعداد الموظفين في عامي * 
 

وحتى مايو   2008الحكومي لموظفي قطاع غزة من الفترة أيلول سبتمبر         ويوضـح الشكل البياني التالي تصنيف الكادر        

2009. 
 

 2009 وحتى مايو 2008التوزيع النسبي لموظفي قطاع غزة للكادرين المدني والعسكري من الفترة سبتمبر ): 10(شكل 

 
                                                 

 مرجع سابق: لبد، عماد 35
 .2009/ 7/ 26مقابلة أجرتها صحيفة فلسطين مع الدكتور محمد المدهون بتاريخ  36
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د فيه أن حكومة هنية     ، أك 21/5/200937وفي تقرير لوكيل وزارة المالية في حكومة غزة إسماعيل محفوظ نشر بتاريخ             

 ألف موظفاً عسكرياً ومدنياً، مما يعني أن عدد         35 مليون شيكل شهرياً وذلك ألكثر من        61تـصرف رواتـب بقـيمة       

وقد أكد األمين العام لمجلس الوزراء الدكتور محمد        .  21/5/2009 ألف موظف في     35موظفـي سـلطة غـزة ارتفع        

ن المدني والعسكري سواء جزئية أو بطالة أو عقود خاصة رغم كل             ألف وظيفة في الشقي    30عوض أن الحكومة وفرت     

الـتحديات مـؤكداً أن الوظائـف خـضعت لمعايير مهنية ومسابقات عن طريق ديوان الموظفين واإلدارة والتنظيم في                   

 .38الداخلية
 

لجامعات في العام   ومـن ضمن السياسات المتبعة للتحفيز والتشجيع أوضح المدهون أنه تم توظيف الطالب األوائل في ا               

المدهون المؤسسات  .  وطالب د .   مـوظفاً كما سيتم تطبيق نفس السياسة في العام التالي          79الماضـي وبلـغ عـددهم       

ورغم األعداد  .  األكاديمـية والجامعـات بإعادة النظر في خططها وتخصصاتها بما يتماشى مع سوق العمل الفلسطيني              

ذلك األمر فإن هناك أعداد كبيرة من طالبي الوظائف لم تتح الفرصة لهم إليجاد              الكبيـرة التـي تم توظيفها استناداً إلى         

األعمـال المناسـبة سـواء مـن خريجي الجامعات أو من غير الخريجين والتي قدر عددها حسب إحصاءات الجهاز                    

 . ألف فرد110المركزي اإلحصاء الفلسطيني بأكثر من 
 

فسها عاجزة عن توفير فرص عمل دائمة لهذه األعداد الكبيرة مما اضطرها            وأمام هذه األعداد الكبيرة وجدت الحكومة ن      

إلى اتباع سياسات تشغيلية مؤقتة بجانب تقديم مساعدات نقدية وعينية للمتعطلين وذلك بعد أن قامت بإجراء حصر فعلي                  

 :مشاريع التاليةللمتعطلين باالستعانة بقاعدة بيانات أعدتها وزارة العمل عبر مديرياتها المختلفة حسب ال

 بحيث يتاح لبقية المتعطلين     ،اسـتحداث بـرنامج تكافل وهو برنامج يتيح توظيف نحو ألفي متعطل لمدة شهر واحد               •

و ديع ن هذا البرنامج ال   أ ب ، علماً  شهراً 14 وقد مضى على العمل بذلك المشروع        ، التالية األشهر في   االلـتحاق تباعاً  

 تحت بند البطالة    اً ومندرج  ويبقى متعطالً  ،شهر واحد فقط  ل سوىمل للمتعطل   كونه مشروع تشغيل محدود ال يتيح الع      

 ال يمكن إدراجها ضمن      محدودة أو وبمعنى آخر فكأن هذا البرنامج يقدم معونة مؤقتة          الًلحين تكرار الفرصة مستقب   

 .39فرص التشغيل

 ألف متعطل   100الخدمة لنحو   ورغـم ما يقدمه مشروع برنامج تكافل من خدمات توظيفية مؤقتة تستهدف مد هذه                •

فإن هذا المشروع عرضة للتوقف وعدم االنتظام بسبب االعتماد في موارده على            .  بواقـع شهر واحد ولمرة واحدة     

فبعد قيام هذا البرنامج بالعمل لمدة ستة عشر دورة تشغيلية منتظمة أصبح عرضة للتوقف ابتداًء               .  الـدعم الخارجي  

 ما لم يتبناه أو يدعمه ممولون من قبل أفراد أو مؤسسات خيرية عربية              2009سمبر  دي/ من دورة شهر كانون األول    

وهكذا فإن نجاح هذا البرنامج يظل مرهوناً بالتمويل المقدم في صورة هبات أو تبرعات وهو تمويل                .  أو إسـالمية  

 .40مخطط لهغير مأمون، األمر الذي يقلل من دور وفعالية هذا البرنامج على النحو المستهدف له وال

 يستفيد منها قرابة     دوالر أمريكي  100قيمتها  النقدية التي يقدمها رئيس الوزراء وتبلغ       منحة  الهو  والمشروع الثاني    •

 إلى استناداًوذلك  .  صندوق دعم العمال الفلسطينيين   وذلك عبر    مـتعطل فلسطيني من العمالة الفلسطينية        ألـف  80

                                                 
 .ps.gov.mof.www غزة –موقع وزارة المالية  37
ال نواجه أزمة مالية ونحتاج لشواغر جديدة في        :  ألف وظيفة في الشقين المدني والعسكري، عوض       30وفرنا  " محمد، تقرير نشر بصحيفة فلسطين       عـوض،  38

 .2، ص 2009تشرين أول /  أكتوبر20، "العام القادم
 . ps.takafol.wwwبرنامج تكافل لتوفير فرص العمل  39
، 2009/ 11/ 5، الخميس   882تكافل يمر بأزمة مالية ستضطره إلى التوقف، صحيفة فلسطين العدد           : اللجـنة التوجيهية العليا واإلدارة العامة لبرنامج تكافل        40
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من % 5نصف حيث تم تغطية هذه المخصصات من خالل خصم          قـرار مجلـس الـوزراء المعمول به منذ عام و          

 .41حكومة غزةالعاملين في رواتب الموظفين 

افتـتاح بـرنامج لتأهـيل نـساء معيالت إلنشاء مشاريع صغيرة من قبل وزارة المرأة وذلك بهدف تأهيل النساء                     •

" امتلكي مشروعك الخاص   "المعيالت ألسر إلنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهن تدر عليهن الدخل، في إطار مشروع            

 .42التي نفذته الوزارة ضمن خطة إستراتيجية لتنمية المشاريع الصغيرة
 

 السياسات التي قامت بها المنظمات الدولية واألهلية : ثانياً

يحكـم تـواجد أعـداد متزايدة من المنظمات الدولية في األراضي الفلسطينية وبخاصة في قطاع غزة، فإنها تجد نفسها                    

لذلك .  مع قضايا المجتمع المختلفة، وعلى وجه الخصوص القضايا اإلنسانية المتعلقة بأوضاع السكان المعيشية            تـتفاعل   

وينطبق األمر نفسه على اتحادات ومؤسسات      .  فإنهـا تـسعى لـتقديم خدمات تساهم في إيجاد وظائف تامة أو محدودة             

 .أهلية
 

 يشكل ذلك نهجاً له مردوده االيجابي الذي ال يمكن التقليل من            ومـع انتـشار هذه الحاالت في العديد من المؤسسات فقد          

 :شأنه في إطار التشغيل وسياساته، ومن صور ذلك

تنفـيذ بـرنامج خلـق فـرص عمل مستدامة من قبل وكالة التنمية السويسرية بالشراكة مع تجمع مؤسسة التعاون                     •

 مليون فرنك سويسري، بحيث يستفيد من       2.950 وبميزانية تقدر ب     31/7/2015 وحتى   1/11/2008للمرحلة من   

هـذا المـشروع مائتـي خـريج جامعي فلسطيني من خالل برنامج التدريب العملي في مجاالت الحرف المختلفة                   

 مدرب من المؤسسات التعليمية من خالل تصميم وتنفيذ برنامج          20 إلى   10والـصناعة، كمـا يـستفيد مـا بـين           

 .43التدريب

 من قبل االونروا لمساعدة أفقر الفقراء بغزة والذين هم من أولويات االونروا عن              تنفـيذ برنامج خلق فرص العمل      •

 فرصة عمل شهريا لتشغيل القطاع الخاص وذلك للتخفيف من الصعوبات التي يواجهها مجتمع              3100طريق توفير   

 مؤسسة  3750 ألف فرصة عمل وإغالق أكثر من        120رجـال األعمال في غزة بسبب الدمار واإلغالقات وفقدان          

محلـية واسـتهدف البـرنامج القطاع الخاص لمساعدة رجال األعمال والناس العاديين والذين يودون إعالة أنفسهم                 

 .200944 أكتوبر 26وعائالتهم، حسب ما أعلنه جون جينج مدير عمليات االونروا بغزة بتاريخ 

 مليون دوالر أمريكي، والذي كان      12  ألف عامل في قطاع غزة و بتكلفة تشغيلية مقدارها         60تنفيذ مشروع تشغيل     •

انجـازاً ضـخماً للمؤسـسات الخيـرية، حيث شكلت مبادرة هذه المؤسسات في قطاع غزة اهتماماً كبيراً من قبل                    

العاطلـين عـن العمـل والمهتمين به، خاصة وأنها المرة األولى التي يتم فيها تنفيذ مشروع ضخم كهذا منذ قدوم                     

 ألف مواطن ممن فقدوا مصادر دخلهم من الحصول على فرصة           60وع ما يقارب    الـسلطة، حيث يمكن هذا المشر     

وقد أوضح رئيس جمعية المجمع اإلسالمي المهندس صقر أبو هين أن هذا            .  عمـل مؤقـتة فـي جميع القطاعات       

                                                 
  .ps.mol.wwwوزارة العمل الفلسطينية  41
 .22/10/2009الخميس , "أهيل نساء معيالت على إنشاء مشاريع صغيرةافتتاح برنامج لت: غزة"صحيفة األيام  42
 org.welfareassociation.wwwمشاريع التشغيل وخلق فرص عمل، : تجمع مؤسسة التعاون، وكالة التنمية السويسرية 43
 .2009تشرين أول /  أكتوبر26، " لدعم القطاع الخاص بغزة3100نامج خلق فرص العمل ومنح توسيع بر: " وكالة قدس نت لألنباء: جون جينج 44
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ف  آال 10المـشروع بمثابة إغاثة عاجلة ومؤقتة لمساعدة المتعطلين عن العمل منذ فترة طويلة، حيث سيتم تشغيل                 

 .45 مليون دوالر أمريكي شهريا2ً دوالر أمريكي لكل عامل بواقع 200 أشهر، بحيث يصرف 6عامل شهرياً لمدة 

مـشروع لتـشغيل الخـريجين وتحويلهم إلى منتجين ومعيلين الذي قامت به الجمعية الهندسية للتنمية والتطوير في      •

كون جسر األمل فوق بحر األلم، وذلك من عمق          لت 2009قطـاع غزة، والتي شقت طريقها إلى النور مع بداية عام            

اإلحساس بالمسئولية إزاء الخريجين في المجتمع الفلسطيني، بهدف تشغيلهم، وإعادة دمجهم بالمجتمع، وتعزيز ثقتهم              

وتقوم فكرة المشروع على أساس     .  بأنفـسهم لتمكينهم من تخطي المرحلة االتكالية إلى مرحلة االعتماد على الذات           

كة استثمارية خيرية توظف شواغرها الوظيفية في تشغيل عدد من الخريجين، ويخصص العائد المالي              إنـشاء شـر   

للمؤسـسة لصالح توفير مستلزمات الطالب الجامعي وكفالته، وبالتالي تحويل الخريجين من عناصر ترهق موازنة               

دية، باإلضافة إلى تملك مركز تطوير      الدولة والجمعيات الخيرية إلى عناصر منتجة تساهم في عملية التنمية االقتصا          

 .مهني يعني بتدريب الكوادر الهندسية حسب متطلبات السوق
 

التابعة للمشروع وهي عبارة عن شركة وقفية خيرية تعمل في مجال     " فيجن تك "ولهـذا الغـرض فقـد تم افتتاح شركة          

بإنشاء قسم لبيع وشراء القطع االلكترونية      االتـصاالت والتحكم والكمبيوتر تدار بواسطة الخريجين، وقد تمكنت الشركة           

وقد صرح رئيس   .  وإنـشاء ورشة صيانة لألجهزة االلكترونية وكل هذا بهدف دعم الخريجين، وفتح فرص تشغيل لهم              

مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد حسنة أن هناك مراحل الحقة من المشروع بانتظار الدعم المالي من قبل المتبرعين                  

وتعتبر الحاالت المشار إليها مجرد أمثلة لوقائع أخرى هي         .  46ستعود بالنفع لصالح فتح آفاق توظيف جديدة      وأهل الخير   

 .قيد الواقع العملي تقوم بها غيرها من المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في األراضي الفلسطينية
 

 هاإيجابياتها وسلبيات:  في الميزانة الممارسات التشغيلية الفلسطيني8.3
 

  اإليجابيات1.8.3

أعطـى المـشرع الفلـسطيني صـالحيات واسعة لديوان الموظفين العام للمشاركة في إجراءات التوظيف بالتعاون مع          

الـوزارات الحكومـية، وله الحق في تقديم الرؤى في مشاريع الهيكلية التنظيمية والوصف الوظيفي للدوائر الحكومية،                 

ة بتنفيذ هذه المعايير واإلجراءات سوف يضمن إلى حد كبير وجود منافسة حرة بين              ولهـذا فـإن التزام الدوائر الحكومي      

المتقدمـين مـع تكافـؤ الفرص بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على الوظائف العامة وعلى ذلك فإن                    

 التنفيذية بصورة تتناسب مع     الجوانب اإليجابية لسياسات التشغيل ال تزال قائمة وتحتاج إلى تفعيل الخطوات واإلجراءات           

 .األنظمة والتشريعات السارية المفعول نصاً وروحاً
 

  السلبيات2.8.3
 

 :تتمثل السلبيات في جوانب اقتصادية وأخرى اجتماعية كاآلتي
 

 السلبيات االقتصادية  .1

 :لقد نتج عن سياسات التشغيل الفلسطينية آثار سلبية منها

                                                 
/  مارس 12بتاريخ  "  ألف عامل في قطاع غزة، انجاز يحسب للمؤسسات الخيرية         60مشروع تشغيل   " أبو هين، صقر، تقرير نشر بصحيفة فلسطين بعنوان          45

 .2008آذار 
 ".الجمعية الهندسية للتنمية والتطوير تعكف على تنفيذ مشروع لتشغيل الخريجين "2009سبتمبر /  أيلول 27تقرير نشر بصحيفة القدس بتاريخ  46
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ات البشرية المنتجة الناشئة عن استمرار ارتفاع معدالت البطالة وعدم توفير           حرمان المجتمع الفلسطيني من الطاق     •

فـرص العمل لها، إذ أن فقدان هذه الطاقات يمثل إهداراً للموارد وفقداناً لما يمكن أن تساهم به في الناتج المحلي       

 .اإلجمالي عند تشغيل هذه الطاقات التشغيل الكامل

ت المبدعة أو المتميزة في األحوال التي تحدث بها محاباة عند التشغيل والتأكد             تقلـيل حاالت االستفادة من الطاقا      •

 .من شأنها عدم حصول ذوي الكفاءات العالية على الوظائف التي يستحقونها

هجـرة العقول والكفاءات المبدعة من الشباب الفلسطيني الذين لم يحصلوا على فرص عمل الئقة ولم يجدوا من                   •

 .كارهم، مما ألحق الضرر باالقتصاد الفلسطيني المحلي وسبب له خسائر ماليةيتبنى مشاريعهم وأف

اسـتنكاف الموظفـين الحكوميـين عـن عملهـم في قطاع غزة ومكوثهم في البيوت ألسباب موضوعية وغير                  •

 مليون دوالر أمريكي    595موضوعية مما أدى إلى تعرض السلطة الوطنية الفلسطينية لخسائر مالية قدرت بنحو             

، أوضحت أن حكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية تقوم          47ياً وذلـك حسب دراسة أعدت لهذا الغرض       سـنو 

 43250وهذا يعني أن    .   مليون دوالر أمريكي سنوياً    382بدفـع أجور الموظفين المستنكفين والتي تبلغ قيمتها         

نتاجية طبقاً إلحصائيات عام     موظفاً يتلقون أجورهم دون مزاولة أي عمل وبدون أي إ          78000مـوظفاً من أصل     

 مليون دوالر أمريكي سنوياً أي ما يعادل        180وفـي المقابل تقوم الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفع           .  2007

 ملـيون دوالر أمريكي شهريا كأجور لموظفي قطاع غزة الذين يعملون معها بانتظام عوضا عن الموظفين                 15

 مليون دوال   33تحمل حكومة غزة خسائر ضريبية مباشرة تصل إلى         المـستنكفين والذين يأخذون وال يعطون وت      

وقـد أدى اسـتنكاف الموظفين إلى عدم تحصيل اإليرادات المحلية للسلطة مما زاد أوضاع االقتصاد                .  سـنوياً 

 .الفلسطيني سوءاً
 

 السلبيات االجتماعية  .2

جتماعية، مما أثر بالسلب على العالقات      لقـد كـان السـتنكاف الموظفـين عـن عملهم بالغ األثر في تدمير الحياة اال                

االجتماعـية األسـرية، وعمل على تفكيك أواصر الترابط بينها، وتغيير نظام الحياة اليومية الطبيعية للموظف العادي،                 

حيث خلق هذا االستنكاف نوعاً من الملل واليأس وربما االنعزالية واإلحباط وعدم اإلحساس بالمسؤولية وتأنيب الضمير                

اضـي أجر دون عمل، مع شعور الموظف بأنه تقاعد عن العمل في سن مبكرة جداً حيث أصبح كالعاجز أمام أسرته                     لتق

 .  ألن طاقته اإلنتاجية أصبحت معطلة
 

، فإن الوجود غير الطبيعي للرجل      48درداح الشاعر .  وألن العمل هو المتنفس األول لتفريغ طاقة اإلنسان، كما أوضح د          

شاكل اجتماعية كبيرة وبنسب عالية لم يشهد لها مجتمعنا وجوداً من قبل كحاالت الطالق والجريمة،               في البيت قد خلق م    

وبالمقابل .  ناهـيك عن شعور بعض الموظفين بالنقص وشعور البعض اآلخر بعدم تحقيق الذات جراء هذا االستنكاف                

 .لى ما كانت عليهتعلقت آمال المستنكفين بإمكانية إنهاء حالة االنقسام وعودة األوضاع إ
 

كمـا أثرت سلبيات التشغيل التي لم تسفر عن إيجاد وظائف كافية للخريجين على وقوعهم في براثن شركات التوظيف                   

لذا فقد انتشرت العديد من شركات      .  الخاصـة، والـشركات الوهمية، واستغالل لهثهم من أجل الحصول على الوظائف           

دف مساعدة الخريجين في الحصول على الوظائف، ولكنها تعمل لصالحها          التوظـيف في قطاع غزة والضفة الغربية به       

 شيكل لكل طلب وظيفة، وإذا قامت هذه الشركات         30وتجنـي أرباح طائلة عن طريق تحصيل رسوم طلبات تقدر بنحو            

                                                 
 .مرجع سابق: لبد، عماد 47
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أخذ  شيكل ت  4000بتأمـين وظـيفة ألي خريج فإنها تتقاضى نصف راتبه عن الشهر األول، وإذا كان الراتب أكثر من                   

 .49نصفه على مدى شهرين
 

كـذلك فإن عدم كفاءة سياسات التشغيل الراهنة في توفير فرص العمل الكافية للمتعطلين قد أجبرت فئات منهم المتهان                   

مهـن مهمشة ال تدر عائداً كافياً وال تساهم في النماء االقتصادي والمتمثلة في البسطات التي تنتشر في أماكن تجمعات                    

وهي أعمال في مجملها ال تحقق الرضا الوظيفي لهؤالء الشباب، كما أن ذلك             .  ات والمدارس وغيرها  الجمهور كالجامع 

 .50يضفي بعداً حضارياً غير الئق على المجتمع الفلسطيني
 

  تحليل لواقع وأنظمة سياسات التشغيل الفلسطينية وربطها بالمؤشرات االقتصادية الرئيسة9.3

ي الفلسطينية بشأن أنظمة وسياسات التشغيل يتضح عدم وجود سياسات تشغيل محددة            في األراض   باستعراض ما هو قائم   

أو معلنة حتى الوقت الراهن وذلك بالرغم من أن قانون العمل في مادته السابعة من الباب الثاني قد أعطى الحق لمجلس                     

عمالية وتكون مهمتها اقتراح     الوزراء بتشكيل لجنة استشارية ثالثية برئاسة وزير العمل تسمى لجنة السياسات ال              

السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتوجيه والتدريب المهني، وأن ما تم استعراضه في األقسام السابقة أنما                   

يتمثل في أنظمة وإجراءات العمل في الجهاز الحكومي ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني                  

 التدخالت والمشروعات والبرامج المؤقتة غير المترابطة في مسعى لتحسين األوضاع            والمؤسسات الدولية مع بعض   

إال أنها ال ترتقي جميعاً إلى مستوى كونها سياسات تشغيلية، مع العلم أن هدف التشغيل وزيادة معدالته                   .    التشغيلية

ة كوزارة العمل ووزارة التربية     والقضاء على البطالة هي ضمن األهداف المعلنة للخطط التنموية للوزارات المختص           

ولكن مع غياب خطط سياسات تشغيل معلنة ومحددة ومكتملة األنظمة            .    والتعليم العالي ووزارة االقتصاد وغيرها     

واإلجراءات فإن الحاجة تدعو إلى أن تتبنى وزارة العمل والوزارات المختصة ذات الصلة إعداد صيغة سياسات تشغيل                 

 والخطط االقتصادية الالحقة بحيث     2010  -2008ضمن خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية      محددة األهداف ومعتمدة    

 :تتضمن العناصر األساس لسياسات التشغيل والتي تشمل

زيادة النمو االقتصادي بمعدالت عالية بهدف تخفيض معدالت البطالة ومستويات الفقر ضمن استراتيجيات وطنية               •

سيم سياسات إقتصادية بما يتالءم أثرها على سياسات التشغيل وإدراج            مشتركة، وهذا يدعو إلى ضرورة تر      

التشغيل كهدف في استراتيجيات النمو االقتصادي في ظل تكامل بين السياسات االقتصادية وسياسات التشغيل، مع               

 .زيادة االستثمار وضمان االستقرار المالي وتحفيز القطاعات ذات اإلنتاجية العالية

 .توفير وظائف الئقة وتشجيع حرية تكوين النقابات والمفاوضات الجماعية وتشجيع المنافسةتحرير التجارة و •

 .العمل على تأسيس مؤسسات مستدامة من أجل زيادة التشغيل •

 .تطوير استراتيجية التعليم بحيث يتم التنسيق بين العرض والطلب •
 

، 1997غيل للبطالة التي تحققت في سنتي التعداد        وعند الرجوع إلى ما تم إنجازه في مجاالت النمو االقتصادي والتش           

 يتضح أن غياب سياسات التشغيل قد ساهم في حدوث انعكاسات سلبية في المؤشرات المشار               2000 ثم في عام     2007

 :إليها والموضحة بالجدول التالي
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 2008، 2007، 1997المؤشرات االقتصادية الرئيسية في األراضي الفلسطينية لألعوام ): 18(جدول 
 

 البيان 1997تعداد  2007تعداد  2008
 باألسعار الثابتة(%) GDP معدل النمو 12.7 5.0 2.0

 )دوالر أمريكي(نصيب الفرد من الدخل القومي باألسعار الثابتة  1438 1298 1290

 (%)معدل البطالة  20.3 21.5 26.0

 (%)نسبة الفقر  22.5 34.5 -

المراقب االقتصادي  : ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية       )ماس(االقتـصادية الفلسطيني     معهـد أبحـاث الـسياسات        :المـصدر 

 .2009ديسمبر / ، كانون أول)18(واالجتماعي العدد 

 .تعني بيانات غير متوفرة ) -(اإلشارة 
 

مالي الحقيقي قد تراجع في األعوام المشار       ويتضح من الجدول السابق أن معدل النمو االقتصادي في الناتج المحلي اإلج           

 مما انعكس سلباً على     2008في عام   % 2.0 ثم إلى    2007في عام   % 5.0 وإلى   1997عام  % 12.7إليها لتنخفض من    

نـصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات المذكورة كما يتضح أن معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية                  

 التي انعكست بدورها على     2008هـاً متصاعداً فيما بين التعدادين وامتد هذا االرتفاع أيضاً إلى عام             قـد اتخـذت اتجا    

 .ارتفاع مستويات الفقر
 

  سياسات التشغيل في الدول المجاورة وبعض الدول العربية10.3
 

 51 سياسات التشغيل في المملكة األردنية الهاشمية1.10.3

ألردن ال يزال يوظف أعداد كبيرة من العاملين إال أن من أبرز التطورات التي حدثت               بالـرغم من أن القطاع العام في ا       

فـي سـوق العمـل األردني خالل السنوات القليلة الماضية هو التحول نحو التشغيل في القطاع الخاص، حيث ارتفعت                    

.  ظائف الجديدة والمستحدثة  معدالت التشغيل فيه، وزاد عدد المؤسسات التي تم خصخصتها، ومن ثم خلق اآلالف من الو              

وقـد بـذلت جهود كبيرة للتشغيل عن طريق صندوق التنمية والتشغيل، وصندوق الزكاة، إال أن مشاكل هذه الصناديق                   

وألن االستقرار االقتصادي له أهمية خاصة في تقليل احتماالت البطالة، وزيادة معدالت            .  تتمـثل في محدودية مواردها    

ومة األردنية على استخدام سياسات االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية كحل ناجح لزيادة            التـشغيل، فقد حرصت الحك    

 :معدالت التشغيل وتقليل نسبة البطالة في األردن، ولعل من أبرز استراتيجيات هذه السياسة ما يلي
 

 األسعار، ثم العمل على     ضـمان أن يسهم االستثمار العام في إيجاد فرص عمل، مع تحقيقه لالستقرار المالي واستقرار              

 .تشجيع السياسة النقدية المواتية لالستثمار، إضافة إلى تعزيز الحوافز االيجابية للتشغيل في قطاعات ذات إنتاجية عالية

، وكان من أبرز    لكمـا اسـتخدمت الحكومة سياسة تحرير التجارة، و دعم المؤسسات المستدامة من أجل زيادة التشغي               

 :ياسةاستراتيجيات هذه الس

تـسهيل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى السوق، وتبسيط أعمالها، وضمان أن تؤدي االستثمارات                •

الجديـدة إلى وظائف الئقة، مع توفير حوافز إلقامة مؤسسات أعمال في المناطق التي توجد فيها مستويات عالية من       

لمشاريع خياراً وظيفياً خاصةً بين الشباب، ودعم البنية التحتية         الـبطالة والفقر، ثم توفير الدعم الكافي لجعل إنشاء ا         

 .المؤسسية إلقراض المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم
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التعليم "تنفيذ مشاريع وبرامج تصبو إلى التشجيع على قيام المبادرات الفردية ومهاراتها، مثل المبادرة الحكومية بشأن                 •

وهي " مقاول الغد "، وبرنامج   "برنامج التلمذة المهنية  "المتمثلة في   " لشابجمعية المقاول ا  "، ومـبادرات    "االلكترونـي 

 .عبارة عن وسائل لتوجيه طاقات أصحاب المبادرات الفردية في مجال األعمال
 

 وتنمية روح المبادرة    ، هادفة إلى تغيير سلوك األفراد ومواقفهم تجاه العمل        ت أخرى  األردن عـدة مبادرا    أعـدت كمـا   

أنشئ " مثل برنامج    ،ثمار ومهـارات إدارة األعمـال خاصة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والناشئة          الفـردية واالسـت   

وهو برنامج تطوير القدرات التابع     ) Empretec" (إمبرتك" و ،التابع لمنظمة العمل الدولية   " طور مشروعك  /مـشروعك 

 ،ه البرامج تساعد في توفير فرص التشغيل      وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذ     .  لمؤتمـر األمـم المتحدة للتجارة والتنمية      

وبالتأكيد فإن هذه الحزمة من المبادرات      .  إضافة إلى مساهمتها في تقديم التدريب وتنمية القدرات اإلدارية واالستثمارية         

 .سوف يكون لها األثر الملموس في نجاح سياسات التشغيل في حالة إحكام تنفيذها وتوفير متطلباتها
 

 التشغيل في جمهورية مصر العربية سياسات 2.10.3

لقـد ازدادت القـوى العاملـة المصرية بشكل ملحوظ في خالل سنوات معدودة، حيث دخل إلى سوق العمل في مصر                     

 ملـيون خريج من مراحل التعليم كافة المتوسط والعالي على حد سواء، بعضهم نجح في االلتحاق بسوق                  9.2حوالـي   

 :ولمواجهة هذه األوضاع فقد جرى اتباع الخطوات اآلتية.  ي مرحلة البحثالعمل أما البعض اآلخر فما زال ف

القـيام بعـدد من البرامج والمشروعات التي اهتمت بالشباب المصري إليجاد فرص عمل وخاصة للخريجين عن                  •

 .طريق إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ودعمها

ماعي للتنمية، حيث رصدت له الدولة اعتمادات       تركيـز الجهـود نحو تشغيل الشباب ضمن نشاط الصندوق االجت           •

كبيـرة نـصفها مـن المـوازنة العامـة، واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنفيذ                   

 .مشروعات مخصصة للخريجين مثل تمليك أراضي زراعية مستصلحة لهم

 مليون فرصة عمل للشباب     4.5فير  طـرح رؤيـة متكاملة عن تشغيل الشباب في إطار برامج مدروسة أعدت لتو              •

علـى مـدار الـسنوات الست القادمة ضمن برنامج القرض الصغير، الالزم للشباب والشابات لبدء مشروعاتهم،                 

 .  باإلضافة إلى تقديم ما يحتاجونه من مستلزمات إنتاج ومعرفة فنية وفرص لتسويق منتجاتهم

 :لمتعطلين واالستفادة من طاقتهم، ومن هذه البرامجإعداد برامج متوسطة األمد لتوظيف ماليين الشباب ا •

إسـكان الشباب، والمشروع القومي لتدريب الشباب الخريجين، مشروع قرى الشباب، مراكز إعادة التأهيل ووحدة                •

الفـتاة المنـتجة، مـشروعات صـغيرة بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية، إضافة إلى مشروعات تشغيل                 

 .  متنوعة
 

 .هذه الخطوات محاوالت فعالة في مجال معالجة قضايا التشغيل تساهم في التخفيف من أزمة البطالة الراهنةوتشكل 
 

 52 سياسات التشغيل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية3.10.3

 العمل إليمانهم أدى زيـادة عـدد الـسكان بمعدالت عالية إلى ظهور أهمية نحو خلق فرص عمل لليبيين القادرين على              

، حيث مثلت دعوة    "من ال ينتج ال يأكل إال العجزة      "بفكـرة النظرية العالمية الثالثة التي طرحها الرئيس القذافي وفحواها           

وقد .  صريحة العتماد الفرد على نفسه وعدم االتكال على الغير وحثه على اإلنتاج إلشباع حاجاته األساس وتحقيق ذاته                

ن الذين هم في سن العمل وتطوير المستوى التعليمي وازدياد الخريجين الداخلين لسوق العمل              أدى ازديـاد عـدد السكا     
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سـنويا والمتسربين من التعليم، وكذلك كانت دعوة قائد الثورة وتنبيهه المستمر عن مخاطر الفراغ فيها تأكيد على أهمية            

ورة خلق فرص عمل للباحثين عنه من خلـق فـرص عمل مع تكثيف الجهود نحو سياسات التشغيل والتركيز على ضر      

خالل خطط تنمية اقتصادية واجتماعية تتضمن إعداد برامج لتوسيع قاعدة اإلنتاج، وتنويع االقتصاد، وتشجيع االستثمار،               

واالهـتمام بالمشاريع الصغرى والمتوسطة، من خالل آليات مختلفة تقدم المساعدات المالية والفنية بهدف خلق اقتصاد                

المصارف التجارية والمتخصصة وصناديق التشغيل ومحافظ االستثمار،       : ح أمام الجميع ومن هذه الجهات     قـوي ومفتو  

مـع تعزيز هذه الجهود من خالل ما تقوم به المؤسسات والمراكز البحثية من أنشطة وما يرافقها من إصدار التشريعات                    

اً، فال زالت ظاهرة البطالة قائمة وتزداد من سنة إلى          ورغم ذلك فإن نجاح هذه السياسات يعتبر إنجازاً نسبي        .  المناسـبة 

 اقتصادية، واجتماعية، سياسات تجارية،   : ولهذا تدعو الحاجة إلى تبني سياسات عديدة      .  أخرى لمحدودية القطاع األهلي   

نتاج مالـية، واسـتثمارية، وتـشغيلية، وتعليمـية، وتدريبية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مع التوظيف الكامل لعوامل اإل                 

 .وخاصة عنصر العمل



 
 

75

 الفصل الرابع
 

 فرص وآفاق تطوير سياسات تشغيلية لتنمية القوى العاملة الفلسطينية وتوظيفها
 

  أهمية استشراف المستقبل في مجال سياسات القوى العاملة1.4

 من وقت آلخر،    للـرؤية المـستقبلية لسياسات القوى العاملة أهمية خاصة من حيث التعرف على مساراتها واتجاهاتها              

فالمستقبل يحمل في طياته الكثير من التغيير في مجريات الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي قد تنعكس سلباً                 

فهناك متطلبات واستحقاقات تمليها طبيعة هذه التطورات من حين آلخر، إضافة           .  أو ايجاباً على سياسات القوى العاملة     

ومعاناة مجتمعنا الفلسطيني لمشاكل اقتصادية     .   التي تترك بصماتها على مختلف مناحي الحياة       إلـى تداعيات هذه اآلثار    

رئيـسة قد تعني استمراريتها وتضخمها إذا لم يتم اإلعداد لها جيداً خاصة فيما يتعلق بمعدالت البطالة العالية ومستويات                   

وإذا كان من الصعب التكهن بأحداث المستقبل، بالدقة        .  الفقـر المتصاعدة وحجم الفجوة المتنامي بين األغنياء والفقراء        

من خالل إعداد   .  المطلـوبة وعلـى الوجه المنشود إال أنه يبقى من الضروري العمل على استشراف أحداث المستقبل               

تقديرات حول عدد من المؤشرات المرتبطة بأوضاع القوى العاملة، والتي لها انعكاس مباشر وغير مباشر على أوضاع                 

 ).2020 - 2010( القريب الذي يغطي السنوات العشر القادمة لهذه القوى، وذلك على مدى المستقب
 

وعلـى ذلـك فإنـنا سنتناول في هذا الجزء من الدراسة كالً من التغيرات الديمغرافية والتحديات المستقبلية الناشئة عن                    

 .جتماعية واقتصادية وسياسية وتقنية حادةازدياد أعداد الخريجين والباحثين عن العمل وذلك في ظل تغيرات ا
 

  2009 التغيرات الديمغرافية حتى عام 2.4

تـشكل معـدالت النمو السكاني المتزايدة عبئاً جديداً في مجال ارتفاع حجم القوى العاملة التي ستكون متاحة مستقبالً،                   

ة محلية فحسب بل هي تمثل تحدياً إقليمياً        والتي يصعب توفير فرص العمل المطلوبة لها بالقدر الكافي، وهي ليست مشكل           

ودولـياً أيـضاً، ممـا يؤكد على الحاجة الحقيقية لخلق فرص عمل جديدة ضخمة، وذلك الستيعاب األعداد الهائلة من                    

حسبما أشارت إليه مصادر األمم     % 1.7فعلى المستوى العالمي بلغ المعدل الحالي للنمو السكاني         .  الباحثـين عن العمل   

حسب اإلحصائيات الرسمية وتقديرات منظمة     % 2.4، كما بلغ معدل النمو السكاني في البلدان العربية ككل نحو            المتحدة

هذا مع وجود مشاكل حقيقية ناجمة عن غياب التنسيق بين الدول األعضاء لتشغيل العمالة فيما بينها                .  العمـل الدولـية   

 .53يادة حجم العاطلين عن العملمقارنة بالنمو السكاني المتزايد والذي يضغط باتجاه ز
 

تقريباً % 40.0وعلـى المستوى الفلسطيني فقد أشارت نتائج آخر تعداد للسكان إلى أن سكان قطاع غزة قد ازداد بنسبة                   

 مقارنة  54 مليون نسمة  1.4 أن عدد سكان قطاع غزة قد بلغ         2007، حيث أظهرت نتائج تعداد      2007 و 1997بين عامي   

 .1997 في عام بحوالي مليون نسمة فقط
 

فيما بين  % 3.3وقـد قـدر الجهـاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء أن المعدل السنوي للنمو السكاني في القطاع قد بلغ                   

وعليه فمن المتوقع أن يتضاعف عدد      .  تقريباً% 2.8العامـين المذكـورين وأما في الضفة الغربية فقد بلغ هذا المعدل             

 يوضح أعداد السكان    19والجدول التالي رقم    .  تمرت الزيادة بهذا المعدل    سـنة فقـط إذا مـا اس        21الـسكان خـالل     

 ).2009 -2004(الفلسطينيين فيما بين عامي 

                                                 
 2008تشرين أول / المملكة المغربية، أكتوبرالمنتدى العربي حول الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل، الرباط، : المطلق، لولوة 53
 .، مرجع سابق)ملخص السكان والمساكن(النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 54
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 ) 2009 -2004(تطور سكان األراضي الفلسطينية حسب المنطقة ومعدالت نموهم فيما بين عامي ): 19(جدول 
 

 األراضي الفلسطينية ومعدل النم الضفة الغربية معدل النمو قطاع غزة معدل النمو

 نسمة % نسمة % نسمة %
 السنة

 2004منتصف  3637000 - 2300000 - 1337000 -

 2005منتصف  3762000 3.4% 2372000 3.0% 1390000 3.9%

 2006منتصف  3888000 3.3% 2444000 3.0% 1444000 3.8%

 2007نهاية  3767126 - 2350583 - 1416543 -

 2008منتصف  3825000 1.5% 2385000 1.5% 1440000 1.7%

 2009منتصف  3900000 2.0% 2413000 1.2% 1487000 3.3%

 . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، عدة نشرات، مراجع سابقة:المصدر

 .تعني بيانات غير متوفرة ) -(اإلشارة 
 

سابق ويعود ذلك إلى أن حساب أعداد       ال  كان أقل من العام    2007ومـن الجدول السابق يالحظ أن عدد السكان في عام           

 فقد استند إلى النتائج     2007 كان يتم على أساس تقديري، أما عدد السكان لعام           2006،  2005،  2004السكان للسنوات   

 .النهائية للتعداد العام للسكان في الضفة الغربية والنتائج األولية للتعداد العام للسكان في قطاع غزة

 .الي فيعكس تطورات هذه األعداد عبر السنوات المذكورةأما الشكل البياني الت
 

 )2009 -2004(تطور سكان األراضي الفلسطينية حسب المنطقة ومعدالت نموهم فيما بين عامي ): 11(شكل 

 
 

 )2020 -2010( توقعات نمو السكان خالل الفترة 3.4

ضي الفلسطينية على ضوء نمو متناقص عاماً بعد        ألهمـية هذه التوقعات فقد جرى إعداد تقديرات لنمو السكان في األرا           

 .وذلك باالسترشاد بتطورات هذا النمو في األعوام السابقة.  55آخر حتى نهاية الفترة المذكورة

                                                 
البطالة وتحديات  : " يوسف كامل إبراهيم   ا  تحظـى الدراسات المتعلقة بإسقاطات السكان في المستقبل بأهمية كبيرة ومن هذه المحاوالت الدراسة التي قام به                 55

عدد السكان في قطاع غزة يحتاج إلى ستة عشر عاما حتى يتضاعف سكان          "ويرى فيها أن    . 2006فبراير  /  ، فلسطين، غزة، شباط   "المستقبل في قطاع غزة   

ة، إذ يسجل سكان قطاع غزة أعلى معدالت النمو السكاني           الزيادة في معظمها طبيعي    ه، وقد جاءت هذ   2012القطاع ليتجاوز المليوني نسمة في منتصف عام        

ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو السكاني في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية وفقا                . 1997في عام   % 4.52 و   2005،%3.97التـي تراوحت بين     

 ".2025في % 2.4إلى % 4.2ية ومن في الضفة الغرب% 2.0إلى % 3.8للسلسلة المتوسطة حيث سينخفض معدل نمو السكان من 
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 فإن مجموع السكان في األراضي الفلسطينية من المتوقع أن يصل إلى            21،  20وكمـا هـو موضـح في الجدول رقم          

على % 29.7، وبنسبة   2010 مليون نسمة مقارنة بالعام      1.200 بزيادة قدرها     أي 2020 ملـيون نسمة في عام       5.207

وفيما يتعلق بأعداد السكان في الضفة      .  مـستوى مجمـوع الفتـرة ككل وذلك على أساس نمو سنوي تقديري متناقص             

ان  أي أن عدد السك    20 مليون نسمة كما هو موضح بالجدول رقم         3.15 ستصل إلى نحو     2020الغـربية حتـى عـام       

 %.2.2و % 2.7وبمعدل سنوي يتراوح ما بين % 27.0سيزداد بنسبة 
 

  حسب معدالت النمو المتوقعة2020تقديرات أعداد سكان الضفة الغربية حتى عام ): 20(جدول 
 

 منتصف العام الضفة الغربية %معدل النمو المتوقع 

2.70 2478151 2010 

2.65 2543822 2011 

2.60 2609961 2012 

2.55 2676515 2013 

2.50 2743428 2014 

2.45 2810642 2015 

2.40 2878098 2016 

2.35 2945733 2017 

2.30 3013485 2018 

2.25 3081288 2019 

2.20 3149077 2020 

 . تم حساب هذه التقديرات من قبل الباحثين:المصدر
 

 مليون نسمة فيما بين 2.058مليون نسمة إلى  1.535وأمـا فـي قطاع غزة فإن عدد السكان من المتوقع أن يرتفع من             

على مستوى الفترة ككل وبمعدل سنوي      % 33.9 ألف نسمة وبنسبة قدرها      521، أي بزيادة قدرها     2020،  2010عامي  

 %.2.75وينتهي إلى % 3.25متناقص يبدأ من 
 

  حسب معدالت النمو المتوقعة2020تقديرات أعداد سكان قطاع غزة حتى عام ): 21(جدول 

 .يوسف إبراهيم والبناء عليها.   تم حساب هذه التقديرات استناداً إلى الدراسة التي أعدها د:صدرالم
 

 منتصف العام قطاع غزة %معدل النمو المتوقع 

3.25 1535328 2010 

3.20 1584458 2011 

3.15 1634368 2012 

3.10 1685034 2013 

3.05 1736427 2014 

3.00 1788520 2015 

2.95 1841282 2016 

2.90 1894679 2017 

2.85 1948677 2018 

2.80 2003240 2019 

2.75 2058329 2020 
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 ومنه يتبين   12 كما هو موضح في الشكل البياني رقم       21 والجدول رقم    20هـذا وقـد جرى تصوير أرقام الجدول رقم          

 مليون نسمة على التوالي     2.75،  3.20دد من   التصاعد في أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة ليقترب هذا الع           

 .2020في عام 
 

  حسب معدالت النمو المتوقعة2020تقديرات أعداد سكان األراضي الفلسطينية حتى عام ): 12(شكل 

 
 

  التغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية وتداعياتها على أحوال التشغيل الفاعل والتنمية المستدامة 4.4

ازال العديد من التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية والتي لها كبير األثر على قطاع              شهد العالم وم  

 :األعمال والتشغيل والتنمية وسيتم توضيحها كاآلتي
 

  التغيرات االجتماعية وانعكاسها على أوضاع التعليم والخريجين1.4.4

ها االنفتاح المجتمعي، وتغير نظرة المجتمع للعمل حيث االعتماد عليه   وتتمـثل هذه التغيرات في كثير من الجوانب أبرز        

لـيس لكسب الرزق والحصول على متطلبات العيش فقط بل تعدى ذلك لتحقيق الذات واحترامها، و الرغبة في اكتساب                   

هتمام المجتمعات  ونظراً ال .  العلـم والمعرفة والمهارة، والتركيز على إثبات الجدارة والسعي إلى األفضل في الوظائف            

أيضاً بالتحصيل العلمي ومكافأة األفراد على االنجاز الذي يتحقق فقد زاد اإلقبال على التعليم والتطوير، وهذا بدوره أدي                  

إلى ازدياد مستويات التحصيل العلمي والمعرفي، وارتفاع عدد الخريجين والخريجات من جميع التخصصات وفي جميع               

ة الشهادات األساس وكذلك الشهادات العليا التي مألت سوق العمل للبحث عن وظائف             المجـاالت، بمـا فـي ذلك حمل       

 .ويتضح ذلك من خالل تقارير وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين.  مناسبة
 
 )2008/ 2007 -2003/ 2002(أعداد الطلبة الجامعيين المسجلين والخريجين فيما بين عامي  •

يبين أعداد الطلبة الجدد والمسجلين والخريجين ومعدالت نموهم وذلك في جميع مؤسسات             الذي   22يوضح الجدول رقم    

الجامعات التقليدية، والمفتوحة، والكليات الجامعية، والكليات      : التعلـيم العالي الفلسطينية المختلفة، شاملة في ذلك كالً من         

، حيث يتضح أن أعداد الطلبة الجدد قد        2006/2007 وحتى العام    2002/2003المتوسـطة، بـدءا من العام الدراسي        

تزايدت عاماً بعد آخر وإن كان المعدل متناقصاً، وذلك يرجع إلى زيادة عدد الطلبة الجدد وزيادة وعيهم وحرصهم على                   

أمـا التـناقص في معدل نموهم الحقاً فيعود إلى إتباع أساليب تنظيم األسرة، وهجرة السكان المتزايدة خارج                  .  التعلـيم 
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ين ولغياب االستقرار السياسي واالقتصادي، إضافة إلى السياسات التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم العالي مؤخراً               فلسط

، مما كان لها األثر األكبر في تراجع معدالت         %65.0إلى  % 60.0المتمـثلة في رفع معدالت القبول في الجامعات من          

مشار إليه فإن أعداد الطلبة المسجلين والخريجين كانت متقلبة ولكنها          نمو الطالب الجدد، وكما هو مالحظ في الجدول ال        

 .في نمو متناقص أيضاً ويعود ذلك لنفس األسباب التي أثرت على نمو أعداد الطلبة الجدد
 

سي أعداد الطلبة الجدد والمسجلين والخريجين في فلسطين شامالً لجميع مؤسسات التعليم العالي من العام الدرا): 22(جدول 

  ومعدالت نموهم2007/2008 وحتى العام 2002/2003
 

 %معدل النمو 
مجموع أعداد 

 الخريجين
 %معدل النمو 

مجموع أعداد 

 المسجلين
 السنة الطلبة الجدد %معدل النمو 

 10258 - - - - 2002/2003 

19.0 12192 - 108656 - - 2003/2004 

42.0 17301 27.0 138139 - 33022 2004/2005 

26.0 21851 8.0 150274 37.0 45210 2005/2006 

16.0 25275 13.0 169373 7.0 48235 2006/2007 

- - 6.0 180905 -3.0 46979 2007/2008 

 .2007/2008 وحتى عام 2004/2005الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام :  وزارة التربية والتعليم العالي:المصدر

 . متوفرةتعني بيانات غير ) -(اإلشارة 
 

أمـا عـن الخريجين فيالحظ أن أعدادهم تزداد سنوياً وبمعدالت متباينة مما يعكس حالة التطور في المجتمع الفلسطيني                   

وتحـسن في المؤشرات االيجابية للقوى العاملة الفلسطينية من خالل اإلقبال المتزايد على التعليم الجامعي و قد انعكست                  

ريجين تبعاً لذلك مع اكتظاظ سوق العمل عاماً بعد آخر كما هو موضح في الجدول               هـذه المؤشرات على زيادة عدد الخ      

 . السابق اإلشارة إليه22رقم 
 
 2020استشراف أعداد الخريجين حتى عام  •

 فقد جرى األخذ بها من خالل          2020أمـا عـن التطورات المتوقعة ألعداد الخريجين عبر السنوات القادمة وحتى عام              

ضية وذلك فيما يتعلق بتوقعات نمو هذه األعداد من كافة المستويات والتخصصات، حيث يقوم المسار                مـسارات افترا   3

ثم مسار يفترض معدل نمو سنوي  قدره         % 3.0األول على أساس استمرار معدل نمو السكان الحالي وهو بمعدل قدره            

 %.5.0، وأخيراً فهناك مسار ثالث يفترض معدل نمو سنوي قدره 4.0%
 

 وأعداد الخريجين إلى التوسع الكبير في       2007/2008د هـذه النسب العالية في أعداد الطلبة الجدد باستثناء عام            وتعـو 

افتـتاح مؤسسات للتعليم العالي في  االراضي الفلسطينية سواء على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس هذا مع اشتداد حالة       

ئة الوطنية للجودة التابعة لوزارة التربية والتعليم باعتماد العديد من البرامج           إضافة إلى قيام الهي   .  المنافسة القائمة بينهما  

 .على مستوى الدراسات العليا في مختلف الجامعات، مما ساهم في التحاق وتخريج أعداد كبيرة منها
 

 الثاني والثالث فقد جرى     أما المسارين .  هذا وقد جاء اختيار المسار األول نظراً القترابه من معدل النمو السكاني السائد            

اختـيارهما بالنظـر للـنمو الكبيـر فـي أعداد القبول وبالتالي أعداد الخريجين في األعوام السابقة والتي تراوح بين                                 

 .سنوياً%) 42.0 -16.0%(
 

في المستقبل، فإن   ولمـا كـان المسار األول هذا هو األقرب إلى معدل النمو السكاني الحالي المتجه أيضاً إلى التناقص                   

وأما المسارين الثاني والثالث فقد جاءا انعكاساً للتسهيالت التي قدمتها وزارة           .  الباحثـين يميالن إلى تغليب هذا المسار      
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، وهي حالة تظل طارئة     ىالتربية والتعليم في معدالت القبول من جهة واتساع عدد مؤسسات التعليم العالي من جهة أخر              

 .اسب مع النمو الطبيعي في القبولأو استثنائية ال تتن
 

  2020أعداد الخريجين المتوقعة في فلسطين في جميع مؤسسات التعليم العالي حتى عام ): 23(جدول 
 

  معدل النمو المتوقع

5*% 

 معدل النمو المتوقع

 4*% 

 معدل النمو المتوقع

3*% 

 السنة

26539 26286 26033 2007/2008 

27866 27337 26814 2008/2009 

29259 28431 27619 2009/2010 
30722 29568 28447 2010/2011 

32258 30751 29301 2011/2012 

33871 31981 30180 2012/2013 
35564 33260 31085 2013/2014 

37343 34591 32018 2014/2015 

39210 35974 32978 2015/2016 
41170 37413 33967 2016/2017 

43229 38910 34987 2017/2018 

45390 40466 36036 2018/2019 
47660 42084 37117 2019/2020 

 تـم إعداد الجدول من قبل الباحثين عن طريق افتراض معدالت نمو مختلفة ألعداد الخريجين تغطي مختلف االحتماالت بشأن االلتحاق الجامعي                      :المـصدر 

 .الحقاً وأعداد خريجيه

 .نسبة نمو مفترضة* 
 

ايد وإن كان ذلك بشكل ومـن بـيانات الجـدول السابق يتبين أن أعداد الخريجين حسب السيناريوهات الثالثة سوف تتز           

/2010( ألف خريج سيدخلون سوق العمل خالل السنوات         85متـباين وإذا مـا أخذ بالسيناريو األول فإن هناك قرابة            

) 2015/2016 – 2013/2014(  ألف خريج سنوياً، أما عبر الفترة        24.3وبمتوسـط قـدره     ) 2012/2013 - 2011

 ألف خريج سنوياً، وأخيراً فإن عدد الخريجين عبر الفترة               31.7 ألف خريج وبمتوسط سنوي قدره       96.08فـإن هـناك     

 . ألف خريج سنويا35.5ً وبمعدل 142سيرتفع إلى قرابة ) 2019/2020 – 2016/2017( 
 

 2020أعداد الخريجين المتوقعة في فلسطين في جميع مؤسسات التعليم العالي حتى عام ): 13(شكل 
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 37117 بنحو   2020من الخريجين ستضاف إلى ما هو متراكم حيث يقدر عددها في عام             وبالتالـي فهناك أعداد سنوية      

خـريجاً، ممـا يعنـي أن فرص الخريجين الجدد في الحصول على وظيفة عاماً بعد آخر ستكون أكثر صعوبة في ظل                  

ياسات واضحة المعالم   القـدرات المحـدودة لالقتصاد الفلسطيني على استيعاب هذه األعداد المتزايدة، ما لم تكن هناك س               

وفعالـة تجـاه التعامل مع هذه القضايا الشائكة، على أن تكون هذه السياسات معتمدة من جانب رئاسة السلطة الوطنية                    

 .الفلسطينية ومرتبطة بمخططات وبرامج للتنمية مستندة إلى القدرة على تحقيق أهداف محددة للتشغيل
 

اني والثالث فإن هذه األرقام سوف تتزايد بشكل سنوي متواصل بحيث تصل            وأمـا إذا أخـذنا في الحسبان السيناريو الث        

 خريج، وأما في نهاية السيناريو الثالث فإن أعداد الخريجين          42084أعـداد الخـريجين في نهاية السيناريو الثاني إلى          

 . خريج47660سوف تصل إلى 
 

 .ستيعاب وظائف جديدة سنة بعد أخرىويبقى التساؤل قائماً بشأن مدى قدرة االقتصاد الفلسطيني على ا
 
 الداخلون إلى سوق العمل من غير الخريجين •

ال يقتـصر الداخلـون الجـدد إلـى سوق العمل على خريجي الجامعات والمعاهد العليا والدبلومات المتوسطة وما في                    

 من التعليم   اين تسربو مـستواهم فقـط بـل يـشملون أيضاً من لم يتمكن من االلتحاق بالتعليم الجامعي، إضافة إلى الذ                  

 قدراً من اسنة وهم الذين أمضو) 14 -10(لذا فإنهم يضمون شرائح وفئات عمرية مبكرة في طليعتها الفئة      .  اإللزامـي 

 . التعليم حتى الصف الرابع والخامس وما فوقها، بما ال يتجاوز الصف التاسع
  

ة الغربية تمكنت من إيجاد أعمال لها حيث بلغت نسبة          مـع مالحظة أن أعداد كبيرة من المتسربين من التعليم في الضف           

مقارنة بمجموع السكان في نفس الفئة في حين كانت هذه النسبة منخفضة            % 4.7الداخلين إلى سوق العمل من هذه الفئة        

وتكمن هذه الفروق في تنوع فرص التشغيل في الضفة الغربية، وقد يكون ذلك راجعاً إلى               % 0.7في قطاع غزة وبلغت     

مع العلم بأن لهذه الظاهرة .  تـنوع هـذه الفـرص فـي الضفة الغربية، بما في ذلك من يتاح لهم العمل داخل إسرائيل      

جوانـبها السلبية من حيث ترك مقاعد الدراسة مبكراً والحرمان من مواصلة التعلم خاصة وأنهم قد اتجهوا لسوق العمل                   

 .بارهم على ترك الدراسة عنوة من قبل ذويهمتحت ضغط الحاجة وأحياناً عن طريق االكراه وبعد إج
 

لـذا فإن من األهمية أن تأخذ حالة هذه الفئة في الحسبان من حيث أعداد ونسب المتسربين، وبالتالي المتجهين إلى سوق                     

ويتضح من الجدول المذكور أن مجموع المتسربين على مستوى         .  24العمـل حسب ما هو موضح بالجدول التالي رقم          

 ويمثلون في الوقت نفسه     2007عاماً في سنة    ) 14 -10( تلميذاً في الفئة العمرية      18682الفلسطينية قد بلغ    األراضـي   

كعمالة أطفال ضمن مجموع العمالة     % 2.2وبنسبة تصل إلى    .  مـن مجمـوع سكان الشريحة التي ينتمون إليها        % 3.0

 .فاً أل849الداخلة في قوة العمل والبالغ أعدادها في العام المذكور 
 

 عاماً) 14 -10( في الفئة العمرية 2007أعداد المتسربين من التعليم والداخلين في سوق العمل لعام ): 24(جدول 
 

 الداخلين إلى سوق العمل

 % عدد

 عدد السكان
)14 -10(للفئة   

 المنطقة

 الضفة الغربية 297588 4.7% 13987

 قطاع غزة 188670 0.7% 1321

 لمجموعا 486258 3.1% 15308

، النتائج شبه   2007، النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية        2007مسح القوى العاملة التقرير السنوي      :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    :المصدر

 .2007النهائية للتعداد في قطاع غزة 
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 :أهمية التنسيق بين سياسات التعليم وسوق العمل •

لمتزايدة ككل من خريجي الجامعات وممن لم يواصلوا تعليمهم في مراحل التعليم قبل             هـناك حاجـة لمـتابعة األعداد ا       

الجامعـي فإنـه من الضرورة أن يتم التنسيق بين سياسات التعليم من جهة وسياسات التشغيل من جهة ثانية واحتياجات                    

تراطات سوق العمل والتي ال     سوق العمل الفلسطيني من جهة أخرى، خاصة وأن الكثير من الخريجين قد أحبطوا من اش              

تتناسـب مـع مـؤهالتهم والمعارف المكتسبة لديهم، مما يقتضي القيام بخطوات ملموسة نحو إصالح التعليم والتدريب                  

 .ليتواكب مع متطلبات سوق العمل بمؤسساته الخاصة والعامة واألهلية
 

الخاصة الستيعاب العمالة المحلية بشرط أن     ويـتحقق عن الخطوة السابقة إعطاء فرصة ثانية ألصحاب األعمال الحرة و           

خاصة وأن الخبرة العملية، وكيفية تحويل المعلومات والمعرفة إلى         .  تتوفـر فـيهم المهنـية العالـية والخبرة العملية         

 .ممارسات وبرامج عملية مثمرة، هي من أهم ركائز النجاح المؤسسي
 

طلبات تطور المجتمع و الفرص المتاحة أمام أفراده من الناحية          ومـا لـم يتحقق ذلك فإن التصادم يظل قائماً ما بين مت            

العلمية و اكتساب مؤهل علمي يعطي الفرد مكانة اجتماعية من جهة وبين التطبيق والواقع العملي الذي يطالب بالجدارة                  

ين الخريجين تعتبر وال يخفى كذلك بأن نسبة اإلناث ب.  المهنـية والحـرفية والخبرة العملية قبل التأهيل من جهة أخرى      

عالـية جـداً ولهـا انعكاس كبير على سوق العمل لذا فإن من الضرورة االهتمام بسياسات تشغيل المرأة وإدماجها في                     

يضاف إلى ذلك أن من     .  التنمـية ومن ثم التركيز على تأهيل عدد كبير من النساء لحفظ كيانهن ومكانتهن في المجتمع               

ذين أصبحوا يمثلون نسبة متزايدة في المجتمع، قد أصبحوا ثقالً حقيقياً في مجتمعات             هم من ذوي االحتياجات الخاصة ال     

 .سوق العمل
 

  التغيرات االقتصادية2.4.4

تشهد بالدنا والبلدان المحيطة بنا طفرة كبيرة في التحوالت االقتصادية والتي تحدد أولويات العمل االقتصادي المرغوبة                

لخاص وإدماج مؤسسات وهيئات المجتمع المدني هذا بجانب إعداد الموارد البشرية،           الخصخصة ومشاركة القطاع ا   : مثل

 .واإلنفاق على االستثمار فيها، واالنفتاح على األسواق العالمية، والتعاون في خفض معدالت البطالة
 

لعام وقـد سـاعدت الخصخـصة فـي قطـاع االتصاالت والطيران في بعض الدول إلى وجود منافسة بين القطاعين ا             

وجميع العوامل السابقة قد أثرت في النمو وحركة التشغيل وإتاحة فرص جديدة ومثمرة للمستثمرين المحليين               .  والخاص

 .واألجانب والذين دفعهم االقتصاد للمزيد من االندماج في االقتصاد العالمي
 

 أثر في تراجع دور الدولة االقتصادي       وقـد كـان للتغيرات والتطورات في البيئة المحلية والدولية لالقتصاديات العربية           

وقد .  وانعكـاس مباشـر في محدودية آفاق التوظيف لألعداد الكبيرة من قوة العمل في ظل التوسع في استخدام اآلليات              

أدى تـردي الحـال في بعض الدول العربية وعقم النظم االقتصادية إلى إعادة هيكلة اقتصادياتها وتصحيح االختالالت                  

الموازنة ومراجعة دعم خدماتها العامة وخاصة النظم التعليمية التي أفرزت جيالً كامالً من الشباب العاطل               الهيكلـية في    

عـن العمل والعازف عن المشاركة في العملية اإلنتاجية، وقد تولد عن ذلك خصخصة قطاعات عديدة وبيع أمالك عامة               

 .السعي كشريك في عملية التنمية الشاملةوهذا عزز دور القطاع الخاص وقطاع األعمال لروح االبتكار و
 

وبـناء على ذلك أصبح القطاع الخاص هو البديل المتوقع لمواجهة نمو قوة العمل وتوفير الفرص المناسبة والتقليل من                   

إال أن مساهمة القطاع الخاص ظلت محدودة مقارنة بالدور المطلوب منه والتوقعات الكبيرة بشأن هذا               .  معدالت البطالة 

ور ونتـيجة لذلك تفاقمت مشكلة البطالة وأصبحت هاجس اقتصادي واجتماعي وتنموي على المدى القصير والبعيد                الـد 



 
 

83

علـى حـد سواء، حيث أصبحت معدالتها في الدول العربية تفوق الدول األخرى، وقد بادرت العديد من الدول العربية                    

مت بإعادة هيكلة مؤسساتها العامة لتتالءم مع       وقا, بإصـالحات اقتـصادية وإصـالحات سوق العمل وسياسات التعليم         

اإلصـالحات المنشودة إال أن هذه الخطوات مازالت تفتقر للمعطيات الالزمة للقضاء على المشاكل االقتصادية وقضايا                

 .سوق العمل والتشغيل
 

لى أزمة البطالة الراهنة،    وقـد كان لحاالت الكساد االقتصادي العالمي المتعاقبة وخصوصاً األزمة المالية الراهنة تأثيرع            

إلـى جانب أسباب عديدة أخرى للبطالة أبرزها التوجه المستمر نحو المكننة في اإلنتاج من خالل تكثيف رأس المال في                   

 .ظل االستفادة من تطبيقات التقنية الحديثة
 

ج تقرير منظمة العمل     وقـد أوضـح منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في األراضي الفلسطينية خالل عرضه لنتائ               

 مليون وظيفة في شتى أنحاء العالم قد تختفي بنهاية هذا العام، كما أن            51 أن ما يصل إلى      2009الدولـية لـشهر يناير      

 ملـيون شـخص سينـضمون إلـى صفوف العاطلين عن العمل، حيث يتوقع الكثيرون زيادة تفاقم الكساد                   18هـناك   

 .االقتصادي
 

 هذا العالم المترامي فلم تكن بعيدة عن تلك األحداث والتطورات بحيث أن كثيراً من               ولمـا كانـت فلـسطين جزءاً من       

القـضايا والمـشاكل االقتـصادية كانت قاسماً مشتركاً بين مختلف أقطار العالم، كما أن األوضاع االقتصادية الخاصة                  

صادي إضافة إلى الحصار االقتصادي     بفلـسطين والمـتعلقة باالحـتالل اإلسرائيلي والممارسات اإلسرائيلية للنمو االقت          

وهذا بدوره سوف   .  كل ذلك ألقى بظالله القاتمة على أوضاع وسياسات التشغيل        .  واالنقسام الفلسطيني قد عرقلت النمو    

 .56يؤدي إلى تفاقم أزمة الوظائف العالمية بشدة
 

  التغيرات السياسية3.4.4

 المجتمعية واالقتصادية حيث أنها تؤثر وتتأثر ببعضها البعض         تعتبـر التغيـرات السياسية جزء ال يتجزأ من التغيرات         

وقد .  وتمـثل االضطرابات الدولية والحروب وعدم االستقرار السياسي والخارجي عوامل رئيسية في التطوير والتنمية             

ثر الكبير في زيادة    كان للحروب والتوترات المحلية واإلقليمية والعالمية واالعتداءات الخارجية والمواجهات اإلرهابية األ          

 1.6معـدالت البطالة، فكارثة غزو الكويت وحرب الخليج األولى على سبيل المثال أفقدت القوى العاملة العربية قرابة                  

مليون فرصة عمل، كما ضاعفت من مستويات البطالة بين العراقيين بجانب والهجرة الكثيفة لهؤالء المتعطلين قد أثرت                 

 .على سوق العمل األردني
 

ثم جاءت حرب الخليج الثانية لتجعل معدل البطالة في العراق هو األعلى في المنطقة مع ضغوط اشد على أسواق العمل                    

أما السنوات المريرة لالقتتال في الجزائر فقد ضاعفت        .  فـي األردن وسـوريا مع وجود قرابة مليوني نازح أو الجئ           

 %.27.0معدالت البطالة لتتجاوز حينها 
 

بات في الصومال والسودان فقد سببت بدورها معدالت مرتفعة للبطالة، وما زال سوق العمل اللبناني يعاني                أما االضطرا 

مـن آثار االعتداء اإلسرائيلي على لبنان، وقد فقدت في أعقاب هذه الحرب مئات اآلالف من فرص العمل والتي ينتظر                    

 .استرجاعها في اقتصاد معافى مستقبالً

                                                 
 30" مؤتمر الحق في العمل يدعو إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني عاجل لمعالجة كارثة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني: "تقرير بعنوان: نافذة الخير 56

  id?php.news_print/net.insanonline.www://http=7755. 2009أبريل 
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 لتدمر فرص سوق العمل في األراضي الفلسطينية، فعند         نمتتالية والمتصاعدة على الفلسطينيي    وجـاءت االعـتداءات ال    

إغالق المعابر كإجراء واحد مع تصعيد في هذه اإلجراءات ضاعف من معدالت البطالة، أما الحرب األخيرة على غزة                  

غاثية من دول الجوار وغيرها وغالبية       اإل تفقد دمرت االقتصاد الفلسطيني وأصبح سكان القطاع يعتمدون على الكوبونا         

 .القوى العاملة بدون عمل
 

من % 95وتـرتب علـى الحرب األخيرة على قطاع غزة انهيار االقتصاد الفلسطيني في القطاع مما سبب في إغالق                   

  عامل، كما  2500المنـشآت الـصناعية، إضافة إلى إغالق المنطقة الصناعية في غزة والتي كانت تشغل ما يزيد عن                  

 ألف عامل كانوا يعملوا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي دمرتها الحرب، كما              75جـرى تسريح أكثر من      

 ألف وظيفة أو ما يزيد في القطاع الزراعي، مما          40توقف التصدير الزراعي تماما وهذا بدوره أوقف فرص عمل لنحو           

في أوقات الذروة، مما اضطر     % 75.0ع غزة لتصل إلى     أدى إلـى ارتفاع معدالت البطالة إلى أعلى مستوياتها في قطا          

 .57الكفاءات الفلسطينية للهجرة للخارج بسبب التدهور السياسي واالقتصادي
 

  التغيرات التقنية5.4.4

تدعو المجتمعات العربية إلى االهتمام واكتساب المعرفة، في مجال التقنية التي تتالءم مع التنمية المستدامة في الحاضر                 

تقبل، حـيث أن العـالم اليوم يتجه نحو تطور المعلوماتية والمعرفة وقد غزت التطورات التكنولوجية األسواق                 والمـس 

العالمـية وانتـشرت المنتجات الحديثة واآلالت الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة قوى عاملة مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه                   

ص الكثير من حجم القوى وذلك إلحالل هذه اآلالت محل القوى           اآلالت واألجهـزة الحديثة، والتي بدورها أدت إلى تقلي        

 .البشرية العاملة
 

ومن أقرب األمثلة على ذلك الحواسيب التي حلت محل الكثير من القوى البشرية، فكانت فائقة الدقة والسرعة في انجاز                   

 تكن غائبة عن أوضاع االقتصاد      وكل هذه التطورات لم   .  المهـام المخـتلفة وذلـك بتكلفة أقل من تكلفة القوى البشرية           

 .الفلسطيني وأوضاع قواه العاملة
 

  القطاع الخاص ودوره المستقبلي في التشغيل والتنمية5.4

يعد القطاع الخاص من أهم القطاعات في توفير فرص العمل الالئقة والمناسبة للقوى البشرية، وهو الجهة التي تستوعب                  

أمثل للتخفيف من حدة البطالة وتأمين االستقرار في الحياة وذلك لسهولة االستثمار            أغلبية القوى البشرية وتوظيفها بشكل      

فـي هـذا القطاع والدخول إليه وذلك في ظل االقتصاد الحر الذي تنتهجه السلطة الوطنية الفلسطينية إذ يحظى القطاع                    

 .الخاص بدور بارز في النشاط االقتصادي دون مزاحمة من شركات القطاع
 

ـ    وم الـشركات والمؤسسات الكبرى بتبني السياسات والبرامج المناسبة إلدماج الشباب في المجتمع ومنحهم              وعـندما تق

كما أن للقطاع الخاص دور كبير في انطالقة مشاريع         .  وظائـف الئقة يكون لها دور بارز وفاعل في التنمية والتشغيل          

خاذ القرار وسرعة االستجابة للمتغيرات وانخفاض      المؤسـسات الـصغيرة والمتوسطة على التجديد واالبتكار وسهولة ات         

ويتطلب الدور الجديد للقطاع الخاص النظر إلى مشكلة البطالة على أنها مشكلة اقتصادية             .  الكلفة اإلدارية غير المباشرة   

 حالً في   وتنموية بالدرجة األولى وليست مشكلة اجتماعية فقط، وهذه المشكلة تتطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد              

إطـار تنمـية اقتصادية تخلق فرص عمل مناسبة وكافية لالستفادة من طاقات رأس المال البشري الفلسطيني مع شحذ                   

 .مهاراتهم وهممهم لزيادة اإلنتاجية
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لذا يجب السعي لتطوير قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة في األسواق العالمية من خالل تحسين مستوى األداء                  

 :نتاجية مما يتطلب بذل جهد حثيث لالرتقاء بالتشغيل والتنمية المستقبلية يقوم به القطاع الخاص في مجاالتوزيادة اإل

 هذا بدوره سوف يساهم بصورة مباشرة في التنمية حيث أن الكوادر            :االسـتثمار في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية       •

 .حوراً فاعال في التنميةالبشرية المؤهلة والقادرة على اإلنتاج واإلسهام ستكون م

لهذا يجب على مؤسسات القطاع الخاص تحديد ميزانية        : االسـتثمار فـي تـدريب وتثبيت وتطوير القوى البشرية          •

حسب خطط مدروسة لتدريب وتطوير القوى البشرية العاملة لديها وذلك الكتسابها الخبرة والتقنية الحديثة التي تزيد                

 .نمية المؤسسةاإلنتاجية وتحافظ على استقرار وت

إن : االستثمار في تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة وتطوير االقتصاد ومن ثم التشغيل والتنمية              •

توطـين التكنولوجـيا لخدمة القطاع الخاص بصورة عملية وإستراتيجية تساهم بصورة كبيرة في التنمية المؤسسية                

 .والتشغيل المبني على الكفاءة

لقد أصبحت المؤسسات والشركات تتسابق من أجل أن يكون لها دور في المسئولية             : في تنمية المجتمعات  االستثمار   •

االجتماعـية وخلـق سـجل حافـل مـن المساهمات والمشاريع واألنشطة والتبرعات التي تسعى لسد االحتياجات                  

 .المجتمعية وهذا بدوره يساعد في عملية التنمية والتشغيل
 

  المدني ودورها الحالي والمستقبلي في التنمية االقتصادية المستدامة مؤسسات المجتمع6.4

يعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة               

نظمات المجتمع المدني في    ويبرز دور م  .  في استقالل نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص           

 .تقديم خدمات تنمية األعمال والتمويل الجزئي وعمليات الترويج والمنافسة
 

وغالبا ما  .  ولمنظمات المجتمع المدني أيضاً دور في دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في االقتصاد الوطني             

، واألسر التي تعولها المرأة وعلى الشباب وخريجي        تركـز مـنظمات المجـتمع المدني على النساء بمن فيهن الفقيرات           

 .ولهذا أثره الكبير في ازدهار التنمية االقتصادية والتشغيل.  الجامعات، وعلى العاطلين عن العمل
 

  دور منظمات المجتمع المدني في فلسطين1.6.4

منظمات األهلية والتي تصنف    تنـتظم تحـت لواء مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين القوى واألحزاب السياسية وال             

الجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنظمات الجماهيرية، والمؤسسات والمنظمات التنموية، والمراكز         : حـسب طبيعتها إلى   

والمؤسـسات البحثية، ومراكز اإلعالم وحقوق اإلنسان، ومؤسسات وهيئات الدفاع عن حقوق ومصالح فئات أو شرائح                

 .محددة
 

ور مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين يتوجب العمل على النهوض بهذه المؤسسات في المجال              ومـن أجـل تعزيز د     

تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على جميع موارده االقتصادية الظاهرة والباطنة لالنطالق            : 58االقتصادي من حيث  

 تعزيز حقوق مؤسسات المجتمع المدني      فـي عملـيات التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، و يتأتى ذلك من خالل            

االقتصادية وتعزيز استقاللها االقتصادي، وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة بجميع مقوماتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية             

 .والتربوية لدى المجتمع
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اعدة الحكومة والقطاع   كـذلك ويتضح دور منظمات المجتمع المدني نحو تنفيذ برامج للنهوض بالتنمية االجتماعية ومس             

مما ينعكس على مستويات التشغيل والحد من البطالة والتغلب على الفقر كما تقوم بتقديم              .  الخاص نحو اإلدارة الرشيدة   

والتخفيف من نتائج التحول من اقتصاد      ,  التنمية الثقافية واالهتمام باالعتدال والتصحيح والمراقبة      ةالخـدمات وبمـشارك   

وقيام الحكومة بالتوظيف والقطاع العام إلى اقتصاد يقوم على آليات السوق والمبادرات الفردية بما              يعـتمد علـى الدولة      

 .فيها األخذ بالقيم االيجابية الموجودة في التراث الشعبي بخصوص التضامن االجتماعي مع الفقراء والمهمشين
 

 إلى األسواق لرفع مساهمة المجتمع المدني       وأخيـراً فهـناك حاجة نحو توفير خدمات التأهيل والتدريب وسبل الوصول           

وهكذا فهناك مجال رئيس    .  59الفلسطينية في أسواق االستثمار وزيادة مساهمتها في قوة العمل والناتج المحلي اإلجمالي           

 .لتفعيل دور المجتمع المدني في مجال تحريك عملية النشاط االقتصادي وما يرتبط بها من سياسات تشغيلية
 

  الحكومي في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني الدور2.6.4

تكفـل األنظمة والتشريعات في العديد من مختلف بلدان العالم توفير مناخ مالئم إلقامة مؤسسات وهيئات واتحادات غير                  

إذ تقدم الخدمات ألعضائها أو للغيرأو للمجتمع عامة وفقاً للنظم األساس التي تقوم             .  ربحـية وغيرحكومية في آن واحد     

ليها كل منها، والتي يجري اعتمادها من السلطات المختصة حسب طبيعة مجاالت عملها، حتى تكون متمتعة بما توفره               ع

 .األنظمة والتشريعات من خدمات وضمانات فيما يطلق عليه منظمات المجتمع المدني
 

مل التطوعي أو بالدعم المالي     لـذا فـإن هـذه المـنظمات تكون قادرة على تقديم خدماتها سواء بالجهود الذاتية أو بالع                 

 .والمعنوي والمادي الذي يمكن الحصول عليه من المؤسسات المحلية واألجنبية
 

 لكي ينظم أعمال هذه     2000 لسنة   1وفـي فلـسطين صدر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية وهو القانون رقم              

كون لها دورها الفاعل في المجتمع ولقد أتاح هذا         المؤسـسات ويحـدد مجاالت عملها ويعمل على ضبط أنشطتها لكي ي           

 .القانون قيام العديد من هذه المؤسسات التي أصبح يقدر عددها بالمئات، وتغطي مجاالت عملها أنشطة متنوعة
 

كمـا يبرز الدور المباشر والمثمر لمنظمات المجتمع المدني من خالل ابتكار وتطوير اآلالف من المشروعات الصغيرة                 

لعب دوراً أساساً في اقتصاد البلدان الناهضة جميعا وبهذا فإن على المؤسسات الحكومية القيام بدور مهم وتوجيه                 التـي ت  

وأمام الدور  .  60القيادات الفعالة للمجتمع المدني بشأن اآلفاق الواسعة المتاحة المتعلقة باإلبداع واالبتكار والتفكير الجديد            

 هذه التجمعات فقد أصبح ينظر لمنظمات المجتمع المدني كقطاع مستقل ثالث جمباً             الفاعـل والمساند الذي يمكن أن تقوم      

 .إلى جنب القطاع العام أو الحكومي والقطاع الخاص
 

  آفاق عمالة الشباب عبر سنوات التعداد القادمة7.4

ة ويشكلون مصدرا   يمـثل الشباب شريحة اجتماعية مهمة ومتميزة في مختلف المجتمعات لما يتمتعون به من قوة وحيوي               

كما يمثلون ركنا رئيساً من أركان العمل، خاصة وأن أكثر          .  أساسـاً لالزدهـار والـتطور والرقي والتنمية وديمومتها        

 .عاماً) 29 -15(العاطلين عن العمل هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

                                                 
 .2003أيلول /  سبتمبر20، 23العدد " تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود" ورقة عمل بعنوان : مركز التميز للمنظمات غير الحكومية 59
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البطالة بين الشباب في منطقة الشرق األوسط       وهـي ظاهرة عربية وإقليمية ودولية على حد سواء فقد بلغ متوسط معدل              

، كما وتعد بطالة الشباب في معظم البلدان        %14.4مقابل متوسط دولي يبلغ     % 26.5وشـمال أفريقيا على سبيل المثال       

 .61النامية مشكلة كبيرة ألن نسبتهم عالية جدا من إجمالي السكان
 

راضي الفلسطينية ضمن نتائج تقرير منظمة العمل الدولية لشهر         وقد أوضح منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في األ         

، وأن %33.4 قد بلغت 2008 أن نـسبة األفراد الفلسطينيون الذين ال يعملون خالل الربع الرابع من عام        2009ينايـر   

عام ) 19 -15(أعلـى معدل للبطالة في صفوف األفراد الفلسطينيين تتركز بين فئة الشباب إذ سجلت الفئة العمرية من                  

 .في غزة% 73.2في الضفة و% 31.1بواقع % 43.0أعلى نسبة بطالة حيث وصلت إلى 
 

وتعكـس هذه البيانات مؤشرات خطيرة ولها أبعاد وتداعيات ال محدودة ومن أجل استشراف أفاق المستقبل بشأن عمالة                  

، والجداول 2027، 2017 لتعدادي    من أجل أعداد توقعات    2007،  1997الشباب فسوف تأخذ في الحسبان نتائج تعدادي        

عاماً حسب نتائج التعداد السكاني في الضفة الغربية وقطاع         ) 29 -15(التالـية توضـح أعداد الشباب في الفئة العمرية          

 26،  25، ويوضح جدولي    2027،  2017 إضافة إلى توقعات أعداد الشباب لعامي        2007 وسنة   1997غـزة في سنة     

 وهو  1997 ألفاً في عام     443 في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الشباب في الضفة الغربية            عدد الشباب الفعلي والمتوقع   

42.0 وبمعدل زيادة قدرها       2007 ألفاً في العام     630من مجموع السكان، ثم ازداد العدد ليصل إلى         % 28.0ما يقارب   

 818848وف يصل عددهم إلى     وباستمرار نمو الشباب ولكن بمعدل متناقص فس      .  عبـر الـسنوات العشر الماضية     % 

 . على التوالي2027، 2017 فرداً في عامي 1023560فرداً، 
 

 ، 2007، 1997 في الضفة الغربية وذلك لألعوام 29 -15عدد الشباب الحالي والمتوقع للفئة العمرية من ): 25(جدول 

2017 ،2027 
 

 السنة عدد الشباب %معدل النمو 

 1997  فعلي443385 -

 2007  فعلي629883 42.0

 2017  متوقع818848 30.0

 2027  متوقع1023560 25.0

، والنتائج النهائية وشبه النهائية للتعداد في قطاع        2007،  1997النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية       :  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    :المصدر

 .لباحثين من تقديرات ا2027، 2017، أرقام عامي 2007، 1997غزة 

 .تعني بيانات غير متوفرة ) -(اإلشارة 
 

 فيوضح عدد الشباب الحالي والمتوقع داخل القوى العاملة في قطاع غزة، حيث يتبين من الجدول أن                 26أما جدول رقم    

من مجموع  % 26.0 وبنسبة   1997 ألفاً في عام     258عاماً بلغ نحو    ) 29 -15(أعـداد الـشباب في الفئة العمرية من         

من مجموع السكان، وبمعدل % 27.0 وهو ما يمثل 2007 ألفاً في العام 377ن، ثـم ازداد العدد ليصل إلى نحو         الـسكا 

ومع استمرار هذا النمو وبمعدل متناقص فسوف يصل عدد الشباب إلى           .  عبر السنوات العشر المشار إليها    % 46.3نمو  

 الذي يبين توقعات أعداد     20ذا ما رجعنا للجدول رقم      وإ.   على التوالي  2027،  2017 ألفاً في عامي     636 ألفـاً،    501

 مع أعداد الشباب المتوقعة من الفئة       2017 وبمقارنة أعداد السكان المتوقعة في عام        2020سـكان قطاع غزة حتى عام       

 .من مجموع السكان المتوقع% 29.0في نفس العام نجد أن هذه الفئة قد ازدادت لتصل إلى نسبة ) 29 -15(العمرية 
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 ،2007، 1997 عاماً في قطاع غزة وذلك لألعوام 29 -15عدد الشباب الحالي والمتوقع للفئة العمرية من ): 26(جدول 

 2017 ،2027 
 

 السنة عدد الشباب  %معدل النمو 

 1997  فعلي257525 -

 2007  فعلي376634 46.3

 2017  متوقع500932 33.0

 2027  متوقع636172 27.0

، والنتائج النهائية وشبه النهائية للتعداد في قطاع    2007،  1997النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية       :  المركزي لإلحصاء الفلسطيني    الجهـاز  :المـصدر 

 .، من تقديرات الباحثين2027، 2017، عامي 2007، 1997غزة 

 .تعني بيانات غير متوفرة ) -(اإلشارة 

 
 للحاضر والمستقبل ال بد أن تستند إلى دراسات استشرافية حول توقعات نمو             وهكـذا فـإن إعداد سياسة تشغيل مالئمة       

السكان بشرائحه المختلفة وبأعداد منهم في عداد القوى البشرية ومن هم داخل قوة العمل ومن هم خارج سنة بعد أخرى                    

جة تحقق أهداف مثلى    وتـوزيعاتهم المخـتلفة حتـى يتـسنى إعداد القوة للتعامل مع هذه التطورات بطرق علمية ممنه                

 .لسياسات التشغيل
 

أمـا الـشكل البياني التالي فهو يوضح باألعمدة تطورات أعداد الشباب المتوقعة لكل من الضفة الغربية، وقطاع غزة،                   

 .وكذلك على مستوى األراضي الفلسطينية
 

، 1997 الفلسطينية وذلك لألعوام  عاماً في األراضي29 -15عدد الشباب الحالي والمتوقع للفئة العمرية من ): 14(شكل 

2007 ،2017 ،2027 
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 الفصل الخامس
 

 النتـائـج
 

أوضحت هذه الدراسة تمتع المجتمع الفلسطيني بقوة عاملة وفيرة ميزت المشتغل الفلسطيني عن غيره من المشتغلين                 .1

ماضية خير شاهد على ذلك  وكانت تجربة تشغيله عبر العقود ال     .  علـى المـستويات المحلـية واإلقليمـية والدولية        

 حيث اكتسب خاللها المشتغل الفلسطيني مهارة       ،وخاصة منذ نهاية األربعينات ومطلع الخمسينات من القرن الماضي        

ة حيث تقلصت فرص     حدثت إعادة هيكلة للقوى العاملة الفلسطيني      1967وفي أعقاب حرب    .  عالـية وخبرة واسعة   

توجه الفلسطينيين للعمل داخل اسرائيل من جهة واالقبال على التعلم من           العمـل فـي األنشطة السلعية مما أدى إلى          

 .جهة أخرى

% 40.5 ألف مشتغل أي بنسبة    558.1 داخل قوة العمل     ى العاملة  فقد شكلت القو   1997علـى ضوء معطيات تعداد       .2

 إذ بلغ عدد  ،عمقةإال أن البطالة بين هذه القوة البشرية مثلت ظاهرة ملحوظة ومت          .   فأكثر 15مـن مجمـوع السكان      

 . ألفاً يمثلون نحو خمس مجموع القوى العاملة121المتعطلين في العام المذكور 

 15من مجموع السكان    % 41.9 تمثل   اً ألف 849 قد بلغ    القوى العاملة  فإن مجموع    2007أمـا على ضوء تعداد عام        .3

 ألفاً  183واصل االرتفاع الحاد ليصل إلى      أما عدد المتعطلين فقد     .  عامـاً فأكثر أي أن هذه المشاركة تحسنت قليالً        

وبذلك فإن أعداد المتعطلين قد زادت فيما بين التعدادين         .  من مجموع القوى العاملة للعام المذكور     % 21.5يمـثلون   

وهو مؤشر بالغ الداللة وشديد     % 4.9وبمعدل نمو سنوي قدره     % 66.5 ألفاً وبنسبة عالية جداً قد بلغت        69بمقـدار   

 .الخطورة

% 26.0  ألفاً يمثلون  227 البطالة وتعمقها ليرتفع عدد المتعطلين إلى        ظاهرة استمرار   2008كد مسح القوى العاملة     أ .4

شكلت منعطفاً حاداً يتعذر    بذلك فقد   و،  2007بالمقارنة مع عام    % 2.1مـن مجموع القوى وبمعدل نمو سنوي قدره         

 ، البطالة كانت متباينة جداً بين الضفة الغربية وقطاع غزة         ةنسبعلماً بأن   .  تصحيحه أو تصويبه بالمعالجات التقليدية    

 .على ضوء استمرار الحصار والحرب األخيرة على قطاع غزة

وقد تباين استيعاب    ،هناك عالقة ارتباط وثيقة بين حجم البطالة وإعادة هيكلة القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي              .5

وقد أصبحت  .   كما تباينت قدرتها على االحتفاظ بما لديها من عمالة         ،رالجديدة عاماً بعد آخ   هـذه األنـشطة للعمالة      

 شاملة الغاز والمياه والكهرباء واإلنشاءات أنشطة طاردة للعمالة إذ مثل ، والصناعة،القطاعـات الـسلعية كالزراعة    

نتاجية أو  دمات اإل ألنشطة الخ % 48.7 مقابل   1997وذلك وفقاً لتعداد    % 51.3مجمـوع اسـتيعابها مـن العاملين        

% 35.7 فكان التحول بارزاً وبلغ استيعاب القطاعات السلعية         2007أما وفقا لتعداد    .  ألنـشطة الخدمات االجتماعية   

 .دمات اإلنتاجية أو ألنشطة الخدمات االجتماعيةألنشطة الخ% 64.3فقط مقابل 

 وعليه ،من مجموع القوى العاملة  % 6.6 نحو   2008 التي مثلت في عام      محدودةتنتشر بين العاملين ظاهرة العمالة ال      .6

 .فإن هذه الفئة تستحق االهتمام لكونها بعيدة عن االستقرار الوظيفي وتتأرجح ما بين التشغيل الفعلي والتعطل

 وهي التي تضم    ، في الفئة العمرية التي تتوسط بين الشباب والمتقدمين في السن          2008لعام   القوى العاملة    تركـزت  .7

 حيث يكون الراغبون في العمل قد تمكنوا من الحصول على الوظائف التي             ،عاماً) 44 -35(األعمـار مـا بـين       

من هذه الفئة العمرية من كال الجنسين هم داخل القوى          % 57.3إذ لوحظ أن    .  يـرغبونها وحققـوا اسـتقراراً بها      

 %.92.3وبنسبة  وهي أكثر تركيزاً بين الذكور،العاملة
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 عاماً فأكثر وهم الفئات التي التحقت       13 في مراتب التعليم بحيث أن من أمضوا         ءرتقالـوحظ اإلقبال الشديد نحو اال      .8

 وقد حظيت اإلناث بالنسبة األعلى وبلغت     على مستوى الجنسين    % 29.3بالتعليم الجامعي قد مثلوا نسبة عالية بلغت        

 .للذكور% 23.2مقابل % 57.2
 

  مستوى جميع الفئات العمرية أي أنها تتجاوز الثلثين        على% 67تبـين أن نسبة المتزوجين بين المشتغلين تصل إلى           .9

وذلك راجع  % 84.0عاماً وبمعدل   ) 24 -15(أما غير المتزوجين فيتركزون في الفئة العمرية المبكرة بين          .  بقليل

إلى أن هذه السن هي الفترة المعتادة للبحث عن العمل ومن ثم اكتساب الدخول وتكوين المدخرات لمواجهة متطلبات                  

 .لحياة األسرية وبالتالي تأجيل الزواج استكماالً لتوفير مستلزماتها

ثالث مناطق وهي الضفة الغربية وقطاع       كان حاسما في التحول المكاني لتوزيع العاملين بين          1999تبـين أن عام      .10

% 23.0م بلغت نسبتهحيث  في إسرائيل الذروة في العام المذكور وقد شكل العاملين غـزة وإسرائيل والمستوطنات،  

 ثم أخذت هذه الفئة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في التناقص في    ،مـن مجمـوع القـوى العاملة الفلسطينية       

 لتتجه الحقاً نحو التحسن     2004فقط وذلك في عام     % 8.7أعقاب انتفاضة األقصى لتصل إلى أدنى مستوى لها وهو          

 مع وقف تام    ،على القادمين من الضفة الغربية     حيث اقتصرت    ،2008فـي عام    % 11.6المحـدود وتـصل إلـى       

 .القادمين من قطاع غزةللعاملين 

 ألفاً من 41.1أمـا عمالـة األطفـال فكانـت منتـشرة بشكل كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث أن هناك                      .11

 معظمه ألسباب    وذلك ناجم في   ،عاماً) 17 -5( كانوا من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين         2004المشتغلين عام   

 .اقتصادية واجتماعية

رجال  كونهم   29 -15خصوصاً في الفئة العمرية من      علـى مـستوى الشباب الذين يمثلون شريحة بالغة األهمية           و .12

المـستقبل ضـمن شرائح القوى العاملة المختلفة فإن معاناتهم كبيرة للغاية بسبب ارتفاع معدالت البطالة بينهم التي                  

دون أن تلوح في األفق بارقة أمل بشأن انفراج في           2008عام  في  % 40.0سطينية نحو    األراضي الفل  بلغـت فـي   

 .هم وطموحاتهمقضاياهم مما ينعكس سلباً على تطلعات

 المنظمات الدولية مثل االونروا وبرنامج األمم المتحدة للتنمية وغيرها التي تعمل في مناطق السلطة               لقـد استوعبت   .13

بشكل ثابت ومستقر وفق معايير وسياسات      وذلك   بأس بها من القوى العاملة الفلسطينية         ال اًالوطنية الفلسطينية أعداد  

 حسب الشروط المرجعية والقوانين المنظمة      لجميع المتقدمين  ضمان تكافل الفرص     مع ،وإجـراءات تـشغيل محددة    

 .للسياسات واإلجراءات المتبعة

يس من أجل التفاعل مع أوضاع القوى العاملة حاضرها          أهمية كبيرة ودور رئ     المنظمة والهادفة  لـسياسات التشغيل   .14

 بل وإعادة   ، تفـضي إلـى السبل التي تحقق أفضل الوسائل الستيعاب القوى العاملة الفائضة             هـا  إذ أن  ،ومـستقبلها 

تحقيق االستغالل األمثل للموارد والطاقات البشرية ممثلة       ليمتد دورها   و.   من أجل تحقيق االستخدام الكامل     ،توزيعها

ـ   معايير المؤهل العلمي المتخصص والتدريب الراقي الذي        ضمني العنـصر اإلنتاجي المستوفي لمتطلبات العمل        ف

 . بالمهارات الحياتية وبخاصة بين الشبابالنهوضيتفق مع احتياجات العمل بما في ذلك 

ة العمل الفلسطينية    رؤية واضحة أو خطة إستراتيجية متكاملة ومدروسة لسياسات التشغيل من قبل وزار            لـم تتبـين    .15

 والتربية والتعليم العالي من حيث التنسيق والتعاون مع         ، والتخطيط ، االقتصاد اتعلـى وجـه الخـصوص ووزار      

 بحيث تتجسد في هذه الخطة ، ومجتمع مدني، وغير منظم ، وقطاع خاص  ، ودولية ، حكومية ،الجهات األخرى المعنية  

 .نبغي تطبيقهاأهداف سياسات التشغيل والبرامج العملية التي ي
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االفـتقار إلى دراسات كافية واهتمامات متصلة بالعمل واتجاهاته وأبعاده والعوامل المؤثرة فيه وكذلك سو ق العمل                  .16

 .ومتطلباته بقصد اإلسهام في تطوير سياسات التشغيل الفلسطيني

لسلطة الفلسطينية بالشكل    التوظيف حسب المعايير القانونية الموضوعية في مناطق ا        أنظمة وإجراءات لم يتم تطبيق     .17

 يوجد ربط بين سياسات التعليم      كما لم  ، هناك تجاوزات عديدة تصب في اتجاه الواسطة والمحسوبية        كانتالكاف بل   

 .سوق العمللوالتدريب المهني مع الفرص الحقيقية 

لك المنظمات األهلية   إن برامج التشغيل التي نهجتها الحكومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وكذ               .18

 تقدم معونات مؤقتة للتخفيف من حدة وأزمة البطالة ولكنها ال تعتبر            ،ال تعـدو كونها مشاريع محدودة الدور واألثر       

 .كما ال تتصف بالديمومةفرص تشغيل ذات جدوى 

لمدني لما لها    الدراسات الحديثة على االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والقطاع غير المنظم ومؤسسات المجتمع ا            تركز .19

مـن دور كبير في توليد فرص عمل والتي تعجز القطاعات المنظمة عن توليدها بنفس الكفاءة وبنفس مستوى رأس                  

 .المال المحدود

 إقبال الطلبة على التعليم وزيادة عدد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل       فيكـان للتغيـرات االجتماعية أثر كبير         .20

 . على قطاع األعمال والتشغيل والتنميةهذه التغيرات أثرهاوكان ل ،ولكن بمعدل متناقص

 بين التغيرات االقتصادية والسياسية والتقنية سواء محلية أو خارجية من جهة وعملية             موجبة عالقـة ارتباط     هـناك  .21

حيث االستقرار يتيح فرص أكبر لالستثمار وزيادة آفاق العمل         .  أخرى  مـن جهة   التطويـر والتنمـية المـستدامة     

 .لتوظيفوا

 نعـدام التنسيق بين سياسات التعليم من جهة وسياسات التشغيل من جهة ثانية ومتطلبات سوق العمل من جهة ثالثة                  إ .22

 .أدى إلى استمرار ارتفاع مستويات البطالة

ذات وبال بسبب العوامل السياسية الراهنة      اً أو موسع  اً مستقر اً خاص اًال تمتلك مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع       .23

حالـة االنقـسام الفلسطيني والتجاذبات السياسية والتشرذمات في شرائح المجتمع والتي باتت تشكل كابوساً خطيراً                

 الفلسطينيين عن قضاياهم المصيرية ومكن االحتالل من        وقد أشغل  ،يـؤرق كل مواطن فلسطيني غيور على وطنه       

مل واستيعاب عدد كبير من القوى البشرية وتوظيفها         إلى توفير فرص ع     حالياً  ولهذا يفتقر الوطن   ،تحقـيق أغراضه  

 .في توليد وظائف شاغرةودوره بالرغم من الدور البارز والمهم الذي يتمتع به هذا القطاع في المجتمعات المستقرة 

لب للمجـتمع المدني دور مهم في ازدهار الحياة االقتصادية والمشاركة في التنمية المستدامة والحد من البطالة والتغ                 .24

 تفعيله من خالل سياسات تحتضن      مع.   وهـذا الدور أصبحت تتبناه المنظمات الدولية نظراً ألهميته         ،علـى الفقـر   

والتي تساعد على تطوير اآلالف من المشروعات الناهضة بالمجتمع والمستوعبة          , اإلبـداعات واالبتكارات الشبابية   

 .لطاقاته البشرية

لقوى العاملة والتوقعات بشأن الملتحقين     تزايد في نمو ا    هناكة الفلسطينية   وحـول اآلفـاق المـستقبلية للقوى العامل        .25

وفي ظل   ، في ظل استمرار زيادة النمو السكاني وأن كان سيتم بمعدالت متناقصة           ،بالتعلـيم الجامعـي والخريجين    

 في  خاصةبية   انعكاسات سل  وسيكون لها  ،فإن مشكلة البطالة ستتفاقم بصورة خطيرة     غـياب سياسات تشغيلية محددة      

 .السلوكيات االجتماعية

 



 
 

92



 
 

93

 التوصيات
 

 حول أهم الجوانب التي يرون تسليط الضوء عليها وتوجيهها نحو جهات            ،تنبـثق هـذه التوصـيات من رؤية الباحثين        

 واألخذ بما تراه محققاً للغايات التي تنشدها سياسات التشغيل          ،االختـصاص المعنية باالطالع عليها ودراستها وتفحصها      

 وذلـك بالقدر الذي يؤدي إلى تعظيم المنافع الناشئة عن تشغيل الطاقات البشرية والتي تلبي احتياجات هيئات                  ،فاعلـة ال

 خاصة   وبما يحقق أيضا الرضا الوظيفي     ، واحتياجات الباحثين عن العمل من جهة أخرى       ،ومؤسـسات التشغيل من جهة    

التهم وعدم قدرة االقتصاد الفلسطيني على تلبية احتياجات كافة         في ظل النمو المتصاعد في أعداد المتعطلين وارتفاع معد        

 :وتتمثل هذه التوصيات في اآلتي.  الباحثين عن العمل
 

الصحيح الذي يحقق المساهمة الفعالة في      إطارها  الـتحديد الدقـيق لمفاهيم السياسات التشغيلية من أجل وضعها في             .1

بالتوظيف األمثل للموارد االقتصادية البشرية التي تتيح تحقيق        تم  سياسات ته بلـوغ األهداف التي من أجلها يتم رسم         

 . إضافة إلى مؤسسات التوظيف خاصة واالقتصاد الفلسطيني عامة، في المقام األولللمشتغلينإنتاجية عالية 

يحيط  من حيث خلفية هذه السياسات وأبعادها وامتداداتها وما          ألنظمة وسياسات التشغيل الضيقة،   التـشخيص السليم     .2

 مما يساعد في التعرف على      وتقييم أوضاعها من حيث اإليجابيات والسلبيات وجوانب القوة وجوانب الضعف،         .  بها

 خاصة وأن أبرز التحديات التي تواجه إعداد وتنظيم وتنفيذ السياسات الفعالة            ،األولـويات الـواجب التركيـز عليها      

 . مع تفاقم أحوالهم بين الشبابيشكلون أكثر من ربع القوى العاملةتتمثل في المعاناة الكبيرة للمتعطلين الذين باتوا 

الوقـوف علـى تجـارب الدول األخرى في السياسات التشغيلية الناجحة والتي واجهت ظروفاً وأحوالً متشابهة أو                   .3

أوضاعاً شاقة   خاصة وأن بلداناً كثيرة قد واجهت        ، وأية سياسات فاعلة وقابلة للتنفيذ في بالدنا       ،متقاربة مع أوضاعنا  

التعرف على ايجابياتها والفرص المتوقعة لنجاحها في       مع  .  ال تقل صعوبة عن معاناة شعبنا في مجال قواه البشرية         

 .حالة تطبيقها في بلدان أخرى

  كون تتناسب مع حاضر ومستقبل القوى العاملة    من قبل الجهات المختصة بحيث     رسـم وإعـداد سياسـات تشغيلية       .4

طـياته الكثير من حاالت التغيير أو االستقرار في مجريات الحياة االقتصادية واالجتماعية             المـستقبل يحمـل فـي       

 لكون  ،توجيه مزيد من االهتمام نحو سياسات التشغيل الشبابية        من خالل    لتنمية المستدامة بهدف تحقيق ا  والـسياسية   

 .هذه الفئة األكثر تضرراً من حيث البطالة العالية

نية رفيعة المستوى بحيث تكون ممثلة لمختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بسياسات            لجنة وط الدعـوة لتـشكيل      .5

معالجة قضايا وسياسات التشغيل      مـع تفويـضها كافـة الـصالحيات واالختصاصات التي تمكنها من            ،التـشغيل 

 . بالتعاون الوثيق مع هيئات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاصوامتصاص البطالة

 وكذلك التواصل مع الدول الممولة لدعم       ،مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة آليات عملها من قبل الحكومة        االهتمام ب  .6

 غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات األهلية       ات وتفعيل دور اتحاد   ،مراكـز التميـز وحاضنات األعمال     

 .راكهم في تنفيذ السياسات ذات العالقة األعمال والمستثمرين وإشوكذلك االهتمام بالقطاع الخاص ممثالً برجال

االسـتفادة الـتامة من البيانات التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وخاصة تلك المتعلقة بتعدادات                 .7

إضافة إلى التقارير السنوية والدورية التي تخدم أغراض رسم سياسات          ,  وكـذلك مسوحات القوى العاملة     ،الـسكان 

 واستخالص أهم المؤشرات بشأنها خاصة فيما       ،االهتمام بالدراسات المتخصصة ذات الصلة     مع   ،تـشغيلية ناجحـة   

 .يتعلق بالدراسات المتعمقة حول أشكال البطالة وتصنيفاتها المختلفة وأسبابها الحقيقية وسبل معالجتها
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انات من معطيات تساعد    نظراً لما تمثله هذه البي    .  موسعة وشاملة بحيث تكون   متجددة  وبـناء قاعـدة بيانات وطنية        .8

 وذلك دون تجاهل للدراسات التحليلية      ،أصحاب القرار في اتخاذ ما يرونه من توجهات في مجال السياسات التشغيلية           
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Preface 
 
The Population, Housing and Establishment Census- 1997 is the cornerstone of the efforts of  
developing reliable up-to-date and comprehensive database.  Statistical surveys such as 
Labour force surveys and data from administrative records are important data sources. 
 
PCBS is conducting Dissemination and Analysis of Census Finding to enhance awareness of 
available statistical data in general, and Census finding in particular, as well as their potential 
utilization and inter linkages with various socioeconomic conditions. 
 
The outputs of the project cover areas of dissemination and analysis of Census findings.  This 
includes producing a series of user-oriented reports at different levels of concern, including 
analytical, in-depth analysis, and summary reports, of which this report comes as on of the 
products in the regard. 
 
We hope that this project will contribute to improving the living standards of the Palestinian 
society through strengthening the development planning process at various levels. 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2009   Ola Awad  

Acting President of PCBS 
 



 

 



 

 

Important Notes 
 

- The ideas presented in this document do not necessarily express PCBS official position. 
 
- The Researchers worked this study depending on data derived from the PCBS databases 

and other resources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 
 

 



 

 



 

 

Executive Summary 
 

This study attempts to analyze employment policies in the Palestinian Territory in terms of 
their capability to utilize the Palestinian labor force, and considering developments between 
1997 and 2007. The study uses descriptive and comparative analysis based on the final results 
of the Population, Housing and Establishments Census (PHEC) conducted by the Palestinian 
Central Bureau of Statistics (PCBS) for 1997 and 2007, and developments in 2008, as well as 
an analysis of the most important economic indicators within that time frame. 
 
The study consists of three main chapters. The first chapter deals with the general background 
and conditions of the labor force in the Palestinian Territory on the basis of the 1997 and 2007 
PHEC, in addition to developments in 2008, in order to accurately assess the status of the 
Palestinian labor force. The second chapter focuses on the applied regulations and 
employment policies in the Palestinian Territory to determine their effectiveness in offering 
decent work to those who request it and are capable to perform it, in addition to shedding light 
on the management of labor markets as a means to addressing the gap between demand, 
represented in the labor market needs of the labor force, and supply, represented by the 
educational process outputs and number of those willing to work. The third chapter addresses 
the opportunities and development prospects of employment policies responding to the needs 
of the Palestinian labor force now and in the future through projections of population growth, 
student enrollment in universities and graduates, as well as expected growth in the age group 
of youth. The chapter seeks to indentify the potential impact of these factors on the 
preparation of an appropriate national employment policy that is capable of keeping in tune 
with future developments. 
 
The numbers of the Palestinian labor force has increased from 602 thousand in 1997 to 849 
thousand in 2007, for an overall increase of 41.0% reflecting the population growth during the 
same period from 2.9 million inhabitants in 1997 to 3.7 million in 2007, for an overall 
increase of 27.6%.  This labor force was distributed geographically to 67.9% in the West 
Bank and 32.1% in Gaza Strip in 2007 with a slight shift to Gaza of 3.0% when compared to 
1997. 
 
The study highlighted the unemployment levels in the Palestinian Territory totaling 227 
thousand unemployed in the Palestinian Territory in 2008, reaching to a rate of 26.0% and 
showing an increase of over 5.0% in the past decade and primarily in the Gaza Strip. The rate 
of unemployment was 40.5% in the Gaza Strip and 19.0% in the West Bank in 2008, which is 
regarded as a still growing phenomenon with serious repercussions on Palestinian socio-
economic conditions at general. In addition, to better understand Palestinian labor force 
developments, the study highlighted the number of Palestinian laborers in terms of the 
sustainability of their work, as full employment or limited employment laborers, in addition to 
gender, age groups and other indicators. 
   
Based on the analysis of major economic indicators directly related to employment policies 
such as the unemployment rate, poverty rate, Gross Domestic Product (GDP), and per capita 
income, the study found that the worsening situation in the general economic conditions and 
specifically in labor force utilization are in many ways related to the absence of integrated 
employment policies in the Palestinian Territory that could better utilize the Palestinian labor 
force.  
 



 

 

The unemployment rate increased from 20.3% in 1997 to 21.5% in 2007 and continued to rise 
in 2008, reaching 25.9% in the Palestinian Territory. The poverty rate climbed from 22.5% in 
1997 to 34.5% in 2007, and is seen as a growing indicator of extreme poverty in many parts 
of the Palestinian Territory; in the Gaza Strip it reached 51.8%, emphasizing a deepening gap 
in conditions between the Palestinian Territory’s regions. The GDP is another important 
economic indicator and also reflected a decline in Palestinian economic growth between 1997 
and 2007; the growth rate of GDP declined from 12.7% in 1997 to 5.0% in 2007, finally 
reaching 2.0% for 2008. This dramatic decline in GDP growth in turn reflected on the per 
capita GDP in real terms, which reached about $1,438 in 1997, and dropped to $1,298 in 
2007, and then further declined to $1290 in 2008. 
 
The negative development seen in such major economic indicators warns of the absence of 
effective national employment policies that are capable of accomplishing its goals and 
especially in terms of achieving optimum levels of labor force employment while maintaining 
the lowest levels of unemployment in the Palestinian Territory. However, the Palestinian 
labor force continues to be pressured by several factors such as the political and economic 
conditions leading to improper labor force employment in the Palestinian Territories. 
  
Furthermore, and in an attempt to project future developments in labor force growth based on 
a set of the most probable scenarios, the study expected that the size of the Palestinian labor 
force will continue to rise in direct correlation with the expected population growth until 2020 
reaching 29.7% in total growth with the number of graduates entering the labor market 
reaching 37 thousand in the year 2019/2020 and beyond.  
 
The current status of employment as well as the future projections in growth in the Palestinian 
labor force confirms the pressing need to develop comprehensive national employment 
policies that respond to the identified shortfalls and better optimize the employment of the 
available labor force in the Palestinian Territory as a significant economic resource.  
 
The study concluded with a set of recommendations for the development of comprehensive 
and integrated employment policies that take into account higher education policies with the 
aim to match the outputs of the education process with labor market needs through the 
accurate identification of the concepts of employment policies, and studying the experiences 
of other neighboring states that have similar circumstances to the conditions. The formation of 
a national policy team or committee is key to a comprehensive approach to develop such 
policies in line with national economic development plans and the Labor Law of 2000 that 
gave the right to the Palestinian Council of Ministers to form an advisory committee to play a 
major role as an employment policy-making committee, factoring in the important role of 
civil society organizations and private sector institutions in employment. 

 
 


