
 
 
 

 
   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 7102، الفقر في فلسطين معالم
 

 تقديم
ويضم التعريف مالمح . 7991تستند إحصاءات الفقر المبينة هنا إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام 

 االستهالكفقر وفقًا ألنماط  إعداد خطي  تم ، حيث مرجعية مطلقة ونسبية ويستند إلى موازنة االحتياجات األساسية ألسرة
، بشكل يعكس ميزانية "المدقعخط الفقر " وقد تم احتساب األول، الذي يطلق عليه هذا . مرجعية بدايةألسرة الحقيقية 

في احتياجات أخرى كالرعاية عالوة على مكونات الخط األول،  ،ويبحث خط الفقر الثاني. الطعام، والملبس، والمسكن
وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختلف هذا . والتعليم، والنقل، والرعاية الشخصية، ومستلزمات المنزل الصحية،

 .(وعدد األطفال عدد البالغين ) األسرة  ةتركيبحجم و  االحتياجات االستهالكية لألسر استنادًا إلى
 

وتم اتخاذ قرار بإجراء بعض التعديالت على منهجية  ،منهجية حساب الفقرإجراء مراجعة شاملة ل، تم 0272في العام 
 : التالية آخذين بعين االعتبار األمور، 7991لمنهجية المعتمدة لعام للمفهوم وا يتم اشتقاق خط الفقر وفقابحيث الحساب 

 ذهما اختالف حجم وتركيبة األسرة حيث أظهرت البيانات المتوفرة من مسوح القوى العاملة والمسح الصحي الذي نف
عالوة على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام  0272-0229الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  لألعوام 

أطفال بدال من زوجين  3زوجين و)أفراد  5أن األسرة المرجعية في المجتمع الفلسطيني أصبحت تتكون من ، ب0221
 (. أطفال 4و

 ولغرض مقارنة مستويات . بين المناطق الجغرافيةلقيمة الشرائية للشيكل خاصة اتغير عن الناتج  تعديل فروق األسعار
الضفة )مناطق  3 على مستوى  (المناطق الجغرافية) الرقم القياسي المكاني عليه تم تعديلو المعيشة لمختلف األسر، 

 :Spatial Price Deflator"، باستخدام دليل السبير ("J1" 1داخل الحواجز الغربية، قطاع غزة، والقدس 
Laspeyre's Index."   

  باستخدام الرقم   0271بأسعار عام  0277الفقر الوطني لعام  يتم استخدام خط ،0271للعام لحساب معدالت الفقر
  .وفقا للمنهجية المعتمدة على معادلة السبير القياسي ألسعار المستهلك

 ،بلغ خط الفقر وخط 0271ففي العام . األسرة وتركيبة فإن خطا الفقر يتفاوتان تبعًا لحجم وفقا للمفهوم المستخدم ،
شيقل  77914يد، وشيقل إسرائيلي جد 07412( أطفال 3بالغين و 0)ألسرة تتكون من خمسة أفراد  المدقعالفقر 

 .إسرائيلي جديد، على التوالي
 

                                                           
 .م 7991بعد حرب تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة  1



  

  ألسرة، وتحليلها على مستوى ا ، يمكن عرض معدالت الفقرالقياسعلى نحو مشابه لما هو عليه الحال بالنسبة لوحدة
فيما يتعلق . من خالل اعتبار جميع أفراد األسرة كفقراء أو غير فقراء وفقا لوضع األسرة من حالة الفقر أو الفرد

د الفقراء إال أن تعداد عد. بأغراض رسم السياسات، تعتبر األسرة االختيار الطبيعي لعرض معلومات حول وضع الفقر
على  في هذا التقرير وعليه تم عرض معدالت الفقر .بين السكان يعتبر على قدر كبير من األهمية لتحليل السياسات

 . الى غير ذلك اإلشارةمستوى الفرد ما لم يتم 
 مقاييس تم استخدامFoster–Greer–Thorbecke  حيث ، لحساب مؤشرات الفقر المستخدمة في هذا التقرير

 :مقاييس مؤشرات الفقر المستخدمة فيما يليتتمثل 
o  يبين هذا المؤشر نسبة الفقراء بين السكان: الفقر معدلمؤشر. 
o  معبرا عنه الفقير عن خط الفقر استهالك الفرديبين هذا المؤشر نسبة انخفاض متوسط : مؤشر فجوة الفقر ،

 .بنسبة مئوية من خط الفقر
o التفاوت بين الفقراء معبرا عنه بنسبة مئوية من خط الفقريبين هذا المؤشر : رمؤشرة شدة الفق. 

 مسح بعينة بلغ حجمها  -، باستخدام البيانات المتوفرة من مسح إنفاق واستهالك األسرة 0271 م عرض النتائج للعامت
الفترة من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل  تم تنفيذهالذي  – 0271أسرة في العام   37139حوالي 

األسرة من خالل  استهالكشهري بهدف جمع بيانات تفصيلية حول  على نحو 0271ولغاية أيلول  0279تشرين أول 
إن توفير البيانات الالزمة لقياس . جنبًا إلى جنب مع معلومات حول األفراد واألسر( دفتر التسجيل ) طريقة المفكرة 

 .يعتبر واحدًا من جملة األهداف األساسية لهذا المسحورصد معايير المعيشة في مناطق وأوقات مختلفة ل
 

  



  

 النتائج الرئيسية
 

 انتشار الفقر مرتفع لدرجة مذهلة في قطاع غزة 
أن كما تجدر اإلشارة إلى . 0271لعام الوطني في ا شون دون خط الفقرييع فلسطينفي  %(09.0)يقارب ثلث السكان ا م

يمكن القول أن معدل الفقر في  كما. 0271من الفقر في العام  يعانون %( 53.2) قطاع غزة ما يزيد عن نصف سكان
  .(3.8) أربعة أضعافبحوالي ( %73.9)قطاع غزة يفوق المعدل السائد في الضفة الغربية 

 
في معدل الفقر الوطني أكبر من  %(17.0)ن مساهمة فقراء قطاع غزة إاألكثر أهمية، على صعيد رسم السياسات، 

أن مساهمة قطاع غزة في معدل كما تجدر اإلشارة إلى . أضعاف 3بحوالي  %(08.8)مساهمة الفقراء في الضفة الغربية 
 مؤشر عند استخدام% 80.2وتزداد إلى حوالي عند استخدام مؤشر فجوة الفقر % 18.3الفقر الوطني تزداد إلى حوالي 

 .شدة الفقر
 

 7112، نسبة الفقر بين السكان وفقا لخط الفقر :1 جدول
 المدقع الفقر شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر المنطقة

 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة
 07.2 5.8 78.7 2.9 07.1 0.8 08.8 73.9 الضفة الغربية

 19.2 33.1 87.9 9.5 18.3 75.1 17.0 53.2 قطاع غزة
 722.2 79.8 722.2 3.7 722.2 1.9 722.2 29.2 المجموع

 
مؤشر " أن التفاوت في الظروف المعيشية يصبح كبيرًا حتى إذا ما تم إعطاء المزيد من االهتمام لألكثر فقرًا من الفقراء كما

من % 5.8المدقع مقابل من الفقر  يعانون  (%33.1) حوالي ثلث سكان قطاع غزة حيث تظهر النتائج أن". الفقر المدقع
وهذا يشير . (غير قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية من المأكل والملبس، والمسكن أسرهم أي أن)سكان الضفة الغربية، 

 . الضفة الغربيةفي  الفقيرة سراألفي قطاع غزة كانت أكثر فقرًا من  الفقيرة إلى أن األسر
 

ربما يفسر ارتفاع معدالت ومساهمتهما في الفقر الوطني  في قطاع غزة والفقر المدقع الفقر في معدالتالملحوظ االرتفاع 
، الوطني تحت خط الفقر نسبيا مما يعني أن غالبية فقراء قطاع غزة هم بمسافة بعيدة، 0271الفقر الوطني في العام 

 .مباشرةالوطني بعكس الضفة الغربية والتي غالبية فقرائها هم تحت خط الفقر 
 

 7112الفقر، حسب حالة لسكان التوزيع النسبي ل: 7 جدول
 المجموع غير فقير السكان ما بين خطي الفقر فقر مدقعال المنطقة

 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة
 92.8 722.2 13.9 89.7 39.3 8.7 07.2 5.8 الضفة الغربية

 39.3 722.2 09.7 41.2 92.1 79.3 19.2 33.1 قطاع غزة
 722.2 722.2 722.2 12.8 722.2 70.5 722.2 79.8 المجموع



  

 الفقر أكثر انتشارًا مما كان في السابق
 العامفي %( 05.1)من المعدل المقابل المقدر بحوالي  أعلى 0271في العام  %(09.0)معدالت الفقر أظهرت النتائج أن 

% 70.1في حين ارتفع معدل الفقر المدقع من  .خالل هذه الفترة %73.9 زيادة مقدارهاب الفقر معدلفقد ارتفع ، 0277
، إلى ارتفاع هذا االرتفاعيعزى  .الفقر بين الفقراء وشدة مما يعني ارتفاع فجوة ،%30.3 بزيادة مقدارها% 79.8إلى 

قطاع في الوضع الجدير بالذكر، أن  .الغربيةبالرغم من انخفاضها في الضفة  مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ في قطاع غزة
في % 38.9من)، %39بحوالي  في قطاع غزة معدل الفقر ارتفعفقد  ،0277أسوء مما كان عليه في العام  أصبحغزة 

، في معدل األكثر فقرًا أكبرمشابه، لكن على نطاق  ارتفاع حدثكما . (0271في العام % 53.2ليصل إلى  0277العام 
في  معاكسإال أن الوضع . الفقرة وشدة ، ومؤشر فجو المدقعوفقًا للقياسات التي أجريت باستخدام مؤشر الفقر  بين الفقراء،

انخفض الفقر في ، حيث الست سنوات الماضيةفي الضفة الغربية خالل انخفضت مؤشرات الفقر  حيث، الضفة الغربية
 . 0271للعام % 74.2مقابل  0277للعام % 78.2من % )00بية بحوالي الضفة الغر 

 
 7112-7111نسبة الفقر بين السكان للفترة : 3جدول 

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر 
7111 7.52 .55 751 1752 

 1.9 7.4 3.9 71.9 الضفة الغربية
 07.2 3.0 9.3 38.9 قطاع غزة

7112 7557 255 351 1.51 
 5.8 2.9 0.8 73.9 الضفة الغربية

 33.1 9.5 75.1 53.2 غزةقطاع 
 
 

 المؤثرة في احتمالية التعرض للفقرالعوامل 
االجتماعي تم محاولة قراءة وتحليل الوضع . 0271في محاولة لتحليل التغيرات الحاصلة على معدالت الفقر خالل 

فيما يتعلق . الفقيرة في المجتمع هذه الفئةوسمات محاولة تحديد التغيرات التي طرأت على خصائص ل، االقتصاديو 
صر اإن تعريف العن. باألنماط المتبعة لوضع السياسات، من المفيد التمييز بين السمات المرحلية والدائمة المرتبطة بالفقر

يساهم في توضيح األسباب الهيكلية للفقر وهي غالبا ما تفيد في تحديد الفئات بعيدة المدى المرتبطة بالفقر  أوالدائمة 
 .ي تساعد في فهم األثر المحتمل للسياسات الهادفة إلى الحد من الفقربينما السمات المرحلية للفقر فه المستهدفة،

 
 األسرة وتركيبة حجم

 األفرادتزداد معدالت الفقر بين . فإن التركيبة الهيكلية لألسرة وحجمها يزيدان من احتمالية التعرض للفقركما هو متوقع، 
سواء تلك التي تحتوي على أعداد كبيرة من األطفال والمسنين مقارنة بتلك التي تتكون )الذين ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم 

   (.من أفراد في سن العمل، أو تلك األسر كبيرة الحجم مقارنة باألسر األصغر حجما
 

 
 



  

 7112نسبة الفقر بين السكان حسب حجم األسرة، : 4جدول 
 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر حجم األسرة

 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

7 6.31 33. .33 33. 63. 33. 237 33. 

0-3 6631 .37 73. 73. 332 632 335 731 

4-5 71.9 74.9 4.3 73.2 7.5 77.5 9.9 73.1 
9-1 01.4 33.3 9.9 32.9 0.5 08.1 74.2 09.9 
8-9 39.9 01.9 9.1 01.7 3.9 05.4 00.0 09.3 

72+ 97.7 02.1 07.7 09.2 72.0 30.5 47.0 04.4 
 722.2 79.8 722.2 3.7 722.2 1.9 722.2 09.0 المجموع

 
 

 جنس رب األسرة
بمتوسط حجم أسرة  فلسطينمن إجمالي األسر في % 72.7، شكلت األسر التي ترأسها إناث ما نسبته 0271في العام 

األفراد الذين ينتمون إلى أسر  معدل الفقر بين والجدير بالذكر، أن.  فرد لألسر التي يرأسها ذكور 5.8أفراد مقابل  3.3
األسر التي على الرغم من كون %(. 09.0) أعلى بنسبة قليلة ممن ينتمون إلى أسر يرأسها رجال%( 32.9)إناث ترأسها 

بلغت نسبة األسر التي تتلقى مساعدات وترأسها إناث ) الرئيسة التي تتلقى مساعدة تشكل إحدى الجهات ترأسها إناث
يعتبر أكثر سوًء من وضع أفراد  هذه األسروضع أفراد  ، إال أن(من األسر التي يرأسها ذكور% .5..مقابل  6.53%

مقارنًة بحوالي  تي ترأسها نساء من الفقر المدقعمن أفراد األسر ال% 02حيث يعاني حوالي ، األسر التي يرأسها رجال
أفراد بين وشدة الفقر مقياس مؤشر فجوة الفقر بالنظر إلى عالوة على ذلك، . األسر التي يرأسها رجال من أفراد% 71

بغض النظر عن جنس رب األسر الفقيرة أفراد  أن ، األمر الذي يعنيمتساو يرأسها رجال أوالتي ترأسها نساء سواء األسر 
 .بنفس المقدارمن حرمان األسرة يعانوا 

 
 7112األسرة،  جنس ربنسبة الفقر بين السكان حسب : .جدول 

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر جنس رب األسرة
 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 5735 6131 5.33 36. 5.31 235 5.31 7537 ذكر

 .23 6531 333 731 137 133 .13 331. أنثى

 722.2 79.8 722.2 3.7 722.2 1.9 722.2 09.0 المجموع
 
 

 حالة اللجوء لرب األسرة
مقارنررة بأولئرررك الررذين ينتمررون إلرررى أسررر غيرررر %( 6.53)األفررراد الررذين ينتمرررون إلررى أسررر الالجئرررين هررم أكثررر عرضرررة للفقررر 

األسرر غالبيرة هرذه ، خاصرة أن بشركل مباشرر ال ترؤدي للتعررض للفقرر الجردير بالرذكر أن حالرة اللجروء. %(56..) الالجئين
، ومرن المحتمرل أن تكرون تلرك الفئرة اإلعالرةغالبرا مرا تتصرف بكبرر حجرم األسررة وارتفراع معردالت التري و مقيمة في المخيمات 

تزيرد مرن احتماليرة التعررض  مجتمعرة ، فهرذه العوامرلتعاني من معدالت فقرر مرتفعرةالتي و ع غزة اسكان قط منمن الالجئين 
 .للفقر



  

 
 7112نسبة الفقر بين السكان حسب حالة اللجوء لرب األسرة، : .جدول 

حالة اللجوء 
 لرب األسرة

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر
 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 .323 7731 .313 36. 3132 6333 3137 132. الجئ

 731. .673 32.. .73 .3.. 335 31.. .773 غير الجئ

 722.2 79.8 722.2 3.7 722.2 1.9 722.2 09.0 المجموع

 
 

 لرب األسرة القوى العاملةالمشاركة في 
وتتمثرل جملرة المتغيررات ذات األهميرة . من المتوقرع أن يتفراوت انتشرار وشردة الفقرر وفقرًا للخصرائص االقتصرادية لررب األسررة

إلرى الخاصة هنا في الرأسمال البشري واالجتماعي لرب األسرة، والقدرة على الكسب، والوضرع فري القروى العاملرة، والوصرول 
  .العمل سوق 

 
يفوق إلى حد كبير ( %40.7)غير مشاركين في القوى العاملة األفراد الذين ينتمون ألسر أربابها إن معدل الفقر السائد بين 

 أفرراد لقرد كانرت ظرروف(. %05.8)مشراركين فري القروى العاملرة أفرراد األسرر الرذين ينتمرون ألسرر أربابهرا  معردل انتشراره برين
فرري  أربابهررااألسررر الترري يشررارك  أفررراد فرري القرروى العاملررة أسرروء بشرركل كبيررر مررن ظررروف اأربابهرراألسررر الفقيرررة الترري ال يشررارك 

مشرراركين فرري القرروى العاملررة، ممررن لرريس بمقرردورهم أن يلبرروا فرري األسررر الترري أربابهررا  فبينمررا بلغررت نسرربة الفقررراء، القرروى العاملررة
نالحررأ أن النسرربة المقابلررة بررين غيررر المشرراركين فرري القرروى  .%74، حرروالي (يعررانون مررن الفقررر المرردقع) احتياجرراتهم األساسررية

وقررد تررم التوصررل إلررى نفررس االسررتنتام عنررد اسررتخدام المقيرراس الخررا  بمؤشررر فجرروة الفقررر،  %09العاملررة تصررل إلررى حرروالي 
 .ركينبين المشا %9.5غير المشاركين في القوى العاملة مقابل أفراد األسر التي أربابها بين  %73.7 حيث بلغت النسب

  
 7112األسرة،  خصائص القوى العاملة لربنسبة الفقر بين السكان حسب : 2جدول 

لرب  خصائص القوى العاملة
 األسرة

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر
 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 93.1 73.5 90.5 0.5 95.2 9.5 99.1 05.8 داخل القوى العاملة
 133 132. 6337 131 .53 6531 233 3533 متعطل عن العمل

 3337 .673 .373 737 3332 331 1737 7.37 ملتحق بالعمل

 .13. 7533 233. 331 333. 6.36 337. 736. خارم القوى العاملة

 722.2 79.8 722.2 3.7 722.2 1.9 722.2 09.0 المجموع
 
مجموعرة غيرر متجانسرة تترألف مرن عراملين وعراطلين ن فري القروى العاملرة يشركلون  اإلشارة، إلى أن المشراركيما تجدر ك

لتحديرد وضرع األسرر مرن حيرث الفقرر تفروق كثيررًا أهميرة المشراركة فري القروى  العمرلوبالطبع، فإن أهمية . عن العمل
أربابهرا صرنفوا كمتعطلرين عرن العمرل، األسرر التري  أفرراد مرن% 92حروالي  0271لقد عانى من الفقرر خرالل العرام . العاملة

الفقررر ) ،ينتمررون ألسررر صررنف أربابهررا كعرراملينعرردل انتشررار الفقررر بررين أولئررك الررذين أضررعاف م 3ويفرروق هررذا المعرردل بحرروالي 
 .(أفراد األسر التي صنف أربابها كعاملين من% 04ينتشر بين حوالي 



  

 

انتشررار الفقررر  ، إال أنينتشررر الفقررر بررين العرراطلين عررن العمررل علررى نحررو يفرروق انتشرراره بررين السرركان العرراملين كمررا هررو متوقررع،
يعراني حيث ، العاملين بأجر غير منتظمن انتشار الفقر يصل أعلى مستوى له بين إ. يتفاوت وفقًا للحالة العملية لرب األسرة

أفررراد  بررين% 04، مقارنررًة بحرروالي كعرراملين بررأجر غيررر منررتظمً األسررر الترري يصررنف أربابهررا أفررراد  مررن% 49مررن الفقررر حرروالي 
 . أجر منتظمعاملين على أساس التي يصنف أربابها ك سراأل

 
 

 7112األسرة،  الحالة العملية  لربنسبة الفقر بين السكان حسب : 1جدول 
 الفقر المدقع الفقرشدة  فجوة الفقر معدل الفقر لرب األسرة الحالة العملية

 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 35. 332 .3. 335 37. 33. 336 .6.3 صاحب عمل

 7631 6236 .733 735 7331 232 6532 7537 يعمل لحسابه

 51.5 77.4 52.9 7.8 59.8 5.4 94.2 04.2 يعمل بأجر منتظم
 79.9 38.9 05.3 72.9 78.4 02.0 77.0 49.7 يعمل بأجر غير منتظم

 722.2 73.5 722.2 0.5 722.2 9.5 722.2 05.8 داخل القوى العاملة
 

، األسرر التري يرأسررها مشرتغلون ذاتيررا أفررراد األسررر التري يرأسرها أصررحاب عمرل، مررن ناحيرة، وبرين أفرراد علرى صرعيد الفقررر برين
وترزداد هرذه الفجروة إلرى . الضعفبحوالي  األولىمعدل انتشاره بين المجموعة  الثانيةيفوق معدل انتشار الفقر بين المجموعة 

ويعتبرر . مقياس مؤشر فجوة الفقرأضعاف عند استخدام  5المدقع وإلى أضعاف عند استخدام مقياس مؤشر الفقر  3حوالي 
حسربان الخصرائص المميرزة عنرد األخرذ بال. أفضرل حرااًل مقارنرًة بالمجموعرات األخررى  الفقراء في مجموعرة أصرحاب العمرل

للقوى العاملة، فإن المقياس األفضل للعمل يتمثل في العمالرة طويلرة األمرد ولريس المشراركة قصريرة األمرد فري القروى 
 . العاملة

 
 7112،  الماضية 17الفترة الزمنية التي عمل بها رب األسرة خالل الشهور  نسبة الفقر بين السكان حسب: 5جدول 

 21الشهور مدة العمل خالل 
 الماضية

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر
 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 735. 131. 531. 136 .3.. 6231 7331 3333 شهور 7-9

 6.35 6.33 6137 731 6.35 137 6.31 7.36 شهر 1-77

 50.0 9.5 44.0 7.5 57.1 4.5 92.4 02.9 شهر 70
 722.2 73.5 722.2 0.5 722.2 9.5 722.2 05.8 داخل القوى العاملة 
 

األسرر التري عمرل القرائمون عليهرا حترى سرتة شرهور  أفرراد (%55.2)نصرف  حروالي 0271لقد عانى مرن الفقرر خرالل العرام 
ويفوق هذا المعدل بحوالي الضعف معدل انتشار الفقر برين أولئرك الرذين عملروا طروال السرنة الماضرية . خالل السنة الماضية

حوالي ومن المالحأ أن الفقر ينتشر بين . للفقر الفردتعرض احتمالية لذلك، فإن العمل بشكل متفرغ يقلل من %(. 02.9) 
كما هو مبين أعراله، مرن المجردي القيرام بعمليرة مقارنرة لخصرائص الفئرات غيرر و . عملوا بشكل متفرغالذين من هؤالء % 07

 .العاملة وخصائص الفئات العاملة، بهدف الوصول إلى مفهوم أوضرح حرول الفئرات التري كانرت عرضرة للوقروع بدوامرة الفقرر



  

يالحررأ ترردني المسررتوى التعليمرري لرردى أربرراب األسررر المتعطلررين عررن العمررل مقارنررة بالعرراملين فرري الفترررة الحاليررة، هررذا وتجرردر 
 .وغير ثابتة تعطلين عن العمل كانت وظائف مؤقتةاإلشارة أن طبيعة األعمال التي كان يقوم بها الم

 
 خصائص أرباب األسر المتعطلين عن العمل مقارنة بالعاملين :11جدول 

 المجموع الحالة العملية المتغيرات
 متعطل عن العمل  عامل 

    المستوى التعليمي
 1.8 9.3 1.1 أقل من ابتدائي

 98.7 98.3 98.7 ثانوي -ابتدائي
 04.7 00.4 04.0 مستوى أعلى من ثانوي 

 722.2 722.2 722.2 المجموع
    (العمل الحالي أو السابق)طبيعة العمل 

 95.0 90.4 99.8 دوام كامل منتظم
 4.8 31.9 3.0 جزئي/عرضي/ موسمي/ دوام مؤقت

 722.2 722.2 722.2 المجموع
    (العمل الحالي أو السابق)مكان العمل 
 84.5 84.8 84.5 فلسطين
 75.2 70.1 75.7 أو المستوطنات 48أراضي 

 2.5 0.5 2.4 في الخارم
 722.2 722.2 722.2 المجموع

    (العمل الحالي أو السابق)توفر عقد عمل 
 5.8 77.5 5.5 عقد عمل لفترة محددة

 39.4 7.2 47.3 عقد عمل لفترة غير محددة
 2.5 - 2.5 اتفاقية جماعية

 40.2 99.0 42.1 شفوي 
 70.3 78.3 70.2 ال يوجد
 722.2 722.2 722.2 المجموع
    مكان اإلقامة

 93.8 40.0 94.1 الضفة الغربية
 39.0 51.8 35.3 قطاع غزة

 722.2 722.2 722.2 المجموع
 

مما يعني . إال أن نسبة من الفقراء يعملون في الفترة الحالية بالرغم أن البطالة تعتبر عامال أساسيا الحتمالية التعرض للفقر،
يعود هذا بشكل أساسي إلى ربما . أن محاولة خلق فر  عمل لن تقلص حالة الفقر بين ما يصنفوا بالفقراء العاملين

اعتماد سياسات رامية إلى زيادة اإلنتاجية إذ من األهم ، امل تتعلق بديناميكيات سوق العملعو وليس إلى  انخفاض العوائد
 ملون في وظائف غير ثابتة ومؤقتة، وبأجر غير منتظم، الفقراء العاملين يعغالبية حيث يالحأ أن  . وبالتالي زيادة الدخل

 .قطاع غزة كما أن نسبة عالية من الفقراء العاملين تقييم وتعمل في. كما يالحأ انخفاض المستوى التعليمي للفقراء العاملين



  

 
 خصائص وشروط العمل ألرباب األسر الفقراء العاملين : 11جدول 

 غير فقير فقير المتغيرات
   طبيعة العمل 

 91.4 88.9 دوام كامل منتظم
 7.3 7.1 دوام جزئي
 7.3 9.4 عرضي/ موسمي/ دوام مؤقت

 722.2 722.2 المجموع
   عدد ساعات العمل األسبوعية

 0.0 0.9 ساعة 7-74
 4.2 72.1 ساعة 75-34
 93.8 89.4 ساعة فأكثر 35

 722.2 722.2 المجموع
   الحالة العملية

 72.1 4.9 صاحب عمل
 79.0 07.5 يعمل لحسابه

 99.0 94.4 يعمل بأجر منتظم
 3.9 9.7 يعمل بأجر غير منتظم

 722.2 722.2 المجموع
   المستوى التعليمي

 9.5 77.4 أقل من ابتدائي
 95.9 19.7 ثنوي -ابتدائي

 01.9 70.5 مستوى أعلى من ثانوي 
 722.2 722.2 المجموع
   مكان اإلقامة

 15.0 30.2 الضفة الغربية
 04.8 98.2 قطاع غزة

 722.2 722.2 المجموع
   مكان العمل 
 80.2 90.7 فلسطين
 71.1 9.9 أو المستوطنات 48أراضي 

 2.3 7.2 في الخارم
 722.2 722.2 المجموع

 
 

  تتلقى مساعداتفقيرة ال ما يقارب نصف األسر
. ، تعتبر األسر التي تعتمد على المساعدات العامة كمصدر رئيسي للدخل أسوء حااًل مقارنًة باألسر األخرى معلوم كما هو

المساعدات العامة  إال أنه من المالحأ أن العديد من األسر التي تعتمد بشكل أساسي على مصادر دخل أخرى تستفيد من
ترتفع  بين السكان ك، نجد أن نسبة الفقرمن معدل االستهال إذا ما تم استثناء قيمة المساعدات .كمصدر مساعد



  

حيث انخفضت نسبة )تقريبا، % 4.5بمعنى أن المساعدات قد ساهمت بتخفيض نسبة الفقر بمقدار% 33.1إلى 
انخفضت نسبة حيث )، %5.2نسبة فجوة الفقر بمقدار  انخفضتفي حين %(. 09.0إلى % 33.1الفقر من 

كما يالحأ أن المساعدات كان لها األثر األكبر على خفض نسب %(. 1.9إلى % 77.9فجوة الفقر من 
 .ومؤشرات الفقر المختلفة على سكان قطاع غزة

 
 7112، 2السكان قبل تلقي المساعدةنسبة الفقر بين : 17جدول 

 الفقر المدقع شدة الفقر الفقر فجوة معدل الفقر المنطقة
 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 .763 233 6233 635 7331 33. .713 6331 الضفة الغربية

 2131 731. 1.33 6.33 .253 7.36 2631 1631 قطاع غزة

 722.2 07.3 722.2 9.9 722.2 77.9 722.2 33.1 الفقر قبل تلقي المساعدة
 

ضعفي معدل انتشار الفقر على  ما يقارب إلى %(45.2)يصل معدل انتشار الفقر بين األسر التي تتلقى مساعدات عامة 
من األسر التي تتلقى مساعدات عامة تعاني من % 08.9واألكثر أهمية بالطبع هو حقيقة أن . %(04.7) المستوى الكلي

عالوة على ذلك، تشكل تلك . 0271بين األسر التي ال تتلقى مساعدات عامة في العام  %8.4، مقارنًة المدقعالفقر 
 مساهمتها في الفقر الوطنياألسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات عامة جزًء كبيرًا نسبيًا من مجموع األسر الفقيرة، حيث تصل 

  .من األسر التي تعاني من الفقر الشديد %57.9و من مجموع األسر الفقيرة% 44.5إلى 
 

 7112، األسر حسب تلقي المساعدةنسبة الفقر بين : 13جدول 
 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر معدل الفقر تلقي المساعدة

 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 3635 7135 3231 331 3635 .6.3 33.. 333. تلقت مساعدة

 136. .13 .763 .63 136. 35. 3333 6231 لم تتلقى مساعدة

 11151 1353 11151 753 11151 51. 11151 7451 األسر إجمالي
 

على المدى المنظور، ستبقى الحاجة للمساعدات المباشرة خاصة  فلسطينأعاله وفي ظل بقاء الفقر سائدا في كما هو مبين 
انتعاش اقتصادي، مع التركيز على تحسين وزيادة وجود المستعصية والتي تعاني من الفقر المزمن حتى في ظل  للحاالت

 .كفاءة المساعدات

                                                           
 .الفقرتم االعتماد على نموذم الدخل الشهري لألسرة لقياس أثر المساعدات في الحد من  2


