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  تقديـــم
 
  

سوق في  بقياس التراجعيسعدنا في مركز دراسات التنمية أن نقدم هذه الدراسة المتعلقة 
عبر مراجعة معايير منظمة العمل الدولية والممارسات الدولية  ،العمل الفلسطيني

تطرق الدراسة  .الشائعة، فضال عن منهجية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
منهجية المستخدمة حاليا في قياس البطالة بناء على معدل البطالة قضايا هامة تتعلق بال

القياسي والموسع، حيث تقدم إضاءات نقدية حول المنهجية المستخدمة حاليا، طارحة 
بعض التوصيات بتغيير األساليب الحالية في حساب معدالت البطالة بما يتواءم وسياق 

 .سوق العمل الفلسطيني

  
موضوعيا لمسألة االنخفاض النسبي لمعدالت المشاركة في قوة كما تقدم الدراسة حال 

حسب معطيات –العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تتعلق بأدوات القياس 
 .أكثر من تعلقها باالختالفات السلوكية -الدراسة

  
وبناء على مسح أعده المركز مؤخرا، تسلط الدراسة الحالية الضوء على أولئك 

يا خارج قوة العمل، حيث بينت نتائج المسح أنهم ليسوا فقط قادرين المصنفين حال
إن نتائج الدراسة بعمومها تبرز . ومستعدين للعمل، بل قادرين وجاهزين للعمل حاليا

  .أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني برمته
اسة غاري سوتنك، وطاقم المركز، والباحثين وأخيرا، أقدم خالص شكري لمعد هذه الدر

: كما أعبر عن امتناني لشركائنا. عملوا بإخالص إلنجاز هذه الدراسةالميدانيين الذين 
 .مؤسسة فورد لتزويدنا بالتمويل الالزم لهذه الدراسةو ،برتأيدريك يفر مؤسسة

 

  
  وديوسف دا. د

 القائم بأعمال

مدير مركز دراسات التنمية
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  ملخص
  
  

ومنهجية  ،منظمة العمل الدولية والممارسات الدولية الشائعة معاييرتقارن الورقة بين 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الستنباط معدالت البطالة القياسية واالعتيادية، 

أن منهجية جهاز اإلحصاء ال تتماشى مع الممارسات الدولية الشائعة وال وتستنتج 
ونتيجة لذلك فإنها قد تضع معدالت بطالة قياسية . تعكس أنماط البحث الفلسطينية

كما تراجع الورقة وتحلل المسح الوطني الجديد الهادف إلى . وموسعة أقل من حقيقتها
تبين النتائج تفاعال متكررا . املة وسوق العملفهم العالقة بين القابعين خارج القوى الع

بين عدد كبير من القابعين خارج القوى العاملة وسوق العمل، وكذلك قدرتهم 
واستعدادهم وجاهزيتهم للعمل وأخيرا تقترح الورقة إطار عمل أولي لتصنيف القابعين 

  .عمالةخارج القوى العاملة يسمح بتحليل معمق لمؤشرات إضافية لقلة استخدام ال
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  ةــالمقدم. 1
  
  

 ،تم مراقبتها عن كثب أكثر من غيرهايالمؤشرات االقتصادية التي  من أهممعدل البطالة  يعتبر
بالوضع  على التنبؤ قدرته الجدل المتزايد بين اقتصاديي العمل حول مدى من رغمبالو

 واألهم ،في سوق العمل ولخمللاالقتصادي، إال أن صناع السياسة ما زالوا يستخدمونه كمقياس 
الجهاز المركزي لإلحصاء يعرف . االقتصادي بشكل عام الخموليدللون به على أنهم ، من ذلك

الذي يجري مسوح القوى العاملة على المستوى الوطني على أساس ربع سنوي، ، الفلسطيني
ن مؤقتا يالغائب األفراد ممن هم في سن العمل ولم يتم استخدامهم أو :أنهمبالعاطلين عن العمل 

عن عمل خالل أسبوع قبل المسح  يبحثونن وين ومستعديدراعن العمل، ولكنهم ق
 ،ي فئة العاطلين عن العملف الفلسطيني حصاءالمركزي لإلجهاز اليشمل كما ). 2006:137(

األفراد غير العاملين الذين أعطوا واحدا من األسباب المختارة مسبقا لعدم بحثهم عن عمل 
  .سبوع الفائتخالل األ

  

ويصنف  ،إطار القوة العاملة) 2006(وبغرض قياس معدل البطالة، يستخدم جهاز اإلحصاء 
باستخدام مجموعة من قواعد األولوية، و. السكان الفلسطينيين إلى ثالث فئات حصرية وشاملة

وة طار العمل يحدد أوال األفراد العاملين حاليا في سوق العمل، أي الموجودين في القإفإن 
العاملة، ومن ثم يحدد األفراد غير الفاعلين حاليا في سوق العمل، أي القابعين خارج القوة 

وهم إما مستخدمون أي عملوا  ،أولئك ممن هم في القوة العاملة هم أفراد في سن العمل. لةالعام
 ويعطي. ال يقل عن ساعة خالل األسبوع الفائت أو عاطلون، حسب التعريف المبين أعاله الم

على فئة من هم  "داخل القوة العاملة"اإلطار األسبقية لفئة العاملين على فئة العاطلين ولمن هم 
  ."خارج القوة العاملة"
  
ممن هم في سن ) 870402(أي  ،فقط من الفلسطينيين% 41.6، فإن التعريف السابقباستخدام و

وهذه النسبة أقل ). 2008جهاز اإلحصاء (أنهم مشاركون في القوة العاملة بالعمل مصنفون 
كما أنه أقل من المتوسط  ،في الدول األوروبية المتقدمة%) 56.4( المتوسط البالغبكثير من 

هذه الظاهرة . )Kapsos 2007(في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا %) 53.7(البالغ 
. وقطاع غزةتبين وضعا معاكسا، نظرا لالرتفاع النسبي في معدالت التعليم في الضفة الغربية 

وبدرجات مختلفة إلى هذه المعضلة  -منذ أواخر التسعينيات– عديدة دراسات تتطرق وقد
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 ;Hammami 1998; Daoud 1999; ILO 2006; Kuttab 2006) :المحيرة، مثل

Botmeh & Sotnik 2007).  
  

ا وتنشئ إطار ،للبطالة الفلسطيني حصاءلإل المركزي جهازالالورقة كفاءة تعريف  هذه تدرس
 ،في سوق العمل من خالل تطوير فهم أفضل للعالقة بين سوق العمل خموللل تحليليا أكثر تعمقا

الفلسطينيين ممن هم في سن العمل ويعتبرون حاليا خارج القوة العاملة، والتي تبلغ  وأولئك
بعبارة أخرى، تسعى الورقة إلى إلقاء الضوء على %. 58.4 نسبتهم حسب الوصف أعاله

يجعلنا نعتبر أولئك المصنفين على أنهم خارج القوة العاملة بأنهم فعال خارج القوة  المدى الذي
  .العاملة

  

المنهجية المستخدمة فلسطينيا لحساب يدرس القسم األول ويحلل  ،قسم الورقة إلى أربعة أقسامت
بينما . ةمنظمة العمل الدولية، والممارسات الدولية الشائع ة حسب معاييرالقياسيمعدالت البطالة 

ويدرس القسم الثالث العالقة . يؤدي القسم الثاني الغرض ذاته بخصوص معدل البطالة الموسع
بين القابعين خارج القوة العاملة وسوق العمل من خالل مراجعة وتحليل نتائج مسح وطني 

أما القسم الرابع فيطرح عدد من االستنتاجات والتوصيات . أجري خصيصا لغايات هذه الدراسة
   .ألوليةا
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  القياسيمعدل البطالة  -2
  
  

في سوق العمل، وهو عجز سوق العمل عن استخدام  الخموليهدف معدل البطالة إلى قياس 
في الضفة  القياسيمعدل البطالة  بلغ وقد). القادرين والمستعدينأي (كافة العاملين المتاحين 

هاز المركزي لإلحصاء حسب معطيات الج 2008 عام الغربية وغزة في الربع الثاني من
ربع القوة العاملة  حواليأن سوق العمل عجز عن استخدام  ني، مما يع%25.8 الفلسطيني

المنهجية المستخدمة لحساب معدل البطالة  من الدراسة تحليلهذا القسم  يحاول. النشطة حاليا
  .والممارسات الدولية الشائعة ،منظمة العمل الدولية معايير حسبالسابق 

  

، يتم تصنيف فئة (Hussmanns 2007: 13-16 ;1982)منظمة العمل الدولية  عاييرمحسب 
فالعاطلون عن العمل هم األفراد ممن هم في سن . مترابطة ثالثة معاييرالبطالة على أساس 

  :ويتصفون بأنهم ،العمل
  

 .غير مستخدمين .1

 .على العمل) مستعدين وقادرين(غير متوفرين  .2

 .يبحثون عن عمل .3
  

نشاطات معينة للفرد أثناء "ة العمل الدولية أن التعريف السابق الذكر يستند إلى توضح منظم
، ..."قد يختلف عن اإلحصائيات الخاصة بالبطالة المسجلة"ولهذا  ،..."فترة مرجعية محددة

  .ن عن العمل في مكتب عمل حكوميليوالتي تعكس عدد األفراد المسجلين على أنهم عاط
  

لهذا . إلى التمييز بين المصنفين على أنهم عاملين وغير عاملين "خدامعدم االست"يهدف معيار 
عادة ما ، و..."الذي لم يعمل على اإلطالق خالل الفترة المرجعية"فإن الفرد بال عمل هو الفرد 

  .تكون الفترة المرجعية أسبوعا قبل المسح
  

حق عن فئة العاطلين، إلى إبعاد الباحثين عن العمل لتاريخ ال "المتاح للعمل"معيار ويسعى 
لهذا . فراد غير القادرين على العمل، بسبب مسئولياتهم المنزلية أو مرضهموكذلك يبعد كافة األ

أنه إذا منح الشخص فرصة للعمل فإن سيكون قادرا ومستعدا "فإن القدرة واالستعداد للعمل تعني 
  ."للعمل
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اتخذ خطوات محددة في فترة قريبة " بأن الفرد قد يعنيالباحثين عن عمل ، أي المعيار األخير
الفترة األخيرة لنشاطات البحث عن عمل هي نفسها  ، على أن تكون"محددة للحصول على عمل

ومن . أو يوم، ولكن يمكن أن تكون أطول عالفترة المرجعية للمسح األساسي ومدتها أسبو
لم يحدد طول فترة  )13رقم (مقياس العمل الشائع الدولي الجدير بالذكر في سياقنا هذا أن 

فترة  -عادة–أن معظم الدول تعرف إذ . ترك تحديدها مفتوحا للدول ، حيثعمل البحث عن
الغرض من تمديد فترة البحث و. البحث عن عمل على  أساس آخر شهر أو آخر أربعة أسابيع

على هو لنأخذ بالحسبان الفترة الزمنية بين عملية الحصول  ،عن العمل إلى فترة زمنية أبعد
خالل تلك الفترات الزمنية قد ال يبادر الشخص إلى أي . عمل بعد اتخاذ الخطوة ألولى إليجاده

  .خطوات أخرى إليجاد عمل
  

بالد مثل الواليات المتحدة بيع المرجعية في البحث عن عمل في وتستخدم فترة األربعة أسا
متحدة على سبيل المثال فالواليات ال. (Sorrentino 2000)االتحاد األوروبي و دول وكندا 
تم اختيار فترة زمنية للبحث عن عمل "؛ 1967منذ العام  األربعة أسابيع كفترة مرجعية تعتمد

تتخطى أسبوع المسح نفسه ألنه، وبسبب طبيعته، فإن البحث عن عمل ال ينطوي بالضرورة 
ى فترات نشاط قد يشمل أكثر نمط سائد للسلوك علإذ . على نشاط محدد قابل للتحديد كل أسبوع

عن  البحث نشاطاتبعض حيث أن . ويتبعه فترات انتظار) أي البحث لدى أصحاب العمل(
استخدام ، فمتواصلة، مثل التسجيل لدى هيئات التوظيف العام، ولكن غيرها ليس كذلك عمل

فترة أربعة أسابيع لقياس نشاط الباحثين عن عمل هي الفترة األقصر ضمن بدائل متعددة 
العالقة غير  ذويشخاص األ تضمينللتقليل من المعيار هذا  وقد اعتمد. لجنة غوردوناقترحتها 

بحيث ال يتم تحديد الوقت المرجعي لمسح الباحثين عن العمل بفترة بعيدة  ،بالقوة العاملة الثابتة
  (Stein 1967: 4)." تماما عن الفترة المخصصة للعاملين

  
المحيطة بالضفة  الدولعية للباحثين عن عمل في وتستخدم فترة األربعة أسابيع كفترة مرج

 CAS)، ولبنان (DOS 2002)واألردن ، (CBS 2000) إسرائيلك. غزةقطاع الغربية و

أسبوع كفترة مرجعية أما استخدام فترة . (Øvensen & Sletten 2007)، وسوريا (2006
  .األراضي الفلسطينيةو ة فتتم في كل من مصرعوضا عن أربع

  
الفترة  الفلسطيني حصاءالمركزي لإلجهاز السبب اختيار  المتوفرة حولرات من التفسيو

هي أن جهاز اإلحصاء اإلسرائيلي كان الجهة التي تقوم  ،المرجعية على أساس أسبوع واحد
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الجهاز ( ، وكان1997عام الفلسطيني بحساب أرقام البطالة قبل إنشاء جهاز اإلحصاء 
إذ . 2000مرجعية قبل أن يتحول إلى أربعة أسابيع عام كيستخدم فترة األسبوع  )اإلسرائيلي

يحسب العاطلين عن العمل على أنهم فقط أولئك ) 2000:1(كان جهاز اإلحصاء اإلسرائيلي 
من  خالل األسبوع المحدد والذين بحثوا عن عمل خالل األسبوع نفسه"الذين ليس لديهم عمل 

أي بعبارة ..." أي مكاتب عمل أخرى خالل التسجيل في مكتب العمل لخدمات التوظيف أو
ة، فإن إسرائيل كانت تلجأ في السابق إلى القياسيأخرى، بدال من استخدام منهجية البطالة 

  .منهجية البطالة المسجلة
  

تطبيق منهجية البطالة  الفلسطيني حفاظ على إمكانية المقارنة، واصل جهاز اإلحصاءولل
 نتائج المسح الوطني الذي أجري لغايات هذه الدراسةولكن . المسجلة عندما تولى زمام العمل

وللرجال %) 33(يبين أن األسلوب األكثر شيوعا الذي يلجأ إليه الباحثون عن عمل، للنساء 
في حين أن عدد أكبر من النساء بحثن عن . هو سؤال األسرة واألصدقاء والجيران%) 49.1(

إن %). 12.7(عددهن ظل متدنيا نسبيا  فرص عمل في مكتب العمل مقارنة مع الرجال، إال أن
ستخدام اتب العمل في الضفة الغربية وغزة يقلل بشدة من أهمية تأييد امكفي تسجيل الياب غ

  .منهجية تستند إلى فترة مرجعية مقدارها أسبوع
  

 ،عمل ال يحدث كل أسبوع نأن سؤال األسرة واألصدقاء والجيران عب فمن المتوقعوعلى هذا، 
من األفراد المتوفرين % 44.1الوطني الذي أجري لغايات هذه الدراسة، فإن حسب المسح ف

من القادرين % 68.0، وحالمستطلعين بحثوا ما بين أربعة أسابيع وثالثة شهور قبل المس
ما معنى هذا . قبل المسح والمستعدين والجاهزين بحثوا لفترة تراوحت بين أربعة أسابيع وسنة

  .التالي بسيطالتمرين الللرد على هذا السؤال، دعونا ننظر في بالنسبة ألرقام البطالة؟ 
  

لنفترض أن التواريخ التي بدأ فيها فرد ما البحث عن عمل واألسبوع المرجعي الذي يجرى فيه 
 ةهذه الفرضيات معقولة للغاية وتقع ضمن مجموع .بشكل عشوائي مسح القوة العاملة قد أجري

لنفترض أيضا أن كافة . جراءه لمسح القوة العاملةفرضيات وضعها جهاز اإلحصاء عند إ
وهذا سوف يمكننا من تقدير نسبة . العاطلين عن العمل يبحثون على األقل مرة كل أربعة أسابيع

العاطلين عن العمل الذين تغفلهم طريقة الحساب على أساس أسبوع واحد مقارنة مع طريقة 
، )نش(يوم خالل الثالثين شهر ليكن  )ن(ين كل ليكن إذا نسبة األفراد الباحث. األربعة أسابيع

* )2ش(+  1* )1ش(فإن معدل فترة البحث عن عمل هي  ،بعبارة أخرى. 30...1=  )ن(حيث 
  .30* )30ش(+ ... +  2
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المنهجية المستندة لفترة مرجعية مقدارها أسبوع واحد تفترض أن فترة معدل تكرار البحث إن 
= )7ش(+ ... +)2ش(+ )1ش(: هي أسبوع واحد أو أقل لكافة األفراد العاطلين عن العمل

ولكن الحال ليس كذلك، واالحتمال األكبر أال يكون كذلك أيضا في الضفة الغربية . بالمائة 100
) + ... 2/9* ()9ش() + 1/8* ()8ش(وقطاع غزة، وعليه فإن منهجية األسبوع الواحد تغفل 

  .)23/30* ()30ش(+ 
  
، فإن أسلوب األسبوع الواحد 1/30= )نش(رار البحث واحدة، أي فترة معدل تك كونفي حال و

بالمائة من السكان  44.0)] = 23/30) + ... + (2/9) + (1/8* [( 1/30وسط يغفل تبالم
عبر طريقة األربعة أسابيع، والذي من شأنه أن يعدل  حصرهمالعاطلين عن العمل والذين يمكن 

ولكن، نظرا ألن ). 400,421% (38.3إلى  ،)224,236( %25.8معدل البطالة الحالي 
يميل إلى أن يكون أربعة أسابيع، إن لم االحتمال األكبر هو أن معدل تكرار البحث عن عمل 

يكن أطول من ذلك، فإن من شأن أسلوب األسبوع الواحد أن يغفل نسبة أكبر بكثير من العاطلين 
  .من ذلكمما يعني احتمال أن يكون معدل البطالة أعلى  ،عن العمل

  
ولكن على افتراض أنها تتم كل أربعة أسابيع أو أقل،  ،بدون أن نعرف توزيع فترة معدل البحث

يمكن القول بأن استخدام الفترة المرجعية على أساس أسبوع واحد تقلل من احتساب البطالة بما 
حسب أعداد معدل البطالة الحالي %. 76.7و% 12.5أو ) 23/30(و) 1/8(يتراوح بين 

، فإن هذا يجعل معدل البطالة المعدل حسب فترة األربعة أسابيع يتراوح )224,236؛ 25.8%(
؛ بحيث تكون معدالت البطالة المعدلة في )962,386% (59.8و ،)256,270% (28.4بين 

بالنسبة ) 410,773% (45.5و ،)109,383% (18.2الضفة الغربية وقطاع غزة تتراوح بين 
  .بالنسبة لقطاع غزة) 551,614% (78.1و ،)146,887% (48.8و ،للضفة الغربية

  
بأن نطاقات معدل البطالة المعدل السابق الذكر يستند إلى فرضيات أن  االنتباهمع ذلك يجدر 

األفراد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة يبحثون عن عمل كل أربعة أسابيع 
داد معدالت البحث عن عمل إلى أكثر من فترة يكون الحال تماما، مع امت وهذا قد ال. أو أقل

الحسابات المستندة إلى فترات معدل بحث عن عمل مختلفة حيث أن . األربعة أسابيع المرجعية
بدون فهم أفضل ألنماط  االستنتاجال يجوز فتلك الحالة، لونظرا . سوف تغير هذه التراوحات

األجدى واألكثر لحالي قد يكون من في الوقت ا. المدروس المحليفي السياق  البحث عن عمل
عندما نأخذ بالحسبان أكثر وسائل البحث عن عمل شيوعا في النطاق  أن نقول بأنه موضوعية
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المحلي، فإن استخدام معدل تكرار البحث عن عمل على أساس أسبوع مرجعي يقلل بشكل كبير 
  .من تقدير أرقام مستويات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة

  
يعتبر استخدام فترة البحث المرجعية عن عمل على أساس أسبوع واحد إذا ما أجرى جهاز لن 

في هذه الحالة سوف يتم التقاط إجمالي . اإلحصاء مسح القوة العاملة على أساس أسبوعي
ولكن مسح القوة العاملة يتم مرة كل . السكان، بغض النظر عن األنماط المحلية للبحث عن عمل

عني عدم مالحظة البطالة لثمانية وأربعين أسبوعا في السنة، أي بفرق زمني ربع سنة، مما ي
 ،للمرونة هامش ضيقوال تترك هيكلية المسح سوى . بين كل مسحين اقدره أحد عشر أسبوع

  .وهي تنطبق فقط في حال ما كان معدل تكرار البحث المحلي عن عمل هو أسبوع أو أقل
  

األفراد غير العاملين الذين  ،ل ضمن فئة العاطلين عن العملتتعلق بأن ندخ هنا المسألة األخرى
يطرح مسح . وضعوا مجموعة من األسباب المنتقاة لعدم بحثهم عن عمل خالل األسبوع الفائت

ما إذا كان الشخص المعني قد  (PW01)في سؤاله األول المتعلق بالعمل ) 2006(القوة العاملة 
العرضية، لقاء أجر، حتى وإن كان ذلك لمدة ساعة في أدى أي نوع من العمل، حتى النشاطات 

ولكن ليس بسبب اإلعاقة أو السفر ( الهو  (PW01)إذا كان الرد على السؤال . األسبوع الفائت
فإن االستبيان يسأل ما إذا كان الشخص قد ساعد شخصا آخر في أي نوع من ) أو االعتقال

. (PW03)ا كان مجرد غائب عن العمل ، أو إذا م(PW02)العمل، حتى النشاطات العرضية 
، فإن االستبيان يسأل إذا ما كان الوإذا كانت الردود على أسئلة المتابعة التالية هي أيضا 

، نعم (PW11)إذا كان الرد على السؤال . (PW11)للعمل ) قادرا ومستعدا(الشخص متاحا 
إذا كان . سبوع الفائتيسأل ما إذا كان الشخص قد بحث عن عمل خالل األ PW14فإن السؤال 

يستفسر عن الخطوات المتبعة إليجاد  PW15، فإن السؤال نعم PW14الرد على السؤال 
، فإن األسباب التسعة التالية مطروحة في الهو  PW14إذا كان الرد على السؤال . عمل

على أنها أجوبة مقبولة عن سبب عدم قيام الشخص بالبحث عن عمل خالل  PW16السؤال 
  .ع الفائتاألسبو

  

 مؤسسة تبدأ الحقا/ وجدت عمال .1

 كنت أنتظر نتائج طلبات قدمتها مسبقا لوظائف .2

 كان لدي تصريح، ولكن اإلغالقات منعتني من البحث عن عمل .3

 لم أتمكن من الحصول على تصريح ألبحث عن عمل في إسرائيل أو في المستوطنات .4
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 بحثت عن عمل ولكن بال جدوى .5

 المؤهالت مالئمةب عدم وجدت عمال، ولكنني رفضت بسب .6

 األجور الكبير حاليا/ لم أبحث عن عمل بسبب تدني الرواتب .7

 لم أكن أبحث عن عمل ألن لدي مصدر آخر للدخل .8

 كانت لدي أسباب أخرى .9

  
هناك عدد من القضايا ذات الصلة بهيكلية األسئلة السابقة الذكر، وكذلك من حيث اعتبار األفراد 

يمكن تصنيف مجموعة األسباب الواردة . عاطلون عن العمل الذين يقدمون بعض الردود أنهم
األفراد الذين يعطون هذا السبب قد  )1(تتكون الفئة األولى من السبب . أعاله إلى خمس فئات

وهذه المرحلة االنتقالية . استكملوا عملية البحث عن عمل، ولكنهم لم يحصلوا على عمل بعد
ير منظمة العمل الدولية، فهم ليسوا بعاملين أو بعاطلين معايل اوفقفتعقد من إمكانية تصنيفهم، 

تمديد الفترة المرجعية للبحث عن عمل من شأنه أن يحل هذه المشكلة، إال إذا إن . عن العمل
وبالتالي يجب اعتبارهم خارج  ،كان أولئك الذين يعطون هذا السبب هم من العمال الموسميين

  .ن في الفترة خارج موسم عملهميسعمال يائ عوضا عن كونهمالقوة العاملة 
  

فاألفراد الذين يعطون هذا السبب في مرحلة انتظار في  فقط،) 2(السبب فتحتوي الفئة الثانية أما 
  .دورة البحث عن عمل وينبغي إدراجهم ضمن فئة العاطلين عن العمل

  
بعد األفراد وقد بدأ جهاز اإلحصاء  ،)7و  6و  5و  4و  3( أما الفئة الثالثة فتضم األسباب

الذين يعطون هذه األسباب على أنهم عاطلون عن العمل خالل الزيادة الحادة في خسارة العمل 
ما أدى إلى فقدان ، التي بدأت في التسعينات نتيجة لإلغالقات أمام أسواق العمل اإلسرائيلية

. ستوطناتفلسطيني لوظائفهم التي كانوا يؤدونها سابقا في إسرائيل والم 15,000 – 140,000
وكان إدراجهم ضمن فئة العاطلين عن العمل في تلك الفترة معقوال نظرا ألن توقعات اإلغالق 

ينتظرون إمكانية معاودة العمل في مع إسرائيل بدت مؤقتة، وحيث االحتمال األكبر أنهم كانوا 
 مقارنة تدني األجور المحليةإزاء بدال من البحث عن عمل في المجتمع المحلي، خاصة  إسرائيل

  .األجور في إسرائيلب
  

مواصلة تصنيف هؤالء األفراد على أنهم عاطلون  وهنا من المهم اإلشارة إلى ضعف صالحية
. قد تحولت من مؤقتة إلى دائمة حول وضعية اإلغالق عن العمل، نظرا ألن التوقعات المعقولة
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أيضا  يشملراجهم سوف وبالتالي فإن إد ،كما أن الفترة التي فقدوا فيها نشاطهم غير محددة
لهذا، ونظرا لعدم قيام أي من األفراد الذين أعطوا تلك . أولئك الذين لم يقوموا بالبحث لسنوات

. ةالقياسيالردود بالبحث خالل الفترة المرجعية، فإنه ال يجوز إدراجهم ضمن فئة البطالة 
  .شها في القسم التاليوعوضا عن ذلك، البد من إدراجهم في فئة البطالة الموسعة، والتي نناق

  
األفراد الذين يعطون هذا السبب ال يجوز احتسابهم على أنهم  )8(تضم الفئة الرابعة السبب و

فهم ليسوا متاحين للعمل، وهذا هو المعيار الثاني لدى منظمة العمل الدولية . عاطلون عن العمل
معظم األفراد الذي  )9( ببالستتكون الفئة الخامسة من ، وأخيراً .لتصنيفهم على أنهم عاملون

  .ةالقياسييعطون أسبابا تقع ضمن تلك الفئة ليسوا من المحتمل أن يتناسبوا مع فئة البطالة 
  

المرجعية على أنها أسبوع  لمن غير الواضح إلى أي مدى يمكن الستخدام فترة البحث عن عم
لت فئة غير العاملين لهذه الغاية، ظو، وإذاً. واحد أن يعوض عن سوء التصنيف المبين أعاله

مقدرة بأقل من عددها، فهذا من شأنه أن يحل لغز معدل مشاركة القوة العاملة المتدنية في 
فالتقليل من تصريح العدد من شأنه أن يجعل متوسط مشاركة القوة . الضفة الغربية وقطاع غزة

ول األوروبية العاملة المعدل متماشية مع أو حتى أعلى من متوسط معدالت المشاركة في الد
  %).53.7(وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،%)56.4(المتقدمة 
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  الموسعمعدل البطالة  -3
  
  

أن يكون دقيقا وموضوعيا لغايات المقارنة ب يهدف أساسا القياسيأن معدل البطالة بالرغم من 
 يرصدال "نه قد تقر بأ (Hussmanns 2007: 16-17)أن منظمة العمل الدولية  الالدولية، إ

يسمح بتوسيع معيار "وبالتالي وضع نص ..." بالكامل حالة البطالة السائدة في الكثير من الدول
تكون وسائل البحث التقليدية ذات صلة محدودة، ] حيث... [البحث عن عمل في بعض األحوال 

في ذلك عندما يكون سوق العمل غير منظم تماما أو ذا نطاق ضيق، وحيث استيعاب العمالة 
  ".الوقت غير كاف، أو حيث تكون القوة العاملة مشغلة ذاتيا بشكل كبير

  
، الذين هم "العمال اليائسين"يسمح هذا النص بأن ندرج ضمن معدل البطالة الموسع ما يسمى ب 

بعبارة أخرى، ." يبحثون عن عمل ألسباب معينة] يعملون أو[ولكنهم ال  األفراد في سن العمل،"
وهم بالتالي  ،ولكنهم ال يبحثون عن عمل ،سون هم أفراد متاحون في سن العملالعمال اليائ

" ما منحوا فرصة عمل"يعتبرون خارج القوة العاملة حسب التعريف القياسي للبطالة، ولكن إذا 
من المهم عدم إقصاء هذه المجموعة عن تحليل الخمول في ". يكونون قادرين ومستعدين للعمل"
على عجز سوق العمل عن استخدام العمالة  امؤشريعتبر وجودهم  ألنسواق العمل، نظرا أ

خالله توسيع معيار البحث عن من تحدد منظمة العمل الدولية المدى الذي يمكن تال  و. المتاحة
  .بأنه قد يكون جزئيا فقط إذ تكتفي باإلشارة ،عمل

  
تعريفا فضفاضا  OECD (2007: 210)يؤيد أعضاء المنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية 

يصف العمال اليائسين على أنهم األفراد في سن العمل ممن هم قادرون ومستعدون ولكنهم ال 
يختلف تعريف على أي حال، ." ال توجد وظائف مالئمة بأنهعمل العتقادهم "يبحثون عن 

 OECD) خر، اختالفا كبيرا وتعتبر تلك التعاريف غير قابلة للمقارنةآلمن بلد العمال اليائسين 

تنتج االختالفات عن منظور كل بلد للقضايا وعن اختالف األسئلة المطروحة، و. (1995
وترتيبه ومدى توسيع معيار البحث عن عمل، سواء كان معيار اإلتاحة موسعا أو إذا ما أضيف 

  .(OECD 1995)تاريخ البحث عن عمل كمعيار 
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العمال اليائسين  (Bradbury 2006: 3)يعرف مكتب إحصاءات العمل في الواليات المتحدة 
الذين أعطوا سببا مرتبط بسوق العمل لعدم قيامهم حاليا  ]األفراد في سن العمل[أولئك "أنهم ب

بالبحث عن عمل، بمن فيهم األشخاص الذين يرون أن العمل غير متوفر، أو الذين لم يتمكنوا 
ين يقولون إن المشغلين المحتملين من إيجاد عمل، أو الذين ينقصهم التعليم أو التدريب، أو الذ

الذين يرون أنهم وقعوا تحت طائل أنواع أخرى  يعتقدون أنهم إما أصغر أو أكبر مما ينبغي، أو
من منطلق الفترة  المرجعية للبحث عن عمل، يستخدم المكتب اإلحصائي ." من التمييز

فراد ولكنهم من األ ،لشهرا، مما يعني أن كافة أولئك العاطلين عن العم 12األمريكي فترة 
في سن العمل والذين لم يبحثوا عن عمل في األربع أسابيع الفائتة بسبب أسباب ذات  ينالمتوفر

ولكنهم بحثوا عن عمل خالل األشهر اإلثنى عشر السابقة يعتبرون عماال  ،صلة بسوق العمل
  .يائسين

  
والتي " أوضاع معينة"ل ينطبق على البيئة في سوق العمل الفلسطيني الوصف الوارد سابقا 

عادة ما يكون البحث عن عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة . قياس البطالةمتسمح بتوسيع 
عبر القنوات غير النظامية، وسوق العمل غير منظم بشكل كبير مع تمييز محدود بين القطاعين 

ما أن ك. وهناك وجود واضح لقصور كبير في الطلب على العمل ،النظامي وغير النظامي
الحواجز التي تفرضها إسرائيل تقطع أوصال سوق العمل الفلسطيني لفترات قصيرة وطويلة، 

، ويجعل العمل المتوفر سابقا غير متاح ويعيق عملية البحث عن الاليقينمما يرفع من نسبة 
  .عمل

  
يعرف جهاز اإلحصاء العمال اليائسين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل مسح ربع 

يسأل ، )2006(مسح الالمتعلق بالعمل في  ، PW01، في السؤال األول. للقوة العاملة سنوي
جهاز اإلحصاء الشخص المعنى إذا ما كان قد أدى أي نوع من العمل، حتى النشاطات 

إذا كان الرد على . العرضية، لقاء أجر، حتى وإن كان لساعة واحدة خالل األسبوع الفائت
فإن االستبيان يسأل ) ن ليس بسبب اإلعاقة أو السفر أو االعتقالولك( الهو  (PW01)السؤال 

ما إذا كان الشخص قد ساعد شخصا آخر في أي نوع من العمل، حتى النشاطات العرضية 
(PW02) أو إذا ما كان مجرد غائب عن العمل ،(PW03) . وإذا كانت الردود على أسئلة

) قادرا ومستعدا(أل إذا ما كان الشخص متاحا ، فإن االستبيان يسالالمتابعة التالية هي أيضا 
  .خالل األسبوع الفائت (PW11)للعمل 
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األعباء  ، وليس بسبب تقدم العمر أو المرض أو الدراسة أوال PW11إذا كان الرد على 
 PW11إذا كان الرد على . المنزلية، فإنه يتم إدراج الشخص ضمن التعريف الموسع للبطالة

الشخص للعمل في األسبوع الفائت ولكن كان لديه سبب يمنعه من قبول ، أي أنه قد توفر نعم
فرصة عمل معروضة عليه وليس بسبب تقدمه بالسن أو مرضه أو الدراسة أو الواجبات 

  .، يضاف الشخص عندها للتعريف الموسع للبطالة(PW12)المنزلية 
  

لبطالة، فإن تعريف جهاز  ل القياسيعند اإلضافة إلى أولئك الذين يتم إدراجهم ضمن التعريف 
اإلحصاء لمعدل البطالة الموسع يشمل كافة األفراد ممن هم في سن العمل ولم يقوموا بأي عمل 

ولكن ليس بسبب تقدمهم بالسن، أو المرض أو الدراسة أو األعباء (خالل األسبوع الفائت 
وسع بالكامل معيار أي بعبارة أخرى، فإن المنهجية توسع جزئيا معيار اإلتاحة وت). المنزلية

البحث، مدرجة أولئك األفراد غير العاملين ممن هم في سن العمل ولكنهم لم يبحثوا عن عمل 
 ولكن ليس بسبب تقدمهم في السن، أو(في األسبوع الفائت كما أنهم ليسوا متاحين للعمل 

ب يمنعهم من أو أولئك المتاحين للعمل ولكن لديهم سب) المرض أو الدراسة أو األعباء المنزلية
من الذين تدرجهم ). شرط أال يكون هذا السبب كبر السن أو المرض أو األعباء المنزلية(العمل 

  ؟]منها[هذه الصياغة وهل هناك أي مجموعات أخرى مغفلة 
  

ولكنهم لم يبحثوا عن عمل خالل  ،إذا ما قبلنا بفرضية أن كافة األفراد ممن هم في سن العمل
ولكن ليس بسبب تقدمهم بالسن أو المرض أو (ا غير متاحين للعمل هم إم ،األسبوع الفائت

شرط أال يكون (أو المتاحين ولكن لديهم سبب يمنعهم من العمل ) الدراسة أو األعباء المنزلية
، فإن الصيغة السابقة )هذا السبب هو تقدمهم في السن أو المرض أو الدراسة أو األعباء المنزلية

د غير العاملين ممن هم في سن العمل ولكنهم ليسوا متقدمين في السن أو الذكر تدرج كافة األفرا
مع ذلك، هناك مشكلتان مرتبطتان بتلك . أو مشغولين بالدراسة أو بالمهام المنزلية ىمرض

في القسم السابق أن نسبة كبيرة  القياسيبينت المناقشة المتعلقة بمعدل البطالة  أوال، . الفرضية
وليس لديهم سبب  "متاحون"يبحثوا عن عمل خالل األسبوع الفائت هم من هؤالء الذين لم 

بل توقفوا عن البحث عن عمل خالل األسبوع الفائت لمجرد أن طريقتهم في . نعهم من العمليم
صيغة ال. البحث عن عمل لم تستدع منهم ذلك أو ألنهم يئسوا ألسباب ذات صلة بسوق العمل

، BLS، إننا نرى العمال اليائسين بما يتماشى مع تعريف اقعلوفي ا .السابقة تغفل هؤالء األفراد
  .فإن الصيغة تغفل كافة العاطلين واليائسين الذين لم يبحثوا عن عمل خالل األسبوع الفائت
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فحسب . العمال اليائسين شريحةثانيا، هذه الصيغة ال تعطينا سوى نظرة داخلية ضئيلة على 
ه الدراسة، فإن أهم أسباب اليأس في البحث عمل في المسح الوطني الذي أجري لغايات هذ

فقدان التصريح و، %)61.9(الضفة الغربية وقطاع غزة كانت العجز عن إيجاد فرص عمل 
والرفض من قبل أصحاب العمل بسبب غياب المؤهالت الالزمة %) 7.9(إلى إسرائيل 

التغيرات على تلك  هناك ضرورة حتمية لفهم أسباب اليأس وتتبع وتحليلوعليه،  %).6.2(
  .األسباب لكي نفهم ديناميات القوة العاملة
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  دراسة على مستوى الوطن: خارج القوى العاملة -4
  
  
سومرز وكالرك  هن البحث الذي لخصبيSummers and Clark (1990)  عن النشاط في

خارجة إلى سوق العمل في الواليات المتحدة أن البطالة ظاهرة ديناميكية فيها تدفقات داخلة و
. مختلف فئات البطالة القادمين من مجموع المستخدمين وأولئك القابعين خارج القوة العاملة

كذلك بينا أنه في الواليات المتحدة، فإن الحركة ضمن القوة العاملة، أي من كون المرء عامال 
وأن  ،إلى كونه عاطال عن العمل والعكس بالعكس، يفسر نسبة صغيرة من التغير في البطالة

. الكثير من الحركة الداخلة والخارجة لفئة العاطلين عن العمل تأتي من خارج القوة العاملة
  .وظائفهم ال يمرون بفترة بطالةن غيرويمعظم الذين  بأن، بينت نتائج البحث ذاته كذلك

  
بالمدى الذي يمكن  (Cullison 1975)ن بالعمل ين المختصيوهذا يفسر سبب تشكيك االقتصادي

مثال، يمكن لسوق عمل ضعيف أن يثني  .لمعدل البطالة أن يعطي نظرة داخلية مفيدة فيه
العاملين عن المشاركة في القوة العاملة وبالتالي، مع ثبات العوامل األخرى، يقلل من معدل 
البطالة، بينما يمكن لسوق عمل قوي أن يشجع العاملين من خارج القوة العاملة على المشاركة 

  .عوامل األخرى يزيد من معدل البطالةومع ثبات ال
  

باختصار، فإن فئة البطالة يمكن أن تتداخل بشكل وطيد مع فئة الخارجين عن القوة العاملة أكثر 
المندرجين تحت فئة البطالة يشكلون فقط قمة جبل الجليد  أنمن تداخلها مع فئة العمالة، حيث 
لى سوق العمل الفلسطيني ديناميات مماثلة إذا ما ظهر ع. ألولئك القادرين والمستعدين للعمل

لديناميات سوق العمل في الواليات المتحدة، فإن إقصاء كافة األفراد غير النشطين عن تحليل 
فإن الهدف المركزي من  بناء على ما تقدم،و. سوق العمل يغفل مدى الخمول في القوة العاملة

  .العمل املة بسوقالدراسة هو قياس مدى ارتباط الخارجين عن القوة الع
  

أجرى مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت مسحا وطنيا ركز بشكل أساسي على القابعين 
 ونتائجه، وتحليال أوليا منهجية المسح ي قسميها التاليينفتتناول هذه الورقة . خارج القوة العاملة

  .للنتائج
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  المنهجية 4-1
  

السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية  بلغ عدد، 2007حسب تعداد جهاز اإلحصاء لسنة 
في  1,416,543و ،في الضفة الغربية 2,350,583منهم  .نسمة 3,767,126 وقطاع غزة
، منهم )2,094,384(أي % 55.6 حواليعاما فأكبر  15وقد بلغت نسبة من هم  .قطاع غزة

 .ةفي قطاع غز) 743,484(أي % 35.3و ،في الضفة الغربية) 1,350,900(أي % 64.5
فأعلى ال  15ممن هم في الفئة العمرية ) ألف 1448(أي حوالي % 69.1فإن مسح البحسب و

في ) 427533(أسرة معيشية في األراضي الفلسطينية، منها ) 646755(وهناك . يعملون
  .في قطاع غزة) 219222(الضفة الغربية، و

  
  العينة 4-1-1
  

 1,458أسرة منها  2,130وائية تضم ، تم اختيار عينة عشإعالنمن مجموع السكان المبين 
إلى خاليا  يتجمع سكانوتم تقسيم كل . أسرة في قطاع غزة 672و ،أسرة في الضفة الغربية

حسب  يتم اختيار األسر بشكل عشوائ. أسرة 200 حواليلفحص العينات، تشمل كل خلية على 
. 50:50ث على أنها تم تحديد نسبة المشاركين الذكور لإلنا. فترات محددة بين فحص العينات

يسمح حجم العينة هذا بالتعميم على أربعة مستويات، ثالثة في الضفة الغربية وواحد في قطاع 
على المستوى التراكمي في الضفة الغربية ونحو % 2.5غزة، مع هامش خطأ يصل إلى نحو 

  . على كل مستوى تعميم% 4.0
  

  :يجب أن يكونواإذ . كان على المشاركين أن يستوفوا المعايير اآلتية
  

 سنة 60 – 15ضمن الفئة العمرية من  ²

 غير عاملين ²
 ل خالل األربعة أسابيع الفائتةلم يبحثوا عن عم ²

 أسابيع الفائتة ةلم يذهبوا إلى الدراسة أو التدريب خالل األربع ²

  
يسمح المعياران األول والثاني باستثناء الحاالت األكثر وضوحا بغرض التركيز على تلك التي 

سنة ألن احتمال سبب  60مثال، تم استثناء األفراد في سن العمل األكبر من . عنها القليل نعرف
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لقاء (، تم تعريف العامل على أنه مشاركة 2في المعيار . عدم عملهم قد يرتبط بتقدمهم في السن
واستخدمت أربعة أسابيع . في نشاط مدر للدخل على المدى القصير أو البعيد) أجر أو بالمجان

ة فلألسباب السال. ترة مرجعية في المعيار الثالث انسجاما مع الممارسات الدولية الشائعةكف
ن العينة ال تمثل الخارجين عن القوة العاملة حسب تعريف جهاز اإلحصاء بل تمثل إالذكر، ف

  .تلك الفئة من السكان التي تنطبق عليها المعايير الواردة أعاله
  

  :ظات التاليةخمس مناطق من المحاف تحديدتم 
  

 ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وطولكرمجنين، وقلقيلية، : شمال الضفة الغربية ²

 أريحا، والقدس، ورام اهللا: غربيةوسط الضفة ال ²

 بيت لحم والخليل: جنوب الضفة الغربية ²

 غزة وشمال غزة: شمال قطاع غزة ²

 ورفح دير البلح وخانيونس: وسط وجنوب قطاع غزة ²

  
. الفروق االقتصادية والجغرافية والسياسية وأحيانا الثقافية رصدض شكلت تلك المناطق بغر

ولكن من نقاط ضعف هذا التصنيف هو أن االختالفات في أنواع الهيئات المحلية ضمن كل 
مثال ذلك المزج بين أريحا ورام اهللا في منطقة . منطقة كبيرة ويحتمل أن تضيع عند الدمج

  .وسط الضفة الغربية
  

  :ديد ثالثة أشكال للهيئات المحليةوق بالحسبان، تم تحألخذ تلك الفر
  

 )المدينية(المناطق الحضرية  ²

 المناطق الريفية ²

 المخيمات ²

  
فمثال، تعتبر كل من رام اهللا ونابلس مناطق حضرية بينما تظل . ولكن هذا الدمج أيضا له عيوبه

  .هناك فروق اقتصادية وسياسية وحتى ثقافية كبيرة بينهما
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  تبياناالس 4-1-2
  

وكانت مواضيع الحصص . سؤاال متعددة الخيارات في ثمان حصص 67شمل االستبيان على 
  :كما يلي

  

 فسرت عن بحث الشخص السابق عن عملالتي است آخر تجربة بحثحصة   .أ 

ويتم . التي استفسرت عن تجربة العمل السابقة لدى الشخص آخر تجربة عملحصة   .ب 
 وب وبساعات عمل وأجور غير منتظمة تعريف العمل غير النظامي بدون عقد مكت

التي تثني الشخص عن والتي استفسرت عن األسباب  سبب عدم البحث عن عملحصة   .ج 
 البحث عن عمل

 تفسرت عن كيف تأثر الشخص بتعطله عن العملالتي اس تجربة عدم العملحصة   .د 

 والتي استفسرت عن قيمة العمل لدى الشخص قيمة العملحصة   .ه 

 ت عن استعداد الشخص للبدء بالعملالتي استفسرو االستعداد للعملحصة   .و 

 التي جمعت معلومات عن أسرة الشخص استبيان األسرةحصة   .ز 

 الذي جمع معلومات عن خصائص الشخص السكانية االستبيان الشخصيحصة   .ح 

  
  ).2008آب  31 – 29(ثالثة أيام ا، عملوا لمدة ميداني اباحث 80 وقد قام بالعمل

  
  النتائج والتحليل 4-2
  

  .رس هذا القسم ويحلل نتائج المسح الوطني الذي أجري لغايات هذه الدراسة والمبين أعالهيد
  
  النشاط السابق 4-2-1
  

من النساء المستطلعات بحثن في لحظة ما في الماضي عن % 27.6بينت نتائج المسح أن 
الل بحثن خ% 14.7منهن عن عمل خالل األشهر الثالثة الفائتة، و% 10.9 ثتبينما بح ،عمل

المنطقة التي وجدت فيها أعلى نسبة أما . خالل السنة الفائتة% 19.6و ،األشهر الستة الفائتة
، بينما كانت أقل نسبة من %)35.4(كانت وسط الضفة الغربية فنساء باحثات عن عمل 

فقد ، أما بالنسبة للرجال%). 20.9(الباحثات عن عمل في المناطق الحضرية من قطاع غزة 
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بحثوا خالل األشهر الثالثة الفائتة، % 41.9نهم عن عمل في الماضي، منهم م% 84.7بحث 
  .خالل السنة الفائتة% 56.1و ،خالل األشهر الستة الفائتة% 44.4و
  

ألكثر % 46.9بينما بحث  ،شهور 3قد بحثوا ألقل من % 33.4كان  عن عمل قبل إنهاء بحثهم
من % 21.5فقط  ولكن. كبيرةهذه فترات . ر من سنةألكث% 32.5وبحث  ،شهور 6من 

تبين وقد . من الرجال الذين بحثوا عن عمل وجدوا عمال خالل بحثهم األخير% 16.0و ،النساء
، بينما كانت %)30.0(أن أعلى نسبة في احتمال إيجاد عمل موجودة في ريف قطاع غزة 

من % 6.4من النساء و% 15.6النسبة األدنى في المناطق الحضرية في قطاع غزة، متمثلة ب 
  .الرجال

  
%) 49.1(وللرجال %) 33.0(أكثر الوسائل المستخدمة شيوعا للبحث عن عمل، للنساء أما 

 شائعة االستخدامبالنسبة للنساء فإن هذه الوسيلة . كانت سؤال األسرة واألصدقاء والجيران
وكانت األقل %). 55.1(وفي جنوب الضفة الغربية %) 53.8(بشكل خاص في قطاع غزة 

استفسرت النساء لدى مشغلين محتملين كما %). 18.8(ا في شمال الضفة الغربية شيوع
وكان الفحص لدى . مكتب العملمن النساء عن فرص عمل لدى %) 12.7( ، وبحثت%)13.0(

%). 13.4(والرجال %) 24.9(اع غزة لكل من النساء قطمكاتب العمل شائعا بشكل خاص في 
من الرجال ممن فحصوا لدى مكتب العمل في الضفة % 4.7من النساء و% 4.6هذا مقارنة مع 

  .الغربية
  

من نساء قطاع غزة قد % 13.9و ،من نساء الضفة الغربية% 24.6كما بينت نتائج المسح أن 
في وسط الضفة  حصلن على عملالنساء اللواتي  النسبة األكبر منكان و. حصلن على عمل

تم كما %). 11.9(انت أقل نسبة في المناطق الريفية في قطاع غزة ، بينما ك%)35.2(الغربية 
واألدنى  ،%)91.1(من الرجال، وكانت أعلى نسبة من وسط الضفة الغربية % 82.2توظيف 

  %).71.9(في شمال الضفة الغربية 
  

% 78.8في المناطق الحضرية من قطاع غزة عملت ف. تباين وقت آخر عمل بشكل كبيروقد 
الل األشهر الثالثة الماضية، بينما في المناطق الريفية من الضفة الغربية، فإن من النساء خ

فيما يخص الرجال، فإن . سنوات 5من النساء اللواتي عملن قمن بهذا قبل أكثر من % 57.0
من الرجال المستطلعين في % 53.9 أن الوقت منذ آخر عمل توزع بشكل أكثر تجانسا، حيث
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من % 29.2سنوات الفائتة، بينما عمل  5إلى  ا لفترة ما خالل سنةشمال الضفة الغربية عملو
  .سنوات 5مخيمات الالجئين في الضفة الغربية قبل أكثر من 

  
ألقل من ثالثة  عملوا من الرجال% 28.5من النساء و% 21.3وتبين نتائج المسح كذلك، أن 

لرجال ألكثر من ا من% 43.6من النساء و% 42.2شهور في آخر عمل شغلوه، بينما عملت 
في مناطق  وخاصةفي جنوب الضفة الغربية وفي وسط وجنوب قطاع غزة، أما الحال . سنة

من النساء والرجال ألقل من ثالثة شهور في آخر % 43 – 35عملت ما بين فقد غزة الريفية، 
  .عمل لهم

  
ء من النسا% 49.6و ،من النساء المستطلعات في الضفة الغربية% 69.3لم يتوفر لدى 

من % 85.6المستطلعات في قطاع غزة عقد عمل مكتوب مع صاحب عملهم، بينما لم يكن لدى 
كانت أعلى احتمالية لوجود عقد مكتوب مع صاحب العمل في . الرجال بشكل عام عقود عمل

بينما كانت النسبة األدنى في مخيمات الالجئين في قطاع غزة  ،%)26.5(وسط الضفة الغربية 
منهن أجرا أسبوعيا أو % 28.7بين النساء، تلقت فمن . عدل الدفع بشكل كبيرتباين م%). 7.6(

في قطاع غزة % 66.1في الضفة الغربية و% 55.3فإن بين الرجال، من و. بشكل أكثر تكرارا
 من أهم نظرا ألن العقد المكتوب واألجر الشهري المنتظم. تلقوا أجورهم مرة أسبوعيا أو أكثر

  .ل النظامي، فإن النتائج تشف عن أن معظم العمل غير نظاميللعم المحددةالمعايير 
  

بالنسبة للنساء المستطلعات هي  افي الضفة الغربية، كانت أكثر أنواع العمالة السابقة شيوع
%). 11.2(أو تشغيل ذاتي  ،%)15.6(، والقطاع العام %)43.4(العمل لدى القطاع الخاص 

يوعا بين النساء المستطلعات كانت العمل في القطاع أما في قطاع غزة فأكثر أنواع العمالة ش
أو في المنظمات األهلية المحلية  ،%)10.9" (األونروا"، ولدى وكالة الغوث %)31.1(الخاص 

في الضفة الغربية أكثر أنواع األعمال السابقة شيوعا بين الرجال المستطلعين كانت %). 9.9(
في قطاع غزة، أكثر و%). 15.0(ل الذاتي أو التشغي ،%)35.7(العمل في القطاع الخاص 

 ،%)27.7(أنواع العمل السابق شيوعا لدى الرجال المستطلعين كانت العمل في القطاع الخاص 
  %).11.8(أو كأصحاب عمل  ،%)16.4(والتشغيل الذاتي 

  
المصانع الصغيرة، في كان فأكثر أنواع العمل السابق شيوعا لدى كل من النساء والرجال أما 
من النساء اللواتي عملن % 80.9 وقد قامت .البناء في المرتبة الثانية لدى الرجالى قطاع وأت
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أم . منهن من المنزل% 10.0الفلسطينية المحتلة بينما عملت  يضافي الماضي بعملهن في األر
من المستطلعين الذين عملوا سابقا عملوا في األرض الفلسطينية المحتلة، % 67.6الرجال، ف 

  .منهم في إسرائيل% 26.4مل بينما ع
  

، فإن أعدادا كبيرة من المستطلعين، وبخاصة الرجال، ينقبون عن فرص عمل وتلخيصا لما سبق
بين أولئك الذين عملوا، تتوفر ن وم. لفترات أطول، حيث ينتهي الحال بغالبيتهم دون إيجاد عمل

  .عملية سابقة اتلدى نسبة كبيرة منهم خبر
  
  حاليا؟ شاطالنما سبب عدم  4-2-2
  

في اقتصاد . للمشاركة في القوة العاملة األفرادقرار محددات النظريات لتفسير هناك العديد من 
بأن الخيار بين العمل  وعموما هناك اعتقاد سائد. العمل، فإن شرط األجر هو األكثر استخداما

ضع لعدد من لتفضيل أجر السوق ومفاضالته الخاصة التي تخوالفراغ يستند إلى تصور المرء 
أجر السوق ف. لسلع والخدماتالدخل المتأتي من غير األجور، وأسعار وا المحددات مثل الوقت،

وتفضيالت الشخص توجه اختياره بين العمل والفراغ، وتحدد بالتالي مستوى مشاركته في القوة 
  .العاملة

  
رصة االستمتاع نظرا ألن المكاسب التي يتم التخلي عنها من خالل عدم العمل هي تكلفة فو

بالفراغ، فيعتقد بأن الفرد يختار المشاركة في القوة العاملة فقط إذا كان أجر السوق أعلى من 
األجر الذي يساوي المعدل إن . المعدل الهامشي الستبدال استهالك الفراغ والسلع والخدمات

لسوق أقل من إذا كان أجر اف. سلع والخدمات والفراغ يسمى بشرط األجرلالستبدال ا يالهامش
يعتقد أن الفروق في أجر السوق التي . شرط األجر فإنه من المتوقع أال يشارك في سوق العمل

فاألفراد الذين يراهم أصحاب العمل . تعتمد أساسا على إنتاجيته الهامشية يواجهها كل شخص
  .على أنهم أكثر إنتاجية يحصلون على أجر أعلى من أجر السوق

  
من المستطلعين قالوا أن عدم قيامهم بالبحث لم ينتج عن قلة % 73.9بينت نتائج المسح أن 

 وصلت لدى الرجال إلىبينما  ،%60.5بلغت هذه النسبة بالنسبة للنساء و. رغبتهم في العمل
وبين رجال الضفة الغربية  ،%)91.9(بين رجال قطاع غزة  ت النسبة األعلىوكان%. 88.1

 مخيماتال قطاع غزة كانت النسبة األعلى في بين رج%). 92.6(في مخيمات الالجئين 
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%). 53.8(وكانت األدنى بين النساء المقيمات في شمال قطاع غزة %). 93.6(الالجئين أيضا 
بأن األفراد غير  PCBS (2006: 141)وتقلل هذه النتائج بشدة من فرضية جهاز اإلحصاء 

  ."ليس لديهم أي رغبة في العمل"النشيطين 
  

المستطلعات، كان أكثر األسباب شيوعا لعدم البحث عن عمل هو مسئولياتهن بالنسبة للنساء 
حيث يعتنين باألعمال المنزلية وباألطفال ويعتبرنها المهام األساسية التي المنزلية الكاملة، 
 قلن منهن في قطاع غزة% 53.8منهن في الضفة الغربية و% 66.3ولكن . تبقيهن مشغوالت

والسببان التاليان األكثر . المسئوليات المنزلية لديهنلم يكن  أنهن كن سيبحثن عن عمل لو
شيوعا لعدم البحث عن عمل كانا اليأس بوجود أفق للعمل أو الزواج والحمل، بينما كان السبب 
الثالث وجود على األقل شخص واحد في األسرة ال يسمح لهن بالعمل، وهذا الشخص في ثالث 

ن إنهن ال يعملن بسبب منع لثر من ثلث النساء اللواتي قأك. من كل أربع حاالت يكون الزوج
بالنسبة للرجال، فإن . أحد أفراد األسرة لهن من العمل قلن إنهن سوف يعملن لو سمح لهن

بينما السبب الثاني هو العجز  ،السبب األكثر شيوعا لعدم البحث هو اليأس من وجود آفاق للعمل
  .أو انتظار نتائج طلبات عمل سابقة

  
ألن أصحاب العمل أخبروهن بأن  اليأس أصابهن من النساء% 34.1ادت نتائج المسح بأن أف

ويئست  ،من النساء بسبب عدم توفر العمل% 33.3بينما يئست . مهاراتهن أقل مما يلزم
من النساء % 56.2وأصبحت . منهن ألن صاحب العمل أخبرهن أنهن أكبر من الالزم% 10.9
بعد أن أخبرهن % 19.1 أصاب اليأس بينما ،دم توفر العملاع غزة يائسات بسبب عقطفي 

منهن عندما قيل لهن إنهن % 9.1ويئست  ،أصحاب العمل بأنهن يفتقرن للمؤهالت الالزمة
  .متقدمات في السن

  
 فيها العدد األكبر من الناسوجغرافيا كان وسط قطاع غزة وجنوبه أكثر المناطق التي وجه 

مخيمات  يلي ذلك، %)60.7(ليأسهم، إذ بلغت النسبة  كسبب رئيسقلة توفر فرص العمل اللوم ل
والمكان الذي ظهر فيه هذا السبب أقل من غيره هو وسط %). 60.3(الالجئين في قطاع غزة 

وكان . بأن تدني األجور هو سبب اليأس ، حيث أفاد المستطلعين%)23.0(الضفة الغربية 
من النساء % 39.7ة الغربية حيث شمل ضعف المؤهالت هو السبب األعلى في جنوب الضف

هي %) 6.5(والمناطق الريفية في قطاع غزة %) 10.7(وكان وسط وجنوب غزة . هناك
  .المنطقة التي كان فيها ضعف المؤهالت السبب األقل ذكرا وراء اليأس في كافة المناطق
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بينما قال . من اليائسين في الضفة الغربية سبب يأسهم إلى عدم توفر العمل% 42.8أرجع 
بفعل قول أصحاب % 9.6ويئس . ريحهم إلى إسرائيلاسبب ضياع تصبأنهم يئسوا % 11.9

أنهم % 72.4أما في قطاع غزة فقد قال  .العمل لهم أنهم متقدمون في السن أكثر من الالزم
لدخول إلى اسبب يأسهم إلى خسارة التصاريح % 10.7وأرجع  ،يئسوا بسبب قلة العمل

  .إسرائيل
  

قاطنين في المناطق الريفية من قطاع غزة فقد اعتبروا قلة العمل هي السبب الرئيسي وراء أما ال
فقط من المقيمين في وسط الضفة الغربية إلى السبب % 40.5، في حين أشار %)76.5(يأسهم 
من جنوب الضفة الغربية % 14.1التصاريح إلى إسرائيل السبب الذي أشار إليه  توكان. نفسه

وهذا قد يكون سبب ارتفاع األسعار في وسط الضفة . سط الضفة الغربيةمن و%) 7.4(و
  .الغربية حيث تقع رام اهللا

  
  للعمل االستعداد 4-2-3
  

وقال  بنعم،منهم % 63.3ن عما إذا كانوا قادرين على العمل، أجاب يالمستطلع عند سؤال
من % 69.9أفاد في غزة و. أنهم ال يقومون بأي شيء مهم يمنعهم من العمل حاليا% 55.7

حيث  ،وكان الرقم أعلى لدى الرجال بشكل عام .للعمل حاليا مستعدونالرجال والنساء أنهم 
أعلى بالنسبة للرجال  وكانت هذه النسبة. من الرجال عن استعدادهم للعمل حاليا% 84.7أعرب 

%. 95.7 ةفي مخيمات الالجئين في قطاع غزة مسجل اأعاله توبلغ% 91.3في قطاع غزة 
 الدنيا وكانت النسبة%. 43.3في حدود  تأقل بكثير وبقي النسبة تالنسبة للنساء فقد كانب
وهذا يعزز االقتراح بأن نسبة كبيرة . بين النساء المقيمات في جنوب الضفة الغربية%) 30.6(

  .من الخارجين عن القوة العاملة مستعدون للعمل حاال
  
% 91.3التي لديهم استعداد للقيام بها، أجاب  عندما سئل المستطلعون عن عدد ساعات العملو

بأنهم على استعداد % 67.6، بينما أفاد أو أكثر عن استعدادهم للعمل لثالثين ساعة أسبوعيا
من النساء %) 34.9(وكانت النسبة األعلى . ساعة في األسبوع 40للعمل ألكثر من 

من % 61.5بينما أعربت  ساعة أسبوعيا، 40و 31المستطلعات على استعداد للعمل ما بين 
وارتفعت هذه النسبة بشكل كبير بين . ساعة أسبوعيا 30النساء عن استعدادهن للعمل أكثر من 

 ،ساعة أسبوعيا 50و 41عن استعدادهم للعمل ما بين % 51.3الرجال المستطلعين حيث أعرب 
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بشكل  سبةوارتفعت الن. ساعة أسبوعيا 30على استعداد للعمل أكثر من % 90.9بينما كان 
منهم استعدادهم للعمل بين % 60.25خاص بين المستطلعين الرجال في قطاع غزة، حيث بين 

  .ساعة أسبوعيا 30قالوا بأنهم مستعدون للعمل أكثر من % 95.6ساعة أسبوعيا، و 50و 41
  

حيث فضلت النساء في أما بالنسبة لنوع العمل، فقد تباينت إجابات المستطلعين بشكل كبير، 
العمل في القطاع %) 27.8(بينما رجحت  ،%)32.3(الغربية العمل في القطاع العام  الضفة

 ،%)38.8(الخاص، في حين أن النساء في قطاع غزة فضلن العمل بشكل أساسي في األونروا 
ن في الضفة الغربية العمل في يفضل الرجال المستطلعفي حين %). 23.1(في القطاع العام  ثم

، ولكنهم أعربوا أيضا عن اهتمامهم %)20.9(أو كمشغلين ذاتيين  ،)%24.1(القطاع الخاص 
وكان الرجال %). 14.0(أو أن يكونوا هم أصحاب عمل  ،%)16.2(العمل في القطاع الخاص 

أو في األونروا  ،%)19.6(ن في قطاع غزة على استعداد للعمل في القطاع العام يالمستطلع
، أو موظفين في القطاع %)17.7(وا مشتغلين ذاتيين ، ولكنهم اهتموا أيضا بأن يكون%)18.9(

  %).12.5(أو أصحاب عمل  ،%)14.1(الخاص 
  

، وكان %)15.0(كما تباينت قطاعات الخيار، حيث فضلت النساء العمل في المصانع الصغيرة 
وبخاصة بين النساء في المناطق الريفية  ،%)19.0(بين نساء قطاع غزة  األعلىالحال كذلك 
العمل %) 8.4(كما فضلت بعض النساء في الضفة الغربية %). 26.9(غزة من قطاع 

%). 15.0(وكذلك الصناعات الصغيرة  ،%)23.1(وفضل الرجال العمل في البناء . بالمفرق
 ، وبلغ عموماوكان استعداد الرجال للعمل في قطاع البناء عاليا بشكل خاص في المناطق الريفية

  .%)29.0(فة الغربية الضفي و ،%)37.0(في قطاع غزة 
  

من النساء المستطلعات مستعدات للعمل % 77.7حيث كانت  ،واختلف أيضا تفضيل مكان العمل
العمل في % 16.0بينما فضلت  .)باستثناء المستوطنات( الفلسطينية المحتلة يضافي األر
فة لمنزل كبيرا بشكل خاص بين النساء في جنوب الضاوكان االستعداد للعمل في  .المنزل

أما الرجال ففضلوا %). 23.5(في المناطق الريفية من الضفة الغربية و ،%)28.6(الغربية 
ولكنهم أيضا اختاروا إسرائيل  ،%)63.7(الفلسطينية المحتلة  يضاالعمل أيضا في األر

وكان تفضيل العمل في إسرائيل أعلى بين الرجال المستطلعين من شمال قطاع غزة %). 24.8(
)29.7.(%  
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من % 56بينما أفاد  ،لالنتقال من أجل العمل عن استعدادهنمن النساء % 25 عبرت وقد
وكانت النساء المقيمات في مخيمات الالجئين في قطاع غزة . الرجال عن استعدادهم لذلك

، بينما كانت النسبة %)32.8(النسبة األعلى بين النساء المستعدات لالنتقال من أجل العمل 
وكان الرجال في المناطق الريفية في قطاع %). 16.8(الضفة الغربية  بين نساء وسطاألدنى 

في حين كان الرجال ، %)76.9(غزة األكثر استعداد بين الرجال لالنتقال من أجل العمل 
  .لذلك %)50.3(المقيمين في وسط الضفة الغربية األقل استعدادا 

  
القائم على تحديد استعدادهم للعمل عبروا عن رفضهم للمفهوم  باختصار، فإن غالبية المستطلعين

كما أن الغالبية لم تعرب عن استعدادها للعمل فقط بل عن  بناء على وضعية بحثهم عن عمل،
  .استعدادها للعمل اآلن

  
من النساء فقط بأنهن سيكن أكثر رضا عن حياتهن إذا كان لديهن عمل، بينما % 23.5تعتقد 
تكون النسبة متدنية لعدم اتضاح الصورة أمام اآلخرين قد . من الرجال باألمر نفسه% 5.7 يعتقد
من نساء الضفة الغربية % 23.1 كما عبرت. حيث يلتحقون بعمل ويغادرونه بشكل مستمر ،بعد
مخاوف أعلى نسبة لكانت و. بشأن وضعهن المالي عن قلقهن من نساء قطاع غزة% 15.9و

من الرجال في الضفة الغربية % 9.8 عبربينما . في وسط الضفة الغربية%) 31.8(النساء 
  .بشأن وضعهم المالي عن قلقهم من الرجال في قطاع غزة% 8.4و
  

من النساء في قطاع غزة بأنهن لو % 54.7و ة،من النساء في الضفة الغربي% 50.5أفادت 
من الرجال في الضفة % 68.6كما قال . نهن يستمتعن بالعملتمكن من العمل فسيعملن أل

من الرجال في قطاع غزة بأنهم لو تمكنوا من العمل فسيعملون ألنهم  %89.3و ،الغربية
  .يستمتعون بالعمل

  
من النساء في قطاع غزة، بأنهن لو % 63.0و ،من النساء في الضفة الغربية% 57.5وقالت 

من الرجال في الضفة الغربية % 70.5 وقد عبر. استطعن العمل فسيعملن لتطوير مهاراتهن
من النساء في % 64.2وقالت . عن وجهة النظر ذاتهافي قطاع غزة من الرجال % 85.5و

من النساء في قطاع غزة بأنهن لو استطعن العمل فسيعملن ألن % 61.9و ،الضفة الغربية
 ،من الرجال في الضفة الغربية% 77.8وأعرب . العمل يمكنهن من االتصال بأشخاص آخرين
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عداد للعمل لو تمكنوا من ذلك ألن العمل من الرجال في قطاع غزة بأنهم على است% 89.7و
  .يسمح لهم بالتفاعل مع اآلخرين

  
ن إمن نساء قطاع غزة بأنهن سوف يعملن % 61.0و ،من نساء الضفة الغربية% 67.2وأفادت 

 ،من الرجال في الضفة الغربية% 75.3وقال . ن العمل يعزز من تقديرهن لذواتهناستطعن أل
ة بأنهم سيعملون لو استطاعوا ألن العمل يعزز تقديرهم من الرجال في قطاع غز% 89.5و

من النساء في قطاع غزة بأنهن % 70.6من النساء في الضفة الغربية و% 67.5وقالت . لذاتهم
 ،من الرجال في الضفة الغربية% 90.1وكان رد . سيعملن لو استطعن نظرا لحاجتهن للمال

  . و استطاعوا لسد حاجتهم من المالمن الرجال في قطاع غزة بأنهم سيعملون ل% 96.6و
  

من النساء في قطاع غزة بأنهن % 32.3و ،من النساء في الضفة الغربية% 24.8وأفادت 
من الرجال في % 66.1وقال . بسبب عدم عملهن جلسيعملن لو تمكن بسبب شعورهن بالخ

سبب من الرجال في قطاع غزة بأنهم سوف يعملون لو تمكنوا ب% 84.7و ،الضفة الغربية
 ،من النساء في الضفة الغربية% 34.4وقالت . شعورهم بالخجل من كونهم ال يعملون

احترام  نمن النساء في غزة بأنهن لو استطعن العمل فسيعملن ألن العمل سيجلب له% 48.5و
من الرجال في قطاع غزة % 88.5و ،من الرجال في الضفة الغربية% 61.8وأفاد . اآلخرين

  .لعمل فسيعملون حتى يحترمهم  اآلخرونبأنهم لو استطاعوا ا
  
  التصنيف إلى فئات 4-3
  

 تكما بينا سابقا، فإن جدوى معدل البطالة في قياس سوق العمل أو الخمول االقتصادي بات
  .وهناك ضرورة للنظر في مؤشرات أخرى لرسم الصورة الكاملة. محمل شك بشكل متزايد

  
المعلومات الالزمة لتطوير عملية تصنيف أولي  تقدم نتائج المسح الموصوف في القسم السابق

وكما ذكرنا سابقا، فإن هذا . لألفراد ممن هم في سن العمل حسب عالقتهم بسوق العمل
التصنيف يسمح بتطوير وتحليل مؤشرات إضافية عن قلة استخدام العمالة ويساعد بشكل عام 

  .وق العملمحللي العمل وصناع السياسة على تكوين فهم أفضل لديناميات س
  



 27

هو خلق إطار مرن لتصنيف السكان ممن هم في سن العمل يسمح بصياغة سهلة  هنا الهدفو
فمثال، ال . وهذا يعني أن إسناد اإلطار إلى فئات صارمة أمر ينبغي تفاديه. لمختلف المؤشرات

يجوز تحميل اإلطار مفاهيم معرفة مسبقا مثل داخل أو خارج القوة العاملة، نظرا ألن 
كما ال يجوز أن . موعة المشكلة لقوة العمل ما زالت مثيرة للجدل وفيها نوع من التفضيلالمج

التي تشمل العمال (يرتكز إلى مفاهيم مثل المرتبطين بشكل هامشي، نظرا ألن الفئة الفرعية 
في الوقت ذاته يجب أن يسمح اإلطار باستنباطات سهلة . قد تستثنى من القوة العاملة) اليائسين

  .ر عدد ممكن من الفئات الرئيسية والفرعية المجدية بما فيها تلك الفئات المشار إليها سابقاألكب
  

إذا تذكرنا تلك األمور فإن إحدى الطرق المجدية لتصنيف األفراد تستند إلى وضعية نشاطهم 
وتنوع التقسيم إلى  ،ربعتسمح تلك السمات األحيث . وقدرتهم واستعدادهم وجاهزيتهم للعمل

يكفي من المرونة الستنباط  وتوفر ما ،وعات بتصنيف كافة السكان ممن هم في سن العملمجم
  1.سبعة مستويات منيعرض الجدول التالي التصنيف األولي . مؤشرات أكثر جدوى

  
باستخدام الجدول . يسمح التصنيف المقترح بالحصول على تحليل متبصر ومعمق بسهولة

.  3.1.على أ 3.1.2.ل بطالة دولي من خالل تقسيم أالسابق يمكن للباحث أن يستنبط معد
على  3.2.1.1.وأ 3.1.2.ويمكن التوصل إلى معدل البطالة الموسع من خالل تقسيم مجموع أ

أ حيث يمكن للباحث أن يسحب بسهولة مثال، نسبة اليائسين الذين .3.2.1.1.وأ 3.1.مجموع أ
ة على مدار الوقت يمكن تشكيل مؤشر مع تتبع هذه النسب. يردون يأسهم إلى ضعف مؤهالتهم

  .جيد عن فعالية مختلف السياسات المؤيدة للتعليم
  

يستند التصنيف في المستويين السادس والسابع إلى المسح الوطني الذي أجري لغايات هذه 
لتحديد أهم  SPSS 16.0استخدم برنامج . الدراسة وعرضناه في القسم السابق من هذه الورقة

ال أبحث عن عمل ألنني : WNS13eالسؤال . لة وحساب نسب كل واحدة منهاالفئات ذات الص
ال أبحث عن عمل بسبب إصابتي بمر : WNS13fوالسؤال توعكت بمرض مؤقت أو أصبت 

أرغب في : ER28استخدما كبدائل عن قدرة الفرد على العمل؛ السؤال  ض دائم أو عجز دائم
ال أقوم بشيء مهم : ER27للعمل، والسؤال استخدم كبديل عن استعداد المرء  العمل اآلن

  .استخدم كبديل عن جاهزية المرء للعمل يمنعني من العمل اآلن
                                                             

وتبين أن هذه . كانت هناك محاولة لدمج استنتاجات الدراسة مع نتائج آخر مسح للقوة العاملة وبيانات المسح السكاني   11
  .المحاولة غير مجدية بسبب تكرار عدم التجانس بين مصادر البيانات الثالثة
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  إطار مقترح لتصنيف كل من هم خارج القوة العاملة: 1جدول 
  

  الفئة العمرية  النوع االجتماعي  المنطقة الجغرافية  الفئة
  60 – 45  44 – 30  29 – 15  رجال  نساء  غزة  الضفة  الضفة وغزة

                  السكان في سن العمل: أ
  سنة 15أكبر من  1.أ
  سنة 60أقل من  2.أ

                

                  السكان في سن العمل 3.أ
                  النشيطين: 3.1.أ
  مستخدم 3.1.1.أ
  عاطل عن العمل 3.1.1.أ

                

                  غير النشيطين 3.2.أ
  %55.4  %59.2  %74.6  %91.5  %44.4  %71.6  %63.1  %65.8  قادر ومستعد: 3.2.1.أ
  %72.7  %69.8  %73.8  %77.0  %64.5  %71.7  %72.7  %72.4  مستعدون 3.2.1.1.أ
  %77.1  %73.9  %66.3  %75.7  %57.3  %78.9  %64.8  %69.7  يائسون: أ3.2.1.1.1.أ
  %22.9  %26.1  %33.7  %24.3  %42.7  %21.1  %35.2  %30.3  غير ذلك: أ.3.2.1.1,2.أ
  %83.1  %78.9  %74.2  %76.7  %65.9  %81.2  %71.0  %74.2  يائسون: ب.3.2.1.1.أ
  %50.0  %55.1  %61.9  %61.2  %64.3  %83.9  %50.6  %61.9  عدم توفر عمل 1.ب.3.2.1.1.1.أ
فقدان التصريح  2.ب.3.2.1.1.1.أ

  إلى إسرائيل 
7.9%  9.4%  4.9%  0%  9.9%  7.9%  11.7%  18.6%  

  %1.9  %7.2  %6.2  %5.7  %8.0  %3.5  %7.6  %6.2  ضعف المؤهالت 3.ب.3.2.2.2.2.أ
  %29.5  %26.0  %24.0  %23.2  %72.3  %7.7  %32.4  %24.0  غير ذلك 4.ب.3.2.1.1.1.أ
  %16.9  %21.1  %25.8  %23.3  %34.1  %18.8  %29.0  %25.8  غير ذلك: ب3.2.1.1.2.أ
  %27.3  %30.3  %26.2  %23.0  %35.5  %28.3  %27.3  %27.6  غير مستعد 3.2.1.2.أ
                  سة أو التدريبالدرا: 3.2.1.2.1.أ
مسئوليات المنزل : 3.2.1.2.1.أ

  بشكل دائم
                

                  غير ذلك: 3.2.1.2.3.أ
                  قادر: 3.3.أ
                  مصادر دخل أخرى: 3.3.1.أ
                  غير ذلك: 3.3.2.أ
                  غير قادر: 3.4.أ
                  2مريض أو عاجز: 3.4.1.أ
عاجز بشكل  مريض أو: 3.4.1.1.أ

  مؤقت
                

مريض أو عاجز عجز : 3.4.1.2.أ
  دائم

                

                  غير ذلك: 3.4.2.أ

                                                             
أنا ال أبحث عن عمل ألنه أصبح لدي مرض مزمن : تستند النسب المئوية في هذا العمود على رد المستطلعين على العبارة   2

  شمل المستطلعين في هذه النسبة صحيحالرد ب . أو عجز دائم
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من السكان غير النشيطين ممن % 65.8ية الموصوفة سابقة، فإن جاستنادا للمنه: 3.2.1.أ
نسبة القادرين والمستعدين . سنة قادرون على ومستعدون للعمل 60و 15أعمارهم بين  تتراوح

وكانت عالية %). 63.1(عن النسبة في الضفة الغربية  )%71.6(نت أعلى في قطاع غزة كا
  %).74.6(وبين األشخاص األصغر سنا %) 91.5(بشكل خاص بين الرجال 

  

وكانت هذه . كانوا أيضا جاهزين للعمل% 72.4من بين القادرين والمستعدين فإن : 3.2.1.1.أ
  .%)64.5(بين النساء  منها%) 77.0(النسبة أعلى بين الرجال 

  
 مسبب عدم بحثه وارد% 69.6من بين القادرين والمستعدين والجاهزين فإن : أ3.2.1.1.1.أ

  ).حباطاإل(من البحث  معن عمل إلى يأسه
  

من بين القادرين والمستعدين والجاهزين والذين بحثوا عن عمل خالل السنة : ب3.2.1.1.أ
الفرق بين هذه ). إحباطهم(هم عن عمل إلى يأسهم أرجعوا سبب عدم بحث% 74.2الماضية فإن 
هي أن األولى تستند إلى إجمالي السكان ممن هم في سن ) أ(والفئة السابقة ) ب(الفئة الفرعية 

العمل، والقادرين والمستعدين بينما هذه الفئة تستند إلى السكان ممن هم في سن العمل وهم 
كما هو متوقع، فإن . عمل خالل السنة الفائتة أفراد مستعدين وجاهزين للعمل وقد بحثوا عن

نسبة أكبر من الذين بحثوا عن عمل خالل السنة الفائتة يئسوا بسبب قلة فرص العمل نظرا ألنه 
من غير المحتمل أن شخصا لم يبحث عن عمل خالل السنة الفائتة يعرف أصال ما هو وضع 

 – 45وبين الفئة العمرية  ،%)81.2(وهذا الرقم عال بشكل خاص في قطاع غزة . سوق العمل
60 )83.1.(%  

  

وهذا %). 61.9(السبب الرئيسي وراء اليأس هو عدم توفر وظائف : 3-1.ب3.2.1.1.1.أ
أما %). 50.6(منه في الضفة الغربية %) 83.9(السبب الدافع لليأس أعلى بكثير في قطاع غزة 

وكان هذا . ن التصريح إلى إسرائيلفهو فقدا نعلى لسان اليائسي السبب الثاني األهم الذي ذكر
%). 18.6( 60إلى  45ية رفراد من الفئة العموبين األ .%)9.9(بين الرجال  محصوراالسبب 

وكان هذا  ،%)6.2(ادعاء أصحاب العمل بضعف مؤهالت الشخص كان ثالث أهم سبب لليأس 
العمرية من ومنخفضا بشكل خاص بين الفئة  ،%)8.0(السبب عاليا بشكل خاص بين النساء 

  %).1.9(سنة  60 – 45
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مثال، . وكذلك مستويات متوسطة إضافية ،تلك المستويات الستة يمكن إنشاء مستويات أعمق من
كما يمكن الحصول على بيانات . 3.3.فئة المعتقلين أو قوى األمن يمكن أن تضاف إلى الفئة أ

الضوء على طبيعة البطالة في أكثر عن المتواجدين داخل القوة العاملة، مما يسهم في إلقاء 
  .الضفة الغربية وغزة، وكذلك مقارنتها مع بالد أخرى

  
، وهو األمدمعدل بطالة طويل مؤشرات بطالة بديلة مثل  BLS، نشرت 1976مثال، منذ العام 

أسبوع كنسبة من القوة  13عدد األفراد الذين أصبحوا عاطلين عن العمل لفترة تزيد على 
كثر لمعدل البطالة قصيرة األمد ويسعى إلى التقاط البعيدة األمد، والبطالة األيستثني ا 3.العاملة

أو معدل من خسروا عملهم، وهو عدد الذين خسروا أشغالهم خالل فترة مرجعية معينة . حدة
يستثني المعدل أولئك الذين يعاودون الدخول إلى القوة العاملة، . كنسبة من القوة العاملة

ولى أو الذين يصبحون عاطلين عن العمل طوعا ويحاول تحديد أولئك الذين والداخلين للمرة األ
أو  25بعمر (أو معدل البطالة بين البالغين والذي يعني عدد البالغين . قد يكون دخلهم قد تأثر

أو معدل البطالة الكاملة . من األفراد العاطلين كنسبة من إجمالي القوة العاملة البالغة) أكثر
دد األفراد الذين يبحثون عم عمل بدوام كامل كنسبة من القوة العاملة بدوام الوقت، وهي ع

في الضفة الغربية وقطاع غزة، يمكن أن يكون هناك مؤشر كاشف كنسبة العاطلين ممن . كامل
  .هم أرباب أسر

  

                                                             
  1993تستند هذه الفقرة بشكل موسع إلى سورنتينو،    3
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  االستنتاجات والتوصيات -5
  
  

ولكن  .تائج والتحليل السابقيطرح هذا القسم عددا من االستنتاجات والتوصيات المستندة إلى الن
تجدر المالحظة بأن هذه االستنتاجات أولية وأن هناك ضرورة إلجراء أبحاث إضافية حول 

ولسلوك غير العاملين  ،ع بغرض توسيع وتعميق فهمنا لديناميات سوق العمل بشكل عاموالموض
  .في سوق العمل بشكل خاص

  
فئاته ما بين عامل وعاطل وخارج القوة العاملة قد ال يكون إطار القوة العاملة و: 1االستنتاج 

تم تصميم إطار القوة العاملة ألسواق العمل التي . هو اإلطار األنسب لسوق العمل الفلسطيني
حيث النمط السائد للعمالة هو على مدار السنة، مع القليل أو "تتسم بعمالة منتظمة بدوام كامل 

ة العاملة أو أجزائها والق جنسبيا إلى داخل وخارومع حركة قليلة  ،عدم وجود تنوعات موسمية
في المقابل، إن سوق العمل الفلسطيني يتسم بالعمالة . (Hussmanns 2007: 7)..." الرئيسية
وبدوام الحركة للدخول إلى القوة العاملة أو الخروج  ،وبتنوع هائل للعمل الموسمي ،المؤقتة

  .منها
  

منظمة العمل الدولية بأن المحاوالت الساعية اللتقاط في ظل تلك األوضاع، توصي : 1التوصية 
صورة دقيقة في وقتها المناسب عبر استخدام فترات مرجعية قصيرة هي محاوالت غير 

البد من القياس على فترة زمنية أطول، إما من خالل التكرار أو "وعوضا عن ذلك، . مالئمة
لمرغوبة، أو من خالل استخدام الفترة طي الفترة األطول اعقت يلوحلي متوسيع قياس النشاط ال

وهذا يمكن تسهيله من خالل قياس السكان النشيطين . األطول نفسها كفترة مرجعية للقياس
على أساس معيار "السكان النشيطين بالعادة " قياس"ويمكن  .عادة، بدال من النشيطين حاليا

في إطار و. ل إطار القوة العاملةالنشاط الرئيسي المستخدم لقياس السكان النشيطين حاليا من خال
نشيطين بالعادة،  النشاط االعتيادي، يتم تصنيف األفراد أوال على أنهم نشيطون بالعادة أو غير

ئات فرعية مثل أشخاص مستخدمين أو أشخاص ف ئة النشيطين بالعادة إلىفومن ثم يمكن تقسيم 
  ."عاطلين حسب النشاط األساسي خالل فترة النشاط
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المعدل الذي يتم فيه إجراء مسح القوة العاملة ال يتناسب مع الفترة المرجعية : 2 االستنتاج
مسح السكاني المماثل الحالي يتم لللبحث عن عمل المستخدمة في الواليات المتحدة مثال، فإن ا

  .المرجعية هي أربعة أسابيع مرة شهريا بينما فترة البحث
  

ح القوة العاملة عدد مرات أكبر فيجب توسيع الفترة إذا لم يكن باإلمكان إجراء مس: 2التوصية 
  .المرجعية لملء الثغرة

  
، والرجال )٪ 33.0(إن أكثر الطرق شيوعا في البحث عن عمل، سواء للنساء  :أ.3االستنتاج 

ومن . الذين شملهم االستطالع، كانت سؤال األسرة واألصدقاء والجيران عن عمل) ٪ 49.1(
ء ال يتم بوتيرة أسبوعية، فإن الفترة المرجعية التي يستخدمها الجهاز المنطقي هنا أن سؤال هؤال

مع الطريقة األكثر  يتواءمالمركزي لإلحصاء الفلسطيني لحساب معدل البطالة القياسي ال 
شيوعا للبحث عن عمل والمستخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة،  مما يؤدي إلى فهم غير 

  .دقيق لمعدالت البطالة
 

 3٪ من الرجال الذين شملهم المسح، قاموا بالبحث عن وظيفة قبل  41.9 :ب.3نتاج االست
وهذه األرقام تشير إلى أن كل . ٪ خالل السنة السابقة 56.1أشهر، و 6٪ قبل  44.4أشهر، و

من معياري البطالة القياسي والموسع سيزيدان بدرجة كبيرة إذا تم إجراء مسح باستخدام ثالثة 
  .را كفترة مرجعية، بدال من استخدام األسبوع الواحد المعمول به حالياشه 12أشهر، أو 

 
تمديد الفترة المرجعية للبحث عن عمل في كل من معدل البطالة القياسي : أ.3التوصية 
  .والموسع

  
  . ضرورة تحسين األساليب البحثية المستخدمة :ب.3التوصية 

  
في  9و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1األسباب ال يجب إدراج األشخاص الذين يعطون : 4االستنتاج 

  .ةالقياسيفئة البطالة 
  

  .وقف إدماجهم: أ.4التوصية 
  

عن  البحثإدخال األسئلة التالية كأحد األسباب التي جعلت األفراد يتقاعسون في : ب.4التوصية 
كنت بانتظار السماع بفرص عمل محتملة أخرى من األهل : عمل في األسبوع الفائت
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البحث عن عمل األكثر شيوعا محليا في  منهجيةيتماشى السؤال مع . جيرانواألصدقاء وال
يجب اعتبار هؤالء األشخاص الذين يدلون بهذا الرد على أنهم . الضفة الغربية وقطاع غزة

  .القياسيعاطلون عن العمل حسب التعريف 
  

دقة لمعدل  إعادة النظر في معايير البطالة الموسعة بغية إعطاء صورة أكثر: ج.4التوصية 
  .البطالة الموسع

  
الفترة المرجعية للبحث عن عمل والمستخدمة في تحديد معدالت البطالة تلعب : 5االستنتاج 

دورا محوريا في تخفيض نسبة مشاركة السكان الفلسطينيين في القوة العاملة، بحيث تبدو أقل 
  .من غيرها

  
لألجور في سوق العمل الفلسطيني عدم وجود عقود عمل، والدفع غير المنتظم  :6االستنتاج 

  .يؤشران لنمط العمل غير الرسمي السائد في هذه السوق
  

يبدو أنه نتيجة للوضع المدقع فإن الكثير من الراتب األدنى كشرط للعمل لدى : 7االستنتاج 
وتظل  ،لهذا إن األجر األدنى يؤثر على استعداد المرء للعمل. فراد أقل من األجر في السوقاأل

  .السوق هي التي تؤثر على استعداده للمشاركة ظروف
  

٪ من الفلسطينيين الذين تمت مقابلتهم يقولون أن عدم بحثهم عن عمل ليس 73.9 :8االستنتاج 
وهذا يضعف بقوة افتراض الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني . نتيجة لعدم الرغبة في العمل

  ".أي رغبة في العمل ليس لديهم"أن األفراد غير النشطين ) 141: 2006(
  

تعديل المفهوم المستخدم لدى جهاز اإلحصاء لمن هم خارج القوة العاملة وفقا  :8التوصية 
  .لالستنتاج أعاله

  
بالنسبة للنساء اللواتي تمت مقابلتهن، فإن السبب األكثر شيوعيا لعدم بحثهن عن  :9االستنتاج 

٪ في الضفة  66.3ومع ذلك، فإن ، عمل هو تحملهن الكامل ألعباء المسؤوليات المنزلية
٪ في قطاع غزة من النساء قلن بأنهن سيبحثن عن العمل في حال عدم وجود  53.8الغربية و 

  . هذه المسؤوليات المنزلية
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من النساء يئسن من البحث عن عمل، ألن أرباب العمل أبلغوهن بأن % 34.1: 10االستنتاج 
  .مهاراتهن ضعيفة

  
 وسطي ود عمل كسبب لإلحباط لدى المستطلعين كان أقل ما يكون فعدم وج :11االستنتاج 

كذلك األمر بالنسبة النخفاض األجور كسبب لإلحباط إذ سجل أقل ). ٪ 23.0(الضفة الغربية 
أما . دورا هامشيااألجور في معظم الحاالت تلعب و .معدل لذلك في وسط الضفة الغربية

فهو حينما يكون هناك  -على األقل بالنسبة للنساء–الوضع الذي تلعب به األجور دورا محوريا 
  .طلب كبير على العمالة

 

إضافية على مسح القوة العاملة حول القابعين خارج القوة العاملة  أسئلةإدخال : 12التوصية 
للسماح بتطوير مؤشرات جديدة وتقديم تحليل معمق لقلة استخدام العمالة في الضفة الغربية 

  .وغزة
  

معدل . النظر في التحليل المركز على معدل االستخدام بدال من معدل البطالة :13التوصية 
االستخدام وهو عدد المستخدمين ذو الصلة بشريحة من السكان، تبرره الحجج لعدة سنوات 

مثال محافظ إحصائيات العمل األمريكي السابق، . معتبرة إياه مؤشرا أفضل لضغط سوق العمل
همية بيانات االستخدام على أل تم االنتباه 1975عام  نترة مبكرة مجيفري مور، يقر بأنه في ف

ويحاجج بأن الحصول على عمل تجربة أكثر قابلة . (Cullison 1975)بيانات البطالة 
للمالحظة من عدم حيازة عمل وحقيقة أن فئة المستخدمين عادة ما تكون أكبر من فئة العاطلين 

على سبيل المثال أعاد توجيه ) 2008(البرلمان األوروبي ف .تقلل من خطأ اختيار العينة النسبي
وبالتركيز على قدرة سوق العمل . هدف االتحاد األوروبي من تقليل البطالة إلى زيادة االستخدام

على االستخدام فإن السكان في عمر العمل يتفادون قضايا منهجية مرتبطة بوضع فترات 
ويمكن مقارنة عدد المستخدمين مع إجمالي السكان . السابقة األقساممرجعية حسبما ناقشنا في 

فراد في سن العمل ممن هم قادرون ومستعدون وجاهزون ممن هم في سن العمل أو فقط مع األ
. ولكن ما زال هناك ضرورة ألن يكون معدل البطالة حساسا لمشاكل مثل قلة االستخدام. للعمل

دل االستخدام بين الشباب، والتي قد تبدو سلبية، مثال، تراجع مع. وينبغي تفسير دينامياته بعناية
 OECD)وقد تكون نتيجة الرتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم، مما يمكن اعتباره أمرا إيجابيا 

1995).  
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  جدول المصطلحات -6
  
  

  على العمل يشمل الذين لديهم القدرة الجسدية والعقلية للعمل –قادر 
  

  ستعدون للعملللعمل تشمل القادرون والم –متاح 
  

هم األفراد المتاحين ممن هم في سن العمل وهم ال يعملون كما  – )المحبطون(العمال اليائسون 
أي أن الوظائف غير متوفرة أو أن . ال يبحثون عن عمل ألنهم يئسوا من إيجاد فرص عمل

  .الوظائف المتوفرة ال تناسب مؤهالتهم
  

لذي شاركوا لمدة ساعة أو أكثر خالل األسبوع هم األفراد ممن هم في سن العمل وا –مستخدم 
  .المرجعي في أي نشاط مدر للدخل، سواء كان مدفوعا أو غير مدفوع

  

أو القوة العاملة هم األفراد الذين تم تصنيفهم إما على أساس أنهم  –داخل القوة العاملة 
  مستخدمون أو عاطلون عن العمل

  

  .ليسوا مستخدمين أو عاطلينهم األفراد ممن هم   –خارج القوة العاملة 
  من قبول وظيفة يمنعهملعمل يشمل المستعدين للعمل والذين ال يقومون بأي شيء  –مستعد 

  

  يشمل باإلضافة للعاطلين عن العمل األفراد اليائسين –معدل البطالة الموسع 
  

يجاد عمل هم الذين اتخذوا خطوات محددة خالل الفترة المرجعية إل) أو يسعى ل(عن   -باحث 
  .عمل

  

خالل األسبوع الفائت ولكنهم  مستخدمينتلتقط األفراد الذين لم يكونوا  – القياسيمعدل البطالة 
  .متاحيون وباحثون عن عمل خالل الفترة المرجعية

  

  للعمل هم الذين لديهم رغبة في العمل –مستعدون 
  

  .سنة وأكبر 15األفراد بعمر  –سن العمل 
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