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  یــــــمدتق
  
 

یشكل ضیق قاعدة االقتصاد المحلي للضفة الغربیة وقطاع غزة ، وضعف 

وتشوه بنیته الهیكلیة، ومحدودیة قدرته االستیعابیة والتشغیلیة، أحد أهم التحدیات 

حیث عمدت سلطات االحتالل اإلسرائیلي منذ احتاللها للضفة . االقتصادیة الفلسطینیة

، إلى انتهاج سیاسات تعمل على 1967ن حزیران عام الغربیة وقطاع غزة في عدوا

فقامت بدایة بإحكام قبضتها على . تقویض الركائز المادیة واالقتصادیة للوجود الفلسطیني

 ىالضفة والقطاع، وقطعت عالقاتهما االقتصادیة والتجاریة مع الخارج وقصرتها عل

تهما بالكامل أمام المنتجات وفتح. إسرائیل وعبرها، وألحقت سوقهما بالسوق اإلسرائیلیة

واستخدمت . اإلسرائیلیة المدعومة، وقیدت انسیاب السلع الفلسطینیة للسوق اإلسرائیلیة

ًأدوات السیاسة المالیة وخصوصا الضریبیة لمحاصرة نمو القاعدة اإلنتاجیة الزراعیة 
لحصر والصناعیة الفلسطینیة والخدمات المرتبطة بهما، كما استخدمت آلیة التراخیص 

  . قیام المشروعات الجدیدة في الفروع التي تحتاجها السوق اإلسرائیلیة أو أسواقها التصدیریة

  

وأدى ذلك إلى فك الترابط الداخلي بین عالقات اإلنتاج واالستهالك الفلسطیني، 

فتراجعت قدرة اإلنتاج المحلي على تلبیة االستهالك . وربطهما مباشرة بالسوق اإلسرائیلیة

% 68، وتقلصت القدرة االستیعابیة لالقتصاد المحلي إلى نحو %40إلى أقل من المحلي 

 . من إجمالي قوة العمل الفلسطینیة
 

من إجمالي سكان الضفة % 19,5ورغم أن نسبة العمالة الفلسطینیة ال تزید عن 

فقط % 77,6 فان سوق العمل المحلیة لم تتمكن من استیعاب سوى . الغربیة وقطاع غزة

اإلدارة الحكومیة (منها في القطاع الحكومي % 23الي العمالة الفلسطینیة  یعمل من إجم

نحو ) إسرائیل والمستعمرات االستیطانیة(فیما تستوعب سوق العمل اإلسرائیلیة ) والشرطة

22,4 .%  
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ویشكل تنامي االعتماد الفلسطیني في توفیر فرص العمل الجدیدة على سوق 

 والتوظیف الحكومي من جهة ثانیة، أحد أهم وأخطر العمل اإلسرائیلیة من جهة،

من إجمالي فرص  % 46 نحو 1999فقد وفرت سوق العمل اإلسرائیلیة عام . التحدیات

من فرص العمل % 59العمل الجدیدة ، فیما وفر القطاع الحكومي الفلسطیني حوالي 

  . الجدیدة في السوق المحلیة

  

 العمل في السوق الفلسطینیة بمخاطر وینذر النمو المتسارع لفجوة الطلب على

بالغة، ال تقتصر على إعاقة عملیة النمو والتنمیة الفلسطینیة ، بل تمتد لتعرقل مهمة 

  .إنجاز االستقالل الوطني وتزید أعباءها وترفع كلفتها

  

وعلیه ، فان بلورة سیاسات تنمویة وطنیة ترتكز على توسیع قاعدة االقتصاد 

  .الستیعابیة والتشغیلیة، تنطوي على أهمیة قصوىالمحلي وزیادة طاقته ا

  

وقد استأثر موضوع تقدیم العون الفني لصانعي القرار الفلسطیني في هذا 

 ، الذي حذر – ماس –المجال، باهتمام معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني 

لى ضرورة في دراسات عدة من مخاطر تزاید االرتهان لسوق العمل اإلسرائیلیة، ونبه إ

بلورة سیاسات تنمویة وطنیة قادرة على تولید فرص عمل كافیة لمواكبة النمو المرتفع في 

  . قوة العمل

  

وهذه الدراسة هي األولى ضمن أربع دراسات یتضمنها مشروع بحثي متكامل، 

یهدف إلى استشراف إمكانات ومجاالت ومتطلبات وسبل توسیع القدرة االستیعابیة 

  .تصاد الفلسطینيوالتشغیلیة لالق

  

وباعتبارها الورقة األولى، فقد سعت إلى دراسة ظاهرة فجوة الطلب على العمل 

في السوق المحلیة لكل من الضفة والقطاع، وأسبابها وتطورات حجمها وسماتها الرئیسیة، 

باستخدام أسلوبي التحلیل الكمي والوصفي لعرض العمل والطلب علیه في كل من الضفة 
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 على المستویین 2000 وحتى الربع األول من 1970ع غزة خالل الفترة  الغربیة وقطا

  . الكلي والقطاعي

ًوهي بذلك تشكل مدخال للدراسات الالحقة، الهادفة إلى بلورة مقترحات عملیة 
لسبل ومجاالت توسیع الطاقة االستیعابیة لالقتصاد الفلسطیني، وتقدیم توصیات 

 والطلب على المستوى الكلي لالقتصاد الوطني بالسیاسات المالئمة في مجالي العرض

وعلى المستوى الجزئي للقطاعات والفروع االقتصادیة، لتقلیص فجوة الطلب في سوق 

  . العمل المحلیة للضفة والقطاع وفك االرتهان للسوق اإلسرائیلیة

  

وبصفتي مدیرة المعهد أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدیر للدكتور باسم 

س وحدة أبحاث الصناعة والعمل في المعهد واألستاذ المشارك في جامعة مكحول، رئی

كما أتقدم بجزیل الشكر لمساعد الباحث نصر . النجاح الوطنیة، على هذا الجهد المتمیز

  .عطیاني

  

وأتوجه كذلك بالشكر والتقدیر لوزارة العمل الفلسطینیة وللجهاز المركزي 

كما أتقدم بخالص .  أجل إنجاز هذه الدراسةلإلحصاء الفلسطیني لتعاونهم الكبیر من

  .الشكر للمراجعین الذین كان لمالحظاتهم النقدیة البناءة دور هام في إثراء وتطویر الدراسة

  

ًوالمعهد أیضا مدین بالشكر والعرفان للمجلس االقتصادي الفلسطیني للتنمیة 
 .ذه الدراسة لتمویل إنجاز هTATF وصندوق المعونة الفنیة - بكدار–واإلعمار 

 
  
  

  غــانیة ملحیس. د
  مدیــرة المعهــد
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  قواعد النشر في

   ماس-معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني
  

  

نتاجه من إبنشر ) ماس( معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني ىیعن  

ثه في البحوث التي ینفذها الباحثون المتفرغون وغیر المتفرغین وفقا لخطط وبرامج أبحا

  .المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة

  

، یمكن أبحاثهویتبع المعهد سلسلة من القواعد واإلجراءات لضمان مستوى جودة   

  :إیجازها فیما یلي

  

یشترط في أي بحث یتم إقرار إنتاجه أن یتم تنفیذه من قبل باحث رئیسي متخصص   .1

 سبق إنتاجه أو تقدیمه في مجال البحث، أو أن یتم تحت إشرافه، وان ال یكون قد

  .في أي مكان آخر

تقر الهیئة العلمیة للمعهد المؤلفة من الباحثین الرئیسیین المقترح التفصیلي للدراسة   .2

ٕللتأكد من وضوح ودقة األهداف، وسالمة المنهجیة العلمیة، واجراءات البحث 
  .والبرنامج الزمني إلنجازه

ریق البحث عبر تقاریر دوریة عن تقدم تتابع الهیئة العلمیة عمل الباحث أو ف  .3

  .العمل

تراجع الهیئة العلمیة المسودة األولى وتبدي مالحظاتها بشأن التعدیالت الموضوعیة   .4

  .التي یتوجب إدخالها إلعداد المسودة الثانیة

یتم إرسال المسودة الثانیة مع اإلطار المرجعي إلى محكمین أو ثالثة من   .5

المتخصصین في مجال البحث، لتقییمه، وتحدید مدى األكادیمیین والخبراء 

یقوم الباحث ) اثنین على األقل(صالحیته للنشر، وفي حالة ورود تقییمات إیجابیة 

  . بتعدیل البحث باالسترشاد بالمالحظات الموضوعیة للمراجعین

یتم عرض البحث المعدل في ورشة عمل یدعى إلیها نخبة من الباحثین   .6
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الخبراء المتخصصین وممثلي المؤسسات ذات العالقة بموضوع واألكادیمیین، و

البحث في القطاعین الرسمي واألهلي ووسائل اإلعالم، ویتم تكلیف أحد الخبراء 

  .المختصین بالتعقیب على البحث، وبعد ذلك، یفتح باب النقاش للمشاركین

ائج ورشة العمل، یتولى الباحث إجراء التعدیالت النهائیة على البحث باالسترشاد بنت  .7

ویتم تسلیم الصیغة النهائیة للهیئة العلمیة التي تتولى بدورها التأكد من قیام الباحث 

  .بإدخال التعدیالت الضروریة، ثم یتم إحالة البحث إلى مدقق لغوي

تتم ترجمة األبحاث المعدة باللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة حیث تنشر باللغتین   .8

ا یتم إرفاق  ملخص تنفیذي باللغة اإلنجلیزیة لألبحاث المعدة فیم. بشكل مشترك

  .باللغة العربیة

یحتفظ المعهد بحقوق نشر أبحاثه، وال یجوز للباحث إعادة نشر أي جزء إال بعد   .9

  .الحصول على إذن خطي من إدارة المعهد
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 ملــــخص
  
 

 الدراسة تحلیل العرض والطلب على العمالة الفلسطینیة، من حیثه  في هذتم

فئات العمریة،  وال،علیمتوى التسوم ،اتالمهارسب النشاط االقتصادي، وحلب لطوزیع ات

دام أسالیب االقتصاد تخي، وعلى المستویین الكلي والقطاعي باسف الجغراعوالجنس، والتوزی

كما تم تحلیل عرض العمالة من حیث الحجم والنمو، والمساهمة في القوى . القیاسي

 لةبطارافي، إضافة إلى أشكال العمریة، والتعلیم والتدریب، والتوزیع الجغالت ئاالعاملة والف

 من األولالربع  حتى 1970اییر مختلفة خالل الفترة الممتدة من العام ا حسب معوتوزیعه

  .یز على التغیرات الهیكلیة في الفترة المذكورةركتم الت  و،2000عام ال

  

  : ملخص ألهم النتائج والتغیرات التي تم رصدها يلیما یفو

  

 تباتقللب على العمالة في المناطق الفلسطینیة تبعا للب كبیر في الطذبذالك تنه

ي تمارسها إسرائیل من جهة لتالتي تشهدها من جهة،  ولسیاسة اإلغالق اقتصادیة اال

 من حیث األداء القطاعي فقد تراجعت نسبة استیعاب القطاعین الزراعي أما. أخرى

اءات زیادة ملحوظة في فیما شهد قطاع اإلنش. وات األخیرةسنالي والصناعي للعمالة ف

ظ أن هنالك ثباتا في نسبة مساهمة قطاع التجارة وفرعي حولاستیعاب العمالة، كما 

ة، واستقرار غزع طاًعا في قاجالمطاعم والفنادق في االستخدام في الضفة الغربیة ، وتر

ة لفلسطینیطق اامن النسبة مساهمة قطاعات النقل والتخزین واالتصاالت في االستخدام في

  . بشكل عام

  

بما فیها العمالة في  خدماتلا ة تزایدا ألهمیة قطاعیلفلسطیناوقد شهدت المناطق 

ها صر حكنادیة فیمتص التغیرات في توزیع العاملین بین األنشطة االقأما. القطاع الحكومي

طاعي قأهمیة وتراجع في تزاید األهمیة النسبیة والمطلقة لقطاعي الخدمات واإلنشاءات، 

تزایدت حصة العاملین في مجال المهن األولیة  امك. دامختس والصناعة في االراعةزال
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واإلدارة العلیا والفنون وتشغیل اآلالت، بینما تراجعت حصتهم في مجال البیع والحرف 

األولیة والعمالة ن المه صةد حأما في قطاع غزة فیالحظ تزای. والزراعة في الضفة الغربیة

 في اإلدارة العلیا، والفنون والحرف، نیلالعام ةصل تراجع حلزراعة، مقاباهرة في االم

ا في قطاع غزة، فإن أم. ركثراسیة فأ د سنة12والباعة، وتزاید حصة العاملین الذین أتموا 

وقت، وارتفاع لرور ا معرار م االستقإلىتوزیع العاملین حسب المستوى التعلیمي یمیل 

كما أن الطلب على العمل في ). بوعیا ساعة أس35(مالة تامة ع نیعملو نیحصة الذ

ر أثیته ، وكما انةالمناطق الفلسطینیة یتأثر بحجم اإلنتاج، واالستخدام في الفترة السابق

 ةلغربیفة اضالین إال أن قوة التأثیر تختلف من قطاع اقتصادي آلخر، وب. بمستوى األجور

  .ادیة لتشجیع االستخدامند رسم سیاسات اقتصع ك ذلإلى هزة، مما یتطلب االنتباغقطاع و

  

عمل في المناطق الفلسطینیة فإنه یتأثر بحجم ومعدل نمو وتركیبة لا ا عرضمأ

 15د تبین أن  المجتمع الفلسطیني مجتمع فتي، إذ شكل من تقل أعمارهم عن وق. السكان

عدالت النمو، وبتدني نسبة القوى البشریة من مجموع متفاع اربتمیز ه  ین اكما، %47سنة 

ي القوى العاملة، إضافة إلى  فكةارسبة المش نكان مقارنة بالدول األخرى، وبتدنيالس

إال انه یالحظ ارتفاع كبیر في معدالت . االنخفاض الحاد في معدل مشاركة اإلناث

كما تتمیز القوى العاملة بارتفاع المستوى . مشاركة اإلناث بعد قیام السلطة الوطنیة

% 28.6 سنة تعلیمیة، و12 القوى العاملة انهوا اكثر من ن أفرادم% 24ن یمي، إذ أعلالت

مین من بین أفراد القوى لعتة المبسنمیة، إال أن ارتفاع یسنة تعل 12-10بین  ماوا أتم

العاملة ال یعني بالضرورة توافق مخرجات التعلیم العالي مع احتیاجات سوق العمل من 

 ارتفاع معدالت المشاركة في قوة ، إال أنه یالحظبةت المطلوراحیث التخصصات والمها

  . يلیمالعمل مع تزاید المستوى التع

  

ن أنها تتأثر بشكل مباشر ّبی، فقد تیةة في المناطق الفلسطینلالبطارة ا ظاهمأ

بعدد العمال الذین یستطیعون الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائیل، وتذبذب معدالت 

یة واالقتصادیة السائدة في المناطق لسیاس اوفظرً تبعا للىالبطالة من دورة ألخر

 فق تدمن ها إسرائیل، والتي تحدس تمارتيل ااإلغالق سةسیاًالفلسطینیة من جهة، وتبعا ل
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وقد حدث تراجع متواصل في مستویات . عمالة الفلسطینیة إلى إسرائیل من جهة أخرىلا

 البطالة في قطاع تالعد مإال أن ،1995البطالة في المناطق الفلسطینیة منذ نهایة العام 

على أ اإلناث طالة بین البتالمعدغزة أعلى مما هي علیه في الضفة الغربیة، كما أن 

البطالة تنخفض لفئة ت كذلك فإن معدال. ًنسبیا ةلق قلیراو بین الذكور، ولكن الفامنه

نة  س12 لمن أتموا أكثر من% 12.23مقارنة بـ % 5.18األمیین، إذ بلغت في المعدل 

بء العكما تبین أن . ي الضفة الغربیة، وتتراجع بشكل مضطرد مع تزاید العمردراسیة ف

  .ن ثم المخیماتدملریف تلیها  االلة یقع في مناطق لبطال األكبر

  

لطلب التي تعتبر مؤشرا أولیا على قدرة االقتصاد على استیعاب ا ةا فجومأ

ة الغربیة وقطاع غزة، لضف امنل وقت في كالالعمالة، فقد تبین أنها تتزاید مع مرور 

 الفجوةت وقد ازداد. لعمللب على ا الطونممن بمعنى أن عرض العمل ینمو بوتیرة أسرع 

 ألفا في قطاع غزة، 57 ألفا في الضفة الغربیة، و129 لتصبح ما معدله 1994عد العام ب

ادل  یعماي  أة الغربیة،ف ألف فرد في الض2.3كما بلغ متوسط الزیادة السنویة في الفجوة 

ًنموا سنویا بـ   ).نمو سنوي% 5.1( ألف في قطاع غزة 1.5، و4.8%ً
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  دمـةمق -1
  
 

تصاد الفلسطیني من تشوهات واختالالت هیكلیة عدیدة سببتها ثالثة قاني االیع

الضئیلة لقطاع لمساهمة الالت اختااله اهر هذمظومن . عقود من االحتالل اإلسرائیلي

ني، والعجز التجاري الحاد، وعدم استقرار االقتصاد، واالعتماد الصناعة في االقتصاد الوط

یفا على ضعد صاقتاالالكبیر على المصادر الخارجیة لخلق فرص عمل، مما جعل أداء 

  . جمیع األصعدة
  

ومن أبرز مظاهر الضعف عدم قدرة االقتصاد الفلسطیني على امتصاص كامل 

إال أن هذا الفائض لم یخلق مشكلة . هاالقوة العاملة، مما تسبب بوجود فائض كبیر من

ًخلیج الثانیة، نظرا الب حرضة، وقبل احقیقیة لالقتصاد الفلسطیني في مرحلة ما قبل االنتف
اإلمكانیة أخذت هذه لكن  .ٕاسرائیلو ةلعربیا لنیة تصدیره إلى بعض الدواوفر إمكتل

عاملة الفلسطینیة في بالتراجع في منتصف الثمانینیات، حیث تراجع الطلب على األیدي ال

 يالعمل ف ن إمكانیة أماك. الدول العربیة، خاصة دول الخلیج نتیجة لتراجع اقتصاداتها

األمني، وما رافقها وق طلااسة ائیل لسیرسإإسرائیل شهدت تراجعا ازدادت حدته مع تطبیق 

كما شهدت ظاهرة تضاؤل فرص العمل . من استبدال العمالة الفلسطینیة بأخرى أجنبیة

الخارجیة انعطافا خطیرا إثر حرب الخلیج الثانیة، وما رافقها من سیاسات اإلغالق 

دول  يفبشكل خاص، و آالف الفلسطینیین عملهم في الكویت حیث فقد اإلسرائیلیة أیضا،

 مع عودة آالف الفلسطینیین ذارافق هوت. شكل عام، وفي إسرائیل أیضاراق بعلایج والخل

تفاقیات السالم، وهكذا استفحلت مشكلة البطالة في فلسطین ُإلى وطنهم، بعید توقیع ا

  .رخطبشكل ینذر بال
  

كریة في والعسة دنیجهزتها الموأطینیة لسقیام السلطة الوطنیة الفم قد ساهل

استیعاب جزء كبیر من فائض العمالة الفلسطینیة، إذ بلغت نسبة العاملین في هذا القطاع 

 قطاع غزة، وذلك من مجموع العاملین حتىفي % 25.8في الضفة الغربیة، و% 13

وهنالك مؤشرات عدة تشیر إلى أن قدرة القطاع العام على . 1999 العام صفنتم
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ي یلقي على عاتق القطاع الخاص ذ محدودة، األمر الونكستاستیعاب المزید من العمالة 

ث في قدرة إال انه یجدر البح. الضفة الغربیة وقطاع غزة يفة لائض العماف بستیعاا ةمهم

 هذا المجال، وحجمي القطاع الخاص على خلق فرص عمل، وتحدید القطاعات القیادیة ف

 ع خلقها،وقتلمفرص الا  النمو في القطاعات المختلفة، وعددبوبة، ونسلثمارات المطاالست

  . زمني، ودور السلطة الوطنیة الفلسطینیة في دعم القدرة االستیعابیة للعمالة الواإلطار
  

 فرص ید تزایدا في محدودیة قدرة االقتصاد الفلسطیني على تول1998عام شهد ال

 ،%78  لىع 1998ي االقتصاد المحلي نهایة فلعاملین ام تزد نسبة  لیث حعمل جدیدة،

من % 22  نحو) إسرائیل والمستعمرات االستیطانیة(اإلسرائیلي صاد تاالقل في م عامیف

تفاقم، حیث لم یستطع االقتصاد المحلي أن یسهم إجمالي العاملین، وهذا االتجاه آخذ بال

جدیدة، فیما وفر االقتصاد ل من إجمالي فرص العمل ا1998ام عخالل ال% 54بأكثر من 

من فرص العمل الجدیدة في % 58.5ع العام نحو  القطارف ودوق. امنه% 46اإلسرائیلي 

  .فقط% 42.2االقتصاد المحلي، فیما وفر القطاع الخاص 
  

  :سیاق ترصد المؤشرات التالیةلا ي هذافو
  

عتماد الفلسطیني على سوق العمل اإلسرائیلیة، إذ أنها توظف نحو     االزیادة  :الأو

وارتفعت . الضفةالغربیة وقطاع غزة من نینیسطلاملین الفعجمالي ال إمن% 22

ر من إجمالي فرص العمل الجدیدة، فیما وف% 46تلك النسبة لتصل إلى نحو 

  .قطاع الحكوميلها في امن% 58.8 قط،ف% 54 لياالقتصاد المح

ي االقتصاد اإلسرائیلي وارتهانه ینیة فطسفللعمالة اال في حجم یدلشد التذبذبا  :نیاثا

لالعتبارات السیاسیة واألمنیة اإلسرائیلیة، حیث انخفض عدد العاملین الفلسطینیین 

 ،1996 لف عامل عام أ36 إلى 1992 ألف عامل عام 116.5في إسرائیل من 

ت یاعدابذب تذتلولهذا ا. 1999 ألف عامل عام 131مجددا إلى  لالرتفاعد ثم عا

التأثیر والخطورة على االقتصاد الفلسطیني ومستویات المعیشة، بالغة  تسااوانعك

  . الخ... من حیث الدخل، والطلب، والنمو االقتصادي، والبطالة

ة في غزع طالغربیة محل عمال قفة الضام في إحالل عمال اتنه ماتجاك لهنا  :لثاثا
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الي مج إنم% 23.7سوق العمل اإلسرائیلیة، إذ یشكل العاملون في إسرائیل 

  .من إجمالي العاملین في القطاع غزة% 14.7العاملین من الضفة الغربیة و

عمل ییث ح) بدون تصاریح(لرسمیة ازاید االتجاه نحو االعتماد على العمالة غیر ت   :بعارا

غة لا بةاسات سلبیعكهذا انولفلسطینیین في إسرائیل بدون تصاریح، لن ااملیعثلثا ال

 ظروف العمل، ومعدالت األجور، وحقوق العاملین والتحویالت إلى السلطة على

  .الوطنیة الفلسطینیة

ل الفلسطینیین في إسرائیل بسبب تذرع إسرائیل  العماتاحقتحتجاز مس استمرارا  : اخامس

نیة للضمان االجتماعي لتحویل تلك المخصصات طیسبعدم إنشاء المؤسسة الفل

  )بحسب ما ینص علیه اتفاق باریس. (إلیها

 فيسطیني فلبشؤون العمل الة صصتخلة معافة  مؤسسیةفلسطینی تیایاب آلغ   :دساسا

 -لعملا/  عدة تاارزإسرائیل كموضوع اقتصادي، وتداخل تلك المهمة بین و

ؤون لش عدم وجود مرجعیة اقتصادیة واحدة  الشؤون المدنیة، وقد أسهم- االقتصاد 

العمل، سواء على مستوى االتفاق، أو على مستوى التطبیق، في زیادة توجه 

اإلسرائیلیة على حساب  رات السیاسیة واألمنیةباعتالعطاء األولویة لإئیل نحو اإسر

  .االعتبارات االقتصادیة

ماسرة للقیام بدور الوساطة بین ر رسمیة من متعهدي العمالة والست غینواقء وشن  : اسابع

أصحاب العمل اإلسرائیلیین والعمال الفلسطینیین، وانعكاسات ذلك سلبا على 

  .وقهمقمصالح العمال وح

  

 الفلسطیني على استشراف ارعي القرانفي مساعدة ص" سما"ة هممسان نطالقا موا

 سیاسات مالئمة یترتب على كل منها بهدف رسما مو، احةمتلا ودراسة الخیارات والبدائل

لسطیني، بادر المعهد إلى القیام بمشروع دراسي حول فلتعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد ال

 :ي إلىاسشكل أسبمشروع لطیني، ویهدف السلف اصاداالقتالة في مبیة للعاالقدرة االستیع
 
  

 للعمالة في االقتصاد الفلسطیني علىعابیة یتدیر محددات القدرة االستقراسة ود  .أ

  .المستوى الكلي والقطاعي
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تحسین القدرة االستیعابیة لالقتصاد الفلسطیني عبر السیاسات  وق دعمفاراسة آد  .ب

  .رةاشبلم وغیر اةالمباشر الحكومیة

  

 واالجتماعیة بین الضفة الغربیة وقطاع غزة تصادیةاالق ا الختالف الظروفونظر

  .سیتم إجراء تحلیل منفصل لكل منهما

  

  :ربع دراسات خالل فترة البحث وهيأ رشیتم نسكما 

  

  :الطلب على العمالة الفلسطینیةوعرض للل تحلی .أ

  

لب ق بالطلعیت ت التاریخیة والراهنة فیماراشمؤراسة على استعراض اللد اذه هكزترس

على العمالة الفلسطینیة في االقتصادین الفلسطیني واإلسرائیلي، كما ستتم دراسة 

لتعلیم،  اسب النشاط االقتصادي، والمهارات، ومستوىتوزیع الطلب على العمالة ح

 اعرى مثل العمل في القطخأ عواملو، يوالفئات العمریة، والجنس والتوزیع الجغراف

ى العمالة على مستویین كلي وقطاعي طلب عللال یوسیجري تحل. عام أو الخاصال

الحجم، وسیتم تحلیل عرض العمل من حیث . باستخدام أسالیب االقتصاد القیاسي

زیع توال ولتعلیم والتدریب،اعمریة، ولئات افوالنمو، والمشاركة في القوى العاملة وال

- 1988 و1987-1968الفترة  لمي البحث فترات زمنیة تشغطوسی. الجغرافي

 اآلن، كما سیتناول هذا البحث التغییرات الهیكلیة في هذه  إلى1993 ومن ،1993

  .ها حسب معاییر مختلفة المراحل، إضافة إلى البطالة وتوزیع
  

  :سطینيفلي االقتصاد ال فلةمالقدرة االستیعابیة للع امحددات .ب

  

للعمالة على المستویین عابیة یتل محددات القدرة االسیتحل الدراسة علىه ركز هذست

الكلي والقطاعي، كما ستتم دراسة دور هیكلیة اإلنتاج، واإلنتاجیة العمالیة، والكثافة 

 باالعتماد على نتائج ةة االستیعابیة للعمالدرفي القا ألجور والتكنولوجیوا الرأسمالیة،

ر أثر هذه العوامل على  لتقدیيموك وسیتم إجراء تحلیل وصفي. الدراسة األولى
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  .القدرة االستیعابیة للعمالة على المستویین الكلي والقطاعي

  

  : سطینيین القدرة االستیعابیة للعمالة في االقتصاد الفلحسآفاق ت  .ـج
  

بیة عبر السیاسات عااالستیة ت تحسین القدریاانمكالدراسة على إه ركز هذست

األجور، (الطلب وعلى العمالة ر على ثؤ تية، بما في ذلك السیاسات التكومیالح

والضرائب، والخطط، والمعونات الحكومیة، واألنظمة واللوائح، والتراخیص، وقانون 

 تيعلى المشاریع ال التركیز كما سیتم). الخ...العمل، وقوانین تشجیع االستثمار

مشاریع التوظیف  و،یةرنامج المناطق الصناعب لمل، مثع صف إلى خلق فرهدت

لدول المانحة ومنظمات أخرى، وكذلك سیجري بحث السیاسات دمها اقتي تالمؤقتة ال

 ، وتحدید)ٕالتعلیم العالي، والتدریب، واعادة التدریب(المؤثرة على عرض العمال 

 الزمفة توفیرها، والنمو اللكو فرص العمل خلقي  فقیادیة للمساهمةلطاعات اقال

  . الستیعاب هذا التوسع

  

  :ین القدرة االستیعابیةسح لتتوصیات  .د
  

ي والقطاعي والتي تهدف إلى لعیدین الكص تقدیم ملخص التوصیات على السیتم

ض رعال :نواحي التالیةعمالة في الة لللى القدرة االستیعابی ع مؤثرةاتوضع سیاس

مالة، والعمالة في القطاع العام، وبیئة االستثمار، والخطة التنمویة لعلب لوالط

 ة الفلسطینیة، والكلفة اإلجمالیة لخلق الوظائف، والقطاعاتینطالشاملة للسلطة الو

  .ةالقیادی

  

الكمي، في و الدراسة، سیتم استخدام أسالیب التحلیل الوصهداف أیق أجل تحقمنو

لطاقة االستیعابیة للعمالة ومحدداتها، ستؤخذ  اولتقدیر. خاصة تحلیل االنحدار

ومن هذه .  أم غیر منشورةةروالبیانات من مصادر متعددة، سواء أكانت منش

اإلسرائیلي،  ي، ومركز اإلحصاءنالفلسطی المصادر، الجهاز المركزي لإلحصاء

 ةإلى ذلك، ستتم مراجعٕاضافة و. دروتقاریر وزارة العمل، وغیرها من المصا
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ن أإلى وهنا تجدر اإلشارة  .واألبحاث والقوانین السابقة ذات العالقة األدبیات

ة تعیق ینیلفلسطاو بعة في كل من اإلحصاءات اإلسرائیلیةتملنهجیة امل اتاقوفر

، والتي 1993 العام تى ح1970ام عالمن ة لمتوفرلسلسلة الزمنیة اایة دمج لعم

حتى العام  1995م ن العامنیة مزل اسلةع السل م اإلسرائیلي اإلحصاءمكتبرها وف

 جذر النمودیعند تق و.ا الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطینيرهلتي وفوا 1998

م ة من العاتدیة الممنرة الزمتاإلحصائي للطلب على العمل اقتصر التحلیل على الف

  . 1993م  العاتىح 1970
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  ةنیلفلسطیااطق العمل في المنى طلب علال -2
  

  

  امالستخدل خيیارلتتطور اال 2-1
  

 منذ مطلع القرن الماضي بظروف خاصة وغیر عادیة، فقد كانت ینمرت فلسط

 أصبحت تحت االستعمار البریطاني، وأصبحت بعد ذلك تحت مث تحت الحكم العثماني،

. اسیةاالحتالل اإلسرائیلي، ثم مرت بظروف االنتفاضة، وتمر حالیا بمرحلة التسویة السی

د الفلسطیني بشكل عام، وعلى صاقت على االاهارثمراحل آالن تلك  مكل مرحلة لتانوقد ك

ع القطاعي للعمالة من فترة یزوالعمالة الفلسطینیة بشكل خاص، إذ ترتب على ذلك تغیر الت

  .الخ... تعلیمي لها لمهني والإلى أخرى، وكذلك تغیر التوزیع ا

  

االحتالل اإلسرائیلي نذ میل متابعة تطور التشغفي هذا الجزء من الدراسة م تتس

ات الهیكلیة التي طرأت على التغیر درص ، ومحاولة1967العام ة لألراضي الفلسطینی

  .العمالة الفلسطینیة

  

  1987-1967فترة ال 2-1-1
  

ع غزة من السیطرة األردنیة ة وقطایبغرلة اضفروج ال خ1967ب رحم عن جن

اإلسرائیلي، وقد تمیزت سیاسة إسرائیل في هذه  تاللوالمصریة، ورضوخهما تحت االح

كلیا، شال صء اقتصادها منفا مع إبقةالفترة بفرض الدمج الشامل على األراضي المحتل

لت معلذلك و. ء أعباةأی  تتحملن أنوهدفت إسرائیل من ذلك جني منافع الدمج دو

  . تصادهاقٕائیل على إضعاف وتشویه بنیة االقتصاد الفلسطیني والحاقه باإسر

  

نتیجة فطینیة، سویشار إلى أن هذه الفترة شهدت هجرة دائمة من األراضي الفل

 آثار ن أهموم). 1999خلیفة (، 1982 ألف نسمة حتى العام 242ي الحور الحرب هاج
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 تلتحویالال البطالة، وزیادة دعمالهجرة على العمالة الفلسطینیة أنها أسهمت في تخفیض 

ي لحمناتج الث الوالتي كانت تشكل أحیانا حوالي ثل(ي الخارج  فینملعاالمالیة من ال

عاملة التي ترتفع فیها نسبة ال، كما أدت إلى إحداث ضرر بالغ في بنیة القوى )اإلجمالي

، والرتفاع الطلب ةلتالمتعلمین والفنیین، وذلك لعدم توفر فرص عمل لهم في األراضي المح

ًأن اصبح نظام التعلیم موجها لتلبیة حاجة الدول ونجم عن ذلك، أیضا، . لخارجایهم في لع
 كبیرة في سوق العمل  مشكلةكاهن ك برزتلذلینیة، وطسلسوق الفس للالمستضیفة، ولی

  .ینیة بعد تراجع فرص تصدیر العمالة لهذه الدولسطالفل

  

یع زًیالحظ أن هناك فارقا في التو ة،ر بالتوزیع القطاعي في هذه الفتقلعما یتیوف

فة  الضمن العاملین في% 33.1قطاع غزة، حیث أن حوالي  ویةربمن الضفة الغل كبین 

% 41.3في اإلنشاءات،   و% 10عة، ونافي الص% 15.5و عةافي الزر  عملوایةالغرب

% 14.8راعة،       وزلامنهم في % 22.1فعمل : أما العاملون في غزة . في الخدمات

  ).2 و1انظر الشكل  (مات خدالي ف% 56.2في اإلنشاءات و% 6.7في الصناعة، و

  

 )1998-1970 (یع العاملین في الضفة الغربیة منزوت: 1 لكش
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لي الك االستخدام  لزراعة لة في ا العما اعة  العمالة في الصن   العمالة في االنشاءات
  )1(بناء على البیانات الواردة في الجدول رقم : المصدر
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 )1998-1970(یع العاملین في قطاع غزة من زوت: 2 لكش
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االستخدام الكلي العمالة في الزراعة  العمالة في الصناعة العمالة في االنشاءات
  

  ).2(ء على البیانات الواردة في الجدول رقم بنا: المصدر

  

  

قطاع غزة تأثر  نأإلى  -مشكل عاب–القطاعي ي التوزیع  فلفارقعود هذا ایو

 بشكل أكبر من الضفة الغربیة، حیث انهارت معظم المؤسسات االقتصادیة 1967بحرب 

دي الجنی. (ن القطاع فقدوا مواردهمامن سك% 80ن أة فیه، إضافة إلى واالجتماعی

1988.(  

  

بالنسبة   بین الضفة الغربیة وقطاع غزةرالكبی ى، یعود الفارقرخأ جهة نم

روعة لمزا ةحسامغربیة تستحوذ على معظم اللا لضفةأن اللعاملین في قطاع الزراعة إلى 

من % 92، وعلى سبیل المثال فان حوالي )فقط في قطاع غزة% 9.6(، 90.4%

، )1997دائرة اإلحصاء المركزیة الفلسطینیة (ربیة غالضفة الة تقـع في مراألشجار المث

 من% 46ي الرائیل في التشغیل، حیث أن حوإسیضاف إلى ذلك اعتماد قطاع غزة على 

من عمال الضفة الغربیة في إسرائیل % 36ا عمل ینمب ، لیائرلقطاع عملوا في إسا لعما

  ).2 و 1انظر الجدولین . (1986في العام 

  

ي عدد العاملین في الزراعة، حیث ض واضح فانخفاجهة أخرى، هنالك  من
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 ألف 29.8 إلى 1970ألف عامل عام  42.4انخفض عددهم في الضفة  الغربیة من 

ًیا في قطاع نسب ربك أل، وانخفض عددهم بشك%)30والي بحأي  (،1987عامل عام 
أي (، 1987 ألف عامل عام 8.6 وأصبح 1970 ألف عامل عام 16.8غزة، حیث كان 

  ).2 و1ولین نظر الجدا ().%49 ليبحوا

  

فة الغربیة لضبین ا لعاملین في الصناعة في هذه الفترة فهي متقاربةا ةا نسبمأ

 سبةنلا ذهه، إال أن )قطاع غزةي ف% 14.8و، ةبیرفي الضفة الغ% 15.5(وقطاع غزة 

 في جنوب% 32 في سوریا، و24%في لبنان، و% 31(منخفضة مقارنة بدول أخرى 

یعود االنخفاض في نسبة العاملین في و. (UNDP 1996)) رفي مص% 22 وفریقیاأ

ي تلفة التخملاالقتصاد الفلسطیني، إضافة إلى المعیقات اة الصناعة إلى ضعف بنی

والتي من أهمها منافسة المنتجات  ،ینطسلفي فحتالل أمام تطور الصناعة عها االوض

یضاف إلى ذلك، صغر . الخ ...الصناعیة اإلسرائیلیة، ومعوقات الترخیص، والتسویق،

م یكن هناك سوى  ل1980 العام يحجم رؤوس األموال المستثمرة في القطاع الصناعي، فف

 ألف دینار 50ا عن ارهمثتس ادآت في الضفة الغربیة یزیشمنوع الجم مفقط من% 0.7

  ).1989خلیفة . (أردني

  

سات لمؤسدد اتراجع عي الصناعع  الظروف التي مر بها القطانع د نجمقو

 ة، وذلك نتیج1978 مؤسسة عام 2332 إلى 1967 مؤسسة عام 3261الصناعیة من 

 اهقارفتلصناعیة اإلسرائیلیة، والات مؤسساالل المؤسسات للمنافسة الشدیدة من قبض لتعر

 ةففقط في الض% 6وقد ارتفع عدد هذه المؤسسات بنسبة . لتسهیالت المصرفیة الالزمةل

في قطاع غزة % 31، في حین ارتفع بنسبة 1987ام عالحتى  و78منذ العام  ةیالغرب

  .)1997ماس . (خالل الفترة نفسها

  

ن نسبتها في الدول المجاورة یبة مقري لعاملین في قطاع الخدمات فها ةا نسبمأ

في مصر العام % 43، و1984في سوریا العام % 47بلغت  ثیح ،صروم مثل سوریا

في الفترة % 66.3باألردن، حیث بلغت رنة ا مقاضة جدخفسبة منلن، إال أن تلك ا1982
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ویالحظ هنا فارق كبیر ). 1998خلیفة  (1989في إسرائیل العام % 71، و1968-1989

في %  45ع غزة، وافي قط% 57.7(ة زن الضفة الغربیة وقطاع غی بلنسبة اذهفي ه

ید ازتت في امدیضاف إلى ذلك أن العاملین في الخ). 1987الضفة الغربیة في العام 

 إلى 1970 ألف عام 34.5من % (50 عددهم في الضفة الغربیة بنسبة  ازدادمستمر، إذ

 25.1من % (25نسبة ب همعدد أما في قطاع غزة فقد ازداد). 1987ام  عألف 51.7

  )2 و1انظر الجدولین ). (1987العام   ألف31.3إلى  1970 ألف العام

  

بیر في ك فارق كات، فلم یكن هنا اإلنشاءاع بالعاملین في قطقتعلی فیما اوأم

في قطاع غزة ن عاملیلنسبتهم في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، إال أن عدد ا

، ثم 1980-1971 ألف في الفترة 2.5متوسطة  إلى ما 1970 ألف عام 4.5انخفض من 

أما عدد . 1987 ألف عام 4.5، حیث عاد إلى 1987- 1980 إلى االرتفاع في الفترة دعا

 إلى حوالي 1970 ألف عام 8.4 الغربیة فانخفض من في الضفةاإلنشاءات  يفلین ماعلا

 آلف عامل 14زداد تدریجیا إلى أن وصل لی عاد ثم، 1975 – 1971 آالف في الفترة 7

  .1987عام 

  

  1993 – 1988 الفترة 2-1-2
  

 التي عاشها الشعب الفلسطیني تحت االحتالل اإلسرائیلي إلى وفت الظرأد

ة إضافة إلى اضك العمال في فعالیات االنتفوقد شار. 8/12/1987ضة في فااالنتاندالع 

. توطناتمسالشامل، وتوقفهم عن العمل في إسرائیل ولا توقفهم عن العمل أیام اإلضراب

طویلة في مواجهة یام استخدمت إسرائیل الحصار االقتصادي ومنع التجول ألكما 

حدوث تذبذب ملحوظ في أعداد العاملین  اضةالنتف ااآلثار المترتبة علىومن . االنتفاضة

غربیة، الضفة الیما شهدت ف غزة، عاطكان هذا التذبذب على أشده في قوئیل، افي إسر

 1  انظر الجدولین. (فقط% 2 بنسبة 90-87ًبسیطا في الفترة ) ارتفاع وانخفاض(ًتذبذبا 

  )2و
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ط، فق% 1.3 ةبسن ب1988 كان هناك انخفاض طفیف عامزة فع غاطقا في مأ

 39.5 وأصبح 1988لف عام  أ45.4كان % (13 بنسبة 89ثم انخفض بشكل كبیر العام 

 1990 عدد العاملین من قطاع غزة في إسرائیل في العام داد ازم ث،)1989ام عألف ال

لعاملین من ادد ض عخفان ف1991ما في العام أ). 2 و1ین ولجدانظر ال% (9بنسبة 

، )1991 ألف عام 55.9 إلى 1990 ألف عام 64.6من% (13.5الضفة الغربیة بنسبة 

لعاملین ا دأما عد. یید دخول العاملین إلى إسرائیل وتق،انیةلثاالخلیج  برسبب حب كوذل

هناك ن كا ف1992أما في العام . 1991فقط في العام % 3من قطاع غزة فانخفض بنسبة 

زاد بنسبة (  في إسرائیلالغربیة وقطاع غزة ضفة المنن رتفاع حاد في عدد العاملیا

ة في العام ضاالنتفا لا تراجع حدة أعمب، وذلك بسب)على التوالي% 31و 29.7%

ه عدد العاملین في إسرائیل إلى أعلى مستوى في الفترة  یف ، وهو العام الذي وصل1992

70-93.  

  

ضفة الغربیة لن ان ملیامدث انخفاض حاد في عدد الع حقد ف1993 ماعا في المأ

 سرائیل إ، وذلك بسبب بدء)على التوالي% 29.5و% 26انخفض بنسبة (غزة وقطاع 

 26، و93ل العام الخ ً یوما17حیث تم إغالق الضفة الغربیة (اإلغالق ة اسیتطبیق سب

یل، وعدم سرائ، وسیاسة التصاریح، وتحدید أعمار العاملین في إ)ًیوما في قطاع غزة

المراقب االقتصادي، العدد : ماس... (یل الخء بدخول إسرائاخضر الیةهوالسماح لحملة ال

4  ،1998(  

  

املین الكلي في كل من الضفة العد  عدمن(عاملین ال نسبة تفضخلك، انذك

 إلى 1987عام % 35.4في إسرائیل بشكل كبیر، حیث هبطت من )  غزةعاطالغربیة وق

، حیث ي قطاع غزةفدة ر حكث أة الغربیة، وكان االنخفاضضفي ال ف1993عام % 26.6

كما ). 2و 1انظر الجدولین  (1993عام % 26.5 إلى 1987عام % 46هبطت من 

أیضا، زیادة كبیرة في أعداد العاملین في كل القطاعات  ،ضةفانت االى علبترت

، وفي %25.5بة عة بنسرالزاالقتصادیة، ففي الضفة الغربیة ازداد عدد العاملین في ا

      ، وفي الخدمات بنسبة%54.3نسبة اإلنشاءات ب  وفي،%28.4ة سبالصناعة بن
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:  أعداد العاملین على النحو التالييادة فیزل، أما في قطاع غزة فقد كانت ا24.7%

% 39.3في اإلنشاءات، و% 18.8 الصناعة، ويف% 17.9 و،%91.8بة بنس لزراعةا

  ).2 و1انظر الجدولین . (في الخدمات

  

  

  

 عاتافي توزیع العاملین بین القطیالحظ، أیضا، عدم وجود تغیر كبیر  إال أنه

    قةالمختلفة في الضفة الغربیة، ففي الزراعة، مثال، انخفضت النسبة عن الفترة الساب

كل شب ي القطاعات األخرى فقد ارتفعتا فم، أ نقطة مئویة%4.8 ارقدمب) 67-87(

 في %2.5في اإلنشاءات، و% 1.4في الصناعة، و% 1طفیف، حیث زادت بمقدار 

لزراعة والخدمات اات طاع قفيع غزة فقد انخفضت النسبة في قطاا أم. الخدمات

ة ة حاددایناك زه نعلى التوالي، في حین أ% 1.4، و%1، و2.4 % والصناعة بمقدار

ذه الزیادة ناجمة عن االنخفاض الذي هو ،%5.3املین في اإلنشاءات بمقدار نسبة العفي 

اد المحلي، وألن معظمهم االقتص إلىا حصل في عدد العاملین في إسرائیل، حیث تحولو

 فقد تحولوا إما إلى البطالة، أو إلى القطاعات التي ال تحتاج إلى مهارة ةمهر الیر غمن

  . ي اإلنشاءات والزراعةاعقطصة ة، وخایلاع

  

  2000ى منتصف تح 1993 نمفترة ل ا2-1-3
  

 نب المؤثرةالفترة عن غیرها من الفترات األخرى، وذلك لتعدد الجواه تلف هذتخ

لمرحلة دخول السلطة الفلسطینیة وبروز القطاع اذه ت ههد ش العمالة الفلسطینیة، فقدعلى

لین ماعة اإلغالق اإلسرائیلي، والتذبذب الحاد في عدد الاسحدة سید العام، إضافة إلى تزای

  . في إسرائیل

  

وتجدر اإلشارة بدایة إلى أن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني أصبح 

البیانات اإلسرائیلیة، بسبب اختالف المنهجیة   عنتلفتخي لمصدر الرسمي للبیانات والتا

ن تتم مقارنة بیانات هذه  بمكان أوبةصعفمن ال ي،لبالتاو ،والمنطقة المغطاة بجمع البیانات
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مع بیانات الفترات السابقة الصادرة عن جهاز اإلحصاء اإلسرائیلي، یضاف إلى ذلك  ةرالفت

اإلحصاءات اإلسرائیلیة أو الفلسطینیة،  في اءوس  غیر متوفرة1994 في العام اتبیانال أن

  .وأنها مقدرة فقط

  

، والذي نجم فیظاید دور القطاع العام في التورة هو تزلفت ایز هذهمی وأهم ما

ن ملیاعالد عن تشكیل وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، فقد بلغ عد

ألف موظف، واستمر عددهم بالتزاید حتى  22 ليحوا 1994 فصتم منفي القطاع العا

ي بزیادة نسبتها ، أ1999عام ال  مننيع الثابرلایة اهن  ألف مع105.56وصل إلى حوالي 

وقد بلغت نسبة العاملین في القطاع ). مراقب االقتصادي، أعداد مختلفةلا ماس،% (380

ة حتى النصف یب الغرفةضلافي % 18.6و غزة، اعقطمن العاملین في % 33.1العام 

ت ادقد ازدو). 2000ماس، المراقب االقتصادي، العدد السادس  (1999الثاني من العام 

وقت، إذ زادت حصة االستخدام العام لا العام كمصدر لالستخدام مع مرورالقطاع یة همأ

صف الثاني من العام یة النهان% 23 إلى أن وصلت 1995نهایة العام % 15.8من 

في دوائر الخدمة % 55: لون في القطاع العام على النحو التاليماع العوزتیو. 1999

ین في القطاع الحكومي ب العاملوتستأثر روات.  واألمنطةالشرة ي أجهز ف%45المدنیة، و

 لسنوات ل%59و% 53و، %62    ات الحكومیة الجاریة، حیث بلغت نسبتهاقفنبمعظم ال

ع اورغم حداثة نشأة القط). 1998 سحیلم(لي التوا لى ع1997، و1996 و،1995

، رهلتظاهرة التضخم وال:  في فلسطین إال أنه یعاني من مشكالت عدة أهمهايموكالح

یة واإلداریة، والبیروقراطیة، واالفتقار إلى التخصص المهني ل الوظیفل في الهیاكالختاالو

 ثیحاهرة التلوث اإلداري،  ظبروز إلىوالمهارة اإلداریة، وتدني الكفاءة بشكل عام، إضافة 

. اإلهمال في اإلدارات الحكومیة، وتتعاظم المحسوبیة، والالمباالة، والفساد اإلدارينتشر ی

  ).1998 سلحیم(

  

یاسة اإلغالق اإلسرائیلي لمناطق السلطة س مذه الفترة بتعاظه تز تمیامك

د تزایدت أیام ق و،1993م الفلسطینیة، فقد بدأت إسرائیل بممارسة هذه السیاسة منذ العا

 یوما في قطاع 26 یوما في الضفة الغربیة و17ع، إذ بلغ عددها متسارل كشباإلغالق 
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ما في قطاع وی 138لغربیة و الضفة ا یوما في132إلى ت أن وصل ، إلى1993غزة العام 

 أیام خالل النصف 6، وعادت لتنخفض تدریجیا حتى وصلت 1996غزة خالل العام 

  ). 2000س داساقب االقتصادي، العدد الالمر: ماس. (1999األول من العام 

  

ي تلااآلثار االقتصادیة الناجمة عن اإلغالق الخسارة الكبیرة في اإلنتاج  ومن

 ذلك الخسارة الكبرى في العمالة المحلیة، إلىصادیة، یضاف ات االقتكافة القطاعب قتلح

من القوى % 50 إلى صلیث تإذ ترتفع نسب البطالة بشكل حاد خالل أیام اإلغالق، بح

  )1997مل ع الرةاوز. (ةالعامل

ائیل سرًذه الفترة تذبذبا متزایدا في أعداد الفلسطینیین العاملین في إ ها شهدتكم

 131.034 إلى 1995 ألف عامل نهایة العام 64.88عددهم من ذ ارتفع مستوطنات، إالو

مسح : طینيلفلساء صاحزي لإلالجهاز المرك (2000ألف في نهایة الربع األول من العام 

أي  ).2000المراقب االقتصادي، العدد السادس : ماس ،2000 ،16رة دولا-القوى العاملة

نهایة % 16.1سطینیین، مقارنة بـ عمل للفل فرص النم% 22 قتصاد اإلسرائیلي وفراالأن 

 من  فرص العمل الجدیدة خالل% 34 االقتصاد اإلسرائیلي وفر أنكما . 1995العام 

: ماس (2000 األول من العام الربعة یاه حتى ن1995من نهایة العام تدة ملم ارةالفت

  ).2000سادس لالمراقب االقتصادي، العدد ا

  

  

  طاع غزةقو عاملین في الضفة الغربیةالزیعات تو 2-2
  

أعداد العاملین، فإن معرفة توزیعهم طلقة في الملتغیرات  اأهمیة افة إلىضإ

 لىساعد في فهم التغیرات الهیكلیة التي تحدث في تركیبة الطلب عحسب بعض المعاییر ت

 رسم السیاسات واإلجراءات الالزمة يفیسهم د ق اتجاهات هذه التغیرات، مم وا،لملعا

 هذا القسم على تحلیل فيوسیركز ال. ةیب السلتارلتعزیز التغیرات اإلیجابیة ومواجهة التغی

، وذلك لتوفر بیانات 2000ربع األول من العام  حتى ال1995الفترة الممتدة من العام 

ات عتوزی عم تتبیتسو .ركزي لإلحصاء الفلسطیني المزهالج اإحصائیة مفصلة من قبل
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ا حتى هنمتوفر ی يوى العاملة، والذقلاالعاملین حسب ما جاء في النشرات الدوریة لمسح 

  .دورة) 16(راسة  هذه الدإعداد

  

في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، كل على ة توزیعات العاملین سارستتم دو

ل التحلی شملیسو. خرىأل ةقاتجاهها قد یختلف من منطیة وانفراد، إذ أن التغیرات الهیكل

والمستوى ، لعملیة ا والمهنة، والحالة،يددراسة توزیع العاملین حسب النشاط االقتصا

  .الجنس، وعدد ساعات العملدراسي، وال

  

املین حسب النشاط االقتصادي، فیالحظ من الجدولین   توزیع العثیحا من مأ

  -:  ما یلي4 و3

Γ  وقد تراجعت هذه ، %13.9ة یبرغة الفضفي ال صة العمالة الزراعیةحط سغ متوبل
ربع الخالل % 10.7 إلى 1995لث العام اثلخالل الربع ا% 13.3النسبة من 

عمالة الزراعیة من أما في قطاع غزة، فقد تزایدت حصة ال. 2000عام ال من األول
 ن األهمیة أویالحظ%. 10.69، وبلغت في المتوسط %16.9إلى % 10.8

 مختلف ما بین الضفة الغربیة اهر باتجسیت متخدافي االس سبیة للقطاع الزراعيالن
ًعب دورا غربیة یلاعي في الضفة الرزلطاع اقلا من ذلك، فان مغروبال. وقطاع غزة

 غزة، وقد یعزى ذلك إلى محدودیة الموارد في االستخدام أكبر منه في قطاع
 ةلعمالا یالحظ تذبذب أهمیة  كما.ربیةلغ افةالزراعیة في قطاع غزة مقارنة بالض

 الزراعي عاط من دورة ألخرى، وقد یعزى ذلك إلى موسمیة العمل في القةیعاالزر
ن مناطق الفلسطینیة من جهة أخرى، إذ أ للئیلیةاإلسرا اإلغالق ةسا، وسیةهجمن 

القطاع الزراعي یشكل شبكة أمان لبعض العاملین، مما یزید من أهمیة القطاع 
  .ل فترات اإلغالق ل خال العمرصلفر الزراعي كمصد

  

Γ  إلى1995في الربع الثالث من العام % 18.8صناعیة من اللة ام العاجع حصةتر  
رة ة، وتالحظ الظاهة الغربی في الضف2000من العام  ع األولرب اليف% 15.4

  % .12إلى % 15.2نفسها في قطاع غزة ، إذ تراجعت النسبة من 
  

Γ  ضفة لفي ا% 24.3  إلى%20.3اإلنشاءات من  العمالة في قطاعة اید حصتز
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وأما في قطاع غزة، . من مجموع العاملین% 21.4لمتوسط اي ف بلغتو بیة،رالغ
خرى، من دورة ألكل كبیر طاع اإلنشاءات تتذبذب بش قالة فيعمصة الح نفا

  %.16.9وبلغت في المتوسط 
  

Γ  الضفة ي  فامة قطاع التجارة وفرعي المطاعم والفنادق في االستخدهمات مساثب
ً وشهدت تراجعا في قدرتها ،%18.9 هلمعدا ملة فیها الت العمذ شكالغربیة، إ
  .اع غزةقطفي % 12.9 إلى% 18.6ن م التشغیلیة

  

Γ  ت في االستخدام للثبات في كل من قطاعات النقل والتخزین واالتصاال ل حصةمی
في % 4.4و % 3.5الضفة الغربیة وقطاع غزة، إذ بلغت حصتها في االستخدام 

  .اليوتلالى  عةع غزاة الغربیة وقطضفال
الة في القطاع عمیها ال فة قطاع الخدمات والفروع األخرى، بمامیاید أهتز

% 24.9إلى % 22.7 من  حصة الخدمات في العمالة إذ زادتالحكومي، في االستخدام،

ویالحظ هنا ارتفاع . ةزغ عطاي قف% 38.5إلى % 35.2في الضفة الغربیة، ومن 

ة بما هو علیه في الضفة الغربیة، نراقة مغز عطات في قاع الخدماسبیة لقطالناألهمیة 

اع غزة مقارنة ام في قطرتفاع األهمیة النسبیة للعمالة في القطاع الع اویعزى ذلك إلى

  .لغربیةبالضفة ا

  

 أن 2 و1دولین لج امن األرقام المطلقة لعدد فرص العمل، فیالحظ یثا من حأم

 عمل بین الفترة ةصرف) فلأ 46.6(بمقدار ع لغربیة ارتفا الضفة يعدد العاملین ف

، یلیه ) ألف فرصة عمل19.1(اع الخدمات قطادة في زی، وتركزت هذه ال1995-1998

 3.3(، والصناعة     ) الف8.2(، ثم الزراعة )مل ألف فرصة ع15.8(شاءات طاع اإلنق

ل مل خالعفرصة ) فل أ17.7( تزاید عدد العاملین بمقدار قد، فزةأما في قطاع غ). ألف

طاع لیه قی ،) ألف فرصة عمل9.6( الزیادة في قطاع الخدمات هذه كزتتروالفترة نفسها، 

 في القطاع الزراعي فقد  العمالة، أما)لف أ0.8(، ثم الصناعة ) ألف8.9(اإلنشاءات 

  .فرصة عمل)  ألف1.9(تراجعت بمقدار 
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 بین األنشطة نتقدم وجود تحوالت هیكلیة في توزیع العاملیا حظ ممیال

زاید أهمیة قطاعي الخدمات واإلنشاءات من حیث األهمیة ت يفها صرحن مكادیة یصاالقت

  . االستخدامناعة في اعة والصة والمطلقة، وتراجع أهمیة قطاعي الزریبسنال

  

اع تفار 6و 5 توزیع العاملین حسب المهنة، فیالحظ من الجدولین یثا من حأم

% 24.6و% 29حصة العاملین في المهن األولیة والحرف، إذ بلغت حصتهم في األولى 

كما . %22.5وفي الثانیة و ،%28 في الثانیة، أما في قطاع غزة فبلغت في األولى

في % 3.9لین في اإلدارة العلیا، إذ بلغت في المعدل ظ، أیضاً، تدني حصة العامیالح

في ن لعاملیا حصة دحظ تزایوبشكل عام، یال.  قطاع غزةفي% 3.1وة الضفة الغربی

اعة والعاملین بال حصةع األولیة، واإلدارة العلیا، والفنیین، ومشغلي اآلالت، وتراج المهن

ة، فیالحظ تزاید حصة المهن أما في قطاع غز. اعة في الضفة الغربیةالزرفي الحرف و

 والفنیین الین في اإلدارة العلیماألولیة، والعمالة الماهرة في الزراعة، مقابل تراجع حصة العا

  .ین في الحرف والباعةلماعلاو

  

ً نسبیا في توزیع العاملین ًارالك استقرنا أن ه8و 7ن في الجدولی ظحا یالمك
اجع حصة العاملین كأرباب عمل في قطاع عملیة في الضفة الغربیة، وترلحالة الحسب ا

إلى   % 20.4 ًا في الذین یعملون لحسابهم منیدزاوت، %3.6إلى % 6.1غزة من 

23.7.%  

  

 أجر في بغربیة بقطاع غزة یالحظ انخفاض حصة العاملینلا ةلضف انةرامقد نعو

لك وقد یعزى ذ.  غزةفي قطاع% 65.4 مقارنة بـ) في المتوسط% 55.6(ربیة غلالضفة ا

إلى ارتفاع أهمیة القطاع العام في التوظیف في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربیة، إذ أن 

  .أجربالعمالة في القطاع العام جمیعها 

  

 اومن  أتیذلاین ملا إلى أن حصة الع10و 9 لجدولیناانات الواردة في یبلشیر اتو

، وتمیل هذه النسبة فة الغربیةلضفي ا% 20.9ل عد سنة دراسیة تبلغ في الم12أكثر من 
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 سنة 12 إلى 10مرور الوقت، وینطبق األمر ذاته على الذین أتموا ما بین یادة مع إلى الز

 للتراجع مع مرور لتهم تمیص سنوات دراسیة فان ح7هوا أقل من أن الذین ادراسة، أم

ب تفاع مستوى النوعیة للعاملین، كما أن فرص العمل الجدیدة تتطلرا ر إلىیشی مات، قالو

ع غزة فان توزیع العاملین ا في قطاأم. ًمتزایدا مع مرور الوقتو ىًیا أعلمیلمستوى تع

  .رنة بالضفة الغربیةقا مقتحسب المستوى التعلیمي یمیل إلى االستقرار مع مرور الو

  

ن م رولذك اةة وقطاع غزة بغلبة حصیربغلاة فالعمالة في كل من الض زیا تتممك

في % 90.6یة وربفة الغلضفي ا% 84إذا بلغت حصة الذكور العاملین مقارنة باإلناث، 

  ).12 و11أنظر الجدولین . (قطاع غزة

  

لضفة الغربیة والى الزیادة في قطاع غزة،  ابات فيثاإلناث إلى ال ةصمیل حتو

 حصة الذكور من عى ارتفازد یعقو%. 13.2 إلى 10.45اإلناث من ة إذ ارتفعت حص

لفلسطیني الذي یقدر عالیا دور المرأة في البیت، إضافة إلى ین إلى طبیعة المجتمع الالعام

اع معدل مساهمة تفكما أن ار. األعمال العائلیة التي قد ال تعكسها المسوح اإلحصائیة

ور من العاملین، إذ كذلعمل على زیادة حصة ا یباإلناث الذكور  في القوى العاملة مقارنة

في قطاع غزة، مقابل % 65.4ة ولغربیة افي الضف% 70.8بلغ معدل مساهمة الذكور 

  .ةغزع طافي ق% 4.7معدل مساهمة اإلناث في الضفة الغربیة و% 11.2

  

 13 لولجد انساعات العمل، فیالحظ م حسب عدد ینملع العای توزیثا من حأم

 فأعلى، إذ ارتفعت حصتهم من یا أسبوععةسا 35 ةمرتفاع حصة الذین یعملون عمالة تاا

راجعت حصة الذین یعملون أقل من  ت،بل ذلك، ومقا1995ام ع% 77.6إلى % 73.6

  .یل التشغيشیر إلى تحسن ملحوظ ف ی، ما%2 إلى% 5.5ً ساعة أسبوعیا من 15

  

  

  اسي للطلب على العملیقلاذج مونظري واللن اإلطار ا2-3
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غب ویقدر المنتج على یر التي مل على العمل بأنه كمیة العلبرف الطیع

وبما أن استخدام عنصر . دة وعند مستویات أجور محددةمنیة محدة زاستخدامها خالل فتر

إنتاج السلع والخدمات فان ر اصعنالعمل لیس غایة في حد ذاته، بل هو عنصر من 

ًقة وترابطا وثیقا بین الطلبك عالهنال  والطلب على السلع والخدمات التي لمعلى اعل ً

ن  مDerived demandشتق أن الطلب على العمل هو طلب م إذ ،المعینتجها ال

  .على السلع والخدماتب الطل

  

ة طرق بعأر بنالك طرق وأسالیب عدة لتقدیر الطلب على العمل یمكن حصرهاهو

(Hamermesh 1986): -  

  

ى العمل على انه طلب مشتق من الطلب لع بلطل الكالسیكیة التي تحلالطریقة ال  .1

ن خالل شروط  ممللع األمثل لویتم تحدید مستوى التشغیل. اتوالخدمع على السل

ق من شتالتي تو،  Marginal productivity conditionsاإلنتاجیة الحدیة 

سب وح .لیل التكالیفتقم األرباح أو یة أن المنتج العقالني یهدف إلى تعظضیفر

المردود المالي  دما یتساوىعنالشروط یتحقق االستخدام األمثل لعنصر العمل  هذه

العامل الحدیة ة ع تكلف مMarginal revenue productاإلضافي للعامل 

Marginal Factor cost ،على لبلط ا هذا الشرط یمكن اشتقاق دالةلومن خال 

م األرباح، یظعتلة حا ر اإلنتاج وأسعار المنتجات فيصالعمل كدالة في أسعار عنا

  .صر اإلنتاج في حالة تقلیل التكالیفناأو كدالة في حجم اإلنتاج وأسعار ع

قوم على فكرة التقدیر المباشر للطلب على العمل، من خالل تحدید نیة تثاالیقة الطر .2

خالل دالة  من حجم العمل الالزم النتاج كمیة معینة من السلع والخدمات، وذلك

ة لادادة صیاغة إعمن ثم  وQ=F(L,K)ًة اإلنتاج أوال لاد دیدتح یتمذ اإلنتاج، إ

یث ح. L=h(Q,K) ًاابعً متغیرا  تمل عنصر العحبحیث یص بK,Qاإلنتاج بداللة 

  1.لعمنصر ال عLالمال و س نصر رأ عKجم اإلنتاج و  حQل تمث

 ، بحیث"ى عناصر اإلنتاجي علالطلب النسب"ة الثالثة فتسمى طریقة یقا الطرأم  .3

                                                
  Intriligator, 1978ت هذه الطریقة یمكن الرجوع إلى لمعلومات حول استخداما ازید منلم
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 الطریقة هذه تهتمو. (K/L)التابع هو حصة العمل من رأس العمل  ریغلمتا صبحی

  .البعضل بعضها إحالل عناصر اإلنتاج محبتقدیر مرونة 

ة مثل عیعات فرمورابعة تقوم على فكرة تقسیم عنصر العمل إلى مجالطریقة ال  .4

 لك على بلطل ار واإلناث، ویتم تقدیرلذكوالعمالة الماهرة وغیر الماهرة أو ا

  .لمعادالت اآلنیةان نظام مكجزء ل مجموعة من العم

  

دالة الطلب، وذلك ي تقدیر ام الطریقة األولى فذه الدراسة، استخده يیتم فسو

تقدیر هذه الدالة، إذ أن ت متطلبا للمالءمة المعلومات المتوفرة عن االستخدام في فلسطین

الثة ثقة الریما الطأوفرة، متر یغ هي وKب بیانات حول رأس المال تتطلالطریقة الثانیة  

 المال ً أیضا، معرفة عنصر رأسمرونات االحالل، وهي تتطلب، ریها تركز على تقدنفإ

K،یر  غالرابعة تتطلب معلومات تفصیلیة حول مكونات عنصر العمل وهية الطریق و

  . ًة أیضافرمتو

  

  :اسةرد الذهالذي سیتم تقدیره في هاسي رض موجز للنموذج القیع يما یلیف

  

لفة مد تكعتالتي ت و، (TC)تقلیل تكالیف اإلنتاج هدف إلىیض أن المنتج رالى افتع

ابة دالة التكالیف على شكل كت یمكن ،(Fc)ابتة كلفة الثعناصر اإلنتاج والت

Tc=WL+rk+Fc ،یث أن حKرأس المال وصرمثل عن ت Lل وعمنصر ال عw,r 

حدید تمنتج الویحاول . تواليلا ى عللمالع و كل من عنصر رأس المالعارسأمثالن ت

مكن أقل ما یجعل تكالیف اإلنتاج  اإلنتاج الواجب استخدامه لرصاجم األمثل من عنحال

ناصر اإلنتاج ،  عوبما أن اإلنتاج یعتمد على. شریطة تحقیق حد معین في حجم اإلنتاج

Q=f(L,K)دالة الكرانج  شكلغة دالة الهدف علىیایمكن ص ف Lagrange function 

   صبحالتي تو

   

  انجكراعف المض ل تمثλیثبح

),(( KLQQfcrKwLZ −+++= ολ
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  : األولى لتقلیل هذه الدالة هيجةردل اطوشرو

  

  

  

  

  

  

نحصل على ) بعد اعادة كتابتها(األولى على الثانیة  معادلةلاسمة  قلالخ منو

ر إلى أن شیالذي ی و،MPL/MPK=(w/r)… (4)شرط االستخدام األمثل، إال وهو 

ر جیة الدینار األخیر المنفق على عنصاتنإ األمثل للموارد یتحقق عندما تتساوى االستخدام

 اإلنتاجیة  احتسابوبعد. اجیة الدینار األخیر المنفق على عنصر رأس المالتنإالعمل مع 

یمكن اشتقاق دالة ) 4(معادلة رقم لها في اضالمال وتعویس مل ورأعحدیة لعنصر الال

وعلى . اإلنتاج جمحعلى أسعار عناصر اإلنتاج، وتمد الطلب على العمل والتي تع

  (%). سبة  نلى شكل عCobb-Douglasلة ادبكن تمثیلها افتراض أن دالة اإلنتاج یم
  

  

وبتطبیق . نزممثل ال تtطأ، لخقدار ا م= eجم اإلنتاج، ح = Q ث تمثلحی

 تصبح على لعملالخطوات السابقة على هذه الدالة یمكن استنتاج أن دالة الطلب على ا

  :شكل
  

    

  

 Desiredفیه م العمل المرغوب داخستى اتوس م*Ltلحالة ا ههذي مثل فت

levelة التوازنا في حالس عادة بساعات العمل المرغوب في استخدامهقاالتي ت و .

ب في و تقدیر ساعات العمل المرغوب في استخدامها إلى عدد العمال المرغنم لتحوللو

، مس حول ساعات عملهیلو لینامعات المتوفرة هي حول عدد العلومیفهم، ذلك أن الموظت

   :قة التالیةعریف المتطاب تیمكن

θα
t

B
tt eKALQt =

 
)5........()ln(ln 321

* ta
r
waQtaaLnLt o +++=  
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L*=H*E*  
  

 *Eل، و لكل عام العملاتدد ساع ع*Hت العمال، وعامثل سا تL یث إنح

  أو*E*=L* /Hل، بحیث یصبح عدد العمال مادد العع
  

) 6(1nE*=Ln L*-LnH*.……    
  

  :  یصبح لدینا5ة رقم عادل  في الم6ة رقم دلمعاالتعویض وب

  

  

  
  

الحقیقي د  العدإلى  التوازندنعمهم  عدد العمال المرغوب في استخدافي لتحولول

 نه للتحول، إذ أن هنالك فجوة زمنیة تستغرقهایمعة لیآمن العمال فانه ال بد من افتراض 

 ة من خالل آلیةعملییل هذه المثیمكن ت وE*tتصبح مساویة لـ  لEtتحول لتغییر لعملیة ا

ج یعدل تنمن ال على أنصالتي ت وPartial adjustment mechanismیة زئجل التأقلما

ي، وخالل فترة ئجزل شكباستخدامه من عنصر العمل للوصول إلى االستخدام األمثل 

  .لتعدیلاى سرعة لد مدتها عتمزمنیة تع

  :لشكغة هذه اآللیة على یایمكن صو
 
     ث أن           حی

  .  ولتحة العر س λ تمثلو                            

  

  :ل دالة لوغاریتمیةكش دة صیاغة آلیة التحول علىاعإمكن یو

  

  

  

  یناد لبحصی) 7 (قمرة لداعي الم  فLnE*tمة قیتعویض وب

7.....)()( 321
* ta

r
WLnaLnQtaLnHaELn ot ++++=

λ)*(
11 −−

=
tt E

Et
E
Et  

)*( 11 −− −=− tt EEtLnLnELnEt λ  

10 ≤≤ λ  
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وهذه الصیغة هي التي سیتم تقدیرها .  في الفترة السابقةامستخد االEt-1مثل وت

  .في هذه الدراسة

  

 Endogenous technologicalیةاتذف القدرات التكنولوجیة العضلًظرا نو

capabilities،امیة، ولكون تقنیات اإلنتاج مستوردة من الخارج بشكل عام، نلال دو في ال

صفر، وجرت العادة  الًیبا من قر(r)صر رأس المال عنر سعر یأن یكون تأثع ه یتوقانف

 (t) نصر الزمعنما أن  ك،(Allen 1967) عند تقدیرها 8على إسقاطه في المعادلة رقم 

رأس المال على الطلب على  ما أن یعكس تأثیر التطورات التقنیة، واستخدضترن المفم

  .العمل

  

   -:لطلب على العمل كما یلياح محددات صب ت8 رقم لةلمعادا لن خالم

  

جم اإلنتاج ین حوتتوقع النظریة االقتصادیة أن تكون العالقة موجبة ب: م اإلنتاجحج  .1

 طلب مشتق من الطلب على السلع لب على العمل هوطلا ألنل موالطلب على الع

  .خدماتلاو

ًالبا، ویمكن تقسیم  ساألجورر یأث تونوقع النظریة االقتصادیة أن یكتتو: األجور  .2
األول یعكس أثر االحالل : ییر األجور على الطلب على العمل إلى قسمینتغتأثیر 

substitution effectثر التوسع  أيلثانا وexpansion effect،یل مثیمكن ت و

  -):8(ي یمكن اشتقاقها من المعادلة رقم تلاهذه اآلثار من خالل المعادلة التالیة 
  

  

  
 

)8...()( 413210 tLnE
r
wLnLnQLnE ttt ∝+∝+∝+∝+∝= −  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 25 

 جهة الیمین أثر االحالل، وهو ذو إشارة سالبة، أما المقدار  مندار األولمقبین الوی

  : یتكون من جزأین سع ومین فیقیس أثر التویال جهة نمالثاني 
 
 
 
 

rw
p

P
Q

∂
∂

∂
∂

  

  

بة، والثاني  جوملى االستخدام وهو ذو قیمة  عاإلنتاج تغییر حجمر ثبین أویاألول   

 تغییر(وأثر ذلك ) ة موجبةذو قیم(اإلنتاج ع غییر األجور على سعر بی تین أثریب

ع ذا  لتوس، وبذلك یكون أثر ا)ذو قیمة سالبة(على حجم اإلنتاج ) اإلنتاجسعر 

  .قیة ستؤدي إلى تقلیل االستخدامیحقاألجور ال دةاقیمة سالبة، لذا،  فإن زی

 المتغیر في عملیة التحول من ذایخدم ه و:Et-1دام في الفترة السابقة تخم االسحج  .3

  .البةسجبة أو واألمثل، وقد تكون إشارته م تخداماالس إلىاالستخدام الحقیقي 

 technologicalر التطورات التكنولوجیةر أثیعكس هذا المتغی: نزمغیر المت  .4

progressوقد تكون . ام مع مرور الوقتدختیر في رأس المال على االستغأثر ال و

  .إشارته موجبة أو سالبة

  

من  ة االستخدام المقدرة لكلدلیة من معا إحصائما إذا كانت هنالك فروقفیلتأكد ول

 دةاحو كان یمكن تقدیر معادلة ما إذا  أو(Unrestricted) الغربیة وقطاع غزة ةالضف

ذ الصیغة أخالذي ی Chow testر ابتسیستخدم اخو .(Restricted) ًعا مهمایللك

  -:التالیة

 )2,,(
)2/()(

/)(
* 21

21

knnrF
knnSSEU
rSSEUSSER

F −+−
−+

−
= α  

  

 للضفة الغربیة أ المقدربعات عامل الخطرع ممومج مثل تSSEUأن  ثحی

 ةعادللممربعات عامل الخطأ لع مثل مجمو تSSERوقطاع غزة كل منها على انفراد، و
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E
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 Kة لكل منطقة، وینجم الع حn2,n1و) دة لكال المنطقتینأي تقدیر معادلة واح (ةدیمقلا

  . ةحالالي هذه  ف Kالقیود وهي تساويد مثل عد تrو ،ةمالت المقدرة في المعادلعادد المع

  

  

  وذج اإلحصائينمائج النت 2-4
  

 1993 –1970 باستخدام سلسلة زمنیة للفترة اإلحصائيلقد تم تقدیر النموذج 

 وفرها الجهاز المركزي التي ولم تستخدم البیانات اإلسرائیلي، اإلحصاءوالتي وفرها مكتب 

 هو اختالف منهجیة جمع األول:  وذلك لسببین،1995عام ال الفلسطیني منذ لإلحصاء

 مقارنة بتلك التي یستخدمها الجهاز  اإلسرائیلیة اإلحصاءاتالبیانات المستخدمة في 

.  التغطیة والتعریفات المستخدمة خاصة من حیث شمولیة، الفلسطینيلإلحصاءالمركزي 

تغیرات أن  إذ. اإلسرائیلیة ال یمكن اعتبار البیانات الفلسطینیة امتدادا للبیانات ،وبالتالي

 ، في بعض المتغیرات1995عام البیانات ب 1993ام العحدثت عند مقارنة بیانات  كبیرة

تقدیر النموذج عند دمج ن إ ف، لذا2 تغیرات هیكلیة في سوق العملاعتبارهاوالتي ال یمكن 

ما السبب الثاني فهو ان أ 3.دقیقة غیر أوالفترتین قد یؤدي إلى نتائج غیر منطقیة 

 باألسعار الفلسطیني تنشر لإلحصاء من الجهاز المركزي ةالبیانات النقدیة  المتوفر

م  الحقیقیة لباألسعار تقدیرها محاولة وعند ، الحقیقیةباألسعار ولیست متوفرة ،الجاریة

-1970 اقتصار النموذج على الفترة أن إدراكناومع . اإلسرائیلیةنستطع ربطها بالبیانات 

 هذه التطورات سیتم أن إال، 1993عام ال لن یعكس التغیرات التي حدثت بعد 1993

عام ال من األول حتى الربع 1993عام الرصدها من خالل التحلیل الوصفي للفترة من 

2000.  

 ة،زغع اطقلیة وربج القیاسي للضفة الغنموذ نتائج ال15 و14الن رقم دوین الجیب

  -:ویتضح منهما ما یلي

                                                
 كما یتضح من واإلنشاءاتمثال على ذلك هو مضاعفة عدد العاملین في الضفة الغربیة في قطاعي الصناعة    2

 .1الجدول رقم 
 .ن المتغیرات خاصة اتجاه العالقة بی، النتائج ال تتفق مع النظریة االقتصادیةأنتم فعال دمج الفترتین معا وتبین    3
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یرات غطاعات، ما یعني أن المتلقجمیع ا لR2ل التحدید المعدل امتفاع معار  .1

وقد یكون . األیدي العاملةلى غیر في الطلب عتالمستقلة تفسر الجزء األكبر في ال

 دیدح التملي الضفة الغربیة، إذ بلغ معااالستثناء من ذلك هو قطاع الزراعة ف

الغربیة بالتقلبات  ةفذلك إلى تأثر القطاع الزراعي في الضى قد یعز و،0.62

لمقدرة اعادالت م الداللة اإلحصائیة للار اختبدوعن. رنة ببقیة القطاعاتقا، میةالجو

  . ذات داللة إحصائیة على المستویین الكلي والقطاعيًها جمیعاتبین ان

  

اعي ذو تأثیر إیجابي وذو طقلاي ولكلامستویین الناتج المحلي على حجم البین أن ت  .2

خدام بالنسبة للناتج المحلي  االستالغربیة، إذ أن مرونة ةفداللة إحصائیة في الض

تتطلب % 1بة  خدام بنس، ما یعني أن زیادة االست0.25على المستوى الكلي بلغت 

 قطاعات نفي كل م% 1م بـ تخدا، وزیادة االس%4زیادة الناتج المحلي الحقیقي بـ 

% 8.3و% 3.2بـ  تاالزراعة والصناعة واإلنشاءات تتطلب زیادة إنتاج تلك القطاع

  . تواليالى عل% 4و
 

ي تتطلب زیادة عع الصناا خلق فرص عمل في القطأن إلى جتشیر هذه النتائ

االستثمارات أكبر من بقیة القطاعات، ما قد یشیر إلى ضخامة  بنسب اإلنتاج

ه القطاع الصناعي في خلق فرص بعلیقد لذي الدور ا ةبة لذلك، ومحدودیمطلوال

جزئي لئج هو معامل االرتباط اتالن اادمة، وما یؤكد هذهقلاعمل خالل السنوات 

المستوى  على بین االستخدام واإلنتاج% 75و% 37و% 76و% 81الذي بلغ 

 قطاع ا فيأم. اءات على التواليالكلي في قطاعات الزراعة والصناعة واإلنش

 أثیر الناتج المحلي على االستخدام لیس له داللةتأن  یر إلىشائج تتنلغزة فان ا

تأثیر على ث دون إحدا% 1 الناتج المحلي بـدةیا زصائیة، أي انه یمكنحإ

% 15ستخدام والناتج المحلي ي بین االعامل االرتباط الجزئمإذ بلغ  االستخدام،

اع إنتاجیة العامل، أو تفإلى ارك ل ذد یعزىوق). 4 و3شكلین انظر ال(فقط 

  غیرطاقة اإلنتاجیةلا إحالل عنصر رأس المال محل عنصر العمل، أو ارتفاع

ذ أن حجم الناتج إطاعي، قستوى الالم ىلف عتلخإال أن األمر ی. المستغلة
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ة وقد تبین أن زیاد, قیقي ذو أثر إیجابي وذو داللة إحصائیةطاعي الحالق

عة والصناعة واإلنشاءات تتطلب زیادة ارزعات الاطقفي % 1ـ  باماالستخد

ًأیضا، إلى أن  ،شیروهذا ی. ليوالى الت ع%2.77و% 4و % 1.58اإلنتاج بـ 
 القطاع ي بقیة القطاعات، وانفهل منه سراعي ألزا عاطالقي فخلق فرص عمل 

دام تخساالجزئي بین وقد بلغ معامل االرتباط ال. الصناعي أقلها قدرة على ذلك

 والصناعة ةفي قطاعات الزراع% 44و% 52و% 52ي  المحلتجوالنا

  . واإلنشاءات على التوالي
 
  

  لمحلي اإلجماليا جتلناوا قة بین الطلب على العمالةالعلا: 3 لكش

 في الضفة الغربیة
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ج 
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الناتج المحلي اإلجمالي  اإلنشاءات  الصناعة  الزراعة 

  
  ).1(م بناء على البیانات الواردة في الجدول رق: المصدر

  
 
 
 
 

 الطلب على العمالة والناتج المحلي اإلجمالين قة بیالعلا: 4 لكش
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  ةفي قطاع غز
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  ).2(بناء على البیانات الواردة في الجدول رقم : المصدر

 
 

لضفة ا ضعیف في مادخستاال قیقیة على الحج أن تأثیر األجورنتائن ال میتضح  

على المستوى الكلي وفي القطاعین الزراعي والصناعي، إحصائیة ة لالدربیة ولیس له غال

األجور إلى الثبات، إذ أن معامل التغییر  حصائي یتمثل في میل إببلسوقد یعزى ذلك 

Coefficient Of Variation  16ر الجدول رقم انظ% (26إلى % 23 بین مایتراوح(، 

األجر، وبالتالي ارتفاع احتمالیة قبول یر تغمل المعامل المقدر ع تباینا إلى ارتفيدؤیذا وه

  .خدامستلى اال عثیر األجرتأة میالتي تنص على عدم أه" دمالع"فرضیة 
  

النتائج إلى عدم فاعلیة سیاسات األجور في التأثیر على االستخدام ه شیر هذوت

ًلبیا ًجور تأثیرا سن أن لألیاإلنشاءات، إذ تب اعطالغربیة، ویستثنى من ذلك قضفة في ال
  . صائیة إحوذات داللة

  

 ع غزة، فان تأثیر األجور على المستویین الكلي والقطاعي ال یختلفاطقا في مأ

من ناحیة إحصائیة، وهذا قد یثیر التساؤل حول مدى أهمیة السیاسات ر ن الصفع

یبیة رمثل اإلعفاءات الض م،اداالستخ األجور الحقیقیة لتحفیز ر فيالحكومیة الهادفة للتأثی
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ع االستثمار على أساس عدد فرص العمل التي یوفرها المشروع، نون تشجیقا اهالتي یقدم

فة زیادة أرباح المنتج الصافیة من خالل تقلیل سفل على تینبإذ أن هذه اإلعفاءات 

  .نصر العمل في نظر المنتجرة عاألعباء الضریبیة علیه، وبالتالي تخفیض أج

  

ل  ومقبوإیجابي  الضفة الغربیة ذو تأثیرالزمن في ل متغیرمأن معا ا تبینكم

 عاي القط فأثیر سلبي تذو وإحصائیا على المستوى الكلي وفي قطاع اإلنشاءات،

وتشیر هذه النتائج . الزراعي، أما في القطاع الصناعي فإن تأثیره ال یختلف عن الصفر

م ى الكلي، وذلك بسبب التقدوتسملعلى ا ًسنویا% 1ستخدام سینمو بأن االإلى 

، كما أن )االستثمارات الجدیدة والتوسع في المشاریع القائمة(المال نمو رأس ي، وجولالتكنو

ًسنویا، وقد یعزى ذلك إلى ارتفاع إنتاجیة % 2یمیل للتراجع بـ  ع الزراعةطااالستخدام في ق
عة، أي أن ارزلي ا فلل عنصر رأس المال محل العماحالعنصر العمل في الزراعة، و

  . فة رأسمالیة ذات كثاإنتاج ه نحو تقنیاتجتزراعة تلا

  

ي ف% 7 الكلي ووىستلمعلى ا %4أما في قطاع غزة فان االستخدام یمیل للنمو بـ 

  . اإلنشاءاتعقطا

  

 إذا فیما النتائج المقدرة للضفة الغربیة مع تلك المقدرة لقطاع غزة لتحدید نةد مقارعن

حدة منطقة واما هراتین أم یمكن اعتبقن المنطیفي هات فلت یخامدكان سلوك دالة االستخ

ّین تب، فقد امى االستخدعلر ثیمن ناحیة االستخدام، وبالتالي تشابه السیاسات المطلوبة للتأ

أن سلوك معادلة االستخدام في الضفة الغربیة یختلف عنه في قطاع غزة، وهذا االختالف 

م خداتساذه الفرضیة ب تم فحص هدقو). 17 مقل ردوجانظر ال(حصائیة واضحة لة إذو دا

 في مرونات ًفاالنة النتائج المقدرة لكل منطقة نالحظ اختارعند مقو.  Chow testاختبار

 بالنسبة للناتج المحلي على المستویین الكلي والقطاعي، واختالف تأثیر األجور، امستخداال

 عضر عند وااالعتب نیعت بقاویر ذلك إلى ضرورة أخذ هذه الفریشوعامل الزمن، و

انظر الجدول رقم (إلى خلق فرص عمل في كل منطقة الهادفة یة داصالسیاسات االقت

18(  
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  ةلعاملى اوالقول ض العمعر -3
  

  

  ةریفیة نظخل 3-1
  

لعمل بأنه عدد ساعات العمل المرغوب في عرضها في السوق ا ضرف عرعی

ون ذلك على كی دق وینة، وعند مستوى محدد من األجور،ة معلالستخدام خالل فترة زمنی

ككل، أو على مستوى فئة محددة من أفراد المجتمع  الفرد، أو على مستوى ىوتمس

 Sapsford and Tzannatos(حددة  مالمجتمع، أو لمهنة محددة، أو منطقة جغرافیة

ل، وذلك لطوییتم التمییز بین عرض العمل في المدى القصیر والمدى اا ادة معو). 1993

ى لقصیر علعرض العمل في المدى ا  إذ یعتمد،ل منهاك يفمل لعاًتبعا لمحددات عرض 

ل ویمدى الطي ال فملالعمل المتوفرة، بینما یعتمد عرض الع) ساعات(عوامل تحدد كمیة 

وحسب النظریة االقتصادیة، یعتمد . امل تحدد نوعیة ساعات العمل المتوفرةعوعلى 

 ییم الفردقئدة، وتاسلا یةیققیر على مستویات األجور الحالقصعرض العمل في المدى 

دخل المصادر  و،)Leisure timeوقت الفراغ( عدم العمل العمل أوللمنفعة المتحققة من 

  )Bosworth etals 1996. (ل إلى دخل العمفةاألخرى، إضا
  

 ذلك، فإن النظریة االقتصادیة تشیر إلى وجود عالقة طردیة بین ىلعًناء بو

ي عرضها، إال أن هذه العالقة فالفرد  بغري یتلا األجور وعدد ساعات العمل ویاتمست

ة  عالقة عكسیة بعد حد معین من مستوى األجور، وتعرف هذه الظاهر تتحول إلىقد

ما في أ). Backward bending supply curve (وف المعكملعرض العنحى بم

مل المعروضة من حیث مستوى  العمدى الطویل، فإن التركیز یكون على نوعیة ساعاتال

ل في المدى الطویل على عرض العمویعتمد .  إضافة إلى كمیة العمل،لتدریباو معلیتلا

تمع للعمل مجظرة ال نماعیة، مثل االجتاملوسیاسات التعلیم والتدریب، إضافة إلى الع

خاصة عمل اإلناث، والعوامل االقتصادیة، مثل أنظمة الضمان االجتماعي ومخصصات 

عد، وظروف العمل، وغیرها ال، والتقمسن الع دیدبتحة قمتعلوالعوامل القانونیة اللة، البطا

. غب في عرضهار على قرار الفرد عند تحدید ساعات العمل التي یلتي تؤثرمن العوامل ا
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)Sapsford and Tzannatos 1993(  

م توفر بیانات حول عدد ساعات العمل المعروضة في سوق العمل دعلًظرا نو

دة وحستكون  و،)Labor force(لة امععدد أفراد القوى الدالها باستبالفلسطینیة، سیتم 

رف تعاعة عمل، وقبل الحدیث عن القوى العاملة یستحسن الولیس س) دفر(القیاس عامل 

  .البشریة التي من خاللها یتم اشتقاق القوى العاملة والقوةن یكل السكاوهم حجعلى 
  

الفئة األولى : لعمرتین حسب ا فئوجرت العادة على تقسیم أفراد المجتمع إلى

، والفئة الثانیة تشمل ) سنة فأكثر15(ي سن العمل ف األفراد مشریة، وهبة الوالق لتشك

بعد ذلك، تقسم القوة البشریة إلى . لمعل سن اراطذین تقع أعمارهم خارج إالاألفراد 

كل األفراد خارج القوة  یشين والثا،)Labor force(األول یشكل القوى العاملة : قسمین

 الرغبة والقدرة على كون لدیهالقوى العاملة یجب أن ت یقع ضمن أن منحیث بة، ملاالع

ة ألنه لیس لدیهم ملى العاقورون من التبیع ً مثال الوت البیتالعمل، إذ أن الطالب وربا

ن أو ال عملوكما أن أفراد القوى العاملة قد ی. الرغبة في العمل خالل فترة زمنیة محددة

أو  ،ًس مثالللقوى العاملة حسب الجن ات أخرىم تقسینالكهأن ا مك. )بطالة(یعملون 

 على زیكیتم التر سسةرافي هذه الد). عمالة تامة، جزئیة، أو بطالة(حسب وضع العمالة 

عراض أهم خصائص القوى العاملة ومركباتها واتجاهاتها المستقبلیة لما لذلك من تأثیر تسا

في المستقبل، وطبیعة  توفیرهاب جاالو لمع الرصفكبیر على عرض العمل، وبالتالي عدد 

  .المهارات الالزمة لها الفرص وهذه

  

  

  قوى البشریةالسكان وال 3-2
  

العمري، القاعدة األساسیة التي م تركیبه والت نموهم،عدوم ،نسكالا  عددلكیش

ن اكسلم لعالوتشیر نتائج التعداد ا. تشتق منها القوى العاملة وخصائصها الكمیة والنوعیة

ة حتى نهایة سملیون ن م2.9السكان بلغ عدد  إلى أن 1997عام ل لتنشآماكن والسوالم

الجهاز المركزي (زة  غي قطاع ف%35.3یة وربلغا ةي الضف ف%64.7، منهم 1997العام 

  ).2000 المؤتمر الصحفي  16دورة : مسح القوى العاملة. لإلحصاء الفلسطیني
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وتشیر هذه . %53.1، نسبة )أكثرف ةن س15 األفراد(لقوة البشریة ا تد شكلقو
 15ذ شكل من تقل أعمارهم عن  إمع فتي،جتطیني هو ملسلف االنسبة إلى أن المجتمع

یرة من األفراد  كبً، وتنبع أهمیة هذه النسب من كونها مؤشرا على تدفق أعداد%47سنة 
ً ضغوطا  ذلكلقسیخ). New entrants (ةر ملیب وألوربل الققتسم الفي لسوق العمل

ة وف االقتصادیظر الیئةهلتًأكبر في سوق العمل من جهة، ویبرز أهمیة التحضیر مسبقا 
المواتیة لتحفیز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جدیدة الستیعاب القادمین الجدد 

وصلت إلى  ة اإلعالة التيبلسوق العمل من جهة أخرى، كما أنها مؤشر على ارتفاع نس
، وبالتالي )1999شبانة والبرغوثي (طاع غزة  قفي ،%113وة،  الضفة الغربیيف 95%

ویالحظ هنا أن األمور تزداد حدة . عاملةلا القوى ىلعى الملقي ادتصارتفاع العبء االق
مجموع من % 50في قطاع غزة، إذ أن نسبة األفراد خارج القوة البشریة تشكل حوالي 

  . السكان
  

ارتفاع معدالت  یتمیز بفتیا، فإنه اعجتمع الفلسطیني مجتمملا  كونافة إلىضإ
ة ي الضف ف1998العام % 3.9النمو مقارنة ببقیة الدول، إذ بلغ معدل النمو السكاني 

ز ا یتمیكم. 4)2000، 6ماس، المراقب االقتصادي العدد (في قطاع غزة % 4.4الغربیة و
مرأة في ا لك مولود ل5.61بة إذ بلغت وصخلت االد الضفة الغربیة بارتفاع معن فيالسكا

: ي لإلحصاء الفلسطینيزز المركاالجه( مولود في قطاع غزة 6.91بیة، وضفة الغرال
 غوللمقارنة، فقد بل). 1999: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ملخص النتائج

ن قبال( األردن  في5.6ولبنان، ي  ف3.1، و3.9صر  م في1995الخصوبة عام  دلمع
 رافق العملیة السلمیة، وتوقیع لید، فقدمعدالت الخصوبة والموا عاتفإلى ار ةفاض، إ)2000

عودة أعداد كبیرة تقدر بعشرات اآلالف من كوادر منظمة التحریر، وقد  ة أوسلو،یاتفاق
  .العملسوق دة الضغوط على ایز ذلك في مهاس
  

ذه في األراضي الفلسطینیة، وتتوزع ه% 53.1 تلكشقد  فةالبشری ةوا القمأ
غزة في نهایة الربع األول من  من قطاع% 44.8من الضفة الغربیة، و% 55ة بواقع النسب

 16 رةدو: ةلمالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، مسح القوى العا (2000العام 
المتقدمة، حیث  لودبالت ن النسبة متدنیة إذا ما قور هذهوتعتبر). 2000 فير الصحتمالمؤ

                                                
خل،  دلاول منخفضة دمن ال% 1.7و ،1995-1990خالل الفترة % 1.6فقد بلغ معدل النمو العالمي ة لمقارنل   4

  ).1997میة نالتر ریتق: البنك الدولي(من الدول المتقدمة % 0.7الدخل، و  متوسطةي الدولف% 1.4و
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 يالبرغوثوشبانة  (1996في الیابان العام % 77.3 و،ةلمتحدفي الوالیات ا% 79.3ت غلب
 ألف 547وتتوزع القوى المشاركة مناصفة بین الذكور واإلناث، فبلغ عدد الذكور ). 1999

 أفراد القوة البشریة  عددغزة، في حین بلغ عافي قط فل أ278، ویةربلغا في الضفة
  ).6 و5لشكلین ظر اان (ًفا في قطاع غزةلأ 556ضفة الغربیة، ولا ي فملیون 1,089

  

  وى البشریة في الضفة الغربیةقلا: 5 لكش
  

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

الدورة

ریة
بش

 ال
وى

الق

داخل القوى العاملة  (%) ذكور داخل القوى العاملة  (%) اناث

خارج القوى العاملة (%)  ذكور   خارج القوى العاملة (%)  اناث
  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

  
 

  وى البشریة في قطاع غزةقلا: 6 لكش
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 .حصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفةالجهاز المركزي لال: المصدر
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  لةمالعا ىالقو 3-3
  

 ألفا في 671 بلغ ةلمالقوة العا دار أفددعلبیانات المتوفرة إلى أن ا ریر آخشی

 ألفا في قطاع غزة نهایة 213لضفة الغربیة، و الفا في أ458األراضي الفلسطینیة، منهم 

طیني، مسح القوى العاملة، اء الفلسالمركزي لإلحصالجهاز  (2000الربع األول من العام 

 األراضي يف% 40.8 المشاركة في قوة العمل ةب نستبلغوبذلك ). 2000 ،16الدورة 

أن من بین كل  ىن، بمعةزغفي قطاع % 38في الضفة الغربیة، و% 42طینیة، وسلفال

 أو ال قد یعملون( فردا لدیهم الرغبة في العمل 42 فرد في سن العمل هناك 100

، )الخام ةكشارالممعدل (ن اوع السكمنظر إلى نسبة القوى العاملة من مجوعند ال). یعملون

وهذه نسبة . في قطاع غزة% 19ة الغربیة، وفضلفي ا% 23إلى  ل تصبةسیالحظ أن الن

في % 52.2في إسرائیل،    و% 39 1990الدول األخرى، إذ بلغت العام ب ةمقارن ةیمتدن

  ).1999خلیفة (في مصر % 35 و،األردن في% 27 لیبیا، وفي% 29الیابان، و

  

 ذإ ة البشریة،وقلابة كیرالقوى العاملة إلى تفي كة ارعدل المشمانخفاض  ویعزى

 والمتدربین،      بن الطالم% 16من القوة البشریة من ربات البیوت، و% 32أن 

  . هم من كبار السن، وجمیع هذه الفئات ال ترغب في العمل% 14و

  

حاد في معدل مشاركة اإلناث، وبالتالي سیطرة عنصر النخفاض  االظحا یالمك

 في الضفة% 22اإلناث من القوى العاملة ت حصة الذكور على القوة العاملة، فقد بلغ

 المركزي لإلحصاء زاهجلا (2000  نهایة الربع األول من العام حتىوقطاع غزة الغربیة

مشاركة اإلناث  في القوة  عدلمأما ). 2000 ،16 ةسح القوى العاملة، الدور مطیني،سالفل

% 71.5ارنة بـ  مق،ع غزةفي قطا% 10.3في الضفة الغربیة و% 12.5العاملة فقد بلغ 

بلغت  ذإ ،عند مقارنتها بالدول األخرىة تدنی مكة اإلناثرسبة مشانوتبدو . للذكور% 66و

 قدو). 1999یفة لخ (في الیمن% 28و، في األردن% 18في مصر، و% 27 1995عام 

الظروف : ى تدني نسبة مشاركة اإلناث في قوة العمل إلى أسباب عدة منهازعی

، إذ یتات برب والعمل كتي البیوفالتقالید التي تدفع اإلناث للبقاء لعادات واالجتماعیة، وا
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ن اإلناث، كما أن هنالك ممنهم % 99فین كربات بیوت، نصم رد فف أل532أن من بین 

  5.ةرها قد تفسر هذه الظًأسبابا أخرى
  

اإلناث بعد قیام السلطة الوطنیة، مشاركة  في معدالت رفاع كبیتار ظحا یالمك

، زةغ  عطاق في  1995 عام % 7.6  إلى1993م في العا% 1.8   من إذ ارتفع

إال انه ال یمكن البت ). 8 و7انظر الشكلین % (12.8 الضفة الغربیة إلى في% 9.5منو

ًیا في مساهمة اإلناث، حیث أن بیانات العام لعفً الزیادة تشكل تحسنا فیما إذا كانت هذه
جهاز ا ال مصدره1995مكتب اإلحصاءات اإلسرائیلي، وبیانات العام  مصدرها 1993

 هذه البیانات تبعا الختالف منهجیة نة مقاررذعتت د وقي،نطیسالمركزي لإلحصاء الفل

ة لعمل ریبوطنیة وأجهزتها قد خلق فرصا ككما أن قیام السلطة ال. تقدیرها في كل مصدر

ى دخول سوق العمل لتزاید احتمالیة الحصول علكور، االمر الذي شجع اإلناث ذاإلناث وال

  ).8 و7انظر الشكلین . (على فرص عمل
  

 

  كة في القوى العاملة في الضفة الغربیة راشم الةنسب: 7 لكش
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Source: 1970-1993: PCBS, 1995, Labor force statistics in the West Bank and Gaza Strip,  

Current Status Report Servies (No.3), Ramallah- West Bank. 
1995-1998: PCBS, Labor Force Surveys (Average of Labor Force Surveys done in the 

                                                
  .1999 وخلیفة 2000 انظر إلى دراسة قبالن األسبابهذه ن مزید مل   5
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year). 1994: average of 1993-1995. 

  ة المشاركة في القوى العاملة في قطاع غزةبسن: 8 لكش
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  .7المصادر المذكورة في الشكل : المصدر

 
  

ث التطور التاریخي لمعدالت المشاركة لكل من الذكور واإلناث، یحما من أ

عام % 62ل مشاركة الذكور من  معددادزد اأنها تتذبذب من عام ألخر، فقحظ فیال

في قطاع غزة % 68إلى % 64الغربیة، ومن ي الضفة ف 1993 عام% 73إلى  1970

 1970العام % 14ن  ما اإلناث فقد تراجع معدل مشاركتهنمأ ).8 و7انظر الشكلین (

ع غزة، ولكن  قطايف% 1.8 إلى% 5.14 في الضفة الغربیة، ومن 1993العام % 9 إلى

الت در في معا أن هنالك عدم استقر10 و9لشكلین ا نمحظ الی 1994بعد العام 

  .ًام، وتذبذبا من دورة إلى أخرىل عشكة بشاركمال
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  عاملة في قطاع غزةلا ة المشاركة في القوىبسن: 9 لكش
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  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

 
  

  بیةرة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغبسن: 10 لكش
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  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

 
  

ظ أنها منخفضة للفئة حال فیریة،معلت المشاركة حسب الفئة اعدال میثا من حمأ

 في قطاع غزة،% 24في الضفة الغربیة، و% 31.5یث بلغت ، ح) سنة24-15(العمریة 
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وترتفع .  كبیرة ممن هم في هذه الفئة طالب ومتدربونةبسوهذه نتیجة متوقعة، إذ أن ن

 55على  همرد لتنخفض لمن تزید أعما تعو، ثم)54-25(نسبة المشاركة للفئة العمریة 

رة على العمل، وتنطبق هذه بب التقدم في السن، وما یصاحبه من تراجع في القدسنة بس

  . واإلناثرالظاهرة على الذكو

  

من أفراد القوى % 24 أن، إذ وى التعلیميتاع المسفعاملة بارتلا القوى زیا تتممك

 ،ةلیمیتعنة  س12- 10وا ما بین أتم% 28.6 سنة تعلیمیة، و12العاملة أنهوا أكثر من 

 سنوات تعلیمیة، 6-1 ما بین أتموا% 18.5 سنوات تعلیمیة، و9-7أتموا ما بین % 25و

، قوى العاملةل، مسح ايء الفلسطیناصحالجهاز المركزي لإل. (أمیون%) 3.5(والبقیة 

  ) 2000، 16 الدورة

  

 ق ال تعني بالضرورة توافاملةإن ارتفاع نسبة المتعلمین بین أفراد القوى الع

لمهارات لیم العالي مع احتیاجات سوق العمل من حیث التخصصات واع التاترجمخ

لعالي ات التعلیم اجر وجود خلل بین مخ إلىدة تشیریالمطلوبة، إذ أن هناك مؤشرات عد

عمل مع تزاید ال وة قيف  ارتفاع معدالت المشاركةحظما یال ك6.العملتطلبات سوق مو

لمن أتموا % 62.5لالمیین إلى % 14.2 نم ةاركمشلالتعلیمي، إذ ترتفع نسبة اتوى المس

سطیني، مسح القوى العاملة، لصاء الفحالجهاز المركزي لإل. ( اكثر سنة دراسیة أو12

، وذلك لتزاید فرص حصولهم على عمل وارتفاع مستویات األجور )2000 ،16 الدورة

  .لهذه الوظائف

  

  

  

                                                
  ".1998هالل واخرون "المعلومات انظر دراسة ن مزید مل   6

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 42 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 43 

  ینیة وفجوة ق الفلسط المناطفيبطالة ال -4

  الطلب على العمل
  

  

  یةظرنلا یةلفخل ا4-1
  

ن خسائر اقتصادیة م اهعلیب تبطالة لما یترالة  ظاهرةاس بدرمامهتبع االین

 غیر ادیةوارد االقتصمًمؤشرا على حجم وطبیعة ال اهوأضرار اجتماعیة من جهة، ولكون

یاسات  رسم السمن جهة أخرى، وذلك بهدف مساعدة صانعي القرار علىغلة المست

 یةمهي ظاهرة عالاهرة البطالة  ظوتجدر اإلشارة إلى أن. اهتاالقتصادیة المالئمة لمكافح

ً اقتصادیا يدجً مجتمعا دون غیره، وقد یكون من غیر الممكن أو من غیر المصخت ال
 ،(Sapsford and Tzannatos 1993)غالل التام للعمالة تلة االسحالوصول إلى مر

ل كابعض أشن ویعزى ذلك لكو.  من یرغب في العمل عمل لكلاد فرصةیجمعنى إب

یفة ألخرى، ما یضطرهم ظو ن مت، أو تنقل األفرادمامعلو الي ف نقصالبطالة تنتج عن

لص منه حتى في خمكن التیذا النوع من البطالة ال هو العمل لفترات محددة،ن توقف علل

ادفة إلى مكافحة البطالة  الهلذا، فان السیاسات واإلجراءات. أقوى االقتصادات العالمیة

ة لاطب الاءغالعمل ولیس إلن طل علتعاة ض مدالت البطالة وتخفیعدمل لیقت ترمي إلى

هذه   یفضل التعرف على أسبابةوقبل التطرق إلى آلیة مكافحة ظاهرة البطال. ًكلیا

 Sapsford and Tzannatos)هرة، ألن معرفة سبب البطالة تشیر إلى آلیة الحل االظ

 اهمدتوي تصنف حسب سببها لتاك تل اهة للبطالة، أهمعدهنالك تقسیمات  و.(1993

التقسیم، فإن البطالة تنقسم إلى أربعة ا حسب هذ و،(Bosworth etals 1996) نیةالزم

وة النمو فجبطالة  و،(Cyclical unemployment)البطالة الدوریة : فأصنا

(Growth gap unemployment)ص الطلب على العمل مقارنة ى إلى نقعز یكالهما و

  . (Deficient demand)اعات العمل  سن موضرعمبما هو 
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، أما )خالل الدورات االقتصادیة( المدى القصیر يف ةوریلداطالة لبتحدث او

یلة األمد، وتحدث بسبب نمو عرض العمل بمعدالت ووة النمو فهي ظاهرة طجف بطالة

 Frictional)بطالة احتكاكیة  ً، أیضا،هنالكو. أعلى من نمو الطلب على العمل

Unemployment)،الهیكلیة ة البطال و(Structural unemployment)ا كالهم و

بطالة التعتبر و. (Labor market Distortions)عن خلل في سوق العمل  مجین

ة قصیرة  األجل، وتنجم عن نقص في المعلومات المتوفرة للباحثین عن ركیة ظاهااالحتك

  عدملة األمد، وتحدث بسببویطة هراظ العمل، أما البطالة الهیكلیة فهي طالبي العمل أو

وقد یعزى . المتوفرة ومؤهالت الباحثین عن العمل لمع الرصفتوافق متطلبات  بقة أوامط

توفرة مقارنة بالمهارات المتوفرة لدى ملعمل الاالف المهارات الالزمة لفرص تخذلك ال

 المكان الجغرافي لفرصة العمل، ف اختالأو ،(Skill mismatch)الباحثین عن عمل 

لبطالة ل تاسیمتقلضافة إلى هذه اإ. (Geographical mismatch)لعمل  ان عحثابلوا

  7.هنالك تقسیمات ومسمیات أخرى لها

  

ٕبطالة الناجمة عن نقص الطلب یتطلب رسم سیاسات واجراءات تؤثر ال عالج نإ
منتجین على التحفیز  ل(Demand side policies)على جانب الطلب على العمل 

 أما البطالة. السیاسات سیاسة األجورتوظیف المزید من العمال، ویندرج تحت هذه 

التركیز على جانبي العرض ب تطلی ا، فإن عالجهلي آلیة سوق العم فلخلمة عن ناجال

والطلب، بحیث تحاول هذه السیاسات تحسین التوافق بین العرض والطلب، ومن ضمن 

اسات سیواغر العمل وطالبي العمل، ول شات حولومك المعوراكز بنمهذه السیاسات 

تقدیم  ك(relocation policies of labor)ادة التوقع ت إععلیم والتدریب، وسیاساتلا

یض بدل تكلفة السفر أو السكن لطالبي العمل لتشجیعهم على الوصول إلى فرص عوت

الرتفاع تكلفة ًة نظرا البطال ب أشكالعوتعتبر البطالة الهیكلیة من أص. العمل المتوفرة

  (Sapsfrod and Tzannatos 1993). لبطالةعالجها مقارنة ببقیة أشكال ا

  

                                                
لمزیـد مـن ).  البطالـة اإلجباریـة واالختیاریـة،سـمیة الموةالـزئیـة، البطجلاالتامـة و البطالـة لبطالة المقنعـة،ا:  بینهامن   7

  .Colander 1983فات یمكن الرجوع إلى نیه التصهذالمعلومات حول 
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تلف من بلد آلخر، ویعتمد على یخنه اف عن العمل،ل طعاریف الث تعا من حیمأ

في  و8الزمني تحدید وآلیة البحث عن عمل، أو الحد األدنى لساعات العمل، وفترة االسناد

ني في لسطیلف ااءلتعریف الذي یعتمده الجهاز المركزي لإلحصستخدام الدراسة سیتم ا اهذه

تمون لسن العمل ولم نی  األفراد الذینعیمج"ها مل، والذي یعرف البطالة بأن العمسوحات

ن األعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدین مًیعملوا أبدا خالل فترة االسناد في أي نوع 

جیل في مكاتب سل مطالعة الصحف، أو التالطرق مثللعمل، وقاموا بالبحث عنه بإحدى 

  ".األصدقاء واألقارب، أو غیر ذلك الؤ، أو سدامختساال

  

  

  ریخي للبطالة تاال روتطال 4-2
  

 الغربیة نات اإلسرائیلیة المتوفرة حول معدالت البطالة في الضفةیایر البتش

إلى  ووصلت ،ًوقطاع غزة إلى أن مستویات البطالة في هذه المناطق كانت منخفضة جدا

 1976 ةسن% 0.8، و1979سنة % 0.7 نتت، فكافي العدید من السنوا% 1أقل من 

(SAI,1977-1980)،إذ ارتفعت 1984ى العام تح% 1  البطالة بحدودتدالع میتقب و ،

، وتجدر اإلشارة 1993ام عال% 6.7ى وصلت ت، وواصلت ارتفاعها ح%2.7البطالة إلى 

الضرورة اإلحصاء اإلسرائیلي ال تعكس بها مكتب هنا إلى أن معدالت البطالة التي وفر

: اهاسباب عدة  للتشكیك في دقة هذه المعدالت، من ، إذ أن هنالكقیقيلحلة امستوى البطا

 صورة االحتالل، إضافة إلى جمیلك لتلذو، الةبطلدوافع سیاسیة لتخفیض معدالت ا

 لإذ أن تعریف العاطل عن العم. بطالةلعدالت اماإلشكالیات المنهجیة المتبعة في حساب 

ة ینستخدام التابعة لإلدارة المد اال مكاتب عمل لدىلذي تقدم بطلبهو ذلك الشخص ا

ًام ال یعتبر عاطال عن دختساالب تأن من لم یتقدم بطلب لدى مكاعني ی اإلسرائیلیة، مما
  .العمل

  

 معدالت البطالة بشكل واضح في السنوات األخیرة لالنتفاضة، عتد ارتفوق

                                                
  .1995یمكن الرجوع إلى مكحول وسعید ومات لالمعن م مزیدل*    8
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 ،ةنتفاضشاطات اال مع انخفاض حدة ن، وبدأت بالتراجع1991عام % 7.9فوصلت إلى 

  .1993 معا %6.7، و1992عام % 4.2ووصلت إلى 
  

راسات فردیة أو مؤسسیة ن د متفلسطینیة حول البطالة فجاء الا اإلحصاءاتأم

ًبعا للمنهجیة تات، وذلك سوهنالك فروقات كبیرة بین تقدیرات هذه الدرا. محلیة وأجنبیة
ة اإلحصاء المركزیة ل دائربعد تشكی و9.د كل منهالزمنیة إلعدااالمستخدمة والفترة 

ٕتولت مسؤولیة جمع واصدار ) ًالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني الحقا(الفلسطینیة 
ءات احسب إحصو. 1995هایة العام ن ذنة مالطات العمل، ومن بینها إحصاءات البنایب

ي  ف%23ربیة،      وفي الضفة الغ% 13.6 معدل البطالة طالبطالة المتوفرة بلغ متوس

. 2000بع األول من العام  حتى الر1995ام عالیة هانقطاع غزة خالل الفترة الممتدة 

 ةیسالسی افًمن دورة ألخرى تبعا للظروالة طبلا تذبذب معدالت 11ویالحظ من الشكل 

ًالمناطق الفلسطینیة من جهة، وتبعا لسیاسة اإلغالق التي  ائدة فيسواالقتصادیة ال
ذ إ.  من جهة أخرىلسرائیإمن تدفق العمالة الفلسطینیة إلى د  إسرائیل والتي تحتمارسها

بین  ةزغ ، وفي قطاع%7.5و% 24.3طالة في الضفة الغربیة تراوح بین  معدل البأن 

  %.15.3و% 39.1

  

  

  زة غاع البطالة في الضفة الغربیة وقطتالمعد: 11 لكش
  

                                                
  .1995د هم هذه الدراسات یمكن الرجوع إلى مكحول وسعی أستعراضال   9
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الضفة الغربیة

قطاع غزة

  
  .از المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، أعداد مختلفةالجه: المصدر

 
  

  ةالء البطعب 4-3
  

 عبء البطالة إلى التعرف على الفئات والمناطق األكثر عرضة سةدف دراته
عن اطلین لعیعات اوزًللبطالة، واألكثر تضررا بسببها، وذلك من خالل التعرف على ت

بء البطالة ع ةسدرا بةوتسمح البیانات المتوفر. ةیرافة وجغیعا حسب مؤثرات اجتمالعمل
ان السكن، وذلك على مستوى كلیمي، ومعحسب الفئات العمریة، والجنس، والمستوى الت

وتفید معرفة عبء البطالة في رسم السیاسات المالئمة . كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة
ة لد رسم سیاسة مكافحة البطانفة عمستهدلا نطقةمالفئة أو التحدید ها، إذ یفضل تحفلمكا
  .آلیة تنفیذها دیدوتح

  

زة أعلى مما هي علیه غي قطاع فدالت البطالة معن  أ11 لشكل اتضح منوی
وقد یرجع ذلك إلى اختالف . في المعدل% 72في الضفة الغربیة، وتقدر هذه الزیادة بـ 

غالق على انتقال أثار اإل ةداع حفٕة، والى ارتین من جهلمنطقت ایة بینادالظروف االقتص
ل من ی الضفة الغربیة إلى إسرائمنإلى إسرائیل، مقارنة بانتقالها  ةزغاع قط العمالة من

جهة أخرى، إذ أن إمكانیة تقیید حركة العمال في القطاع إلى إسرائیل أكبر بكثیر مما هي 
ة إلى ربی الغالضفة نمبدون تصاریح عمل  الدخول مكانیةال ًنظرا ة،یعلیه في الضفة الغرب
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زة غي قطاع فكما أن محدودیة الموارد الزراعیة . اإلغالق الشاملام أی إسرائیل حتى خالل
مقارنة بالضفة الغربیة تحد من قدرة القطاع الزراعي على استیعاب المزید من العمال، 

% 15.1بین  عة في االستخدام مامة الزراوتتراوح مساه. ةیمخاصة العمالة الجزئیة والموس
خالل الفترات التي یستطیع % 17.1و% 14 نیب وماالل فترات اإلغالق، خ% 24.4و

كما ). 1999شبانة والبرغوثي ( أماكن عملهم في إسرائیل إلىالوصول  خاللها العمال
متدة ما رة المتفل خالل ارأن معدالت البطالة تراجعت بشكل كبی) 1ب(یالحظ من الشكل 
% 4لتراجع ا لد معلغب، وقد 2000 العام بع األول منلراى حت 1996بین الربع األول 

أولي على تحسن أوضاع سوق  ذا مؤشرهربیة وقطاع غزة، ولغ افةخالل كل دوره في الض
  .العمل في المناطق الفلسطینیة

  

لى  ع ینطبقزةعلى مستویات البطالة بین الضفة الغربیة وقطاع غق ا ینطبوم
بشكل  ن اإلناثیمعدالت البطالة ب، إذ أن نیقتلمنطاالة حسب الجنس بین الت البطمعد

ل البطالة في الضفة دث أن معیًلیلة نسبیا، بح قرقواعام أعلى منها بین الذكور، ولكن الف
ویتضح في الشكل . في قطاع غزة% 9ًالغربیة بین الذكور واإلناث متساو تقریبا، ویزید بـ 

 في كال قتلوص مع مرور اقانواإلناث تمیل للتذكور الة للطبلالت ادعم أن 12
 .المنطقتین

 
  

   حسب الجنسزة غاع البطالة في الضفة الغربیة وقطتالمعد: 12 كلش
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  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

 
  

أن  13ل ك من الشظ، فیالحيث توزیع البطالة حسب المستوى التعلیمیحما من أ

بـ          ةرنقام% 5.18لفئة األمیین، إذ بلغت في المعدل ض معدالت البطالة تنخف

% 21 بـ ةنراقم% 17، و الغربیة الضفةفيراسیة د سنة 12ر من ثكألمن أتموا % 12.23

في قطاع غزة، وقد یعزى ذلك إلى تعدد الخیارات المتاحة أمام فئة األمیین في سوق العمل 

بیة بین الوظائف والقطاعات نسأنهم یستطیعون التحرك بسهولة   إذمین،لبالمتع مقارنة

ا نخفض كلمطالة تبلادالت معًظ، أیضا، أن حالكما ی. بالفئات األخرىة رنقااالقتصادیة م

وقد . في قطاع غزة% 1في الضفة الغربیة، و% 12.2ى التعلیمي لتصل إلى وتسم الادز

مدنیة التي استوعبت العدید من لسسات اؤمیفسر ذلك تشكیل مؤسسات السلطة، وخاصة ال

  .خریجي الجامعات والمعاهد

 سب ح ة البطالة في الضفة الغربیتالدعم: 13 لكش

  عدد السنوات الدراسیة
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  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة:  المصدر

  

  

 لة في قطاع غزة حسب البطا تالدعم: أ-13شكل 

  عدد السنوات الدراسیة
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  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة:  المصدر

  

د مع تزاید مضطر إلى أن معدالت البطالة تتراجع بشكل 14ل شكال رییشو  
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لفئة الذین % 7.6 سنة إلى 24- 15للفئة العمریة % 23.3ن ض مفنخالعمر، بحیث ت

 تشمل 24-15 ةالعمریة أن الفئ  سنة، وهذه نتیجة متوقعة، إذ45م على هراد أعمیتز

ریجین الجدد من المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة، أو من یدخلون إلى سوق العمل بدون الخ

 ه مع تزاید العمر تزدادناما  ك،ى عملل من صعوبة الحصول عیزیدخبرة سابقة، ما 

  . واالستقرار في الوظائفتاببة، وتزداد احتمالیة الثتسمكالالخبرة 
  

  

 دالت البطالة في الضفة الغربیة وقطاع غزة عم: 14 لكش

  حسب الفئة العمریة
  

  
  .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، اعداد مختلفة: المصدر

 
 
ف، الحضر، والری(سكن لالعمل حسب مكان ا عن ینعاطلیع الزتو یثن ح ماأم

% 44 األكبر للبطالة في مناطق الریف التي یسكن فیها بءعالفقد تبین أن ) المخیماتو

شبانة والبرغوثي %). (20(، ثم المخیمات %)36(دن ملامن العاطلین عن العمل، و

1999(  
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  لبلطا ةجوف 4-4
  

وى العاملة خالل فراد القوعدد أن لعاملی ان عددالطلب بأنها الفرق بیة رف فجوتع

ستیعاب موارد العمل ا لىعاد بذلك تشیر إلى قدرة االقتصوهي فترة زمنیة محددة، 

طلب باعتبارها تمثل الفرق بین عدد أفراد لا ب فجوةاتم احتس وفي هذه الدراسة. المتوفرة

ل ثم تاللب وة الطجف ا، فإنذل .القوى العاملة، والعاملین في الضفة الغربیة وقطاع غزة

یة، ینل الفلسطمع القسون بعضهم قد یعمل خارج ، الالعدد الحقیقي للعاطلین عن العمل

دد العاملین في ع ىافع وراء التركیز علدوال. ئیلاخاصة أولئك الذین یعملون في إسر

 ینيسطلفلالضفة الغربیة وقطاع غزة في احتساب الفجوة هو التعرف على قدرة االقتصاد ا

  . األیدي العاملة الفلسطینیةعابى استیلع

  

ت في كل من الضفة قو الررو أن الفجوة تتزاید مع م15 الشكل نتضح میو

 34.8لضفة الغربیة، وا ي ألف فرد ف50.2لفجوة ا متوسط غوقد بل. الغربیة وقطاع غزة

 1994 العام عدوقد ازدادت الفجوة ب. 1993- 1970ألف في قطاع غزة خالل الفترة بین 

ة، وبلغ متوسط الزیادة ع غز ألف في قطا57 الضفة الغربیة، ويفلف أ 129ح بتصل

ًموا سنویا بن یعادل األف فرد في الضفة الغربیة، أي م 2.3ة في الفجو ةنویسال ً4.8% ،

  .1993-1970خالل الفترة من ) نمو سنوي% 5.1(ف في قطاع غزة لأ 1.5و

  

 استیعاب القوى العاملة ىل عنيسطید الفلاصت االقةردوتشیر هذه النتائج إلى أن ق

العمل الخارجیة، خاصة ق على أسوا همادتاعاجع مع مرور الوقت، ویزداد  تترالفلسطینیة

ریة، ویتحول الفائض في القوى العاملة شبلیف الفائض في القوى ارالسوق اإلسرائیلیة لتص

  .الذي ال یتم تصدیره إلى بطالة 
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  والطلب علیه في الضفة الغربیة عمل لا ضرع :15 لكش
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 زةغ طاعقي مل والطلب علیه فعلا ضرع: أ-15شكل 
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الربع األول من العام  يط والتي تغ16لدورة  اعاملة،القوى الت مسح اانیسب بحو

 يف فرد فل أ57.7 ألف فرد في الضفة الغربیة، و147 ، فإن فجوة الطلب تقدر بـ2000

 105.7 (من فائض العمل في السوق اإلسرائیلیة       % 72وتم استیعاب . قطاع غزة

ا بقیة ة، أمزغ  قطاعن م) ألف عامل25.3% (44 و،ةربیغالضفة من ال) لف عاملأ

  . یتحول إلى بطالةنهلفائض فإا

  

شیر هذه النتائج إلى مدى اعتماد العمالة الفلسطینیة على سوق العمل تو

 العاملة في الضفة الغربیة تعمل في إسرائیل،       ىمن القو% 23اإلسرائیلیة، إذ أن 

ماد تعاإلى أن  ما أنها تشیرك. ائیلرسي إفل قطاع غزة تعمعاملة في القوى المن %12و

وقد . لعمل اإلسرائیلیة أكبر مقارنة بقطاع غزةا قفة الغربیة على سولضملة في اقوى العاال

املة من الضفة الغربیة إلى إسرائیل عیعزى ذلك إلى السهولة النسبیة في انتقال األیدي ال

 ىن القوم) املع 4741% (2.2  أیضا إلى أنر البیاناتشیما تك .مقارنة بقطاع غزة

 305(            % 0.06 ل في الضفة الغربیة، مقارنة بـ غزة تعمي قطاعف ةلعاملا

من الضفة الغربیة یعملون في قطاع غزة، وهو ما یعكس صعوبة انتقال األیدي ) المع

ل من قاتن اال المنطقتین من جهة، ووجود عناصر جذب تحفز العمال علىناملة بیعال

 فةاألجور في الضاع ارتف: رصا العنهذهیكون من بین  یة، وقدبرالغ فةقطاع غزة إلى الض

یه في قطاع غزة، إضافة إلى زیادة إمكانیة الوصول لسوق العمل لع مما% 35الغربیة بـ 

لغربیة، وتشكل األجهزة األمنیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة ااإلسرائیلیة من خالل الضفة 

ًا رئیسیا لعمال قطاع غزة الذین یعملون في الضفةموظف لجهاز المركزي لإلحصاء ا. (ً

  )2000، 16ة ور، الدةالفلسطیني، مسح القوى العامل
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  ةــالخالص
  

  

 اعتماده أبرزهایعاني االقتصاد الفلسطیني من تشوهات واختالالت هیكلیة عدیدة   
.  العاملةاألیدياص فائض الكبیر على المصادر الخارجیة لخلق فرص العمل وامتص

من % 22 السوق نحو هوظف هذت حیث اإلسرائیلیة،هناك اعتماد كبیر على سوق العمل ف
إجمالي العمالة الفلسطینیة في الضفة والقطاع، كما أن المؤشرات تدل على تزاید االتجاه 

ینیة وبالرغم من مساهمة السلطة الوطنیة الفلسط. اإلسرائیلیةلالعتماد على سوق العمل 
 فإنوأجهزتها المدنیة والعسكریة في استیعاب جزء كبیر من فائض العمالة الفلسطینیة، 

 على ي الذي یلقاألمرقدرة القطاع العام على استیعاب المزید من العمالة ستكون محدودة، 
ما یتطلب البحث  في م ،عاتق القطاع الخاص مهمة استیعاب فائض العمالة في فلسطین

 وحجم ،اص على خلق فرص عمل، والقطاعات القیادیة في هذا المجالقدرة القطاع الخ
 ودور السلطة الوطنیة الفلسطینیة في دعم القدرة االستیعابیة ،االستثمارات المطلوبة

  . للعمالة
  

كمل بعضها یربع دراسات أ من األول لكون هذه الدراسة تشكل الجزء ًونظرا
 أو تقدیم توصیات إبراز لن تركز على نهافإ كما ذكر في مقدمة الدراسة،  اآلخرالبعض

 ،لتحسین القدرة االستیعابیة، بل ستقتصر على تحلیل ظاهرة عرض العمل والطلب علیه
عام ال من األول الربع ى حت1970عام الوتقدیر الفجوة بینهما خالل الفترة الممتدة من 

 خالل هذه ةلسطینیبراز التغیرات الهیكلیة في سوق العمل الفإم التركیز على وث, 2000
  .الفترة

  
 في الطلب على العمالة في المناطق الفلسطینیة ًا كبیرًان هنالك تذبذبأوقد تبین   

 التي اإلغالق وتبعا لسیاسة ،تبعا للتقلبات االقتصادیة في المناطق الفلسطینیة من جهة
لذي یلعبه  فقد تراجع الدور ا، القطاعياألداءما من حیث أ .تتبعها إسرائیل من جهة أخرى

 كما تراجعت حصة العمالة الصناعیة األخیرة،القطاع الزراعي في االستخدام في السنوات 
 تزاید في حصة العمالة في طرأ ،ومقابل ذلك. وقطاع غزة في كل من الضفة الغربیة،
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 والفروع ،وقد شهدت المناطق الفلسطینیة تزایدا ألهمیة قطاع الخدمات. اإلنشاءاتقطاع 
 نتائج النموذج القیاسي إلى أن وأشارت.  فیها العمالة في القطاع الحكومي بمااألخرى،

، واالستخدام في الفترة اإلنتاجالطلب على العمل في المناطق الفلسطینیة یتأثر بحجم 
ن قوة التأثیر تختلف من قطاع اقتصادي أ إال األجور، وكما انه یتأثر بمستوى ،السابقة
ما یتطلب االنتباه إلى ذلك عند رسم سیاسات م ،اع غزة وبین الضفة الغربیة وقط،آلخر

  .اقتصادیة لتشجیع االستخدام
  

 فانه یتأثر بحجم ومعدل نمو وتركیبة ،ما عرض العمل في المناطق الفلسطینیةأ  
 15 إذ شكل من تقل أعمارهم عن ،وقد تبین أن المجتمع الفلسطیني مجتمع فتي. السكان
بتدني نسبة القوى و ، معدالت النمو مقارنة ببقیة الدولعبارتفا، كما انه یتمیز %47سنة 

بتدني نسبة المشاركة في القوى و. األخرىالبشریة من مجموع السكان إذا ما قورنت بالدول 
 ارتفاع ً، أیضا،یالحظو. اإلناثالعاملة، إضافة إلى االنخفاض الحاد في معدل مشاركة 

كما تتمیز القوى العاملة . لطة الوطنیةم السیا بعد قاإلناث في معدالت مشاركة مستمر
 سنة 12كثر من أنهوا أمن أفراد القوى العاملة % 24 أنبارتفاع المستوى التعلیمي، إذ 

  . سنة تعلیمیة12- 10أتموا ما بین % 28.6تعلیمیة، و
  

ن معدالت البطالة في المناطق الفلسطینیة تتذبذب من فترة أ ،ً ایضا،وقد تبین  
 ،وف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في المناطق الفلسطینیة من جهةًألخرى تبعا للظر

وقد حدث تراجع متواصل . أخرى التي تمارسها إسرائیل من جهة اإلغالقًوتبعا لسیاسة 
 أن معدالت إال. 1995عام الفي مستویات البطالة في المناطق الفلسطینیة منذ نهایة 

كما أن معدالت البطالة بین . الضفة الغربیةالبطالة في قطاع غزة أعلى مما هي علیه في 
  .ً أعلى منها بین الذكور ولكن الفوارق قلیلة نسبیااإلناث

  
 تتزاید مع مرور الوقت في كل من الضفة الغربیة أنها فقد تبین ،ما فجوة الطلبأ  

 وقد ، بمعنى أن عرض العمل ینمو بوتیرة أسرع من نمو الطلب على العمل،وقطاع غزة
 ألف 57 ألف في الضفة الغربیة، و129 لیصبح معدلها 1994عام الفجوة بعد ازدادت ال

 ألف فرد في الضفة 2.3وقد بلغ متوسط الزیادة السنویة في الفجوة . في قطاع غزة
ً أي ما یعادل نموا سنویا ب،الغربیة نمو % 5.1 (  ألف في قطاع غزة1.5، و%4.8ـ ً
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  ). سنوي
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  قائمة جداول الملحق االحصائي
  

  

  59  1998-1970توزیع العاملین من الضفة الغربیة   :1جدول 

  60  1998- 1970توزیع العاملین من قطاع غزة   :2جدول 

  61  توزیع العاملین في الضفة الغربیة حسب النشاط االقتصادي  :3جدول 

  62  ي قطاع غزة حسب النشاط االقتصاديتوزیع العاملین ف  :4جدول 

  63  توزیع العاملین في الضفة الغربیة حسب المهنة  :5جدول 

  64  توزیع العاملین في قطاع غزة حسب المهنة  :6جدول 

  65  توزیع العاملین في الضفة الغربیة حسب الحالة العملیة  :7جدول 

  66  توزیع العاملین في قطاع غزة حسب الحالة العملیة  :8جدول 

  67  توزیع العاملین في الضفة الغربیة حسب عدد السنوات الدراسیة  :9جدول 

  68  توزیع العاملین في قطاع غزة حسب عدد السنوات الدراسیة  :10جدول 

  69  توزیع العاملین في الضفة الغربیة حسب الجنس  :11جدول 

  70  توزیع العاملین في قطاع غزة حسب الجنس  :12جدول 

  71  لین في الضفة والقطاع حسب ساعات العملتوزیع العام  :13جدول 

  دالة الطلب على العمالة الفلسطینیة في الضفة الغربیة خالل  :14جدول 

  72  1993- 1970الفترة   

  دالة الطلب على العمالة الفلسطینیة في قطاع غزة خالل  :15جدول 

  72  1993- 1970الفترة   

  فة الغربیة وقطاعدالة الطلب على العمالة الفلسطینیة في الض  :16جدول 

  73  1993- 1970غزة خالل الفترة   

  Sum of Squared Errorsمجموع مربعات االخطاء   :17جدول 

  73  لدالة الطلب المقدرة 

  إحصاءات وصفیة للمتغیرات المستخدمة في التحلیل اإلحصائي  :18جدول 

  )1970-1993(  74  
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  )باآلالف( 1998-1970غربیة  لا توزیع العاملین من الضفة: 1ل ودج

  
    املون في الضفة الغربیةالع  املون من الضفة الغربیة في إسرائیلعلا

دد علا

  الكلي

دد الع  نشاءاتاإل  ناعةالص  راعةالز  ىأخر

  الكلي

  نةالس  نشاءاتاإل  ناعةالص  راعةالز  ىأخر

14.7  1.8  2.6  1.9  4.8  99.9  34.5  42.4  14.6  8.4  1970  
25.6  3.4  3.3  4.3  14.6  91.2  35.7  36.6  13.3  5.6  1971  
34.9  4.3  4.3  6.5  19.8  90.3  36.4  34.2  13.2  6.5  1972  
38.6  5.3  3.4  8.0  21.9  87.8  36.4  30.0  14.4  6.7  1973  
42.4  5.9  4.5  8.2  23.8  95.2  37.6  36.0  14.1  6.8  1974  
40.4  6.3  4.4  7.5  22.2  91.9  37.9  31.9  14.5  7.8  1975  
37.1  6.4  4.5  7.8  18.4  92.6  38.4  31.3  13.7  9.2  1976  
35.5  7.3  4.5  8.0  15.7  91.8  37.5  30.9  14.0  9.4  1977  
36.8  7.0  4.2  8.7  16.9  94.7  37.4  32.5  14.4  10.4  1978  
39.8  7.2  4.1  9.5  19.0  93.0  38.0  29.3  14.8  10.9  1979  
40.6  7.7  4.0  8.5  20.3  94.2  38.5  31.3  14.3  10.2  1980  
39.9  7.9  3.7  7.2  21.0  93.5  39.5  28.5  14.7  10.9  1981  
43.0  8.0  4.0  7.7  23.3  97.9  40.4  31.5  15.5  10.5  1982  
48.1  9.6  4.0  8.8  25.7  99.1  43.1  29.3  15.9  10.8  1983  
50.1  10.7  4.9  9.0  25.6  104.0  46.1  29.6  16.5  11.7  1984  
47.5  9.7  5.1  7.9  24.8  103.7  46.0  28.2  16.7  12.7  1985  
51.1  10.6  5.3  9.1  26.1  114.6  49.7  33.2  18.1  14.7  1986  
62.9  15.2  6.2  11.1  30.4  114.7  51.7  29.8  19.0  14.0  1987  

64. 0  14.7  6.6  10.3  32.4  119.0  50.2  37.1  18.9  12.7  1988  
65.4  14.6  6.7  9.1  35.0  115.4  52.4  30.5  19.8  12.7  1989  
64.6  14.0  5.6  7.4  37.6  128.0  56.1  37.8  20.2  14.0  1990  
55.9  8.8  4.4  5.0  37.6  123.8  55.1  34.8  20.9  13.0  1991  
72.5  10.0  4.1  5.1  53.4  132.1  57.1  38.4  22.5  14.1  1992  
53.6  8.1  4.1  3.8  37.6  147.7  64.4  37.4  24.4  21.6  1993  
54.4  -  -  -  -  208.7  85.6  52.2  35.5  35.5  1994  
59.7  15.8  5.4  8.4  30.1  228.9  109.0  30.4  43.0  46.5  1995  
47.8  11.2  5.1  7.6  23.9  243.7  117.5  39.5  42.6  44.1  1996  
61.1  13.8  6.5  8.7  32.1  253.7  139.0  41.9  45.4  27.4  1997  
87.0  21.0  9.0  9.7  47.3  275.5  128.1  38.6  46.3  62.5  1998  

Source: 1970—1987: UNCTAD-1993 
1988-1993: ICBS, SAI, No. 45, 1994, P809. 
1994: Ishac Diwan and Radwan A. Shaban, 1999. 
1994-1998: Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Force survey, several issues. 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 60 

  )باآلالف (1998-1970توزیع العاملین من قطاع غزة : 2ول جد

  
    املون في قطاع غزةالع  املون من قطاع غزة في إسرائیلعلا

دد علا

  الكلي

دد الع  نشاءاتاإل  ناعةالص  ةعراالز  ىأخر

  الكلي

  نةالس  نشاءاتاإل  ناعةالص  راعةالز  ىأخر

5.9  0.2  2.4  0.5  2.8  52.8  25.1  16.8  6.4  4.5  1970  
8.2  0.2  4.2  0.7  3.1  51.5  26.8  16.0  6.4  2.4  1971  

17.5  0.8  7.9  2.6  6.3  46.1  26.9  11.5  5.8  1.8  1972  
22.7  1.4  8.4  3.1  9.8  45.4  26.3  11.6  5.7  1.7  1973  
26.3  1.6  8.6  3.9  12.2  46.7  27.5  11.6  5.6  1.9  1974  
25.9  2.6  4.8  4.7  13.8  46.5  26.3  12.6  5.6  2.3  1975  
27.8  2.8  5.4  5.1  14.4  48.3  27.0  12.8  6.5  2.1  1976  
27.5  3.7  5.6  5.4  12.8  49.7  27.7  12.6  6.2  3.2  1977  

 31.4  3.8  7.3  6.4  13.9  49.0  28.0  10.2  7.5  3.3  1978  
34.3  4.8  6.9  7.4  15.2  45.3  24.3  9.5  8.4  3.1  1979  
34.5  5.8  6.3  7.2  15.2  46.4  25.5  8.8  8.6  3.5  1980  
35.9  5.7  5.8  6.6  17.8  46.6  26.4  8.5  7.7  4.0  1981  
36.1  5.2  6.1  6.3  18.5  45.9  27.1  8.3  6.7  3.8  1982  
39.7  6.9  6.6  7.6  18.6  45.6  26.2  8.8  6.9  3.7  1983  
40.2  6.9  7.9  7.3  18.1  47.0  27.2  7.7  8.0  4.0  1948  
41.7  7.1  9.0  7.9  17.6  49.2  28.1  8.8  8.0  4.1  1985  
43.4  7.1  9.5  7.4  19.4  50.3  28.9  8.5  9.1  4.1  1986  
46.0  8.5  9.7  8.6  19.3  54.2  31.3  8.6  9.5  4.5  1987  
45.4  7.0  10.1  6.5  21.7  53.5  30.3  10.0  8.7  4.5  1988  
39.5  6.4  7.5  4.5  21.1  59.2  32.9  10.9  8.0  7.5  1989  
43.1  5.6  7.0  3.9  26.5  60.8  34.8  12.4  6.9  6.7  1990  
41.8  2.8  7.3  2.5  29.3  65.9  36.7  14.2  8.4  6.6  1991  
43.1  2.3  6.4  1.9  32.5  71.6  38.4  15.0  9.3  8.9  1992  
30.4  1.4  4.6  1.0  23.4  84.4  43.6  16.5  11.2  13.0  1993  

20.04  -  -  -  -  147  92.6  23.5  14.7  16.2  1994  
4.1  0.3  1.0  0.5  2.3  110.0  64.5  11.9  16.7  16.9  1995  
9.7  0.8  1.9  1.3  5.7  110.1  69.4  10.0  16.3  14.4  1996  

13.9  1.1  1.7  1.9  9.2  115.1  78.1  8.6  16.7  11.7  1997  
23.8  2.5  2.8  3.1  15.4  127.7  74.1  10.3  17.5  25.8  1998  

Source: 1970-1987: UNCTAD- 1993. 
1988-1993: ICBS, SAI, No. 45, 1994, P. 809 
1994: Ishac Diwan and Radwan A. Shaban, 1999.  
1994-1998: Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Force survey, several issues. 
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  (%)توزیع العاملین في الضفة الغربیة حسب النشاط االقتصادي: 3جدول 
  

التجارة   االنشاءات  الصناعة  الزراعة  الفترة الزمنیة

والمطاعم 

  والفنادق

النقل 

والتخزین 

  واالتصاالت

الخدمات 

والفروع 

  األخرى

  22.7  5  19.9  20.3  18.8  13.3  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة 

  25.9  4.8  18.9  13.4  18  19  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة 

  23.6  5.4  18.1  20.9  17.8  14.2  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة 

 كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة 

  1997ثاني، ال

15.7  16.8  20.2  18.4  5.2  23.7  

  25.3  4.8  19.8  19.4  17.6  13.1  1997 آذار، -شباط): 5(دورة 

  22.4  5.3  19  17.7  17.2  18.4  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة 

  24  5  20  19.5  16.6  14.9  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة 

  23.4  4.8  19.2  21.1  1708  13.7  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة 

  22.3  4.7  18.6  22  16.4  16  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة 

  22.8  5  19.6  23.3  17  12.3  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة 

ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة 
1998  

14  16.1  24.2  18.6  4.5  22.6  

  25.5  4.1  19.2  23.1  15.6  12.5  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة 

  24.3  4.2  17.5  24.4  16.7  12.9  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة 

  24.9  4.8  18.8  24  16.8  10.7  1999أیلول،  -تموز): 14(دورة 

ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة 
1999  

10.7  16.8  24.8  18.3  5.5  23.9  

  24.9  5.5  19.2  24.3  15.4  10.7  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة 

 .16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة؛ الدورات من : المصدر
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 (%)ن في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي توزیع العاملی: 4ول جد
  

دمات خلا

والفروع 

  االخرى

قل والتخزین نلا

  واالتصاالت

جارة تلا

والمطاعم 

  والفنادق

  الفترة الزمنیة  راعةزلا  ناعةصلا  نشاءاتالا

  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   10.8  15.2  15.4  18.6  4.8  35.2
  1996 أیار، -نیسان: )2(دورة   10.9  15.7  8.8  17.4  4.2  43

  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   7.5  14.2  14.9  17.4  4.8  41.2
 كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   8.9  14.4  15.5  17.3  3.5  40.4

  1997ثاني، ال
  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   8.3  14.2  18.3  17.7  3.4  38.1
  1997 حزیران، -یسانن): 6(دورة   8.7  15.4  16.1  17.5  4.7  37.6
  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   6.4  13.6  14.3  19.4  4.6  41.7
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   8.2  13.6  19.3  17  4  37.9
  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   8.2  13.6  20.1  16.1  4.2  37.8
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   7.5  13.2  21.5  16.8  4.4  36.6
ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   8.5  14.5  19.8  16.8  4.5  35.9

1998  
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   13.3  13.4  17.1  13.3  4.5  38.4
  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   13.5  12.8  18.3  12.6  4.6  38.2
  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   14.4  13.3  19.4  12.4  4.8  35.7
ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   19.1  12.9  16.4  12.6  4.9  34.1

1999  
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   16.9  12.1  14.7  12.9  4.9  38.5

  .16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ؛ مسح القوى العاملة ؛ الدورات من : صدرملا
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  (%)بیة حسب المهنة زیع العاملین في الضفة الغروت : 5 لودج
  

هن االولیة ملا

  واالخرى

لو غشم

  االالت

لون في ماع

  الحرف

ل مهرة في امع

  الزراعة

لون ماع

  وباعة

  الفترة الزمنیة  رة علیاادا  یوننف

  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   3  17  14  11  29  8  18 
  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   3  18  5  16  24  7  27

  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   3  16.8  4.7  12.1  27.7  6.9  28.8
 كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   4.6  16.8  4.8  13.1  23.3  7.4  30

  1997ثاني، ال
  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   3.2  18.3  4.8  10.9  25.6  8.5  28.7
  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   2.9  16.5  4.3  15.9  23.9  8.8  27.7
  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   3.3  17.2  5  12.7  24.8  7.9  29.1
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   2.9  15.5  5.3  10.9  25.7  9.1  30.6
  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   3.6  14  5.3  12.3  25.4  8.9  30.5
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   4.7  14.7  5.6  9.4  24.6  9.5  31.5
ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   5.5  15.3  4.5  11.3  24.2  8.9  30.3

1998  
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   6.3  17.4  4.9  10.2  21.3  9  30.9

  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   6.4  16.7  4.7  10.3  22.1  8.8  31
  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   4.2  18.5  -  8.9  23.6  7.8  31.6
ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   2.8  18.2  4.9  9.5  24.6  9.2  30.8

1999  
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   3.9  19.1  5.4  8.9  23.5  9.1  30.1

  .16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ؛ مسح القوى العاملة ؛ الدورات من : صدرالم
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  (%) حسب المهنة زیع العاملین في قطاع غزةوت : 6 لودج
  

مهن لا

االولیة 

  واالخرى

لو غشم

  االالت

لون في ماع

  الحرف

ل مهرة امع

  في الزراعة

لون ماع

  وباعة

رة ادا  یوننف

  علیا

  الفترة الزمنیة

  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   5  21  17  8  24  7  18
  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   3  23  11  7  21  6  29 
  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   4.7  21.5  12.6  5.2  21.7  5.4  28.9 

 كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   7.1  20.5  12.5  5.1  20.6  4.7  29.5

  1997ثاني، ال
  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   3.4  23.8  7.6  5.3  24.6  5.2  30.1
  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   3.1  25.5  6.7  5.7  23.6  6  29.4
  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   3.3  23.7  11  4.4  21.5  5.9  30.2
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   3.3  21.2  10.1  4.6  23.2  5.9  31.7
  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   3.2  22.1  10.1  4.8  23.7  5.5  30.6
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   3  22  9.4  4.4  24.2  6.4  30.6
ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   2.4  22.7  8.5  4.9  23.8  6.3  31.4

1998  
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   2.2  23.1  10.5  8.8  20.3  7.1  28

  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   1.7  22.5  10.9  8.6  22.9  6.3  27.1
  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   1.3  20.2  10.5  11  22.6  7.2  27.2
ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   1.6  16.6  12.3  17.1  22.9  6  23.5

1999  
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   1.5  18.4  14.3  14.5  19.7  6.8  24.8

  .16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ؛ مسح القوى العاملة ؛ الدورات من : صدرالم
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  (%)لغربیة حسب الحالة العملیة توزیع العاملین في الضفة ا : 7ول جد
  

  الفترة الزمنیة  اب عملبرا  ل لحسابهمعی  ل باجرمعی  ل بدون اجرمعی
  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   7.1  21.3  61.3  9.9

  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   6  23.9  56.8  13.2
  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   6.1  23.9  60.1  9.4

 كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   6.1  23.4  59.6  10.9

  1997ثاني، ال
  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   7.1  27  53.5  12.4
  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   6.5  28.7  49.1  15.7
  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   7.2  29.1  51  12.7
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   7.1  29.1  52.3  11.5
  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   6.8  27.7  52.3  13.2
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   7.7  26.6  54.5  11.2
ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   8.6  25.3  53.8  12.3

1998  
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   9  24.8  55.4  10.8
  1999  حزیران،–نیسان ): 13(دورة   8.1  24.2  56.4  11.3
  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   8.4  22.5  57.6  11.5
ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   6.4  24.7  58.8  10.1

1999  
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   7  24.8  58.4  9.8

  16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ؛ مسح القوى العاملة ؛ الدورات من : درصمال
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  (%)زیع العاملین في قطاع غزة حسب الحالة العملیة وت : 8 لودج
  

ل بدون معی
  اجر

  الفترة الزمنیة  اب عملبرا  ل لحسابهمعی  ل باجرمعی

  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   6.1  20.4  62.6  10.8

  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   4.6  21.3  64.8  9.4

  1996ول، األتشرین  -تموز): 3(دورة   4.6  18.1  67.6  9.6

 كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   4.3  19.2  69.4  7.1

  1997ثاني، ال

  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   4.3  23.4  64.6  7.7

  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   5.1  23.4  63.1  8.4

  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   3  24.8  65.2  7

  1998آذار، -ثانيالن كانو): 8(دورة   4.1  23.4  66.7  5.9

  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   4.5  22.6  66.8  6.1

  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   4.4  25.3  64.3  6

ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   5.2  21.7  65.5  7.6
1998  

  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   3.3  23.1  67.1  6.5

  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   4.1  19.8  68.9  7.2

  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   2.9  23.7  64.8  8.6

ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   3  23  62.9  11.1
1999  

  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   3.6  23.7  62.9  9.8
  16-1ت من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني؛ مسح القوى العاملة؛ الدورا: صدرملا
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  زیع العاملین في الضفة الغربیة وت : 9 لودج

  (%)حسب عدد السنوات الدراسیة 
  

  الفترة الزمنیة   سنوات الدراسةددع

+13  10 -12  7 -9  1 -6  0    
  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   5.2  22.1  26.6  25.6  20.5
  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   4.8  21.8  27.4  25.9  20.1
  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   4.6  21.3  27.7  26  20.4
ثاني، ال كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   4.6  21.4  26.9  26.4  20.7

1997  
  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   4.1  21.2  27.8  26.2  20.7
  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   5.6  21  27.6  26.5  19.3
  1997 أیلول، -تموز): 7(ورة د  4.7  19.7  27.9  27.2  20.5
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   4.4  20.1  28  28.3  19.2
  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   5  19.8  28.8  28  18.4
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   4.2  19  27.7  29.5  19.6
  1998ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   4  19.3  27.5  29.5  19.7
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   3.8  17.7  26.8  29.4  22.3
  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   4.1  17.2  26.6  29.6  22.5
  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   3.5  16.6  26.2  30.1  23.6
ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   4  18.2  26.7  27.6  23.5

1999  
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   3.3  17.8  27.2  28.4  23.3

  16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني؛ مسح القوى العاملة؛ الدورات من : صدرملا
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   (%)توزیع العاملین في قطاع غزة حسب عدد السنوات الدراسیة: 10جدول 
  

  الفترة الزمنیة   سنوات الدراسةددع

+13  10 -12  7 -9  1 -6  0    

  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   4.4  21.7  18.3  24.3  31.3

  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   4.7  22.8  21.6  28.7  22.2

  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   3.1  22  21.1  29.4  24.4

ثاني، ال كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   3.7  22  21.8  27.8  24.7
1997  

  1997 آذار، -شباط): 5(ة دور  2.9  23  21.9  28.1  24.1

  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   3.2  22.7  22.1  28.3  23.7

  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   2.8  21.1  21  30.6  24.5

  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   2.4  22  21.5  30.3  23.8

  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   2.9  21  21  30.9  24.2

  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   2.8  21.1  21.7  29.6  24.8

  1998ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   2.4  21.1  21.6  29.3  25.6

  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   3.2  20.5  21.5  29.8  25

  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   2.8  21.4  21.5  30.2  24.1

  1999 أیلول، -وزتم): 14(دورة   3.3  20.3  21.4  31.5  23.5

  1999ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   4  20.2  21.6  29.6  24.6

  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   4.1  20.2  20.9  29.1  25.7
  16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني؛ مسح القوى العاملة؛ الدورات من : صدرمال
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  ة الغربیة توزیع العاملین في الضف: 11جدول 

   (%)حسب الجنس
  

  الفترة الزمنیة  روكذ  ث انا
  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   84.3  15.7
  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   82.5  17.5
  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   84.4  15.6
ثاني، ال كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   84.9  15.1

1997  
  1997 آذار، -شباط): 5 (دورة  84.8  15.2
  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   81.9  18.1
  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   83.3  16.7
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   84.2  15.8
  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   83.9  16.1
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   84.9  15.1
  1998ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   84.7  15.3
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   84.5  15.5
  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   83.6  16.4
  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   83.8  16.2
  1999ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   84.2  15.8
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   85.4  14.6

  16 -1ورات من الد: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني؛ مسح القوى العاملة: صدرمال
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   (%)سنجلازیع العاملین في قطاع غزة حسب وت: 12 لودج
  

  الفترة الزمنیة  روكذ  ث انا
  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   89.6  10.4
  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   87.3  12.3

  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(ة دور  91.1  8.9
  1997ثاني، ال كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   91.4  8.6
  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   91.9  8.1
  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   90.7  9.3

  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   92  8
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   92.2  7.8
  1998حزیران، -نیسان): 9(رة دو  92.7  7.3
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   92.5  7.5
  1998ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   96.8  3.2
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   90.6  9.4
  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   90.2  9.8
  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   89  11

  1999ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(ة دور  85.6  14.4
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   86.8  13.2

  16-1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني؛ مسح القوى العاملة؛ الدورات من : درمصلا
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  توزیع العاملین في الضفة والقطاع: 13ل ودج
  (%)حسب ساعات العمل 

  
  الفترة الزمنیة   ساعات العمل األسبوعیة ددع

35 +  15 -34  1 -14    
  1995، األول تشرین -أیلول): 1(دورة   5.5  20.9  73.6

  1996 أیار، -نیسان): 2(دورة   7.3  21.6  71
  1996ول، األ تشرین -تموز): 3(دورة   4.6  19  76.4
ثاني، ال كانون -1996ول، األتشرین ): 4(دورة   2.3  14.2  83.5

1997  
  1997 آذار، -شباط): 5(دورة   3.4  19.1  77.5
  1997 حزیران، -نیسان): 6(دورة   3.1  16.3  80.6

  1997 أیلول، -تموز): 7(دورة   3.5  13.5  83
  1998آذار، -ثانيالكانون ): 8(دورة   2.8  14.5  82.7
  1998حزیران، -نیسان): 9(دورة   3  15.3  81.7
  1997 أیلول، -تموز): 10(دورة   2.4  11.1  86.5
  1998ول، األ كانون -ولاألتشرین ): 11(دورة   1.3  10.6  88.1
  1999 آذار، -ثانيالكانون ): 12(دورة   4  16.8  79.2
  1999 حزیران، –نیسان ): 13(دورة   2.7  12.5  84.8

  1999 أیلول، -تموز): 14(دورة   2.8  13.2  84
  1999ول، األ كانون –ول األتشرین ): 15(دورة   1.7  13.8  84.5
  2000 آذار، –ثاني الكانون ): 16(دورة   2  20.4  77.6

  16-1لسطیني؛ مسح القوى العاملة؛ الدورات من فالجهاز المركزي لإلحصاء ال: صدرملا
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  دالة الطلب على العمالة الفلسطینیة في الضفة الغربیة: 14ول رقم دج

  1993-1970خالل الفترة 
  

مل معا

االرتباط 

  الذاتي

Durbin-h 
statistics  

مل معا

  دیالتحد
R-2  

  ملمعا

  منالز

مل معا

االستخدام في 

  العام السابق
Ln LDt-1  

 ملمعا

األجر 

  الحقیقي
Ln Wt  

مل الناتج معا

  المحلي الحقیقي
Ln GDPt  

قدار الم

  الثابت

شاط نلا

  االقتصادي

-0.12  -0.57  0.97  0.01  
)2.4(  

-0.01  

)-1.65(  

0.12  
)1.6(  

0.25  
)5.7(  

-17.3  

)-2.18(  

  قتصاد ككلالا

0.32  1.54  0.62  -0.02  

)-3.6(  

-0.09  

)-3.6(  

0.04  
)0.41(  

0.31  
)4.9(  

8.7  
)3.9(  

  

  راعةالز

-0.15  -1.29  0.96  0.003  
)0.8(  

0.56  
)3.16(  

0.06  
)0.73(  

0.12  
)1.7(  

-5.8  

)-0.76(  

  ناعةصلا

-0.10  -0.54  0.97  0.01  
)1.86(  

0.52  
)4.4(  

-0.2  

)-1.96(  

0.25  
)4.9(  

-2  

)-8.8(  

  نشاءاتإلا

  

  

  

  دالة الطلب على العمالة الفلسطینیة في قطاع غزة: 15م ل رقجدو

  1993-1970خالل الفترة 
  

مل معا

االرتباط 

  الذاتي

Durbin-h 
statistics  

مل معا

  التحدید
R-2  

  ملمعا

  منالز

مل معا

االستخدام في 

  العام السابق
Ln LDt-1  

مل األجر معا

  الحقیقي
Ln Wt  

مل الناتج معا

المحلي 

  الحقیقي
Ln GDPt  

ر قداالم

  تباالث

شاط نلا

  االقتصادي

-0.16  -0.76  0.91  0.04  
)3.9(  

-0.003  

)0.28(  

-0.22  

)-1.56(  

0.06  
)0.63(  

-81  

)-3.8(  

  قتصاد ككلالا

 -0.11   -0.57  0.9  -0.008  

)-1.4(  

0.35  
)4.7(  

0.18  
)1.5(  

0.63  
)4.11(  

15.2  
)1.26(  

  راعةزلا

0.01  0.07  0.76  0.0005  
)0.06(  

0.48  
)2.9(  

-0.1  

)-0.06(  

0.25  
2.5(  

-0.9  

)-0.05(  

  ناعةصلا
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-0.029  -0.16  0.93  0.07  
)5.3(  

-0.05  

)0.43(  

-0.48  

)-1.97(  

0.36  
)2.02(  

-154  

)-5.4(  

  نشاءاتإلا

دالة الطلب على العمالة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة خالل : 16ل رقم ودج

  1993-1970الفترة 
  

مل معا

االرتباط 

  الذاتي

Durbin-h 
statistics  

مل معا

  التحدید
R-2  

  ملمعا

  منالز

مل االستخدام معا

  في العام السابق
Ln LDt-1  

مل األجر معا

  یقيقحلا
Ln Wt  

مل الناتج معا

  المحلي الحقیقي
Ln GDPt  

قدار الم

  الثابت

شاط نلا

  االقتصادي

-0.05  -0.33  0.98  0.008  
)3.7(  

1.002  
)14.7(  

-0.16  

)-2.13(  

0.003  
)0.06(  

-17  

)-3.7(  

قتصاد الا

  لكك
0.07   0.47  0.97  -0.036  

)-5.8(  

-0.08  

)-1.02(  

-0.13  

)-1.26(  

0.25  
)4.7(  

  75  
)6.12(  

  راعةزلا

0.001   0.007  0.97  -0.008  

)-2(  

0.74  
)10.8(  

0.04  
)0.42(  

0.27  
)3.8(  

16  
)2(  

  ناعةصلا

-0.07   -0.47  0.95  0.005  
)0.84(  

0.79  
)15.15(  

-0.08  

)-0.46(  

0.34  
)3.4(  

-11  

)-0.95(  

  نشاءاتاإل

  

  

  

    Sum of Squared Errorsمجموع مربعات األخطاء: 17ل رقم جدو

  الة الطلب المقدرةدل 
  

F-Statistics  
F(5,36, 0.01)=3.5  

فة الغربیة الض

  وقطاع غزة

  طاع االقتصاديقلا  فة الغربیةالض  ع غزةقطا

  قتصاد ككلالا  0.008  0.02  0.108  20.57
  راعةزلا  0.08  0.10  0.36  7.2
  ناعةصلا  0.017  0.12  0.25  5.9

  نشاءاتإلا  0.04  0.25  0.86  14.15
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  صاءات وصفیة للمتغیرات المستخدمةحإ:  18ل رقم جدو

  )1993-1970(في التحلیل اإلحصائي 
 

الوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

  المتغیر أكبر قیمة أصغر قیمة التباین

 قطاع غزة
  عدد العاملین 71.6 45.3 49.26 7.02 51.2

  عدد العاملین في القطاع الزراعي 16.8 7.7 6.85 2.62 11.12
  عدد العاملین في القطاع الصناعي 9.5 5.6 1.56 1.25 7.39
  عدد العاملین في قطاع االنشاءات 8.9 1.7 3.5 1.87 4.01

  الناتج المحلي الحقیقي 764 280.6 13477 116.09 471.83
  الناتج المحلي الحقیقي الزراعي 198 88.5 605.32 24.6 125.43

  الناتج المحلي الحقیقي الصناعي 84.5 11.9 347.48 18.64 45.3
  الناتج المحلي الحقیقي لقطاع االنشاءات 158.5 29.8 1020.5 31.95 97.93

  متوسط االجر الیومي الحقیقي 18.95 7.37 10.45 3.23 14.1
  الجر الیومي الحقیقي في القطاع الزراعيمتوسط ا 22.49 6.23 20.64 4.54 12.56
  متوسط االجر الیومي الحقیقي في القطاع الصناعي 16.21 5.21 8.86 2.98 11.16
  متوسط االجر الیومي الحقیقي في قطاع االنشاءات 22.12 5.08 17.07 4.13 14.36

  الضفة الغربیة
  عدد العاملین 132.1 87.8 178.35 13.36 102.97

  عدد العاملین في القطاع الزراعي 42.4 28.2 13.86 3.72 32.83
  عدد العاملین في القطاع الصناعي 22.5 13.2 7.41 2.72 16.26

  عدد العاملین في قطاع االنشاءات 14.7 5.6 7.29 2.7 10.6
  الناتج المحلي الحقیقي 2481.5 533.3 246340 496.33 1328.9
   المحلي الحقیقي الزراعيالناتج 1087 185.4 51448 226.82 424.61

  الناتج المحلي الحقیقي الصناعي 185 44.1 1327 36.43 95.17
  الناتج المحلي الحقیقي في قطاع االنشاءات 268.6 46.4 4026 63.45 169.07

  متوسط االجر الیومي الحقیقي 22.16 8.46 14.74 3.84 14.63
  حقیقي في القطاع الزراعيمتوسط االجر الیومي ال 18.9 5.85 11.41 3.38 12.31
  متوسط االجر الیومي الحقیقي في القطاع الصناعي 21.44 8.37 17.45 4.18 13.08
  متوسط االجر الیومي الحقیقي في قطاع االنشاءات 25.09 8.21 16.74 4.09 16.96

 .حسبت من قبل الباحث بناء على بیانات كتاب االحصاء االسرائیلي، اعداد مختلفة: المصدر
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  مراجـــعلا
  

  
، المجلد الرابع، السنة الرابعة، صامد االقتصادي، ”تطور الطبقة العاملة الفلسطینیة“. ت، أسعداأت

  .1980، 31العدد 

 –حجمهــا : اضــي الفلــسطینیة المحتلــةرالهجــرة الخارجیــة للعمالــة فــي األ“.  شــكر، عبــد الفتــاحوأبــ

  .1989، 75، العدد صامد االقتصادي، ” دوافعها–صائصها خ

صائي،منظمة ححث إب: 1970 – 1900التطور الزراعي والصناعي الفلسطیني . امري، عنانعلا

  .1974 التحریر الفلسطینیة، مركز األبحاث،  بیروت، آذار

، قتــصاديالصــامد ا، ”واقــع الطبقــة العاملــة فـي الــضفة الغربیــة وقطــاع غــزة“.  غیطــة، غطــاسوأبـ

  .1982، 39السنة السابقة، العدد 

 صامد االقتصادي، سلسلة دراسات ”’الطبقة العاملة الفلسطینیة نشأتها وتطورها“. ي، مهاسطامبال

مـل للنـشر والتوزیـع عمــان، ودار صـامد للدراسـات والنـشر، بیــروت، ركل، دار ا)8(

  .1985الطبعة األولى 

  .1998 ، واشنطن1997تقریر التنمیة : نك الدوليالب

  .النتائج األساسیة، اعداد مختلفة- القوى العاملةسحمهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، جال

 مار، ملخص نتائج التعداد: 1997ساكن والمنشآت  مالتعداد العام للسكان وال: __________

  .1999اهللا 

ــلشالـــــ  صــــــامد، )2 (”شوء وتطــــــور الطبقـــــة العاملـــــة الفلـــــسطینیةنـــــ “”.ریف، مـــــاهر، وبـــــدران، نبیـــ

  .1981، 27ة، العدد ، المجلد الرابع، السنة الرابعاالقتصادي

مـدى . باسـم، وعورتـاني، فیـصل، والمـسعود، منـال، وعورتـاني، هـشام,  هالل، ماهر، ومكحولوبأ

مركـز البحـوث . اسـة تحلیلیـةرد: ق التعلیم العـالي مـع سـوق العمـل المحلیـةافتو

  .1998والدراسات الفلسطینیة ، نابلس 

 -معــة بیرزیــت، رام اهللااج. 1999-1998 :  تقریــر التنمیــة البــشریة: امج دراســات التنمیــة،نــبر

  .1999فلسطین 

،منظمـة العمـل العربیـة، المعهـد العربــي العمـال العــرب فـي األراضـي المحتلــة. ، رزق إبـراهیمنحـس

  .1979العمالیة وبحوث العمل، مطبعة دار الثقافة العمالیة، بغداد ة للثقاف
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 ، امعة بیرزیتج – األراضي المحتلةي إسرائیل وف ةالطلب على العمالة الفلسطینی. فة، محمدیخل

  .1999ین سطلف –، رام اهللا )1(برنامج دراسات التنمیة، سلسلة الرسائل 

الحركـة العمالیـة فـي فلـسطین . نیدي، سلیمجحاث والدراسات الفلسطینیة،البدار الجلیل للنشر واأل

مركــز البحــوث والدراســات الفلــسطینیة ، عمــان، الطبعــة األولــى ،1985 – 1917

1988.  

 –ام اهللا ر 1993/1994 –اإلحصاءات الزراعیة ، 1997الجهاز المركزي لالحصاء الفلـسطیني، 

  .لسطینف

 – 25/12(تقـــدیرات خـــسائر االقتـــصاد الفلـــسطیني نتیجـــة اإلغـــالق عـــن الفتـــرة “ __________

، رام 9/4/1996 مقدمــة للمجلــس التــشریعي الفلــسطیني، ةورقــ ،”)4/4/1996

  .لسطینف –اهللا 

منتــدى . الواقــع وأفــاق الحــل: البطالــة فــي األراضــي الفلــسطینیة. ، لــؤي والبرغــوثي، ســفیاننةاشــب

جتماعیــــــة واالقتــــــصادیة فــــــي فلــــــسطین والجهــــــاز المركــــــزي الأبحــــــاث الــــــسیاسات ا

  .1999لإلحصاء الفلسطیني، رام اهللا 

، 24 ، العـددشـؤون فلـسطینیة، ”الیـومو سسیاسة العمـل العبـري بـین األمـ“. ارب، عبد الحفیظحم

  .1973 بیروت

، مـاس، 4 ب االقتـصادي، عـدد رقـمقارالم. ماس-د أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني هعم

  .1998انون األول  كلسطینف –رام اهللا 

ــسطین. نــصر، محمــد. __________ ــات التــصنیع فــي فل لــسطین ف – ، رام اهللا فــرص وامكانی

1997    .  

اع االقتصادیة واالجتماعیة في الضفة الغربیة وقطاع األوض“. ، انطوان والقصیفي، جورجرمنصو

، القــــــسم الثــــــاني، الدراســــــات وســــــوعة الفلــــــسطینیةالم ”)1984 – 1948(غــــــزة 

الطبیعـــــة والبـــــشریة االجتماعیــــــة (اســـــات الجغرافیــــــة رالخاصـــــة، المجلـــــد األول، الد

  .1990، بیروت، الطبعة األولى )واالقتصادیة

یة، االقتصاد الفلسطیني تحدیات التنمیـة فـي ظـل احـتالل اقتصاد الضفة الغرب. ور، أنطـوانصمن

ب جـورج العبـد، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،بیروت، الطبعـة تـا، محـرر الكمدیـد

  .1989األولى، 

، ترجمــــة حنـــا الغاوي،المؤســـسة العربیــــة للدراســـات والنــــشر، اقتــــصاد الـــصمودور، انطـــوان، صمنـــ

  .1984وت، الطبعة األولى ریب
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مجلس الـسیاسة ،راسة تحلیلیة دالبطالة في الضفة الغربیة وقطاع غزةعید، نادر ول باسم وسحمك

  .1995، 2الفلسطینیة ، عدد 

 ،”القطاع الحكومي الفلـسطیني واقعـه، مـشكالته، آفـاق نمـوه ومتطلبـات إصـالحه“. یس، غانیةحمل

 ، أوراق13/5/1998-11المؤتمر الدولي للتشغیل في فلسطین، ورقة مقدمة الى 

  .1999 لسطینف – الكاملة المجلد األول،وزارة العمل الفلسطینیة ، رام اهللا عمللا

 معهـد البحـوث والدراسـات العربیـة، بحـث دبلـوم، مشاكل القوى العاملة فـي فلـسطینن، فرید، قبال

  .2000القاهرة 

 – ، رام اهللا، یومیات وآثار الحصار اإلسرائیلي8دلیل إحصاءات القوى العاملة رقم رة العمل، اوز

  .1997 الثاني ینلسطین تشرف
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