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  ملخص

الفلسطينية،  األراضيالتركيب االقتصادي للسكان في  توضح ھذه الدراسة واقع الخصائص
ه يشكل أحد األمية وتأتي أھ تعانة ھذا التركيب من كون ي يمكن االس ة الت سس والمؤشرات الھام

ة  ة االجتماعي اة السكان، فخطط التنمي بنتائجھا عند البدء برسم السياسات التنموية في مختلف حي
ة  ن التنمي زل ع تم بمع ا أن ت ن لھ ا ال يمك حية وغيرھ ة والص ة والثقافي ا التعليمي ة جوانبھ بكاف

ق األاالقتصا ق دون تحقي داھا أن تتحق ة وال يمكن إلح ة متالزم د إجراء و.  خرىدية، فالعالق بع
ف ة لمختل ة تحليلي م التوصللبحث، الصلة بموضوع ا ذات العناصر دراس ن  ت ة م ى مجموع إل

ام، و) ١ : برزھامن أكان النتائج  دل النشاط االقتصادي الخ دل حصول ارتفاع في كل من مع مع
 –أن أعلى نسبة لقوة العمل في األراضي الفلسطينية ) ٢.  نسبة البطالةلعام والنشاط االقتصادي ا

لكال  %٥٨.٣وذلك بنسبة ، سنة ٣٩ – ٣٥كانت موجودة لدى فئة السن  -سواء للذكور أو اإلناث 
ين ل ) ٣.  الجنس ون داخ طينية يعمل ي الفلس اء األراض ن أبن املين م ن الع ى م ة العظم الغالبي

طينية، ك  األراضي الفلس ان ذل بة وك املين %٩١.٢بنس وع الع ن مجم طة ) ٤. م أن بعض األنش
ا في سنة  املين فيھ ى نسبة الع ى رأسھا نشاط  ٢٠٠٦االقتصادية قد طرأ زيادة ملحوظة عل وعل

ادق غ ) ٥.  لحراجةونشاط الزراعة والصيد وا التجارة والمطاعم والفن ة بل دل األجرة اليومي مع
ي  املين ف رائيلللع تعمراو إس دل األالمس ي األراضي ت نحو ضعف مع املين ف ة للع رة اليومي ج
ان عدد من التوصيات تبعا لھذه النتائج فقد تم وضعو.  الفلسطينية ا ك ى  -:  من أبرزھ العمل عل

ي  ون ف انوا يعمل ذين ك طينية ال ي الفلس اء األراض ن أبن املين م تيعاب آالف الع رائيلاس  إس
تعمرات م  -. والمس رورة دع ة وض اط الزراع ادين نش ائل والمي ة الوس ة بكاف يد والحراج الص

الي  ة، وبالت الممكنة، لما لھذا الدعم من دور مؤثر في تثبيت االنسان الفلسطيني بأرضه الزراعي
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ادرة اإل اطر المص ن مخ ل م رائيلالتقلي ي  -. يةس ي االراض اص ف ن ذوي اإلختص ب م الطل
اجة المؤسسات الفلسطينية للنسبة دراسة تحليلية وموضوعية للتحقق من مدى ح إجراء الفلسطينية
ة العالية من ة والمتخصصين والمساعدين والكتب دل  ضرورة -. العاملين في المھن الفني ع مع رف

ي  ى العمل ف ى ال يبق ي األراضي الفلسطينية حت ة ف تعمرات محط  إسرائيلاألجرة اليومي والمس
الحكيمة التي تساھم في حل  ضرورة وضع الخطط -. واء االيدي العاملة الفلسطينيةأنظار واستھ

 .%٣٤مشكلة ارتفاع نسبة البطالة، وبخاصة في قطاع غزة الذي ارتفعت فيه النسبة إلى 
 
Abstract 

This study shows the factual features of the economic structure of the 
population in the Palestinian Territories. Its significance comes from the 
fact that this structure is one of the important principles and indicators 
whose results assist in devising developmental policies in all aspects of 
the populations’ life. The Social development plans, with all educational, 
cultural and health sides, etc. can't be implemented without economic 
development. Therefore, the relationship between them is indispensable.  
After studying and analaysing different elements embodied in this 
research, the following results have been the most important:  1) There 
have been arise in the percentage of unemployment and in the average of 
the economic activity – both in general and private ones.  2) The highest 
percentage of manpower in Palastinian Territories for males and females 
– appeared between ages of 35 to 39 years, that is, 58.3% in both sexes. 
3) The majority of labourers of Palastinians working inside the 
Palastinian Territories make up 91.2% of manpower. 4) There has been 
arise in some economic activities in 2006, such as those in trade, 
restaurants, hotels, agriculture and forestry. 5) The average of the daily 
pay, of Palastinians working in Israel and settlements, has been twice as 
those working in the Palastinian Territories.  Relying on to the above 
mentioned results, the following recommendations have been put 
forward:  - To work earnestly to accommodate thousands of Palastinians 
who were working in Israel and its settlements.  - To support agriculture, 
fishing and forestry with all possible means because this support will 
enhance people's steadfastness and prevent the Israelis from confiscating 
the land. - Ask the Palastinian researchers to carry out more at analytical 
and objective studies to determine the Palastinian organizations needs for 
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specialized technical personnel. - To raise the average daily pay in the 
Palastinian Territories with the aim of discouraging Palastinians to go 
and work in Israel and its settlements. - It is important to set up feasible 
studies that contribute to the solution of the problem of unemployment, 
specialy in Gasa Strip where the rate has risen to 34%. 

 
  المقدمة

كانية  ات الس ن الدراس ات م ن المجتمع ع م ادي ألي مجتم ب االقتص ة التركي ر دراس تعتب
ى  اة عل اء االقتصادية الملق م االعب ار حج ى إظھ ل عل ة تعم ذه الدراس ار أن ھ الضرورية، باعتب

ك من خالل معر ة، عاتق مجموعة من السكان تجاه بقية أفراد المجتمع، وذل وة العامل ة حجم الق ف
السياسية واالقتصادية  األوضاعومدى التغيرات التي طرأت عليھا بسبب التغيرات السريعة في 

ذه ، ومن خالل تحليل الواقع، يمكننا أن نستالفلسطينية األراضيفي  تقبل ھ شف بعض مالمح مس
ذه الدراسة ستع إلى ضافة، فباإلالظاھرة إن ھ ة، ف وة العامل راز حجم الق ار أوجه إب ى إظھ مل عل

ذه  أثر ھ دى ت ع، وم ي المجتم املون ف راد الع ه االف ذي يمارس ادي ال اط االقتص طةالنش  األنش
بالظروف السياسية والعسكرية التي ألقت بظاللھا بشدة على مختلف عناصر التركيب االقتصادي 

  .الفلسطينية األراضيللسكان في 

 األراضياالقتصادية للسكان في  ولما كان موضوع الدراسة يبحث في مالمح الخصائص
ى الفلسطينية من وجھة نظر جغرافية ة عل ان السمة الغالب ة ك ، لذا فإن طابع التوزيعات الجغرافي

ذه : عناصر البحث، وبخاصة في منطقتي الدراسة وھما د رافق ھ الضفة الغربية وقطاع غزة، وق
راز  ا اب ان الھدف منھ ة ك بابالتوزيعات دراسة تحليلي ة وراء الكا األس اطمن ذه التوزيعات  أنم ھ

  .وحجمھا
  

  مشكلة البحث وأسئلته

ة  دى الحكومات والشعوب العربي لقد بات من المعروف لدى الفلسطينيين بشكل خاص، ول
د  دة، وق رات عدي رت بتغي د م طيني ق عب الفلس ادية للش اة االقتص ام، أن الحي كل ع ة بش والعالمي

عة، بحيث أربكت معظم الخطط المرسومة إلحداث تتابعت ھذه التغيرات بصورة دراماتيكية سري
احة  ى الس ارع االحداث عل تطيع تجاھل تس اك من يس يس ھن ع الفلسطيني، فل ي المجتم ة ف التنمي

ي  كان ف ى خصائص الس ورات عل ذه التط نعكس ھ ن أن ت د م ان ال ب طينية، وك  األراضيالفلس
ل مختلف العناصر ا ا الخصائص الفلسطينية، فجاءت ھذه الدراسة لتوضح وتحل ي تتركب منھ لت

ذه  ذه األراضياالقتصادية لسكان ھ يم ھ ين ق ة ب د مقارن ل عق ذا التوضيح والتحلي ، وعزز من ھ
    .٢٠٠٦، وبين القيم في الربع الثاني من سنة ١٩٩٧الخصائص في سنة 

دى الباحث  ا ل وقد شكلت طبيعة الفصل الجغرافي المفروض على منطقي الدراسة دافعا قوي
ا اينرة العإلث ول تب اؤالت ح ن التس د م ين،  دي ا المنطقت ي كلت كان ف ادية للس ائص االقتص الخص
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ات  ن الدراس د م حتھا العدي ة أوض ـكانية متباين ائص س ا خص ة منھم ـل منطق ـة أن لك وبخاص
  .ت السابقة الحقاي على ذكرھا عند التطرق للدراساوالنشرات االحصائية الفلسطينية، والتي سنأت

  :االجابة على التساؤالت التاليةلى وتقوم ھذه الدراسة ع

ة  .١ ي الدراس ي منطقت كان ف كانية للس اين بعض الخصائص الس ري  –ھل لتب ب العم كالتركي
ة  ة التعليمي ة والحال ة االجتماعي دالت الخصوبة والحال وعي ومع ى  –والتركيب الن ار عل آث

  ؟ تباين مالمح الخصائص االقتصادية للسكان فيھما ؟ وما ھو حجم ھذه االثار 

ة سنة  األراضيھل لوجود فاصل من  .٢ ي الدرا ١٩٤٨الفلسطينية المحتل ين منطقت سة دور ب
  الخصائص االقتصادية للسكان ؟  في وجود اختالفات في

اطق الدراسة عن سوق العمل  .٣ ة من من د التجمعات السكانية في كل منطق ھل لقرب أو بع
  أثر في تفاقم التباينات في ھذه الخصائص ؟  يسرائيلاإل

ار الناتجة عن م .٤ ى  يةسرائيلاإلالعسكرية واالقتصادية  اإلجراءاتا ھو شكل وحجم االث عل
ا ب ق منھ ا يتعل اتھذه الخصائص ؟ وبخاصة م العسكرية وحصار المدن وصعوبة  اإلغالق

   .خرىالتنقل بينھا وبين التجمعات السكانية األ

ي اتخذتھا السلطةما ھي التدابير الوقائي .٥ ة الفل ة والعالجية الت  اإلجراءاتسطينية في مواجھ
م  يةسرائيلاإل دابير بحج ذه الت ى  يةسرائيلاإلوالضغوط  اإلجراءات؟ وھل كانت ھ ؟ وبمعن

ن  د م ي الح دابير ف ذه الت اھمت ھ ة عن  األضرارآخر ھل س راءاتالناتج والضغوط  اإلج
 ؟ يةسرائيلاإل

  
  بيانات الدراسة

ة ذه الدراس داد ھ ي إع د الباحث ف ادا كبيإ اعتم از  راً عتم ن الجھ ات الصادرة ع ى البيان عل
الفلسطيني، فقد تم الحصول على بيانات غزيرة ذات صلة مباشرة بموضوع  لإلحصاءالمركزي 

ةً  ات غاي ة، وھي بيان ران  الدراس ى حزي ان وحت رة من نيس ي الفت دادھا ف م إع د ت ة، فق ي الحداث ف
اني من سنة ٢٠٠٦ ع الث ايير (، حسب ٢٠٠٦، أي في الرب ة )١( )ILOمع د من أھمي ا يزي ، ومم

م  ذي ت ھذه البيانات أنھا جاءت بعد تسع سنوات من البيانات التي وفرھا تعداد السكان والمساكن ال
ا ملحة١٩٩٧إجراؤه سنة  دة للخصائص  جراءإل ، أي بعد فترة أصبحت الحاجة فيھ دراسة جدي

د االشارة  . الفلسطينية األراضياالقتصادية للسكان في  د اصطلح عن ىإوق ا  ل ات أنھ ذه البيان ھ
  .٢٠٠٦بيانات سنة 

ارةو در االش ى تج زي  إل از المرك ي أن الجھ ول ال يعن ذا الق اءأن ھ م  لإلحص طيني ل الفلس
ن  رة م ة بموضوع البحث خالل الفت ات اقتصادية ذات عالق ى  ١٩٩٧يصدر بيان ، ٢٠٠٦وحت
ا كانت ع ة ولكنھ ات والدراسات ذات العالق ى شكل إصدارات في وإنما أصدر العديد من البيان ل

                                                 
)١(  ILO : إختصار إلسمInternational Labour Organization )منظمة العمل الدولية.( 
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ا  ىفترات ال تخضع في غالبھ ؤدي  إل ا ي نظم، مم ي م ىتسلسل زمن  إجراءوجود صعوبة في  إل
ذه  ي ھ ؤثرات ف ف الم ين مختل ادية وب ين عناصر الخصائص االقتص ربط ب ل وال ة التحلي عملي
وعي  دد السكان والتركيب العمري والتركيب الن الخصائص، وبخاصة البيانات الديموغرافية كع

  .لسكان والمواليد والوفيات والھجرة وغيرھال
  

  أھمية البحث وأھدافه

ة للخصائص االقتصادية  ات االقليمي تأتي أھمية ھذا البحث في تركيزه على دراسة االختالف
ھدف الدراسة،  إلىثم يلي ذلك االنتقال  . )الضفة الغربية وقطاع غزة( الدراسة سكان في منطقةلل

و  راءأال وھ ي إج ة تفص توى دراس ى مس ائص عل ك الخص يلية لتل دة  األراض طينية كوح الفلس
ا سكان من نفس الشعب، وأن السكان في  رافيتين يقطنھم ين جغ سياسية واحدة تتكون من منطقت
ھاتين المنطقتين يعيشون الكثير من الظروف السياسية والعسكرية واالمنية المتشابھة، ويتطلعون 

ات واضحة األھدافنفس وينشدون تحقيق  األمانينفس  إلىسوية  اك تباين ك ھن الرغم من ذل ، وب
ا ل منھم ا خاصة بك ة وغيرھ ة والتعليمي ي الخصائص االقتصادية واالجتماعي ة  . ف وھي بطبيع

  .الحال مفروضة عليھما وليست باختيارھما
  
  طار النظري والدراسات السابقةاال

از  ن الجھ رات الصادرة ع ن النش دد م ي ع واردة ف ات ال كلت البيان زي ش  لإلحصاءالمرك
اج  ذه الدراسة، وبخاصة أن موضوع البحث يحت ات ھ ىالفلسطيني الرافد الرئيس لبيان ر  إل الكثي

ي  األساسيمن البيانات االحصائية التي تعتبر المعيار  اين الموضوعات الت ابه أو تب راز تش في اب
ذ ٠تطرقت إليھا الدراسة  ات ھ ذا إال أن ھذا لم يحل دون مراجعة الباحث ألدبي ه الدراسة، وفي ھ

ان  ذا الموضوع، ك الخصوص تبين للباحث أن العديد من الدراسات السابقة التي تبحث في مثل ھ
   .حياناقد أفاد الباحث من ھذه الدراسات أيطغي عليھا الطابع االقتصادي، و

وثي  بانة والبرغ ة ش ـات دراس ذه الـدراس ين ھ ن ب ان م وان  ١٩٩٩وك ي "بعن ة ف البطال
طينيةالف األراضي ل: لس اق الح ع وآف د، و"الواق رز أھ ن أب ان م ذهك وى  اف ھ م الق توضيح حج

لة إستيعاب العرض من القوى العاملة المتزايدة، كما قارن ، ومسأالفلسطينية األراضيالعاملة في 
، ١٩٩٩شبانة والبرغوثي، (الفلسطينية في سنوات مختلفة  األراضيالباحثان معدالت البطالة في 

   .)١١، و٨ص

ائية في سوق العمل في "بعنوان  ١٩٩٩ام داود بدراسة في سنة وق محددات المشاركة النس
زة اع غ ة وقط اركة "الضفة الغربي م المش ى حج ي عل ر التحصيل العلم د أوضح الباحث أث ، وق

رق  ة، وتط وة العامل ي الق ائية ف ىالنس اء  إل ين النس ة ب وع البطال  ١٠، ص١٩٩٩، داود(موض
  .)١١وص

ة  اك دراس رىوھن ـحول ل أخ وان  ٢٠٠٠مك ة "بعن ى العمال ب عل رض والطل ل الع تحلي
طينية ة ب "الفلس ذه الدراس ت ھ د اھتم ة  إجراءوق ى العمال ب عل رض والطل ل للع ل منفص تحلي
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زة  اع غ ة وقط فة الغربي ن الض طينية ب ول، (الفلس ة)٤، ص٢٠٠٠مكح ام بدراس ول  ، وق مكح
ة نة  أخرى بدراس ي س وان  ٢٠٠١ف درة االس"بعن ددات الق ة مح ي الضفة الغربي ل ف تيعابية للعم

ع " وقطاع غزة ة االستخدام والتوزي ل مرون وقد اھتم في ھذه الدراسة بعدة مواضيع اقتصادية مث
  .)٣٣، ص٢٠٠٣مكحول، (القوى العاملة في الضفة والقطاع المتوقع للزيادة في 

بالن ، ٢٠٠٠ في سنةو ام ق وان  إجراءبق ة في فل"دراسة بعن وى العامل ، "سطينمشاكل الق
ىحيث تطرقت الدراسة  ة االقتصاد  إل ط بعض جوانب االقتصاد الفلسطينيى بعجل موضوع رب

ة الفلسطينية يسرائيلاإل وى العامل بالن، ( واثرھا في بروز وتفاقم العديد من مشاكل الق ، ٢٠٠٠ق
  .)٦ص

او ة لنج ى دراس الع عل م االط وان  ٢٠٠٥ ت امج "بعن ر برن ة وأث كلة البطال الحمش  اإلص
ة –دراسة تحليلية (صادي عليھا االقت ى االستخ)تطبيقي ا عل ز فيھ م التركي د ت ل ، وق ر االمث دام غي

   .)٨، ص٢٠٠٥نجا، (للقوة العاملة 

دران  ى دراسة لب وان  ٢٠٠٥كما تم االطالع عل ة"بعن يم والبطال ا "التعل ، حيث أوضح فيھ
، ٢٠٠٥بدران، (ول العالم الباحث أن البطالة تمثل إحدى المشكالت األساسية التي تواجه معظم د

  .)٣٩ص

رب و ي ال ى دراسة ألب د أوتم االطالع أيضاً عل وان  ٢٠٠٥حم ات االقتصادية "بعن الولوي
د ركزت الدراسة " االقصى إنتفاضةواالجتماعية واالمنية اآلنية للسكان الفلسطينيين في ظل  وق
ة رات كمنطق ن المتغي دد م ين ع ة ب ى توضيح العالق ان الساإل عل ة ومك ر كن قام والجنس والعم

  .والمستوى التعليمي

ين الوضع االقتصادي  ين تحس ة، وب ن جھ ھري م دخل الش ين متوسط ال وء وب ة اللج وحال
ة أخرى  د، ( وتوفير فرص العمل من جھ رب وأحم و ال ذه )١٠٢٠ ، ص٢٠٠٥أب ز ھ ا يمي ، وم

يم االدراسة عن الدراسات  ة في ق وارق الحقيقي راز الف ا تخصصت في إب ابقة أنھ لخصائص الس
   .االقتصادية لمنطقتي الدراسة، ومحاولة تحليل األسباب الكامنة وراء وجود ھذه الفوارق

رب ي ال ة ألب ي دراس وان  ٢٠٠٥ وف تراتيجيات الصمود االقتص"بعن ادي ألسر الريف إس
ل  ي ظ طيني ف ةالفلس ة( االقصى إنتفاض ة قلقيلي رى محافظ ية ق ة دراس ث أن ")حال ين الباح ، ب

ً الزراعي الفلسطينمساھمة القطاع  ا ً  ي في الناتج المحلي قد شھد تراجع ا في ظل االحتالل  ملموس
   .)١٠٩٤، ص٢٠٠٥أبو الرب، ( يسرائيلاإل

  بعنوان ٢٠٠٦أيار  صادر عن مكتب العمل الدولي فيواطلع الباحث على تقرير 

 "The situation of workers of the occupied Arab territories" ر وقد اشتمل التقري
ل االقتصاد الفلسطيني على عدة مواضيع  ة مث ة المحتل خاصة بوضع العمال في األراضي العربي
تالل  ل االح ي ظ رائيل و) ١٩ص (ف ع اس اري م ادل التج دل األ )٢٠ص (التب ة ومع رة اليومي ج

 .)٢٧ص (للعمال العرب حسب قطاع اإلستخدام 
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  منھج الدراسة

ار إتبع الباحثُ  نھج المق نھج الوصفي والم ك لمال، سةان في الدرالم ذين النھجين وذل ة ھ ئم
ات في الخصائص االقت ألغراض الدراسة، وبخاصة أن ھناك تركيزاً  ار الفروق صادية على إظھ

  .للسكان بين منطقتي الدراسة
  

   )٢(معدل النشاط االقتصادي الخام 

ا ه وتحليلھ ر تعتبر معرفة معدل النشاط االقتصادي الخام ودراسة قيمت ى درجة كبي ة من عل
ة السكان في  اإلعالةعبء ھمية، لكونه يبين حجم األ اه بقي التي يتحملھا مجموعة من السكان تج

وة العمل في دورة نيسان  دد السكان ولق درة لع ات المق د أظھرت البيان ران،  –المجتمع، وق حزي
غ  األراضي، أن معدل النشاط االقتصادي الخام في ٢٠٠٦  ،)١جدول ( %٢٢.٢الفلسطينية قد بل

  وبذلك يكون قد طرأ 

 الفلسطينية األراضيسنة فأكثر في  ١٥معدل النشاط االقتصادي الخام للسكان ): ١(جدول 
  .٢٠٠٦حزيران،  - ، نيسان )ILOمعايير (حسب 

  المنطقة

عدد السكان 
المقدر في 

الربع الثاني 
من سنة 
١( ٢٠٠٦(  

عدد 
العاملين 

فعال 
والمتعطلين 
عن العمل 

)٢(  

معدل 
النشاط 

تصادي االق
  %الخام

٢٠٠٦  

معدل 
النشاط 

االقتصادي 
  %الخام

١٩٩٧  

  معدل اإلعالة

٢٠٠
٦  

  فرد

١٩٩٧  

  فرد

األراضي 
  الفلسطينية

٤.٩  ٤.٩  ١٩.١  ٢٢.٢  ٨٥٩١٠٠  ٣٨٧٢٦٠٠  

  ٤.٥  ٤.٠  ٢٠.٢  ٢٤.٥  ٥٩٦٥٠٠  ٢٤٣٥٥٠٠ الضفة الغربية

  ٧.٤  ٥.٧  ١٧.٣  ١٨.٣  ٢٦٢٦٠٠  ١٤٣٧١٠٠  قطاع غزة 

  : المصدر

جدول  .مرجع سابق  .مسح القوى العاملة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءلمركزي الجھاز ا  )١(
   .٢٦، ص ٣٠

  .١٢،  ص ٣، المرجع نفسه، جدول ٢٠٠٦الفلسطيني،  لإلحصاءالجھاز المركزي   )٢(

                                                 

  ١٠٠×  )قوة العمل(عدد العاملين فعال والمتعطلين عن العمل = القتصادي الخام معدل النشاط ا  )٢(
 عدد السكان                                                                             
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الجھاز المركزي % (١٩.١والبالغ  ١٩٩٧على ھذا المعدل بالنسبة لما كان عليه سنة  زيادةً 
طيني، اال اء الفلس طينية، لإلحص ادة أن ) ٣٦٠، ص ١٩٩٩راضي الفلس ذه الزي ى ھ دداً ومعن  ع

 ً ا أتيحت  إلىممن ھم في سن العمل قد أضيفوا  إضافيا م في عداد المنتجين إذا م ل، وأنھ قوة العم
د ذا ب ل، وھ رص العم م ف بء لھ م ع ن حج ف م رض أن يخف ةوره يفت اتق  اإلعال ى ع ى عل الملق

ةمل المؤثرة في العمل والعاملين إذا ما افترضنا أن كل العوا ران،  –في دورة نيسان  اإلعال حزي
نة  ٢٠٠٦ ي س ت ف ي كان ل الت ك العوام به تل ير ١٩٩٧تش ر ال يش ع االم ى، إال أن واق دوث  إل ح

ةفي حجم عبء  انخفاضٍ  د بقيت نسبة  اإلعال ة، فق ات دورة نيسان  اإلعال ة حسب بيان  –الحقيقي
از المركزي لإلحصاء ( أفراد ٤.٩والبالغة  ١٩٩٧لنسبتھا في سنة  مماثلةً  ٢٠٠٦حزيران،  الجھ

د مناقشة)٤٠٨وص ٣٦٠، ص١٩٩٩الفلسطيني، االراضي الفلسطينية،  ا سيظھر عن نسبة  ، كم
  .الحقيقية اإلعالة

ة،  ملحوظٍ  كما يالحظ حصول ارتفاعٍ  ام في الضفة الغربي دل النشاط االقتصادي الخ في مع
ن  ع م د ارتف نة % ٢٠.٢فق ى، ١٩٩٧س ان  %٢٤.٥ إل ي دورة نيس ران  -ف ذا ٢٠٠٦حزي ، وھ

دل  ى انخفاض مع ةمؤشر عل ا اإلعال ات أو تش ا افترضنا ثب ؤثرة في العمل إذا م به العناصر الم
ةو بة اإلعال ت نس د انخفض ل فق ة، وبالفع ن  اإلعال فة م ي الض ة ف راد ٤.٥الحقيقي از ( أف الجھ

ى ١٩٩٧سنة في ) ٣٥٦، ص١٩٩٩المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الضفة الغربية،  ر ٤ إل اد أف
  .٢٠٠٦حزيران  -في دورة نيسان 

دل  ع مع د ارتف ل، فق ة حصل في قطاع غزة، ولكن بنسبة أق ا حصل في الضفة الغربي وم
الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قطاع ( ١٩٩٧سنة  %١٧.٣النشاط االقتصادي الخام من 

اع  وقد ساھم ٢٠٠٦حزيران  -في دورة نيسان % ١٨.٣ إلى) ٣١١، ص١٩٩٩غزة،  ھذا االرتف
ي دورة نيسان ـراد فـأف ٥.٧ إلى ١٩٩٧أفراد في سنة  ٧.٤الحقيقية من  اإلعالةفي انخفاض نسبة 

  .٢٠٠٦حزيران  -

ام في وقد جاء ھذا االرتفاع في مع الفلسطينية كنتيجة  األراضيدل النشاط االقتصادي الخ
ل احثين عن عم رز بالنسبة لع الرتفاع عدد العاملين والب وراء  األسبابدد السكان، ولعل من أب
ل، فانخفاض  إلىعمل ھو دخول أناس جدد ارتفاع عدد ھؤالء العاملين والباحثين عن  سوق العم

اراً  ٢٣٥.٨متوسط دخل الفرد العامل والبالغ  از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح ( دين الجھ
ة الفلسطينية،  وى العامل دل ابالنسبة  )٢٨، ص١٩٩٩الق اق األلمع الغ نف اراً  ٥٣٥.٢سرة والب  دين

اني  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مستويات المعيشة في االراضي الفلسطينية،( كانون ث
جل التمكن من ألعمل على زيادة عدد العاملين والباحثين عن عمل )٢٠٠٥كانون ثاني  – ٢٠٠٤

   .تغطية ھذا االنفاق
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  )٣(معدل النشاط االقتصادي العام 

كان، ت ة للس ه يعكس بعض الخصائص الديموغرافي ي أن دل ف ذا المع ة ھ ة دراس ن أھمي كم
عن العمل من مجموع السكان النشيطين اقتصاديا يساعد في  عاملين والمتعطلينفمعرفة نسبة ال

دالئل لمستوى المعيشة  ر أحد ال ا يعتب توضيح حجم القوى العاملة وحجم النشاط االقتصادي، كم
  .للسكان

ام في أن معدل الن إلى) ٢(انات الجدول وتشير بي الفلسطينية  األراضيشاط االقتصادي الع
ران  –قد بلغ في دورة نيسان  دل في سنة %٤٠.٩ نحو ٢٠٠٦حزي د عن المع ـك يزي ، وھو بذل

الغ ١٩٩٧ ـنة )١% (٣٨.٨ والب ين س ا ب ـام م دل النشاط االقتصادي العـ ي مع اع ف ذا االرتف ، وھ
ان  ١٩٩٧ ران حز –ودورة نيس ين عن ٢٠٠٦ي املين والمتعطل دد الع ي ع اع ف ـن إرتف ر ع ، يعب

ة ارتفعت من  از المركزي ( ١٩٩٧في سنة  %١١.٤العمل، وإذا ما عرفنا أن نسبة البطال الجھ
ى ) ٣٦٠، ص١٩٩٩لإلحصاء الفلسطيني، االراضي الفلسطينية،   –في دورة نيسان % ٢٢.٩إل

ران  دل ا٢٠٠٦حزي ي مع اع ف ا أن االرتف رورة ، أدركن ي بالض ام ال يعن ادي الع اط االقتص لنش
ه  اً، وعلي انخفاضاً في نسبة البطالة، ذلك ألن ھذا المعدل يضم العاملين والمتعطلين عن العمل مع
ة في  ة العامل ه الفئ ذي تتحمل فإن ھذا االرتفاع لم يعمل على تخفيف حجم عبء اإلعالة الحقيقية ال

  .المجتمع

ى ) ٢(كما يتبين من بيانات الجدول  ان أعل ام في الضفة ك دل النشاط االقتصادي الع أن مع
ى )في القطاع ٣٥.٧في الضفة مقابل % ٤٣.٧( من معدل قطاع غزة، حيث بلغ ذلك أعل ، وھو ب

نة  ي س ه ف ن مثيل الغ  ١٩٩٧م فة % (٣٩.٤والب طيني، الض اء الفلس زي لإلحص از المرك الجھ
ذا االرت)٣١٥، ص١٩٩٩الغربية،  م يعمل ھ ة، ، وھنا أيضاً ل اع في تخفيف حجم عبء اإلعال ف

ات دورة نيسان  ران  –ألن نسبة البطالة حسب بيان ة  ٢٠٠٦حزي ا % ١٨والبالغ ر مم ى بكثي أعل
نة  ي س ه ف ت علي ة  ١٩٩٧كان زي لإلحصاء الفلسطيني، الضفة % (١٠.٢والبالغ از المرك الجھ

  .)٣١٥، ص١٩٩٩الغربية، 

                                                 

  ١٠٠×  )قوة العمل(عدد العاملين فعال والمتعطلين عن العمل = معدل النشاط االقتصادي العام   )٣(
 سنة ٦٤ – ١٥عدد السكان                                                             
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، )ILOمعايير (حسب  الفلسطينية راضياألمعدل النشاط االقتصادي العام في  ):٢(جدول 
  .٢٠٠٦، حزيران - نيسان 

  المنطقة
  عدد السكان

سنة  ٦٤ – ١٥
  )١) (فرد(

عدد العاملين 
فعال والمتعطلين 

   عن العمل
  )قوة العمل(

معدل النشاط 
االقتصادي 

  %العام

٢٠٠٦  

معدل النشاط 
االقتصادي 

  %العام

١٩٩٧  

  ٣٨.٨  ٤٠.٩  ٨٥٩١٠٠  ٢١٠٠٨٠٠  األراضي الفلسطينية

  ٣٩.٤  ٤٣.٧  ٥٩٦٥٠٠  ١٣٦٦٠٠٠  الضفة الغربية

  ٣٦.٨  ٣٥.٧  ٢٦٢٦٠٠  ٧٣٤٨٠٠  قطاع غزة

ة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي : المصدر وى العامل ابق،  . مسح الق مرجع س
  .١٢، ص ٣جدول 

ة السيا إلىوتجدر االشارة ھنا  ردي الحال ى مجمل أن ت اتھما عل دان األمن وانعكاس سية وفق
ادية  األوضاع ل  –االقتص رص العم بة  –وبخاصة ف اع نس ي ارتف بب ف ة تس فة الغربي ي الض ف
   .البطالة

دل  د انخفض مع ة، فق وأما في قطاع غزة فلم يكن الحال فيه كما ھو الحال في الضفة الغربي
ام من  از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (١٩٩٧في سنة % ٣٦.٨النشاط االقتصادي الع الجھ

زة،  اع غ ى) ٣٥٦و ص ٣١١، ص١٩٩٩قط ان % ٣٥.٣ إل ي دورة نيس ران،  –ف ، ٢٠٠٦حزي
اض م ذا االنخف أنن وھ بء ش ادة ع ى زي ل عل ةه أن يعم ي ، وباإلعال ة ف بة البطال خاصة أن نس

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قطاع غزة، ( ١٩٩٧في سنة % ١٤رتفعت من القطاع إ
ى )٣٥٦وص ٣١١، ص١٩٩٩ ي % ٣٤ إل نة ف ع ، و٢٠٠٦س ذا راج ىھ وء  إل اعس  األوض

  .عكست على الحالة االقتصادية بكافة جوانبھالتي أشرنا إليھا سابقا، والتي إنالسياسية ا
  

  حسب فئات السن والجنس) العمل قوة(توزيع القوى العاملة 

دل في بينا عند البحث في موضوع معدل النشاط االقتص ذا المع ة ھ ام قيم  األراضيادي الع
الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وكان واضحا ارتفاع ھذا المعدل في الضفة عن  ، وفيالفلسطينية

تشكل مساھمة إضافية  )١(والمتمثلة بالشكل  )٣(مثيله في القطاع، والبيانات الواردة في الجدول 
   .في تفسير ھذا التفاوت بين الضفة والقطاع

سنة  ١٥لسكان الذين يبلغ سنھم مجموع ا إلىبالنسبة ) قوة العمل(نسبة للقوى العاملة  أعلىف
لكال % ٥٨.٣سنة، وذلك بنسبة  ٣٩ – ٣٥الفلسطينية موجودة لدى فئة السن  األراضيفأكثر في 
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بته  ا نس إن م ر ف ر آخ ين، وبتعبي ين% ٥٨.٣الجنس نھم ب راوح س ذين يت راد ال وع االف ن مجم   م
بكثير من  أعلىالذكور سنة ھم من العاملين والباحثين عن عمل، وقد كانت النسبة عند  ٣٩ – ٣٥

ة واالقتصادية  نظراً ، )على التوالي% ٢١.٥مقابل % ٩٣.٣( اإلناثالنسبة لدى  للقيود االجتماعي
  .التي تكتنف عمل االنثى الفلسطينية

ة  ة العمري ك الفئ راد تل وة العمل ألف ىويمكن تفسير سبب ارتفاع نسبة المشاركة في ق أن  إل
  .الحياة العملية إلىھوا مراحلھم التعليمية، ومن ثم شقوا طريقھم الغالبية العظمى من أفرادھا قد أن

 سنة فأكثر حسب فئات السن والمنطقة ١٥نسبة المشاركة في القوى العاملة لالفراد ): ٣(جدول 
  .٢٠٠٦حزيران،  - ، نيسان )ILOمعايير (حسب 

  المنطقة  فئات السن

 الضفة الغربية  الفلسطينية األراضي
  %كال الجنسين

كال  ع غزةقطا
  %الجنسين

  %كال الجنسين  %إناث  %ذكور

٩.٦  ١٥.١  ١٣  ١.٥  ٢٤.٠  ١٩ – ١٥  

٣٦.٤  ٤٣.٨  ٤١  ١٥.٢  ٦٥.٧  ٢٤ – ٢٠  

٥٠.١  ٥٧.٨  ٥٥.١  ٢٠.٨  ٨٧.٩  ٢٩ – ٢٥  

٤٩.٤  ٥٧.١  ٥٤.٦  ١٨.٠  ٩٠.٠  ٣٤ – ٣٠  

٥٢.٣  ٦١.٠  ٥٨.٣  ٢١.٥  ٩٣.٣  ٣٩ – ٣٥  

٥٠.٩  ٥٩.٧  ٥٦.٨  ١٩.٧  ٩١.٢  ٤٤ – ٤٠  

٥٣.٣  ٥٦.٤  ٥٥.٤  ١٩.٥  ٨٩.٠  ٤٩ – ٤٥  

  ١٨.٥  ٢٣.٦  ٢١.٩  ٦.٥  ٤٠.٩  فأكثر ٥٠

  ٣٥.٧  ٤٣.٧  ٤٠.٩  ١٣.٧  ٦٧.٦  المعدل

مرجع سابق،  .مسح القوى العاملة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي : المصدر
  .١٣، ص ٦جدول 



  "......راضي الفلسطينية في ألالخصائص االقتصادية لسكان ا" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٧٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

0

10

20

30

40

50

60

70

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 فأكثر 50

فئات السن

ية
ئو
لم
ة ا
سب
الن

الضفة الغربية

قطاعغزة

ة ١٥راد نسبة المشاركة في القوى العاملة لالف ):١(شكل  ات السن والمنطق . سنة فأكثر حسب فئ
 ).٣بيانات الجدول : المصدر(

سنة، فمعظم االفراد  ١٩ – ١٥أن نسبة القوى العاملة تنخفض أكثر ما يكون لدى فئة السن 
في ھذه الفئة ھم من طلبة المدارس في المرحلتين االعدادية والثانوية، وبعضھم اآلخر في السنة 

وقد لوحظ في فئة السن ھذه االنخفاض الكبير في ٠ األولىن المرحلة الجامعية أو الثانية م األولى
، في الوقت الذي بلغت فيه لدى الذكور %١.٥ إلى، فقد انخفضت النسبة اإلناثنسبة مشاركة 

على بناتھم أو أخواتھم  األمورخوف أولياء  إلى اإلناث، ويعود االنخفاض الكبير في نسبة %٢٤
سوق العمل بسبب صغر أعمارھن وقلة  إلىالدخول  في ھذه السن من أو زوجاتھم ممن ھن

متنوعة، نذكر منھا على سبيل المثال عدم قدرة  أخرىتجاربھن في الحياة، وربما ھناك أسباب 
مثل العمل في المھن  ،ن للذكور في نفس السن القيام بھاالتي يمك األعمالالقيام ب اإلناثالكثير من 
فنية أو كمستخدمين في نقل السلع او المراسالت، أو العمل في الورش ال، أو العمل اإلنشائية

  .الصناعية وما شابه ذلك

اع لتصل  ىثم تأخذ نسبة القوى العاملة في االرتف ة السن % ٤١ إل دى فئ نة،  ٢٤ – ٢٠ل س
ة  رك الجامع راد من ت د نجد من ھؤالء االف ة، فق وى العامل وھذا يعني دخول عدد إضافي من الق

ة، لسبب ما ، وانخرط في سوق العمل، وقد نجد منھم من اكتفى علميا بحصوله على الثانوية العام
من أنھوا دراستھم الجامعية ووجدوا  إلى إضافةالعمل،  إلىأو على الدبلوم المتوسط ومن ثم اتجه 

  .فرصة عمل

الفلسطينية  األراضيأن نسبة القوى العاملة تنخفض في ) ٣(ونالحظ من بيانات الجدول 
، ويمكن تفسير ھذا االنخفاض %٢١.٩سنة فأكثر، لتبلغ نسبة  ٥٠بشكل ملحوظ لدى فئة السن 

إن كثيراً ممن كانوا عاملين أو باحثين عن عمل من فئات السن السابقة قد أصابھم التعب : بالقول
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 ألنفسھمأو المرض ولم يعودوا قادرين على العمل، والبعض اآلخر ربما يكونون قد أّمنوا 
العاملين، أو الدخل من االستثمار  بناءللرزق، مثل راتب التقاعد أو مساعدة األ أخرى مصادر

ً ويعود  ٠ما شابه ذلك، وبالتالي لم يعودوا بحاجة للعمل  إلى االنخفاض الحاد في نسبة  إلى أيضا
  .مشاركة المرأة في قوة العمل

ىد كانت وفيما يتعلق بنسبة مشاركة القوى العاملة في الضفة الغربية، فق نسبة مشاركة  أعل
ة السن  دى فئ نة،  ٣٩ – ٣٥ل أنس اع ش ذا االرتف ي ھ أنھا ف ي  ش ال ف طينية،  األراضيالح الفلس

ا عن  األسبابذات  إلىويمكن أن نعزي ذلك  ي ذكرناھ ا يالحظ أن  األراضيالت الفلسطينية، كم
   .الفلسطينية راضياألنسبة القوى العاملة لدى باقي فئات السن تتماشى مع النسب الموجودة في 

ة  وى العامل ا بعض الشيء، فنسبة المشاركة في الق وأما في قطاع غزة، فيبدو الحال مختلف
ك  ١٩ – ١٥لدى فئة السن  د يعزى ذل ة، وق ىسنة تنخفض كثيرا عن مثيلتھا في الضفة الغربي  إل

اتھم،  ة في مدارسھم أو جامع اء الطلب ى بق ذا أفضل قلة فرص العمل في القطاع، مما يعمل عل فھ
ة  المتعطلينمجموع  إلىالدراسة، ألن البديل ھو االنضمام لھم من ترك  ل، فنسبة البطال عن العم

والي% ١٨، %٣٤(بكثير من نسبتھا في الضفة  أعلىفي القطاع  ى الت ى إضافة، )عل اختالف  إل
  .التركيب العمري للسكان واختالف مستويات الخصوبة، وصغر االقليم وفقره في الموارد

أكثر،  ٥٠كما تنخفض في قطاع غزة نسبة المشاركة في القوى العاملة لدى فئة السن  سنة ف
ك % ٢٣.٦مقابل % ١٨.٥ إلىفھي تنخفض  ىفي الضفة، وربما يعزى ذل ر  إل تعرض نسبة أكب

ل، أو أن بعضھم ال يرغب في  ا يحول دون مشاركتھم في العم راد للمرض، مم من ھؤالء االف
ى األالعمل لتوفر مصدر آخر  اد عل ل االعتم ل، مث اءللدخل غير العم دخل  بن ى ال أو الحصول عل

ا يقرب من المستثمرة،  األموالمن رؤوس  ى م إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إل
    .ضعف نسبتھا في الضفة

  
  )٤(الحقيقية  اإلعالةنسبة 

ةتوضح معرفة نسبة  ولھم ال اإلعال ذين يع راد ال ة عدد االف ع، الحقيقي رد العامل في المجتم ف
ةوھذا يعتبر مؤشرا مھما لحجم مسؤولية  رد آخر  اإلعال ى عاتق رب االسرة، أو أي ف اة عل الملق

  .من أفراد االسرة ويعتبر من العاملين

دول  ات الج ر بيان بة ) ٤(وتظھ ةأن نس ي  اإلعال ة ف ي  األراضيالحقيقي طينية بلغت ف الفلس
د ارتفعت  ٤.٨نحو  ٢٠٠٦الربع الثاني من سنة  يالً أفراد، وبھذا تكون ھذه النسبة ق ا كانت  قل عم

نة  ه س ت  ١٩٩٧علي ي بلغ راد ٤.٧والت طيني، األراضي ( أف اء الفلس زي لإلحص از المرك الجھ
ه  ٢٠٠٦، وال شك أن ارتفاع نسبة البطالة في سنة )٣١٥، ص١٩٩٩الفلسطينية،  ا كانت علي عم

   .ة لالعالة الحقيقيةقد ساھم كثيرا في رفع ھذه النسب ١٩٩٧في سنة 
                                                 

   )كل السكان غير العاملين(عدد السكان المعالين = نسبة اإلعالة الحقيقية   )٤(
 عدد السكان العاملين فعال                                             
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ات الجدول  ةأن نسبة ) ٤(كما يالحظ من بيان دا  اإلعال ة ج ة في قطاع غزة مرتفع الحقيقي
راد  ٧.٣(مقارنة بنسبتھا في الضفة، حتى كادت تبلغ في القطاع ضعف ما ھي عليه في الضفة  أف

ل )٣٤٦، ص١٩٩٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، قطاع غزة، ( في القطاع  ٤.٠ مقاب
ي الضفة راد ف ة، ( أف از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الضفة الغربي ، )٣٤٧، ص١٩٩٩الجھ

ىويمكن أن يعزى ارتفاع ھذه النسبة في القطاع  ه حيث بلغتارتف إل ة في ، %٣٤ اع نسبة البطال
   .في الضفة% ١٨قياسا بنسبة 

  ، )ILOمعايير ( طقةالفلسطينية حسب المن األراضيالحقيقية في  اإلعالةنسبة ): ٤(جدول 
  .٢٠٠٦حزيران  - نيسان 

  المنطقة

عدد السكان 
المقدر في 

الربع الثاني 
من سنة 
١( ٢٠٠٦(  

عدد 
السكان 
العاملين 

  )٢(فعال 

عدد السكان 
  المعولين 

كل السكان (
) غير العاملين

)٣(  

نسبة 
اإلعالة 
الحقيقية 
 فرد

٢٠٠٦  

نسبة 
اإلعالة 
الحقيقية 
 فرد

١٩٩٧  

  ٤.٧  ٤.٨  ٣٢١٠٥٠٠ ٦٦٢١٠٠  ٣٨٧٢٦٠٠  يةاألراضي الفلسطين

  ٤.٣  ٤.٠  ١٩٤٦٦٠٠ ٤٨٨٩٠٠  ٢٤٣٥٥٠٠  الضفة الغربية

  ٦.٣  ٧.٣  ١٢٦٣٩٠٠ ١٧٣٢٠٠  ١٤٣٧١٠٠  قطاع غزة

  : المصدر

ابق، جدول . مسح القوى العاملة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي   )١( مرجع س
  .٢٦، ص ٣٠

  .١١ص . ٢جدول  .المرجع نفسه  )٢(

اني من سنة   )٣( ع الث عدد السكان  – ٢٠٠٦ھذه البيانات ناتجة عن عدد السكان المقدر في الرب
  ٠العاملين فعال 

، ١٩٩٧مع مثيلتھا في سنة  ٢٠٠٦الحقيقية في الربع الثاني من سنة  اإلعالةوبمقارنة نسب 
ت  د أن كان فة، فبع ي الض بتھا ف ى نس ف عل ع طفي رأ تراج ه ط د أن ا نج ي  ٤.٣فإنن راد ف نة أف س

د ٢٠٠٦أفراد في سنة  ٤.٠ إلى، إنخفضت ١٩٩٧ ة في الضفة ق ، على الرغم من أن نسبة البطال
ً ، ومعنى ھذا أن ھناك ١٩٩٧عن نسبتھا في سنة  ٢٠٠٦ارتفعت في سنة  ة عمل  سببا ر البطال غي

بة  ع نس ى تراج ةعل ك  اإلعال ع ذل ة، ويرج ىالحقيقي املين  إل بة الع ىأن نس كان  إل وع الس مجم
ىفي الضفة الغربية قد ارتفعت  ٢٠٠٦في سنة ) كل السكان غير العاملين( المعولين ، %٢٥.١ إل

ة، ( ١٩٩٧في سنة  %٢٣.٣بعد أن كانت  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الضفة الغربي
  ٠)  ٣٤٧، ص١٩٩٩
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ىوبالمقابل فقد انخفضت نسبة العاملين  ولين في القطاع من  إل % ١٦مجموع السكان المع
نة  ي س زة، ( ١٩٩٧ف اع غ طيني، قط اء الفلس زي لإلحص از المرك ى) ٣١١، ص١٩٩٩الجھ  إل
راد في  ٦.٣الحقيقية في القطاع من  اإلعالة، مما تسبب في رفع نسبة ٢٠٠٦في سنة % ١٣.٧ أف
املين في القطاع ٢٠٠٦أفراد في سنة  ٧.٣ إلى ١٩٩٧سنة  ، ويعود السبب في انخفاض نسبة الع
ام  يسرائيلاإلنتيجة الغالق سوق العمل ) ١٢، انظر جدول %٣٤(ارتفاع نسبة البطالة  إلى ام

    .قطاع غزة، ونتيجة لشح الموارد وقلة فرص العمل في القطاع بشكل عام أبناءالعاملين من 
  

  الحالة العملية للسكان

ع السكان  ين توزي ا تب ة للسكان من كونھ ة العملي أكثر  ١٥تأتي أھمية دراسة الحال  –سنة ف
املين و ل الع ن عم احثين ع ل(الب وة العم ا –) ق درجون تحتھ ي ين ة الت االت العملي ب الح  .حس

ى  يال ذا معن كل دل ا تش رة باعتبارھ ة اقتصادية كبي ة أھمي ل حال ي ك ل ف وة العم بة ق ة نس ولمعرف
اقتصادي واضح، فعلى سبيل المثال فإن مدلول الذين يعملون لحسابھم الخاص يختلف عن مدلول 

ن يعمل لحسابه الخاص يدرك سلفا أن أية مضاعفة للجھد أثناء العمل، وأية المستخدمين بأجر، فم
ابه الخاص،  ا لحس زيادة في وحدات االنتاج، أو أية زيادة في عدد ساعات العمل سيكون مردودھ

المكافيء لھذا  األجروأما من يعمل بأجر فإنه يدرك أن أية مضاعفة للجھد في العمل ربما ال تلقى 
د ا أن . الجھ د عناصر  كم كل أح ر يش دون أج رھم ب دى أس املين ل بة الع اض نس اع أو انخف ارتف

ين  ا ب ات االقتصادية وحجمھ ذلك شكل العالق ع، وك توضيح نمط النشاط االقتصادي في المجتم
   .المنتجين بعضھم ببعض، وبينھم وبين بقية السكان غير المنتجين في المجتمع

دول  ات الج ح بيان بي ) ٥(وتوض ع النس املين التوزي ي  ١٥للع أكثر ف نة ف يس  األراض
تنادا  ة اس ة العملي ة والحال ىالفلسطينية حسب المنطق ات دورة نيسان  إل ران،  –بيان ، ٢٠٠٦حزي

ىالمستخدمين بأجر تحتل  حيث يتبين أن نسبة ة للسكان،  أعل ين نسب الحاالت العملي نسبة من ب
بة  ك بنس ان ذل بة %٥٩.٦وك ذه النس اع ھ ود ارتف ى، ويع ف أن ج إل ي مختل املين ف ع الع مي

المؤسسات الحكومية والعاملين في مختلف الشركات والمؤسسات المساھمة أو الخاصة يصنفون 
  .ضمن ھذه الحالة
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الفلسطينية حسب المنطقة  األراضيسنة فأكثر من  ١٥التوزيع النسبي للعاملين  ):٥(جدول 
  .٢٠٠٦حزيران،  - ، نيسان )ILOمعايير (والحالة العملية حسب 
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  الحالة العملية

أرباب   %المجموع
  %عمل

يعملون 
لحسابھم 
  %الخاص

مستخدمون 
  %بأجر

يعملون لدى 
بدون  االسرة
  %أجر

  ١٠٠  ٩.٥  ٥٩.٦  ٢٦.٦  ٤.٣  الفلسطينية األراضي
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از المركزي : المصدر ة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھ وى العامل  .مرجع سابق. مسح الق
  .٢٠، ص ٢١جدول 

وا  ابھم الخاص، أو أن يكون كما أن العديد من المستخدمين بأجور ال يتمكنون من العمل لحس
ان  التين تتطلب اتين الح ل، ألن ھ اب عم دداً أرب ل ع تلزمات، مث روط والمس ن الش وفير رأس : م ت

ة المال الكافي لعمل مشاريع أو  رة الفني وفير الخب ذلك ت منشآت يعملون فيھا لحسابھم الخاص، وك
ا،  ى المشاريع والمنشآت وإدارتھ ة لالشراف عل ى إضافةواالدارية والمھنية الكافي ات  إل االمكان

  .عديدة أخرىالالزمة لتشغيل مستخدمين يأتمرون بأمر أصحاب العمل، وشروط  خرىاأل

ن  وروم يح والتحلي األم ديرة بالتوض ي الج أجر ف تخدمين ب بة المس يل أن نس  األراض
الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، األراضي (% ٧٥.١والبالغة  ١٩٩٧الفلسطينية في سنة 

ى) ٣٥٠، ص١٩٩٩الفلسطينية،  ان  أعل ي دورة نيس ه ف ا ھي علي ر مم ران  –بكثي ، ٢٠٠٦حزي
ة  ان %٥٩.٦والبالغ ي دورة نيس اض ف ذا االنخف ن ھ تدالل م ن االس ران  –، ويمك  - ٢٠٠٦حزي

ا من المستخدمين  –مقابل االرتفاع الملحوظ في نسبة العاملين لحسابھم  أس بھ على أن نسبة ال ب
ى شكل شراكة، بحيث أصبحوا  ردي أو عل بأجر أصبحوا أصحاب رؤوس أموال سواء بشكل ف

ا ابھم الخ م العمل لحس أجر ومن ث تغناء عن العمل كمستخدمين ب م باالس  .صفي وضع يسمح لھ
اصفاأل اب الخ ل للحس ن وراء العم ة م اح المتحقق ل واإلرب ي العم رة ف ة الكبي ازات ، والحري ج

والسفر وتعيين العاملين وغير ذلك، عادة ما تكون متوفرة للعاملين لحسابھم الخاص أكثر مما ھي 
  .متوفرة للمستخدمين باجر

ة أن نسبة المستخدمين بأجر في ق )٢(والشكل  )٥(وتظھر بيانات الجدول  طاع غزة والبالغ
ة  أعلىكانت % ٦٩.٨ ة والبالغ ذا %٥٦بكثير من مثيلتھا في الضفة الغربي ا أن نعزي ھ ، ويمكنن

بتين في الضفة والقطاع  ىالتفاوت الكبير بين النس ي يعيشھا  األحوال إل دة، الت االقتصادية المعق
ى إضافةحدودة، قطاع غزة، والمتمثلة في ضغط عدد كبير من السكان على موارد اقتصادية م  إل
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 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا يحول دون التوسع في  األموالقلة رؤوس  بين نسبة عالية من العاملين والباحثين عن عمل، مم
ي من  اريع الخاصة الت ة المش أنإقام بة ش ع نس ة، ورف أجر من جھ تخدمين ب بة المس ھا خفض نس

   .العاملين لحسابھم الخاص ونسبة أرباب العمل من جھة ثانية

ذين يعمل بة لل ي وبالنس بتھم ف ت نس د بلغ اص، فق ابھم الخ يون لحس طينية  األراض الفلس
دول % (٢٦.٦ املين حسب ) ٥ج بة الع اع نس ث ارتف ن حي ة م ة الثاني ون المرتب ذلك يحتل م ب وھ

ه في  حاالتھم العملية، ويالحظ من ھذه النسبة أنه طرأ عليھا ارتفاع ملحوظ بالنسبة لما كانت علي
نة  ة  ١٩٩٧س از(% ١٥.١والبالغ طينية،  الجھ طيني، األراضي الفلس زي لإلحصاء الفلس المرك
الم بشكل  إلى، وربما يعزى ھذا االرتفاع )٣٥٠، ص١٩٩٩ ذي يشھده الع التطور االقتصادي ال

ذا التطور  شأنالفلسطينية، فمن  األراضيعام، والذي يؤثر بشكل أو بآخر في  ى إضافة –ھ  إل
املين  األموالتوفر رؤوس  املين نحو الخروج من حاالت  –لدى عدد جديد من الع دفع بالع أن ي

  .االستخدام بأجر ثم الدخول في حاالت العاملين لحسابھم الخاص

ة  ة والبالغ ى% ٢٨.٦وقد كانت نسبة العاملين لحسابھم الخاص في الضفة الغربي ر  أعل بكثي
ين الضف)٢وشكل  ٥جدول % (٢١من مثيلتھا في قطاع غزة والبالغة  رق الواضح ب ذا الف ة ، وھ

االقتصادية في  األنشطةتنوع : تضافر عدة أسباب نذكر منھا على سبيل المثال إلىوالقطاع يعود 
الضفة، وانفتاح الضفة على العالم الخارجي بشكل أوسع من القطاع، وبخاصة ما نشھده اليوم من 

ى إضافةحركة استيراد نشطة من الصين،  وفر رؤوس  إل ة ت والإمكاني ر من  األم دى عدد أكب ل
رين في الخارج، وبعضھا يكون لسكان في الضفةا ى  والتي يأتي بعضھا من تحويالت المغت عل
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قطاع غزة

  .سنة فأكثر حسب الحالة العملية والمنطقة ١٥التوزيع النسبي للعاملين  ):٢(شكل 
 ).٥بيانات الجدول : المصدر(
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ل، اب العم بة أرب ق بنس ا يتعل ن ف وفيم بة م ذه النس د انخفضت ھ نة  %٥.٦ق ي س  ١٩٩٧ف
ى، )٣٥٠، ص١٩٩٩، األراضي الفلسطينية، لجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا( % ٤.٣ إل

ھو أن نسبة من أرباب العمل تحولوا  شأن، واالعتقاد في ھذا ال٢٠٠٦حزيران  –في دورة نيسان 
فلسطينية لالستثمار في الخارج بسبب ال األراضيحالة العاملين لحسابھم الخاص، أو غادروا  إلى

دالع  األوضاعتدھور  د ان ام  االقصى إنتفاضةاالقتصادية والسياسية بع ا أدى ٢٠٠٠ع ى، مم  إل
   .ارتفاع نسبة العاملين لحسابھم الخاص

وم استخدام رؤوس  والوربما نتج ھذا التحول عن تغير في مفھ ل،  األم اب العم أصاب أرب
تخدام رؤو دوا أن اس ث وج والس بحي ن  األم ابھم الخاص أفضل م املين لحس ة الع ي حال ذه ف ھ

ا وإشرافا  األولىاستخدامھا في حالة أرباب عمل، ففي الحالة  يكون صاحب رأس المال أكثر قرب
ول،  ومتابعة ودقة في استخدام رأس ماله، وبالتالي يكون أكثر بعدا من الوقوع في مخاطر المجھ

   .قل التخفيف من حجمھاوأكثر بعدا عن الخسارة، أو على اال

ة  فة والبالغ ي الض ل ف اب العم بة أرب ت نس د كان اء ( %٦.١لق زي لإلحص از المرك الجھ
ة،  فة الغربي طيني، الض ى )٣٠٢، ص١٩٩٩الفلس ة  أعل اع والبالغ ي القط ا ف ن مثيلتھ % ٤.٦م

زة، ( اع غ طيني، قط اء الفلس زي لإلحص از المرك ي )٣٠١، ص١٩٩٩الجھ اع ف ذا االرتف ، ھ
فة رب وجھھم الض أجر وت تخدمين ب بة المس اض نس ير انخف ي تفس اھم ف ا س ىم ل  إل االت العم ح

اع  ذا االرتف د ساھم في ھ ل، ومن المحتمل أن يكون ق اب العم لحسابھم الخاص، أو لحاالت أرب
 ً ا دد أصحاب رؤوس أيض وال، أن ع اب  األم ه أرب ون في كل يكون والھم بش غيل أم تعدين لتش المس
ر في نسبة في الضفة من القط أعلىعمل  اع، ويمكن استخدام ھذه الحالة في تفسير االرتفاع الكبي

   .المستخدمين بأجر في قطاع غزة

بتھم في  د ارتفعت نس دون اجر، فق  األراضيوفيما يتعلق بحالة الذين يعملون لدى أسرھم ب
ن  طينية م نة % ٢.٦الفلس ي س ي (١٩٩٧ف طيني، األراض اء الفلس زي لإلحص از المرك الجھ

طينية، ى، )٣٥٠، ص١٩٩٩ الفلس ان  %٩.٥ إل ي دورة نيس ران،  –ف ك أن ٢٠٠٦حزي ، وال ش
املين يشير  ر في نسبة ھؤالء الع ىھذا االرتفاع الكبي دلول اقتصادي في  إل حدوث تحول ذي م

ا فضل  معتقدات العاملين وتوجھاتھم نحو اختيار الحالة العملية التي يفضلون العمل ضمنھا، فربم
ھم رة  بعض دى االس ل ل لالعم ى العم ر عل دون أج ام  ب ن النظ زء م رين كج دى اآلخ أجر ل ب

ة  إلىاالقتصادي السائد الذي يقوم على االقتصاد التعاوني لالسرة مما يؤدي  ر  –مكاسب مادي غي
ه سيساھم  -مباشرة  دى االسرة بأن واجتماعية ومعنوية اكثر، وربما اعتبر بعضھم اآلخر العمل ل

رة اح المشروع االقتصادي لالس ي نج ة ف اءات علمي ع بكف ل يتمت رد العام ان الف ، وبخاصة إذا ك
دون أجر  دى أسرھم ب عالية، أومھارات فنية متخصصة، كما أن بعض العاملين يفضلون العمل ل
ه من أصحاب عمل  على العمل عند اآلخرين بأجر، ألنھم ال يحتملون تلقي أوامر العمل وتعليمات

   .غرباء

م تكن في  دون أجر ل وعلى ما يبدو فإن ھذه التفسيرات الرتفاع حالة العاملين لدى أسرھم ب
قطاع غزة بنفس قوة التأثير الذي كانت عليه في الضفة، فنسبة ھؤالء العاملين في الضفة والبالغة 

ة، ( %٣.٥ ى )٣٠٢، ص١٩٩٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الضفة الغربي ر  أعل بكثي
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ب ن نس ة م اع والبالغ ي القط زة، (% ١.٨تھم ف اع غ طيني، قط زي لإلحصاء الفلس از المرك الجھ
دو أن  إلى، وانخفاض ھذه النسبة في القطاع ينقلنا )٣٠١، ص١٩٩٩ ا يب ى م ف، فعل تفسير مختل

ك  ي ذل ادھم أن ف أجر العتق رين ب دى اآلخ ل ل لوا العم اع فض ي القط املين ف ن الع ر م بة أكب نس
رار ا ي الق تقالال ف اريع اس دد المش اعي، أو ألن ع رار االجتم ي الق تقالل ف ه اس ادي يتبع القتص

ل  ىاالسرية قلي ات صغر  إل املين نتيجة لمعوق راد االسرة الع تيعاب كل أف ا من اس حد ال يمكنھ
ذا  ين دوره في ھ ين المنطقت واع العمل ب ان الختالف ان ا ك ديموغرافيا، وربم المساحة وضغط ال

  .التفاوت
  

  مكان العمل

املين من ) ٦(البيانات الواردة في الجدول  تشير اءأن الغالبية العظمى من الع  األراضي أبن
من مجموع العاملين، وباقي % ٩١.٢الفلسطينية، وذلك بنسبة  األراضيداخل  الفلسطينية يعملون

ة (والمستعمرات  إسرائيليتقاسمھا العاملون في % ٨.٨النسبة وھي  ون بطاق ذين يحمل راد ال االف
جواز / ية إسرائيلاالفراد الذين يحملون بطاقة (والمستعمرات  إسرائيل، والعاملون في )يةفلسطين

ي فر أجنب ي )٥()س املين ف بة الع اع نس ة  األراضي، وواضح أن ارتف و إال نتيج ا ھ طينية م الفلس
نح تصاريح العمل في الفلسطينية على مجمل األراضيلإلغالقات العسكرية  ، إضافة إلى ندرة م

  .والمستعمرات إسرائيل
 الفلسطينية حسب مكان العمل والمنطقة األراضيسنة فأكثر من  ١٥توزيع العاملين ): ٦(جدول 
  .٢٠٠٦حزيران،  –، نيسان )ILOمعايير (حسب 

  مكان العمل
  المنطقة

  قطاع غزة  الضفة الغربية الفلسطينيةاألراضي
  %  العدد  %  العدد % العدد

  ١٠٠  ١٧٣٢٠٠ ٨٨.٢  ٤٣١١٠٠ ٩١.٢ ٦٠٤٣٠٠ الفلسطينيةاألراضي
والمستعمرات إسرائيل

االفراد الذين يحملون (
 )بطاقة فلسطينية

٥.٩  ٢٨٩٠٠ ٤.٤ ٢٨٩٠٠  -  -  

والمستعمرات إسرائيل
االفراد الذين يحملون (

/ ية إسرائيلبطاقة 
 )جواز سفر أجنبي

٥.٩  ٢٨٩٠٠ ٤.٤ ٢٨٩٠٠  -  -  

  ١٠٠  ١٧٣٢٠٠  ١٠٠  ٤٨٨٩٠٠ ١٠٠ ٦٦٢١٠٠ المجموع

ة ). ٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي : صدرالم وى العامل  .مرجع سابق. مسح الق
  .٢٣، ص ٢٤جدول 

                                                 
ة إس  )٥( ون بطاق ذين يحمل ذكور من المقصود بال ذلك ال دس الشرقية وك ة الق رائيلية سكان مدين

 الضفة الغربية أو قطاع غزة الذين تزوجوا من مقدسيات وحصلوا على البكاقة اإلسرائيية
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املين من  بة الع م تكن نس اءول ذا  إسرائيلالفلسطينية داخل  األراضي أبن تعمرات بھ والمس
ل  ات ٢٠٠٠ إنتفاضةالشكل من االنخفاض قب املين  ١٩٩٧، فحسب بيان كانت النسبة ھؤالء الع

و طينية، ( %٢٢.٥ نح ي الفلس طيني، األراض اء الفلس زي لإلحص از المرك ، ١٩٩٩الجھ
ات % ٨.٨ إلى، إال أنھا انخفضت األراضي، من مجموع قوة العمل في ھذه )٣٣٢ص حسب بيان

ران دورة  ان حزي ل ٢٠٠٦نيس املين داخ بة الع ي نس ر ف اض الكبي ذا االنخف رائيل، وھ  إس
رار والمختصين في السلطة  التفكير الجدي إلىيدعو  والمستتعمرات ل ذوي الق والمسؤول من قب

املين من شأنالفلسطينية التخاذ القرارات والتدابير التي من  تيعاب آالف الع اءھا اس  األراضي أبن
  .الفلسطينية األراضيوالمستعمرات للعمل داخل  إسرائيلالفلسطينية الذين كانوا يعملون في 

ى ال ذا التوضيح عل وق ھ ا أن نس واء، ويمكنن د س ى ح زة عل اع غ ى قط ة وعل ضفة الغربي
ان تحت السيطرة  المنطقتين تقع ل لسكان الضفة ال تختلف عن يةسرائيلاإلف ة المحت ، وأن معامل

املين في  ه يوجد نسبة من الع دا أن و ب ى ل اءمن  إسرائيلمعاملته لسكان القطاع، حت الضفة،  أبن
امن  إسرائيلمقابل عدم وجود نسبة للعاملين في  املين في  ءأبن ة انخفاض نسبة الع القطاع، فحال

ى  -وإن لم يكن ذلك بنفس النسبة  -القطاع  أبناءالضفة وطالت  أبناءطالت  إسرائيل وليس أدل عل
اءمن  إسرائيلذلك من أن نسبة العاملين في   ١٩٩٧في سنة % ٢٤.٦الضفة انخفضت من  أبن

ى) ٣٨٤، ص١٩٩٩الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الضفة الغربية، ( حسب % ١١.٨ إل
في سنة % ١٨.٢القطاع من  أبناءوانخفضت النسبة لدى . ٢٠٠٦حزيران  –بيانات دورة نيسان 

زة، ( ١٩٩٧ اع غ طيني، قط اء الفلس زي لإلحص از المرك ى، )٢٨٤، ص١٩٩٩الجھ بة  إل نس
بتوفير ال يتم اال  إسرائيل، واصبح العمل في ٢٠٠٦حزيران  –الصفر حسب بيانات دورة نيسان 

  .تصاريح خاصة

ة،  ا في الضفة الغربي وقد بدت مسألة منح تصاريح العمل أكثر وضوحا في قطاع غزة منھ
اءمن  إسرائيلعدم وجود أية نسبة للعاملين في  إلىفالبيانات تشير  رارات  أبن القطاع، بسبب الق

بته  ، وبالمقابلإسرائيلالقطاع تصاريح للعمل في  أبناءالمانعة منح  يةسرائيلاإل % ٥.٩نجد ما نس
ة فلسطينية،  إسرائيلمن مجموع العاملين في الضفة يعملون داخل  ون بطاق والمستعمرات ويحمل

ً ومثلھم  ية أو جواز سفر إسرائيلوالمستعمرات ولكنھم يحملون بطاقة  إسرائيليعملون داخل  أيضا
  .)٦جدول (أجنبي 

ي  املين ف بة الع اد لنس اض الح رائيلإن االنخف تع إس لطات والمس ن الس ب م مرات يتطل
اذ  ة اتخ طينية المختص راءاتالفلس ي  اإلج ون ف انوا يعمل ذين ك تيعاب ال بة الس دابير المناس والت

  .الفلسطينية األراضيوالمستعمرات حتى ال تتفاقم مشكلة البطالة في  إسرائيل
  

  النشاط االقتصادي

ذ الفلسطي األراضياالقتصادية في  األنشطةشھد توزيع العاملين حسب  رة من نية تغيرات كبي
نة  ان  ١٩٩٧س ى دورة نيس ران  –وحت حا ٢٠٠٦حزي ا واض رات انعكاس ذه التغي ر ھ ، وتعتب
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من تحوالت اقتصادية باتت  األوضاعالفلسطينية، وما تبع ھذه  األراضيلالوضاع السياسية في 
   .ظاھرة على حجم قوة العمل في كل نشاط اقتصادي

دول  ات الج ح بيان ع)٧(وتوض املين  ، التوزي بي للع ي  ١٥النس أكثر ف نة ف يس  األراض
ران  –الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي ومكان العمل حسب بيانات دورة نيسان  ، ٢٠٠٦حزي

املين،  وتظھر ھذه ر نسبة من الع ى أكب البيانات أن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق استحوذ عل
بة  ك بنس ان ذل ع بي%١٩.٣وك بة م ذه النس ة ھ ات ، وبمقارن ة  ١٩٩٧ان از ( %١٥.٤والبالغ الجھ

طينية،  ي الفلس طيني، األراض اء الفلس زي لإلحص ادة )٣٥٠، ص١٩٩٩المرك د أن زي ، نج
املين نحو  ملحوظة د من الع ك ھو توجه المزي ان السبب وراء ذل ا ك ذا النشاط، وربم أصابت ھ

والھم ة ورؤوس أم م التجاري و كانت محالتھ ى ل م، حت ة خاصة بھ صغيرة،  عمل مصالح تجاري
ام والشراب ال  ق بالطع ار أن العمل المتعل ى اعتب بعض اآلخر توجه للعمل في المطاعم، عل وال

   .أخرى إلىيتوقف، وإن كان يتأثر من وقت آلخر ومن منطقة 

الفلسطينية حسب النشاط  األراضيسنة فأكثر من  ١٥التوزيع النسبي للعاملين ): ٧(جدول 
  .٢٠٠٦حزيران  –، نيسان )ILOير معاي(ومكان العمل حسب  االقتصادي

  النشاط االقتصادي

  مكان العمل
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   .١٨، ص ١٩جدول 
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ر  روع األوتظھ دمات والف طة الخ ي أنش املين ف بة الع اع نس ات ارتف ذه البيان رىھ د خ ، فق
الجھاز المركزي لإلحصاء ( ١٩٩٧في سنة % ٢٨.٨من  األنشطةارتفعت نسبة العاملين في ھذه 

طينية،  ى )٣٥٠، ص١٩٩٩الفلسطيني، األراضي الفلس ان % ٣٦.١ إل ي دورة نيس ران  -ف حزي
رو٢٠٠٦ ا أن الف ا عرفن رىع األ، وإذا م ة واالدارة  خ اطة المالي م الوس ادي تض اط االقتص للنش

ذا  العامة والدفاع والتعليم والصحة والعمل االجتماعي والخدمة المجتمعية، أدركنا السبب وراء ھ
روع  اد  نظراً االرتفاع، ففي عھد السلطة الوطنية الفلسطينية زاد إقبال العاملين على ھذه الف الزدي

ذه المؤسسات الفلسطينية  ة، األنشطةالتي تعمل في ھ د نشط العمل في مجال الوساطة المالي ، فق
ا  األراضيوخير شاھد على ذلك ازدياد انتشار المؤسسات المالية والمصرفية في  الفلسطينية، كم
الي استوعبت  ا، وبالت ة وزاد حجمھ دداً ازداد عدد مؤسسات الدوائر العام ً  ع املين  إضافيا من الع

اعي  إلى فةإضافي ھذا النشاط،  يم والصحة والعمل االجتم املين في أنشطة التعل ادة نسبة الع زي
ى المستوى الرسمي  ك عل ة(والخدمة المجتمعية، سواء أكان ذل ى المستوى ) مستوى الدول أو عل

عبي  اص(الش توى الخ ة )المس اع الطاق ة، واتس د العلمي دارس والمعاھ دد الم ادة ع ل زي ، مث
ادة ات، وزي تيعابية للجامع تيعابية  االس ا االس ً عدد المستشفيات والتوسع في طاقتھ ذلك أيضا ، وك

    .الحال بالنسبة للعمل االجتماعي والخدمة المجتمعية وغيرھا

تحوذ  ث اس ة حي ة الثاني ادق المرتب اعم والفن ارة والمط اع التج ل قط ىويحت بة  إل ر نس أكب
اع  ي القط ي الضفة أو ف واء ف املين س والي% ١٨.١، %١٩.٣(للع ى الت كل ) (عل ى )٣ش ، وعل

ا يكون  ادق ربم االغلب أن العمل بالتجارة والمطاعم كان السبب في ھذا االرتفاع ، ألن عمل الفن
   .ةالفلسطيني األراضيقد تأثر سلبا بالظروف السياسية غير المستقرة في 
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 .)٧بيانات الجدول : المصدر( وقطاع غزة
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د أن    املين في نشاط الزراعة والصيد والحراجة، فبع رة في نسبة الع كما حصل زيادة كبي
ذه النسبة  از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، األراضي ( ١٩٩٧في سنة  %١٠.٦كانت ھ الجھ

طينية،  ت )٣٥٠، ص١٩٩٩الفلس ى، ارتفع ان % ١٥.٢ إل ي دورة نيس ران،  –ف ، ٢٠٠٦حزي
ار  ادة تعكس آث ذه الزي اتوھ رى  اإلغالق دن والق العسكرية لالراضي الفلسطينية ومحاصرة الم

ا لالرض أو  األراضيوالمخيمات مما دفع بالعاملين للعمل في  الزراعية، سواء أكان العامل مالك
   .عامال فيھا

ل التي شھدت  خرىاالقتصادية األ األنشطةومن  ا نشاط النق املين فيھ ا في نسبة الع ارتفاع
ي حصلت  -والمواصالت واالتصاالت  إذ كانت نسبة ھذا االرتفاع ليست بحجم نسبة االرتفاع الت

ذه النسبة من  -في النشاطين السابقين  د ارتفعت ھ از المركزي ( ١٩٩٧في سنة % ٤.٥فق الجھ
حسب بيانات نيسان % ٥.٦ إلى، )٣٥٠، ص١٩٩٩لإلحصاء الفلسطيني، األراضي الفلسطينية، 

ذه النسبة ھو قطاع االتصاالت، ٢٠٠٦حزيران  – ع ھ ى رف ذي عمل عل ،  وعلى االغلب أن ال
ل  ٢٠٠٠ إنتفاضةخالل ألن قطاع النقل والمواصالت أصبح أقل نشاطا  ه قب ان علي ا ك بالنسبة لم

رنتفاضةاإل ي تنتش ددة والت ة والمش كرية الدائم واجز العس ك بسبب الح رى  ، وذل دن والق ين الم ب
ه في  ذا كل ان ھ ل والمواصالت، وك وكأنھا حدود دولية، مما تسبب في إعاقة كبيرة في قطاع النق

   .من ثورة وتقدم في عالم االتصاالت –الفلسطينية  األراضيبما فيه  –مقابل ما يشھده العالم 

، وعلى خرىاالقتصادية األ األنشطةحصل انخفاض في نسبة العاملين في  أخرىومن جھة 
ن  ض م د انخف ييد، فق اء والتش اط البن ھا نش نة % ٢٥.٦رأس ي س زي ( ١٩٩٧ف از المرك الجھ

 -ة نيسان في دور% ١١.٥ إلى، )٣٥٠، ص١٩٩٩لإلحصاء الفلسطيني، األراضي الفلسطينية، 
ران  ذا االنخفاض نتيجة لإل٢٠٠٦حزي إن ھ ى األغلب ف بة ، وعل ات العسكرية وتراجع نس غالق

في نشاط  إسرائيل، وبخاصة أن كثيرا من ھؤالء العاملين كانوا يعملون في رائيلإسالعاملين في 
ادوا للعمل في  ون في أنشطة  األراضيالبناء والتشييد، وعندما ع اتوا يعمل  أخرىالفلسطينية، ب

    .غير ذلك إلىكالزراعة أو التجارة 

دين والمحاجر والصن املين في نشاط التع ة كما حصل انخفاض في نسبة الع  -اعة التحويلي
د انخفض  –وإن كان ھذا االنخفاض ليس بحدة االنخفاض الذي طرأ على نشاط البناء والتشييد  فق

ن  نة % ١٥.٢م ي س طينية، ( ١٩٩٧ف طيني، األراضي الفلس اء الفلس زي لإلحص از المرك الجھ
ى، )٣٥٠، ص١٩٩٩ ان % ١٢.٣ إل ي دورة نيس ران  –ف ذا٢٠٠٦حزي ي ھ بب ف ود الس  ، ويع

املين في  إلى االنخفاض ادة للع نفس نسبة الزي زد ب م ت املين في المحاجر ل  األنشطةان نسبة الع
ييد انعكس  خرىاأل التي طرأ عليھا زيادة، وال شك أن تراجع نسبة العاملين في قطاع البناء والتش

 ً   .الرتباط النشاط الثاني بالنشاط االول نظراً على نسبة العاملين في قطاع المحاجر  سلبا

املين، ويأتي  اع نسبة الع نشاط الزراعة والصيد والحراجة في المرتبة الثانية من حيث ارتف
ى  ى نسبة % ١٨.١فقد استحوذ ھذا النشاط عل املين في الضفة ، وعل في % ١٠.٧من نسبة الع

ة  القطاع، فالتراجع في نسبة العاملين في البناء والتشييد والتعدين والمحاجر والصناعات التحويلي
  .فاع في نسبة العاملين في الزراعة والصيد والحراجةقابله ارت
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اءوالمستعمرات من  إسرائيلوفيما يتعلق بنسبة العاملين في  د  األراضي أبن الفلسطينية، فق
ك بنسبة  ان ذل املين، وك ر نسبة من ھؤالء الع ى أكب ييد عل اء والتش ، %٣٨.٧استحوذ نشاط البن

ون ف تعمرات يعمل ي المس ون ف ذين يعمل ب ال ييد، فأغل اء والتش راً ي البن ة  نظ رائيلاإلللحاج  يةس
نھم من سكان  لھؤالء العمال، فالعمال الفلسطينيون ر م يتقنون العمل في ھذا النشاط، كما أن الكثي

اقا،  ال ش ر عم اط يعتب ذا النش ي ھ ل ف ك أن العم ى ذل تعمرات، زد عل ن المس ة م اطق القريب المن
ادراً  ود ن إن أصحاب العمل اليھ الي ف االً م وبالت ذا النشاط، وإن  ا يجدون عم ون في ھ ود يعمل يھ

ي أراض  ا ف تعمرات لوقوعھ ي المس ل ف ي العم ون ف إنھم ال يرغب ل، ف ن يعم دوا م حصل ووج
  .على حياتھم فلسطينية تعتبر مسألة التنقل فيھا تشكل خطراً 

  
  المھنة الرئيسية

ً  األراضيتنوعت المھن في  ا وع  الفلسطينية تبع د تفاوتت االقتصاد األنشطةلتن ا، وق ية فيھ
نسب العاملين في ھذه المھن ألسباب مختلفة، كالمستوى التعليمي للعامل، وحجم رأس المال الذي 
ل، وشروط العمل في كل  وفر فرص العم ة، ومدى ت ة معين وفيره لممارسة مھن يمكن للعامل ت

ة،  مھنة، أتي من لمھن ى إضافةوتأثير مستوى الدخل المت أثير ا إل ادات والمت ة لع اھيم االجتماعي ف
  .سرية والوطنية وغيرھاواأل

ين  األراضينسب العاملين حسب المھن في ) ٨(تظھر بيانات الجدول  الفلسطينية، حيث يتب
املين  ر نسبة من الع أن العاملين في المھن الفنية والمتخصصين والمساعدين والكتبة يشغلون أكب

ا  ، وبخاصة%٢٨.٧الفلسطينية، وذلك بنسبة  األراضيفي  ي ارتفعت فيھ ة الت في الضفة الغربي
املين في مختلف )٤شكل ( %٣٢ إلىالنسبة  االقتصادية،  األنشطة،  ويمكننا أن نجد ھؤالء الع

نھم  ا، فم ون فيھ ي يعمل ي في القطاع الصناعي أو ويشغلون مناصب عالية في المؤسسات الت افن
نھم من يشغلالخ...قطاع المواصالت أو التشييد والبناء  زاً  ، وم ً  مرك ا ي  مرموق في المؤسسة الت

الفلسطينية، وبخاصة أن مؤسسات السلطة الفلسطينية  األراضييعمل فيھا، وما أكثر ھؤالء في 
كثيرة ومتنوعة، وال بد لھا من وجود ھؤالء العاملين، وقد طرأت زيادة ملحوظة على ھذه النسبة 

نة  ه س ت علي ا كان ى م ة إل ت  ١٩٩٧بالمقارن ي بلغ اء (% ١٧.٢والت زي لإلحص از المرك الجھ
ة )٣٣٥، ص١٩٩٩الفلسطيني، األراضي الفلسطينية،  ى دراسة تحليلي ادة بحاجة إل ذه الزي ، وھ

موضوعية للتحقق من مدى حاجة المؤسسات الفلسطينية إليھا، وأنھا ال تشكل عبئا على االقتصاد 
  .الفلسطيني
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الفلسطينية حسب المھنة  راضياألسنة فأكثر من  ١٥التوزيع النسبي للعاملين ): ٨(جدول 
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ين سنة  املين في المھن ب ة نسب الع د مقارن اه عن ا ١٩٩٧وما يسترعي االنتب ن ودورة نيس
ران  وظ٢٠٠٦حزي اع ملح ول ارتف ي  ، حص يد ف ة والص ي الزراع رة ف ال المھ بة العم ي نس ف
اد يكون  األراضي ون في الزراعة، ألن الصيد يك الفلسطينية، والغالبية العظمى من ھؤالء يعمل

الجھاز ( ١٩٩٧في سنة  %٦قد ارتفعت النسبة من مقصورا على صيد االسماك في قطاع غزة، ف
ى) ٣٣٥، ص١٩٩٩ي، األراضي الفلسطينية، المركزي لإلحصاء الفلسطين في دورة % ٨.٤ إل

ان  ران  -نيس ي ٢٠٠٦حزي ال ف ن العم ر م ودة الكثي ى ع يال واضحا عل ر دل ادة تعتب ذه الزي ، وھ
ن،  األنشطةالفلسطينية للعمل في  األراضي ا يمك ال بكل م الزراعية، ولذا يجب دعم ھؤالء العم

ام ا ابي يجب أن يحظى باھتم ذا توجه ايج ى الفھ ى لمسؤولين عل صعيدين الرسمي والشعبي حت
الرض الفلسطينية من خطر ھذا التوجه ويستمر، لما يشكله من سبيل ناجح في الحفاظ على اينمو 

   .يسرائيلاإل االحتالل

ى  خرىومن البيانات األ ذي طرأ عل ل، االنخفاض الواضح ال التي تستدعي التعليق والتحلي
از المركزي ( ١٩٩٧في سنة % ٢٦.٩د تراجعت النسبة من العاملين في المھن االولية، فق الجھ

 -في دورة نيسان  %١٥.٦ إلى، )٣٣٥، ص١٩٩٩لإلحصاء الفلسطيني، األراضي الفلسطينية، 
ران  ي ٢٠٠٦حزي يم المھن ار التعل ان النتش ا ك ة او  -، وربم د العام ات والمعاھ ي الكلي واء ف س
ة  اع –الخاص ذا االرتف ي ھ افة، دور ف ى إض ل  أن إل وا داخ ن عمل رين مم رائيلالكثي او  إس

 األراضي إلىالمستعمرات استفادوا من تقنيات العمل ھناك، ومن ثم عملوا على نقل ھذه التقنيات 
  .الفلسطينية عندما عملوا فيھا

ال  ة والعم وھذا ما يفسر االرتفاع الذي طرأ على الفنيين والمتخصصين والمساعدين والكتب
ابقا، المھرة في الزراعة والص ا س ى إضافةيد كما بين ا إل اع نسبة مشغلي اآلالت ومجمعيھ  ،ارتف

ة ن االولي ي المھ املين ف بة الع ي نس اض ف ا ان االنخف ي  ،كم ن الت ي نسب المھ اع ف ل االرتف مقاب
ي اعي ومھن ي واجتم ادي وإداري وتعليم ى اقتص ا ذو معن ن  ،ذكرناھ ي المھ املين ف م الع فمعظ

ةاالولية غالبا ما يكونون ممن ال ذه المھن ال يستوجب  ، يحملون مؤھالت علمي ألن العمل في ھ
ة المستويات وفي كل  ،الحصول على مؤھل علمي ى كاف ذا التوجه عل ه يجب دعم ھ اء علي وبن

  .االتجاھات
  

  الدخل

ادي توى االقتص ى المس رات عل م المؤش ن أھ رد م ل الف ط دخ ر متوس ع يعتب ي المجتم  ،ف
ؤثر دخل دور م واحي ح ولل ف ن ي مختل ة ف ة والثقافي ية والتعليمي ة والسياس كان االجتماعي اة الس ي

ا ة وغيرھ ة والتربوي ك ،والصحية واالداري ي ذل ي مختلف  ،وال عجب ف اة ف ال عصب الحي فالم
  .مناحيھا

ع  األراضية اليومية في األجرأن معدل  إلى) ٩(وتشير بيانات الجدول  الفلسطينية في الرب
نة  ن س اني م غ  ٢٠٠٦الث د بل ي ٨١.٨ق ت  ،كالش ىوكان ي  أعل املين ف ة للع رة يومي رائيلأج  إس
تعمرات ت  ،والمس ث بلغ يكال  ١٣٢.٦حي كل (ش ذه  ،)٥ش اع ھ رإال أن ارتف ي أن األج ة ال يعن
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ك  ،والمستعمرات في الدخل القومي لالراضي الفلسطينية كبيرة إسرائيلمساھمة العاملين في  وذل
   :لسببين

 ١٩٩٧في سنة  %٢٢.٦والمستعمرات إنخفضت من  إسرائيلأن نسبة العاملين في  :أولھما
ى ،)٣٣٤ص ،١٩٩٩ ،األراضي الفلسطينية ،الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(  %٨.٨ إل

  .٢٠٠٦ ،حزيران –حسب بيانات دورة نيسان 

ة األجرمعدل ساعات العمل االسبوعية ومعدل ساعات العمل الشھرية ومعدل ): ٩(جدول 
سنة فأكثر في جميع المناطق الفلسطينية حسب مكان لعمل  ١٥ لالفراداليومية للمستخدمين بأجر 

  .٢٠٠٦حزيران  - ، نيسان)ILOمعايير (

  المؤشر
  مكان العمل

الضفة 
  الغربية

  قطاع غزة
 إسرائيل

 والمستعمرات
  المجموع

  ٤٢.٠  ٤٣.٠  ٤٠.٤  ٤٢.٧  معدل ساعات العمل االسبوعية 
  ٢٣.٧  ٢١.٨  ٢٤.٣  ٢٣.٨  معدل أيام العمل الشھرية

  ٨١.٨  ١٣٢.٦  ٦٩.٨  ٧٦.٣  ة اليومية بالشيكلاألجرمعدل 

ة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي : المصدر وى العامل ابق، . مسح الق مرجع س
  .٢٣، ص ٢٥جدول 

ة  - إسرائيلأن معدل أيام العمل الشھرية في  :وثانيھما ا  ٢١.٨والبالغ ل من  –يوم ان أق ك
ا ٢٣.٨(في الضفة  معدل أيام العمل الشھرية دل في القطاع )يوم ل من المع ا ٢٤.٣(، وأق  .)يوم

ي  ة ف ة المتفاقم كلة البطال ل مش ي ح اھم ف ل يس ذا العم تعمرات، فھ رائيل والمس ي إس ل ف العم
ة  دل األجرة اليومي ع مع ا يساھم في رف ا، مم د من فرص العمل فيھ األراضي الفلسطينية، ويزي

  .للعامل في األراضي الفلسطينية
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سنة فأكثر من االراضي  ١٥معدل االجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين بأجر لالفراد  ):٥(شكل 
 ).٩بيانات الجدول : المصدر(. الفلسطينية حسب مكان العمل



  "......راضي الفلسطينية في ألالخصائص االقتصادية لسكان ا" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٨٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ومي للعامل من  دل أجر ي ل مع الفلسطينية  األراضيوقد سجل العاملون في قطاع غزة أق
دول ( كل  ٩ج ذا ، )١وش زد ھ م ي رول دل  األج ة عن نصف مع بة قليل ي ر األجإال بنس ل ف للعام

ام ،والمستعمرات إسرائيل ة فرص  ،وھذا ناتج عن شح الموارد الطبيعية في القطاع بشكل ع وقل
د عن  ،العمل بالنسبة لحجم قوة العمل ه أن مساحة القطاع ال تزي ذي نجد في  %٦.٥ففي الوقت ال

دل  ،من قوة العمل الفلسطينية %٣٠.٦نسبته  نجد فيه ما ،من مساحة الضفة ان مع ذا ك  األجرولھ
دل  ،منه في القطاع أعلىاليومي في الضفة  ومي للعامل من الضفة  األجرفالرقم القياسي لمع الي

  .%١٠٩.٣بالنسبة للقطاع يساوي 

ات األجروفيما يتعلق بمعدل  إن بيان ة والقطاع، ف أجر حسب المنطق ة اليومية للمستخدمين ب
ان األجرتظھر أن معدل ) ١٠(لجدول ا ىة اليومية في القطاع العام ك دل في القطاع  أعل من المع

ي  ل ف تثناء العم د اس رائيلالخاص بع تعمرات والقطاعات األ إس ا أوضحه خرىوالمس ذا م ، وھ
  .)من التقرير ٢٧ص  ٣:٤جدول (تقرير مكتب العمل الدولي 

حسب  الفلسطينية األراضيمستخدمين بأجر في ة اليومية بالشيكل للاألجرمعدل ): ١٠(جدول 
  .٢٠٠٦حزيران  - ، نيسان )ILOمعايير (المنطقة والقطاع 

  المنطقة

  القطاع

 المجموع
  قطاع خاص  قطاع عام

قطاعات 
  أخرى

 إسرائيل
  والمستعمرات

  ٨١.٨  ١٣٢.٦  ١٠٣.٤  ٦٤.٦  ٧٨.١  الفلسطينية األراضي

  ٨٧.٢  ١٣٢.٦  ١١٥.٤  ٧١.٥  ٧٥.٤  الضفة الغربية

  ٦٩.٨  -  ٨٦.٦  ٤١.٦  ٨١.١  قطاع غزة

ة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي : المصدر وى العامل  ،مرجع سابق. مسح الق
   .٢٣، ص ٢٦جدول 

ة اليومية في القطاع العام بالنسبة للمعدل في القطاع الخاص األجروھذا االرتفاع في معدل 
ن ى إضافة ،العمل في القطاع الخاص يعني أن العمل في القطاع العام يعتبر أفضل م ا  إل المزاي

ا في القطاع  خرىاأل د ال يحصلون عليھ ام والتي ق املون في القطاع الع ا الع ي يحصل عليھ الت
ً  في القطاع الخاص وإن حصلوا عليھا ،الخاص ي في القطاع  فغالبا ا الت أنھا ال تكون بنفس المزاي
ام ل وتعوي ،الع ابات العم ات إص التوفير وتعويض ةك ة الخدم ات نھاي حي  ،ض أمين الص والت

  .واإلجازات والحوافز وغيرھا

دل  إلى )٦(والشكل  )١٠(كما تشير بيانات الجدول  ام األجرأن مع ة في القطاع الع ة اليومي
ك  ،من المعدل في الضفة الغربية أعلىفي قطاع غزة كان  ود السبب في ذل ىوربما يع اع  إل ارتف

ةي تحاول السلطات المسؤولة المساھمة في تخفيف عبء معدل البطالة في القطاع وبالتال  اإلعال
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ةاألجربرفع معدل  ى إضافة ،ة اليومي املين من  إل ة من مجموع الع املين في الوكال ان نسبة الع
اء اع  أبن ىالقط فة  أعل ي الض ا ف ن مثيلتھ اع  %٣.٥م ي القط اء (ف زي لإلحص از المرك الجھ

الجھاز المركزي لإلحصاء ( في الضفة %٠.٨مقابل  )٣١٦ص ،قطاع غزة ،١٩٩٩ ،الفلسطيني
طيني زة ،١٩٩٩ ،الفلس اع غ ي  ،)٣١٧ص ،قط ل ف رد العام رة الف دل اج روف ان مع ن المع وم

   .خرىمن مثيلتھا في القطاعات المحلية األ أعلىالوكالة 
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الضفة الغربية
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: المصدر( ة والقطاعمعدل االجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين باجر حسب المنطق ):٦(شكل 
 .)١٠بيانات الجدول 

ىتشير ) ١١(ة اليومية حسب المنطقة والجنس، فبيانات الجدول األجروأما بالنسبة لمعدل   إل
ذكور في األجرأن معدل  ان  األراضية لل ىالفلسطينية ك اث  أعل دل لإلن شيكال  ٧٥.١(من المع

اثكثيرا من أن  إلى، وربما يعزى ذلك )شيكال على التوالي ٦٨.٦مقابل  أجرة  اإلن بلن العمل ب يق
اء  ذكور، فأعب ن ال ل م ةاق م  اإلعال ي معظ ذكور ف ؤولية ال ن مس والم ن األح د م ا أن العدي ، كم

ة ات الصحية والتعليمي ة  المؤسس اص  -واالجتماعي اع الخ ي القط ف  -وبخاصة ف تفضل توظي
  .االنثى ألنھا تقبل العمل بأجر أقل من الذكر

الفلسطينية حسب  األراضية اليومية بالشيكل للمستخدمين بأجر في راألجمعدل ): ١١(جدول 
   .٢٠٠٦حزيران،  - ، نيسان )ILOمعايير (المنطقة والجنس 

  الجنس  المنطقة
  المجموع

  إناث  ذكور
  ٧٣.٩  ٦٨.٦  ٧٥.١  الفلسطينية األراضي

  ٧٦.٢  ٦٨.٦  ٧٨.٤  الضفة الغربية
  ٦٩.٨  ٦٨.٤  ٧٠.٠  قطاع غزة

ة). ٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءلمركزي الجھاز ا: المصدر وى العامل ابق، . مسح الق مرجع س
  .٢٤، ص ٢٧جدول 

  .والمستعمرات إسرائيلالفلسطينية في  األراضيال تشمل العاملين من : مالحظة
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هاألجرمن  أعلىة لدى ذكور الضفة وإناثھا األجروكانت  ففرص  ،ة لدى ذكور القطاع وإناث
ى فرص العمل في  ،قياسا بتوفرھا في القطاعالعمل في الضفة أكثر توفرا  وبالتالي فالمنافسة عل
ولصعوبة  ،ة في القطاعاألجروھذا بدوره يعمل على خفض معدل  ،القطاع أكبر منھا في الضفة

أجر في القطاع ألجرة  ول المستخدمين ب ة الحياة بشكل عام في القطاع دورھا المؤثر في قب يومي
  .اقل ممن يشابھھم في الضفة

  : )٦(بطالة ال

ع  األراضيأن نسبة البطالة في  إلى) ١٢(تشير بيانات الجدول  الفلسطينية قد بلغت في الرب
ى، وھي بھذا تكون قد وصلت %٢٢.٩نحو  ٢٠٠٦الثاني من سنة  ه في  إل ا كانت علي ضعف م

نة  ة  ١٩٩٧س لطة %١١.٥والبالغ ود الس ع وج ة م بة البطال نخفض نس ل أن ت ن المؤم ان م ، وك
طين عت الفلس ي س ىية الت طيني، إال أن إل عب الفلس اة الش احي حي ف من ي مختل ة ف داث التنمي  إح

م تستمر  ا بسبب حدوث إنتفاضة االقصى في سنة مخططات التنمية ل ى نھايتھ ان ٢٠٠٠إل ، فك
الي  ار الم د الحص ة بع لبياً، وبخاص كان س ادية للس اة االقتص ى الحي ة عل ذه اإلنتفاض أثير ھ ت

ا تقلصت والسياسي للسلطة الفلس طينية، وبعد وضع العراقيل الكثيرة أمام العمل في إسرائيل، كم
فرص العمل في األراضي الفلسطينية بسبب اإلغالقات العسكرية وصعوبة الحركة وتنقل السكان 

   .بشكل عام، وتنقل العمال والموظفين وأصحاب العمل بشكل خاص

الفلسطينية حسب  األراضيأكثر في سنة ف ١٥نسبة البطالة بين القوى العاملة ): ١٢(جدول 
  .٢٠٠٦، حزيران -، نيسان )ILOمعايير (المنطقة 

  المنطقة
عدد العاملين فعال 

  عن العمل  المتعطلينو
  )١( )قوة العمل(

عن  المتعطلينعدد 
  )٢) (البطالة( العمل

 نسبة البطالة
%  

  ٢٢.٩  ١٩٧٠٠٠  ٨٥٩١٠٠  الفلسطينية األراضي

  ١٨.٠  ١٠٧٦٠٠  ٥٩٦٥٠٠  الضفة الغربية

  ٣٤.٠  ٨٩٤٠٠  ٢٦٢٦٠٠  قطاع غزة

    :المصدر
ابق، جدول  مرجع. مسح القوى العاملة ).٢٠٠٦( .الفلسطيني لإلحصاءالجھاز المركزي   )١( س

  .١٢، ص ٣

  .١٢، ص  ٤المرجع نفسه ، جدول   )٢(

                                                 

  ١٠٠×   لـــــن العمـــــن عـــــدد المتعطليــــــــع= نسبة البطالة   )٦(
 )قوة العمل(عدد العاملين والمتعطلين عن العمل         
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وبمقارنة نسبة البطالة في قطاع غزة مع نسبتھا في الضفة الغربية، فالبيانات الرسمية تشير 
د أن كانت  ىإل ا في الضفة، فبع ر من ارتفاعھ ر بكثي ان أكث في  %١٤أن ارتفاعھا في القطاع ك

ادة %٣٤نحو  ٢٠٠٦، أصبحت في الربع الثاني من سنة ١٩٩٧سنة  ، %١٤٢.٩، أي بنسبة زي
ك أن  راءوال ش ن إج وة م د قس ت أش اع كان الق القط ي إغ تالل ف الق إجراءات االح ي إغ ه ف ات

الضغط الكبير من قبل  إلى إضافة، يسرائيلاإلنسبي للقطاع عن سوق العمل للبعد ال نظراً الضفة، 
  .قوة العمل في القطاع على فرص العمل القليلة المتاحة في القطاع

ة من  ى ،١٩٩٧في سنة  %١٠.٢وأما في الضفة الغربية فقد ارتفعت نسبة البطال  %١٨ إل
ادة  ،٢٠٠٦في الربع الثاني من سنة  ر ف ،%٧٦.٥أي بنسبة زي دد فرص العمل في الضفة أكب ع

اتإن حدة : ويمكننا القول ،نسبيا من عددھا في القطاع في الضفة  يةسرائيلاإلالعسكرية  اإلغالق
ه في القطاع ة  ،أخف وطأة بشكل عام مما ھي علي وبخاصة أن أراضي الضفة ذات حدود طويل

ى إضافة ،يسرائيلاإلكما أنھا أكثر قربا من سوق العمل  ،إسرائيلمع  االقتصادية  األنشطةأن  إل
ا في الضفة ر تنوع تثمار رؤوس  ،في الضفة أكث ة اس إن إمكاني الي ف والوبالت في المشاريع  األم

   .االقتصادية في الضفة أوفر حظا منھا في القطاع
  

  النتائج

ي  ل الخصائص االقتصادية للسكان ف ى ضوء دراسة وتحلي د  ،الفلسطينية األراضيعل فق
  : لنتائج التاليةا إلىأمكن التوصل 

 %١٩.١أظھرت الدراسة أن ھذا المعدل ارتفع من  ،معدل النشاط االقتصادي الخامل بالنسبة .١
ك أن  ،٢٠٠٦حزيران  –حسب بيانات دورة نيسان  %٢٢.٢ إلى ١٩٩٧في سنة  ى ذل ومعن

ً  عدداً  وأن  ،قد التحقوا بسوق العمل الفلسطيني ،ممن ھم في سن العمل ويرغبون فيه إضافيا
   .الملقى على عاتق العاملين اإلعالةه أن يساھم في تخفيف حجم عبء شأنالعدد من  ھذا

ع من  ،وفيما يخص معدل النشاط االقتصادي العام .٢ د ارتف دل ق ذا المع فقد بينت الدراسة أن ھ
إال أن  ،٢٠٠٦حزيران  –حسب بيانات دورة نيسان  %٤٠.٩ إلى ١٩٩٧في سنة  %٣٨.٨

د ارتفعت نسبة  ،الفلسطينية األراضيفض نسبة البطالة في ھذا االرتفاع لم يعمل على خ فق
ن  ة م نة  %١١.٤البطال ي س ى ١٩٩٧ف ان  %٢٢.٩ إل ي دورة نيس ران  –ف  ،٢٠٠٦حزي
ا  ىوھذا ينقلن ي بالضرورة  إل ام ال يعن دل النشاط االقتصادي الع اع في مع ة أن االرتف حقيق

ااملين والمتعن ھذا المعدل يضم العذلك ال ،انخفاضا في نسبة البطالة ين عن العمل مع  ،طل
ً (وعليه فإن ھذا االرتفاع لم يعمل  ةعلى تخفيف حجم عبء ) أيضا ة  اإلعال ه الفئ ذي تتحمل ال

  .العاملة في المجتمع

كان .٣ ة للس ة العملي ث الحال ن حي د  ،وم أجر ق تخدمين ب بة المس ة أن نس د أوضحت الدراس فق
ت  ىاحتل ة للس أعل االت العملي ين نسب الح ن ب بة م ان  ،كاننس ات دورة نيس  -حسب بيان

ران  بة  ،٢٠٠٦حزي ك بنس ان ذل ا  ،%٥٩.٦وك بة إال أنھ ذه النس اع ھ ن ارتف الرغم م وب
وھذا يعني أن نسبة ال بأس بھا من  ،%٧٥.١والبالغة  ١٩٩٧انخفضت عما كانت عليه سنة 
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وال تغناء  ،المستخدمين بأجر أصبحوا أصحاب رؤوس أم نھم من االس ذا الوضع مّك وأن ھ
كما بينت الدراسة أن نسبة . ومن ثم العمل لحساباتھم الخاصة ،ن العمل كمستخدمين بأجرع

ى ،١٩٩٧في سنة % ٣العاملين لدى االسرة بدون أجر قد ارتفعت من  في دورة  %٩.٥ إل
املين يشير  ،٢٠٠٦حزيران  –نيسان  ر في نسبة ھؤالء الع اع الكبي ذا االرتف وال شك أن ھ
ة  حدوث تحول ذي مدلول إلى ار الحال املين نحو اختي دات وتوجھات الع اقتصادي في معتق

  .العملية التي يفضلون العمل ضمنھا

ة  .٤ وى العامل ع الق ا يخص توزي وة العمل(وفيم د أوضحت ) ق ات السن والجنس فق حسب فئ
ة أن  ىالدراس ي  أعل ل ف وة العم بة لق طينية  األراضينس ذكور أو  –الفلس واء لل اثس  - اإلن

 %٩٣.٣(لكال الجنسين  %٥٨.٣وذلك بنسبة  ،سنة ٣٩ – ٣٥فئة السن  كانت موجودة لدى
وارتفاع ھذه النسبة يتماشى مع الوضع الطبيعي  ،)اإلناثعند  %٢١.٥عند الذكور مقابل 

   .وذلك لالسباب التي أوضحتھا الدراسة ،لتوزيع نسب قوة العمل حسب فئات السن

املين من  وأما بالنسبة لمكان العمل فقد أوضحت الدراسة أن .٥ ة العظمى من الع اءالغالبي  أبن
ون داخل  األراضي بة  األراضيالفلسطينية يعمل ك بنس ان ذل ن  %٩١.٢الفلسطينية، وك م

   .والمستعمرات إسرائيلتقاسمھا العاملون في  %٨.٨مجموع العاملين، وباقي النسبة وھي 

د أوض األراضيوفيما يخص النشاط االقتصادي للسكان في  .٦ حت الدراسة أن الفلسطينية فق
املين زيادة ملحوظة االقتصادية قد طرأ  األنشطةبعض  ى نسبة الع ا عل  ٢٠٠٦في سنة فيھ

ه سنة  ذي  ،١٩٩٧بالنسبة لما كانت علي ادق ال ى رأسھا نشاط التجارة والمطاعم والفن وعل
املين ن الع بة م ر نس ى أكب تحوذ عل ة ،اس ة والصيد والحراج ل  ،ونشاط الزراع ونشاط النق

بة  -ت واالتصاالت والمواصال م نس ذا النشاط ليست بحج ي ھ اع ف بة االرتف وإن كانت نس
ابقين  ي حصلت في النشاطين الس املين في  –االرتفاع الت اع في نسبة الع ا حصل ارتف كم

ان  ،خرىنشاط الخدمات والفروع األ ذا  األسبابوقد حاولت الدراسة بي ى ھ ي عملت عل الت
   .االرتفاع

يعني دخول عدد  ط الزراعة والصيدنشا نسبة العاملين في صل فيالذي ح االرتفاع الواضح .٧
املين  إلىإضافي  د من الع ىھذا النشاط أو عودة العدي د أن  إل ممارسة الزراعة والصيد بع

ومن جھة ثانية حصل انخفاض في نسبة  . أخرىھجروا الزراعة والصيد للعمل في أنشطة 
ي  املين ف طةالع ادية األ األنش رىاالقتص اط وعل ،خ ييد ونش اء والتش اط البن ھا نش ى رأس

  .التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

ة  .٨ ن الفني ي المھ املين ف ة أن الع حت الدراس د أوض ية فق ة الرئيس بة للمھن ا بالنس وأم
ي  املين ف ن الع بة م ر نس غلون أكب ة يش اعدين والكتب ين والمس يوالمتخصص  األراض

  .الفلسطينية األراضيالقوى العاملة في  من مجموع %٢٨.٧حيث بلغت نحو  الفلسطينية،

املين في األجروأما فيما يتعلق بموضوع الدخل فقد أظھرت الدراسة أن معدل  .٩ ة للع ة اليومي
رائيل تعمرات ق إس ي األراضي والمس املين ف ة للع رة اليومي دل االج و ضعف مع غ نح د بل
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ام العمل الشھرية في ( الفلسطينية والمستعمرات عن  لإسرائيبالرغم من انخفاض عدد أي
   .)الفلسطينية األراضيفي  األيامتلك 

ة في  .١٠ اني من  األراضيأوضحت الدراسة أن نسبة البطال ع الث د بلغت في الرب الفلسطينية ق
، وال ١٩٩٧كانت عليه في سنة  ، وبھذا تكون قد بلغت ضعف ما%٢٢.٩نحو  ٢٠٠٦سنة 

  .الكامنة وراء ھذا االرتفاع األسبابيخفى على أحد 
  
  توصياتال

ة  .١ دابير الجدي رارات والت اذ الق رار والمختصين في السلطة الفلسطينية التخ مناشدة ذوي الق
انوا  األراضي أبناءھا استيعاب آالف العاملين من شأنوالمناسبة التي من  ذين ك الفلسطينية ال

  .والمستعمرات إسرائيليعملون في 

دى ك .٢ ة واالتوصية ل اط الزراع دعموا نش ين ألن ي ةل المعني ائل  لصيد والحراج ة الوس بكاف
ة ادين الممكن طيني بأرضه  ،والمي ان الفلس ت االنس ي تثبي ؤثر ف ن دور م دعم م ذا ال ا لھ لم

     .يةسرائيلاإلوبالتالي التقليل من مخاطر المصادرة  ،الزراعية

ة بحاجة  .٣ ة والمتخصصين والمساعدين والكتب املين في المھن الفني اع نسبة الع ىإن إرتف  إل
ة دراسة تح اوليلي دى حاجة المؤسسات الفلسطينية إليھ ق من م ا ال  ،موضوعية للتحق وأنھ

  .تشكل عبئا على االقتصاد الفلسطيني

اع  شأنالمسؤولين في مختلف الوزارات الفلسطينية صاحبة ال دعوة .٤ ان واتب العمل بجد وتف
ة في األجرھا رفع معدل شأنكل السبل التي من  ى  األراضية اليومي ال يبقى الفلسطينية حت

  .والمستعمرات محط أنظار واستھواء االيدي العاملة الفلسطينية إسرائيلالعمل في 

ىدعوة الجھات المسؤولة في السلطة الفلسطينية وبخاصة وزارة العمل  .٥ وضع الخطط  إل
ي ح اھم ف ي تس ة الت ةالحكيم بة البطال اع نس كلة ارتف ي قطاع  ،ل مش ذي وبخاصة ف غزة ال

بة ه النس ى ارتفعت في در التوصية  ،%٣٤ إل ً وتج ا ى أيض والأصحاب رؤوس  إل ي  األم ف
ر جرأةً  والھم في  القطاع الخاص ألن يكونوا أكث ا يمكن من رؤوس أم ر م تثمار أكث في اس

اھمةً  ،الفلسطينية األراضيمشاريع في  ذه المشكلة مس نھم في حل ھ ي  األمورومن  .م الت
ى خفض ذا الخصوص أن العمل عل ا في ھ دور  تجدر االشارة إليھ ة سيساھم ب نسبة البطال

ع  ،الفلسطينية األراضيالحقيقية في  اإلعالةكبير في خفض نسبة  وھذا بدوره يساھم في رف
نسبة الرفاھية االجتماعية ورفع المستوى الصحي والتعليمي والثقافي والتربوي لدى السكان 
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زي  - از المرك اءالجھ طيني لإلحص اكن " .)١٩٩٩(. الفلس كان والمس ام للس داد الع التع
آت ة. ١٩٩٧ والمنش ائج النھائي كان. النتن ر الس طينية األراضي. تقري زء االول. الفلس . "الج
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زي  - از المرك اءالجھ طيني لإلحص اكن " .)١٩٩٩(. الفلس كان والمس ام للس داد الع التع
ة. تقرير السكان. النتنائج النھائية. ١٩٩٧والمنشآت  . رام هللا. "الجزء االول. الضفة الغربي
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زي  - از المرك اءالجھ طيني لإلحص اكن " .)١٩٩٩(. الفلس كان والمس ام للس داد الع التع
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زي  - از المرك اءالجھ طيني لإلحص دريب " .)٢٠٠٣(. الفلس ل والت ر والتحلي روع النش مش
ا تخدام بيان دادالس فية . ت التع ة الوص ارير التحليلي لة التق ر ( ،)٤(سلس ائص الحض خص
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ة ". )١٩٩٩(. وسفي ،داود - ائية في سوق العمل في الضفة الغربي محددات المشاركة النس
زة اع غ دى . "وقط اثمنت ادية أبح ة واالقتص ات االجتماعي طين السياس ي فلس . رام هللا. ف
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