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 يــهتنو
 

إن اآلراء واألفكار الواردة في هذه الورقة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن رأي الجهاز                 

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني أو موقفه الرسمي
 

اعـتمد الباحـث فـي دراسته على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وال يتحمل الجهاز                

 .سئولية أي خطأ في البياناتالمركزي لإلحصاء الفلسطيني م
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 مقدمة .1
 

ويتأثر حجم وتركيب القوى العاملة     .  تمثل القوى العاملة أحد أهداف التنمية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي         

فـي أي بلـد بعدد من العوامل االجتماعية واالقتصادية، حيث تؤثر الزيادة السكانية والهجرة الخارجية في معدالت                  

ملية اإلنتاج، كما تؤثر العوامل االجتماعية المتعلقة بالمستوى التعليمي وواقع التدريب المهني بنوعية             المساهمة في ع  

كما يؤثر معدل أيام العمل ومعدل ساعات العمل        .  العـرض مـن القوى العاملة من حيث المهارة والواقع الصحي          

 .  لعاملة وخصائصها االقتصاديةومستوى األجور ونسب البطالة وظروف العمل األخرى في تركيب القوى ا
 

من ناحية أخرى تتأثر المشاركة النسوية في عملية اإلنتاج بالبنية االجتماعية والهيكل االقتصادي باإلضافة إلى الثقافة   

العامـة فـي المجتمع، حيث أن المعتقدات والتقاليد االجتماعية واألعراف السائدة تؤثر في مدى انخراط المرأة في                  

 . وتحديد المواقع التي تستطيع المرأة التنافس عليها مع الرجلسوق العمل،
 

 بأن األسر التي ترأسها امرأة أكثر عرضة للفقر وأن األيتام           19981أشارت نتائج الدراسات الواردة في تقرير الفقر        

 من التعرض   كما أشار التقرير إلى أن المشاركة في قوة العمل تحد بشكل ملموس           .  وكبار السن عرضة للفقر أيضاً    

 .للفقر
 

تهـدف هـذه الورقـة إلـى دراسة المؤشرات الحالية لمشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني، وإبراز السمات                   

األساسية للقوى العاملة النسوية من أجل رصد وتحليل واقع مشاركة المرأة في عملية اإلنتاج وأدائها في سوق العمل                  

 تحيط بعمل المرأة األراضي الفلسطينية، حيث تستند عملية البحث إلى           والظـروف االقتصـادية واالجتماعـية التي      

دراسة البيانات اإلحصائية المتوفرة من سلسلة مسوح القوى العاملة التي نفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني               

لدراسة على المنهج   ، حيث تعتمد ا   1997 ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمِنشآت        1998-1995خالل الفترة   

 .الوصفي في محاولة فهم واقع المشاركة النسوية في سوق العمل الفلسطيني والعوامل التي تؤثر في هذه المشاركة
 

 إلى أن عدد السكان المقيمين في األراضي الفلسطينية بلغ          1997تشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        

 2.96 مليون نسمة، وتشير اإلسقاطات السكانية إلى أن هذا العدد قدر بحوالي             2.9 حوالي   1997فـي نهايـة عـام       

 . مليون نسمة5.8 ليصل إلى 2015 وسيتضاعف بحلول نهاية عام 1998مليون في نهاية عام 
 

 أن هناك اتجاهاً    20252-1997على صعيد آخر، توضح السلسة الزمنية لمعدالت النمو السكاني المتوقعة في الفترة             

-1997اً لتناقص معدل النمو السكاني في األراضي الفلسطينية بالرغم من التزايد المرحلي المتوقع خالل الفترة                عام

 والعودة المفترضة لما يعادل نصف مليون       2001-1997 خالل الفترة    3، وذلـك بسبب ارتفاع صافي الهجرة      2001

                                                           
 . فلسطين–رام اهللا .  1998 تقرير الفقر –فلسطين .  1999 الفريق الوطني لمكافحة الفقر،  1 

د مؤتمر اإلعالن عن النتائج النهائية للتعدا     : 1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .  1998  دائـرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،        2

 . فلسطين–رام اهللا .  1997-العام
 ليصل إلى   2001 وأن هذا المعدل يتزايد عبر الزمن حتى عام          1.80 بما يعادل    1997  قدر المصدر أن معدل صافي الهجرة الدولية في عام            3

 . ثم يكون صفراً بعد ذلك9.11 إلى 2010 ثم يبدأ باالنخفاض ليصل عام 13.64
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 بحوالي  1998در معدل النمو السكاني في عام       ، حيث ق  2025 من الخارج كنتيجة لعملية السالم حتى عام         4فلسطيني

 ثم يعاود االنخفاض عبر الزمن ليصل في عام 4.95 بواقع 2001، ومـن المتوقع أن يرتفع ألكبر قيمة في عام   4.1

 .2.2 إلى 2025
 

 عام الذي قدر) Total Fertility Rate(ويرتـبط اتجاه النمو السكاني باالتجاه العام لتناقص معدل الخصوبة الكلية  

من ناحية أخرى وعلى    .  3.1 إلى   2025 حيث ينخفض هذا المعدل عبر الزمن ليصل عام          5.9 بمـا يعادل     1998

تشير اإلسقاطات السكانية الى أن هناك اتجاهاً عاماً بتناقص هذا ) Crude Death Rate(صعيد معدل الوفيات الخام 

 لينخفض عبر الزمن ليصل     4.65 بما يعادل  1998عام  المعدل عبر الزمن، وقد قدرت قيمة معدل الوفيات الخام في           

، بأن  1997من ناحية أخرى أشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت           .  3.26 إلى   2025فـي عـام     

 كان مجموع   1997، وهذا يعني أنه في نهاية عام        %53 سـنة فأكثر إلى مجموع السكان بلغت         15نسـبة األفـراد     

 .   مليون شخص1.5في عملية اإلنتاج المرشحين للمشاركة 
 

: القوى البشرية والقوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب الجنس
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علـى صـعيد آخـر، تبين التقديرات       

)  سنة فأكثر15األفراد (للقوى البشرية   

بـأن األعـداد المـتوقعة للمرشحين       

 اإلنتاج متقاربة   للمسـاهمة في عملية   

جـداً بيـن الذكـور واإلناث، إال أن         

التبايـن الشـديد يظهر في المشاركة       

الفعلـية بالقوى العاملة إذ تزيد أعداد        

المشاركين من الذكور بالقوى العاملة     

سـواء علـى شـكل عمالة تامة أو         (

عن عدد اإلناث   ) محـدودة أو بطالـة    

المشـاركات بمـا يـزيد عن أربعة        

 من المتوقع أن يبلغ     كما أنه .  أضعاف

مقـدار النمو في القوة البشرية للذكور       

42 بمقدار   2005-1998خالل الفترة   

، فـإن مقـدار النمو لإلناث يقدر        %

 وأن معدل النمو في%.  40بحوالي 

إال أن ذلك ال يعكس قدراً كبيراً من المشاركة         .  لإلناث% 52للذكور مقابل   % 36القـوى العاملـة خالل الفترة سيبلغ        

 ألف  52 ألف مقابل زيادة مقدارها      195 بحوالي   1998 عن   2000حيـث ستزداد مشاركة الذكور بحلول منتصف عام         

 .امرأة مشاركة بالقوى العاملة خالل نفس الفترة
 

                                                           
، وأن  2025حتى عام   % 50إلى مجموعة من الفرضيات أهمها أن معدل الخصوبة الكلية سينخفض بما نسبته               استندت اإلسقاطات السكانية      4

كما تم افتراض عودة أعداد محدودة من النازحين والالجئين إلى ديارهم           .  خالل الفترة % 50معـدل وفيات الرضع سينخفض أيضاً بنسبة        

 ).لمزيد من التفاصيل، أنظر مصدر البيانات.  (2000-1997 خالل الفترة 50,000خالل الفترة القادمة، وأنه من المتوقع عودة 
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إن عـدم مشـاركة المرأة في عملية اإلنتاج له أبعاده االقتصادية من ناحية، ولكن هناك أبعاداً اجتماعية أخرى مرتبطة    

قالل االقتصـادي واإلنفـاق علـى تعليم وصحة المرأة، وعالقة ذلك باستقالل قرارها االقتصادي واالجتماعي                باالسـت 

ومشـاركتها المـرأة في اتخاذ القرار داخل األسرة وما يترتب عليه من تبعات تتعلق بتنشئة األطفال والعناية بصحتهم                   

 إيجابياً بين الوضع االقتصادي للمرأة ومستوى تعليمها،        لقد أشارت األبحاث والدراسات بأن هناك ارتباطاً      .  وتعلـيمهم 

 .كما أشارت دراسات أخرى إلى أن هناك عالقة بين تعليم األم وواقع الطفل في المجتمع
 

 مشاركة المرأة في القوى العاملة .2

ن المرشحين للقيام   تعـبر القـوى العاملة المشاركة عن مدى التوجه العام نحو المساهمة الفعلية في عملية اإلنتاج من بي                 

 وتشير اإلحصاءات في مجال التنمية البشرية إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة .  بذلك من مجموع السكان

نسبة النساء في القوى العاملة إلى مجموع القوى العاملة 

 حسب مستوى التنمية البشرية
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مجموع اإلناث  (ضـي الفلسـطينية     العاملـة فـي األرا    

العـامالت والعـاطالت عن العمل إلى مجموع العاملين         

متدنية جداً، حيث   ) والعاطليـن عـن العمل من الجنسين      

تـنخفض فـي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عن           

المعدل العام لجميع فئات الدول من حيث مستوى التنمية         

تدني وتبرز حالة  . 5البشـرية فـي مخـتلف المجتمعات      

مشـاركة المرأة في القوى العاملة في قطاع غزة، إذ ال           

، أي  %8تـتعدى نسبة اإلناث من مجموع القوى العاملة         

 ذكور في   10أن هـناك أقل من امرأة واحدة مقابل كل          

 .القوى العاملة
 

ة، نجد أن نسبة    علـى صـعيد آخر، وبالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة والمتوسطة التقدم ودول الجوار والدول العربي               

بالطبع فإن وضع   .  مشـاركة اإلناث في القوى العاملة في قطاع غزة أقل نسبة من بين جميع فئات الدول السالفة الذكر                 

.  الضـفة الغربية ليس أفضل بكثير عما هو الحال في غزة، إال أن قطاع غزة يحتل المرتبة األخيرة من بين هذه الدول                     

 1990انات التي توفرت عند إعداد الدراسة عكست الوضع العام الدول العربية في عام              وتجـدر اإلشارة هنا إلى أن البي      

بالمقارنة مع بيانات األراضي الفلسطينية ) 1996باستثناء الدول المتقدمة والتي عكست عام   (أي قـبل عقـد من الزمان        

طينية يبدو أقل تقدماً في مجال      وهذا يعني أن الواقع الحالي في األراضي الفلس       .  1998التـي عكسـت الوضع في عام        

 . سنوات10مشاركة المرأة في سوق العمل من الوضع في بعض الدول العربية قبل 
 

 بشكل جوهري عن الوضع الحالي، إذ تبين        2000وتبيـن اإلسقاطات السكانية إلى أن الوضع لن يتغير حتى نهاية عام             

 ألف أنثى أي    98 حوالي   2000 سوف يبلغ بحلول عام      اإلسـقاطات أن مجمـوع النساء المنخرطات في القوى العاملة         

 آالف  6 ألف، حيث تتوزع هذه الزيادة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع             11 قدرها حوالي    1998بـزيادة عن عام     

 . آالف في الضفة الغربية5في غزة مقابل 

                                                           
دول :  الدول في ثالث مجتمعات من حيث التنمية البشرية(UNDP) يقسم تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 5

 .يها مستوى التنمية متدنفيها مستوى التنمية عالي، ودول فيها مستوى التنمية متوسط، ودول ف
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 6بية والدول المتقدمةنسبة النساء في القوى العاملة إلى مجموع القوى العاملة في بعض الدول العر
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مـن ناحـية أخرى تبين اإلحصاءات بأن انخراط النساء في القوى العاملة مرتبط إلى حد ما في وضع المرأة من حيث                      

 في  من الذكور غير المتزوجين ينخرطون في سوق العمل تبلغ اإلناث         % 44.4الحالـة الزواجية، حيث أنه في حين أن         

، %9.6تنخفض نسبة اإلناث لتصل     % 82.6، كما تبلغ نسبة الذكور المتزوجين في القوى العاملة          %15.4هـذه الفـئة     

 %.19.1، ترتفع نسبة اإلناث لتصل %62.0وبينما تبلغ نسبة القوى العاملة من بين الذكور المطلقين 
 

 لالتجاه للمشاركة في القوى العاملة بسبب الحاجة        وتبيـن النـتائج بأنـه في الوقت الذي تزداد نسبة الذكور المتزوجين            

للكسـب وللقيام باألعباء التقليدية للرجل في المجتمع يزداد عزوف النساء المتزوجات عن المشاركة في القوى العاملة،                 

تم عليهن  ولـربما بسبب االتجاه نحو العمل المنزلي التقليدي كربات بيوت، وتزداد نسبة المشاركة لدى النساء اللواتي تح                

طبـيعة عالقتهـن الزواجـية االعـتماد على الذات خصوصاً المطلقات، حيث يزداد توجههن نحو المشاركة في القوى        

 .العاملة
 

يتضـح مـن العرض السابق بأن مشاركة النساء  في القوى العاملة متدنية جداً في األراضي الفلسطيني، حيث أن ما ال                

وتجدر .   ذكر100 ذكر من كل 34مع تشارك في عملية اإلنتاج مقابل  أنثى في المجت 100 إنـاث مـن كـل        6يـزيد   

المالحظـة هـنا بأن إحصاءات العمل حسب الحالة الزواجية قد تعطي مؤشراً على ارتباط حجم القوى العاملة النسوية                   

اجب للذكر وهو   بالـثقافة االجتماعية الفلسطينية التي تقوم على تنشئة األطفال الذكور على أن الحصول على عمل هو و                

قيمة اجتماعية وأن على الرجل توفير المستلزمات المادية للعيش، في حين أن الواجبات األساسية للمرأة تنحصر إلى حد                  

 .كبير في العناية باألسرة وتوفير سبل الراحة لها داخل المسكن

 العمالة النسوية. 3

                                                           
بيانات إسرائيل من الصفحة اإللكترونية لمكتب اإلحصاء . 1990، وتعكس السنة 1996 مصدر بيانات الدول العربية، تقرير التنمية البشرية  6 

بيانات الضفة الغربية أما .  1996المركـزي اإلسرائيلي، وبيانات الدول المتقدمة من الصفحة اإللكترونية لإلحصاء الكندي، وتعكس السنة   

 .1998 وتعكس السنة 1وقطاع غزة، حساب مباشر من جدول 
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عام للتصنيفات القياسية للقوى العاملة، الصادر عن       سـنعرض فـيما يلي السمات األساسية لعمل النساء حسب اإلطار ال           

منظمة العمل الدولية، من أجل فهم طبيعة مشاركة المرأة في سوق العمل وعوامل الجذب والطرد لعمل المرأة في سوق                   

 . العمل الفلسطيني
 
  الحالة العملية3-1
 

) أرباب(أصحاب  : للحالة العملية في أربع فئات    تعـبر الحالة العملية عن موقع المرء في العمل، ويصنف العاملون وفقاً             

عـاملون في  وهـم األفـراد العـاملون في منشآت يملكونها أو يملكون جزءاً منها ويستخدمون آخرين بأجر،     : العمـل 

 وهم األفراد العاملون في منشآت يملكونها أو يملكون جزءاً منها وال يستخدمون             )يعملون لحسابهم (مصـالحهم الخاصة    

ـ     وهم األفراد الذين يعملون لصالح أفراد آخرين أو منشآت مقابل أجرة محددة سواء              والمستخدون بأجر ر،  آخريـن بأج

كانـت هذه األجرة عينية أو مادية تدفع على شكل راتب شهري أو أسبوعي أو بالمياومة أو على القطعة أو نصيب من                      

 وهم األفراد الذين يعملون في      ة بدون أجر  أعضاء أسر أو  . األربـاح أو سمسـرة أو غـير ذلك من أشكال دفع األجرة            

 .مشاريع أو مصالح أو مزارع ألسرهم وال يحصلون نظير ذلك على أية أجرة أو مردود عيني
 

من مجموع العاملين مصنفون ضمن فئة أرباب العمل، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع             % 5.8 بأن   7تبيـن اإلحصـاءات   

كذلك الحال، تبلغ نسبة العاملين     .  من مجموع العامالت  % 0.9تصل  للذكـور، فـي حين تنخفض بين اإلناث ل        % 6.5

وتبلغ نسبة المستخدمين بأجر من بين الذكور       .  من اإلناث % 12.7مقابل  % 22.2لحسـابهم مـن بين العاملين الذكور        

 حين  في% 5.0على العكس من ذلك فإن نسبة أعضاء األسرة بدون أجر من بين الذكور تبلغ               %.  58.9مقابل  % 66.3

 %.27.5ترتفع هذه النسبة بين اإلناث لتصل 
 

إن البـيانات أعـاله توضـح بأن أكثر من ربع اإلناث يعملن بدون أجر، وهذا يعني عدم إمكانية التصرف بعائد العمل                      

من ناحية أخرى فإن العمل     .  مباشـرة مما يقلل من فرص االستقالل االقتصادي للمرأة واإلنفاق على تعليمها وصحتها            

مشاريع أو مزارع أسرية غالباً ما يكون على درجة متدنية من التنظيم ودرجة عالية من الموسمية وال يساهم بشكل                   في  

 .حقيقي في رفع كفاءة العاملين وتدريبهم
 

من بين النساء العامالت    % 80.1أما على صعيد الحالة العملية حسب النشاط االقتصادي، فإن اإلحصاءات تشير إلى أن              

من العامالت في التجارة هن أعضاء أسرة بدون أجر، في الوقت الذي بلغت فيه هذه               % 35ة، وحوالـي    فـي الـزراع   

 . على التوالي% 8.8و % 17.6النسب للذكور 
 
 
 
  المهنة الرئيسية3-2
 

 . تعـبر المهـنة عـن الحرفة التي يمارسها الفرد بغض النظر عن تدريبه وتعليمه والنشاط االقتصادي الذي ينتمي إليه                   

وتوضح اإلحصاءات أن النساء عموماً يتركزن في المهن غير القيادية أو التشريعية على مستوى المجتمع، حيث أنه من                  

في قطاع % 14.7إناث مقابل % 7.8بيـن مجمـوع العاملين المصنفين في فئة المشرعين في الضفة الغربية فإن هناك              

                                                           
 . فلسطين–رام اهللا .  1998 التقرير السنوي –مسح القوى العاملة . 1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  7
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في قطاع غزة مصنفين كحرفيات أو      % 2.7 الغربية و    من مجموع العاملين في الضفة    % 11.6كمـا أن هناك     .  غـزة 

من مجموع العاملين في فئة     % 34.1من ناحية أخرى يالحظ بأن      ).  عامالت ماهرات (عـامالت فـي المهن الحرفية       

من العاملين في الزراعة    % 46.2كما أن   .  في قطاع غزة هم من اإلناث     % 23.1الفنييـن والكتبة في الضفة الغربية و        

 .في قطاع غزة هم من النساء% 10.7الغربية و في الضفة 
 

 إلى أنه في حين تم تصنيف العاملين        1997مـن ناحـية أخرى، أشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت             

 (ISCO-88)والعاطليـن عن العمل الذين سبق لهم العمل في األراضي الفلسطينية وفقاً للتصنيف القياسي الدولي للمهن                 

 مهنة  60 مهنة منها لم تمارسها النساء، وأن حوالي         20 مهنة، فإن    118 الحـد الثالث من مستويات التصنيف في         علـى 

من النساء العامالت والمتعطالت اللواتي سبق لهن العمل صنفن         % 60كما أن أكثر من     .   أنثى 100وجـد بها أقل من      

 : النحو التاليعلى) من األعلى لألدنى(في ست مهن تفصيلية مرتبة تنازلياً 

 . عامالت في التعليم األساسي .1

 عامالت في النسيج وصناعة المالبس .2

 . عامالت في التعليم الثانوي .3

 . سكرتيرات وعامالت على آالت لوحات المفاتيح .4

 . مزارعات في البساتين والمحاصيل السوقية .5

 . عامالت في التعليم ما قبل األساسي .6
 

لمهن التي تمارسها النساء في األراضي الفلسطينية وهذه المهن هي المهن التقليدية          وبذلك فإن هناك عدد محدود جداً من ا       

إمـا معلمات في قطاع التعليم بمختلف مستوياته أو عامالت حرفيات في الصناعة ال سيما في مشاغل الخياطة أو حتى                    

ويالحظ بأن  .  جال الصحة خياطات في البيوت لحسابهن الخاص أو بأجر لصالح الغير، أو ممرضات أو عامالت في م              

غالبـية هـذه المهـن تتطلب قدراً محدداً من التعليم من جهة المستخدم ودرجة من التنظيم لدى الجهة المشغلة، أي أن                      

شـروط دخـول سـوق العمل ضمن هذه الفئات المهنية ليست سهلة وهذا قد يفسر أحد أسباب تدني مشاركة المرأة في                      

 .  القوى العاملة
 

ى يالحظ أن معظم المهن أعاله هي مهن ال يقصدها الذكور وهذا يدفع باتجاه االعتقاد بأن طريقة انخراط                  من ناحية أخر  

المرأة في سوق العمل مرتبطة بالمهن التي ال يقصدها الذكور أكثر منها عملية تنافسية تستطيع المرأة التنافس عليها مع                   

الة النسوية ال سيما وأن سوق العمل الفلسطيني يعاني أصالً          وهذا بطبيعة الحال يقلل من فرص استيعاب العم       .  الـرجل 

 .8من مشكلة استيعاب العرض الكبير العمالة الذكرية
 
  النشاط االقتصادي3-3
 

يعبر النشاط االقتصادي عن الحقل أو الميدان الذي تعمل به المؤسسة التي يعمل لصالحها الفرد بغض النظر عن مهنته،                   

منهن يعملن  % 29.1 يعملن في الخدمات، وأن      1998من النساء العامالت عام     % 45.8لي  وتوضح اإلحصاءات أن حوا   

                                                           
ورقة مقدمة .  يات والعقبات واالستراتيجياتالتحد.  دمج المرأة في العمل المأجور.  1998 برنامج دراسات المرأة، –جامعة بير زيت  8

 . فلسطين–رام اهللا .  إلى المؤتمر الدولي للتشغيل
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من العامالت على بقية    % 9.1بينما توزع   % 16.0من ناحية أخرى استوعبت الصناعة التحويلية       .  فـي قطاع الزراعة   

 .الت واإلنشاءاتاألنشطة االقتصادية بما في ذلك التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين واالتصا
 

مـن ناحية أخرى وعلى صعيد مقارنة تركز النساء بالنسبة للرجل حسب حجم القطاع االقتصادي الواحد من حيث عدد                   

من مجموع العاملين في قطاع     % 31.9 تشير إلى أن     1998العاملين، فإن إحصاءات القوى العاملة لسنة اإلسناد الزمني         

من % 13.4من ناحية أخرى شكل النساء      .  في قطاع الخدمات هن من النساء     من مجموع العاملين    % 22.4الزراعة و   

 .من العاملين في قطاع النقل واالتصاالت والتخزين% 5.7مجموع العاملين في الصناعة التحويلية مقابل 
 

كزن في أنشطة   وكما هو الحال في المهن الرئيسية فإننا نالحظ بأن التوزيع حسب النشاط االقتصادي يفيد بأن النساء يتر                

وقد أكد ذلك ما ورد في نتائج       .  اقتصـادية محـددة، حيث يعمل حوالي ثالثة أرباعهن في قطاعي الزراعة والخدمات            

، حيث تم تصنيف جميع العاملين والمتعطلين الذين سبق لهم العمل وفقاً            1997التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      

 160 على الحد الرابع من التصنيف في حوالي         (ISIC-3)يع األنشطة االقتصادي    للتصنيف الدولي القياسي السلعي لجم    

 أنشطة تفصيلية فيها أقل من      104 نشاط لم تشارك به أي امرأة، كما أن هناك           25نشـاط اقتصـادي تفصيلي، من بينها        

لهن العمل تركزن في    من النساء العامالت والمتعطالت اللواتي سبق       % 71من ناحية أخرى فإن أكثر من       .   امرأة 100

 :ستة أنشطة اقتصادية تفصيلية مرتبة تنازلياً على النحو التالي

 .التعليم االبتدائي ورياض األطفال .1

 . صنع المالبس باستثناء الفراء .2

 . زراعة المحاصيل وفالحة الحدائق .3

 . األنشطة المتصلة بصحة اإلنسان .4

ويشمل العامالت في الوزارات ومؤسسات     ( في المجتمع     إدارة شـئون الدولـة السياسية واالقتصادية واالجتماعية        .5

 )القطاع العام

 . التعليم الثانوي العام .6
 

وبالتالـي فإن األنشطة االقتصادية التي تمارس النساء العمل فيها هي أنشطة محدودة أيضاً ومنها أنشطة التعليم وإدارة                  

ية محددة لمشاركة المرأة فيها أو التنافس على شـئون الدولـة واألنشـطة في المجال الصحي التي تضع متطلبات تعليم          

دخـول هـذه األنشطة، كما أن أنشطة الزراعة غالباً ما تكون على شكل عمل في مشروع عائلي يتسم بالموسمية وعدم                   

من ناحية أخرى، فإن قطاع الصناعة الذي يشكل عالمياً أحد األنشطة           .  9االنـتظام وبـدون أجـر فـي معظم األحيان         

المسـتوعبة للعمالة النسوية فإنه قطاع يعاني من مشاكل في تطوره ضمن االقتصاد الفلسطيني حيث يعتمد                االقتصـادية   

بشـكل كبـير على تصدير األيدي العاملة إلى إسرائيل وبالتالي فإن هذا الوضع في مجمله يساهم أيضاً في تفسير سبب                     

اع سن المرأة عند دخولها لسوق العمل، حيث تشير      وهذا قد يفسر سبب ارتف    .  تدنـي مشـاركة النساء في القوى العاملة       

 .10الدراسات بأن المرأة الفلسطينية العاملة تدخل لسوق العمل فسن متأخرة بالمقارنة مع الرجل
 
 معدل األجور. 3
 

                                                           
 .من اإلناث العامالت في قطاع الزراعة هن أعضاء أسرة بدون أجر% 80 إلى أن 1998أشارت إحصاءات القوى العاملة لعام  9
 .فلسطين-رام اهللا.  اتجاهات وإحصاءات.  في فلسطينالمرأة والرجل .  1998الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  10
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ويالحظ بأن المعدل   .  تشـير اإلحصاءات إلى أن هناك فجوة في األجور بين الرجال والنساء في سوق العمل الفلسطيني               

وعلى صعيد النشاط االقتصادي يالحظ     .  من األجر اليومي للرجل بشكل عام     % 70.5سيط لألجر اليومي للمرأة يبلغ      الو

من المعدل  % 55بأن فجوة األجر بين المرأة والرجل تكون أعلى ما يكون في قطاع الصناعة حيث تحصل المرأة على                  

فجوة األجر أقل ما يكون في الخدمات حيث تتقاضى         الوسـيط ألجـر الـرجل في نفس النشاط االقتصادي، بينما تكون             

 .  من أجر الرجل% 92.4المرأة 
 

المعدل الوسيط لألجر اليومي للمستخدمين بأجر حسب الجنس والنشاط 

 1998: االقتصادي
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إن النتائج أعاله تشير إلى عوامل الطرد التي تواجهها         

صناعة الذي من المفترض أن يلعب      المرأة في قطاع ال   

دوراً مهمـاً في استيعاب العرض من العمالة النسوية         

حيـث أن فجـوة األجـر العالية بين المرأة والرجل           

والتدنـي الحاد في أجر المرأة يجعلها تتجه نحو قطاع          

الخدمـات الذي هو في الغالب ضمن العمل في القطاع          

ة المرأة  الحكومـي، وبالتالي فإن هذا يقلل من مشارك       

 .العاملة في القطاعات اإلنتاجية

 
مـن ناحـية أخرى وعلى صعيد المهنة الرئيسية، فإن اإلحصاءات تشير إلى أن فجوة األجر بين النساء والرجال تكون                    

من المعدل الوسيط ألجر الرجل في هذه       % 38كبيرة لدى العامالت في الحرف وما إليها من المهن حيث تتقاضى المرأة             

من المعدل الوسيط ألجر % 54مهنـية، كما أن العامالت الماهرات في قطاع الزراعة يتقاضين بالمعدل حوالي       الفـئة ال  

 .  الرجل اليومي
 

المعدل الوسيط لألجر اليومي للمستخدمين بأجر حسب الجنس والمهنة 

 1998: الرئيسية
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الخدمات مـن ناحـية أخـرى، فإن العامالت في          

من أجر  % 92والـباعة فـي األسـواق يتقاضين        

الرجل في هذه الفئة المهنية كما أن العامالت ضمن         

" الفنييـن والمتخصصين المساعدين والكتبة    "فـئة   

.  مـن أجر الرجل في نفس الفئة      % 80يتقاضـين   

ولعـل ذلك يفسر توجه النساء نحو المهن التقليدية         

وية أو العمل   كمعلمات في المراحل األساسية والثان    

 .في الوزارات ومؤسسات القطاع العام الخدمية
 

 



 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  المرأة والعمل في األراضي الفلسطينية
 

11

المعدل الوسيط لألجر اليومي للمستخدمين بأجر حسب الجنس والمؤهل 

 1998: العلمي
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أما على صعيد المؤهل العلمي، فإن اإلحصاءات تبين        

لوسيط دور التعليم كمدخل أساسي في تحسين المعدل ا       

لألجر اليومي للمرأة بالمقارنة مع الرجل، حيث أنه في         

50حين تتقاضى المرأة التي ال تحمل أي مؤهل علمي          

مـن أجر الرجل الذي ال يحمل أي مؤهل علمي،           % 

فـإن المرأة العاملة التي تحمل درجة الدبلوم المتوسط         

من أجر الرجل في نفس الفئة وتتقاضى       % 80تتقاضى  

% 82ل درجة البكالوريوس فأعلى     العاملـة التي تحم   

 . من معدل األجر اليومي للرجل في نفس الفئة
 

توضـح النـتائج أعاله بأنه كلما ازداد تعليم المرأة العاملة ازداد معدل أجرها اليومي، وهذا يؤكد حقيقة عزوف بعض                    

العمل تتطلب قدراً محدداً من     اإلنـاث غير المتعلمات من التوجه لسوق العمل، حيث أن متطلبات انضمام األنثى لسوق               

كمـا أن ذلك يأتي نتيجة طبيعية لتركز النساء في مهن تقليدية هي التعليم والصحة والتي تتطلب مؤهالً علمياً                   .  التعلـيم 

 .للتنافس عليها
 
  البطالة بين النساء .1
 

لف أنثى، وتشير    أ 15 ألف عاطل عن العمل من بينهم        100 بحوالي   1998قـدر مجمـوع المتعطليـن عن العمل عام          

 إناث في قطاع    10 أنثى مقابل    17 عاطل عن العمل في الضفة الغربية هناك         100اإلحصـاءات إلـى أن من بين كل         

 مشارك بالقوى العاملة في 100 أنثى من بين كل 16بالمقـابل وعلى صعيد المشاركة في قوة العمل فإن هناك         .  غـزة 

عام فإن نسبة اإلناث من بين مجمل القوى العاملة المشاركة بلغت عام            وبشكل  .   في قطاع غزة   8الضفة الغربية مقابل    

 %.  13.5 حوالي 1998
 

% 106إن الحقائق أعاله تبين أن تركيز النساء في طابور االنتظار للحصول على فرصة عمل في الضفة الغربية يعادل                   

في قطاع غزة يبلغ    ) الباحثين عن عمل  (ر  مـن تركـيز اإلناث في القوى العاملة، وأن تركيز اإلناث في طابور االنتظا             

وهذا يعني أن نسبة النساء في البطالة أعلى من نسبتهن اإلجمالية في القوى             .  مـن تركيزهن في القوى العاملة     % 125

العاملـة، أي أن مشـكلة تدنـي مشاركة النساء في سوق العمل قد تعزى ألسباب متعلقة بمقدرة السوق على استيعاب                     

لة النسوية أكثر منها قضية عزوف من قبل اإلناث أو االنتقائية في قبول أعمال بشروط محددة أو                 العـرض مـن العما    

من اإلناث العامالت ال    % 25ويؤكـد ذلك ما ورد في إحصاءات ظروف العمل التي أفادت بأن             .  مواصـفات معيـنة   

 .تتناسب المهنة التي يمارسنها مع المؤهل العلمي أو التدريبي الذي حصلن عليه
 

من % 86من المتعطالت عن العمل في الضفة الغربية، و % 54مـن ناحـية أخرى، تشير اإلحصاءات إلى أن حوالي       

للذكور على  % 16.5و  % 11.2 سنة دراسية سنة فأكثر، مقابل       13المـتعطالت عن العمل في قطاع غزة حصلن على          

 سنوات دراسية فما دون 6غربية حصلن على من اإلناث المتعطالت عن العمل في الضفة ال     % 8.8كمـا أن    .  التوالـي 

 سنوات دراسية فما    6من اإلناث المتعطالت عن العمل في قطاع غزة حصلن على           % 1.4للذكور، وأن   % 22.8مقابل  

وبالتالي فإن البطالة بين النساء تتركز بين المتعلمات، وهذا قد يكون بسبب أن مشاركة              .  للذكور% 28.4دون مقـابل    
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دراً من التعليم لذلك فإن غير المتعلمات ال يسعين للحصول على عمل، وأن محدودية المهن واألنشطة                النسـاء تتطلب ق   

االقتصادية المتاحة للنساء تجعل عدداً كبيراً من النساء يتنافسن عن فئات قليلية من المهن خاصة وأن النساء يقصدن في                   

 الصناعة والقطاع الخاص عموماً تعمل كعامل طرد للنساء         الغالب المهن التي ال يقصدها الذكور وأن معدالت األجر في         

 .من المشاركة في هذه القطاعات
 
  استنتاجات .2
 

لقد أبرزت الدراسة أن المشاركة في القوى العاملة متدنية عموماً في األراضي الفلسطينية، وتنخفض مشاركة اإلناث في                 

راسة أن تدني مشاركة المرأة في القوى العاملة مرتبط         وتوضح الد .  عملية اإلنتاج بشكل كبير خصوصاً في قطاع غزة       

 :بعدد من األسباب، يمكن عرضها على النحو التالي

 .أسباب اقتصادية في مقدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب العرض من القوى العاملة النسوية

 .تدني األجورأسباب اقتصادية مرتبطة بعوامل الطرد للمرأة من سوق العمل الفلسطيني خصوصاً 

 .أسباب اجتماعية مرتبطة بدخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة مع الذكور

 .أسباب اجتماعية وثقافية تتمثل في محدودية المهن التي تنافس المرأة عليها

 .يهاأسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية تتمثل في محدودية األنشطة االقتصادية التي تنافس المرأة عل
 

أعضاء أسرة  (العديـد مـن النساء المنخرطات في سوق العمل يعملن في قطاع الزراعة على شكل عمالة غير مأجورة                   

وهذا الواقع ال يتيح المجال الستخدام عائد العمل بصورة مباشرة من قبل المرأة وما يرتبط بذلك من مقدرتها                  ) بدون أجر 

 .على اإلنفاق على صحتها وتعليمها
 

النساء في المجتمع الفلسطيني يقصدن عدد محدود من األنشطة االقتصادية، حيث تتركز نسبة عالية من النساء                يـبدو أن    

ويالحظ بأن هناك نسبة    .  في عدد قليل جداً من األنشطة االقتصادية التقليدية وهي التعليم والصناعة والزراعة والخدمات            

 .قلل من دور المرأة في القطاعات اإلنتاجيةعالية من النساء يعملن في القطاعات الخدمية مما ي
 

كمـا يبدو أن النساء في المجتمع الفلسطيني يقصدن عدد محدود من المهن، حيث تتركز نسبة عالية من النساء في عدد                     

. قلـيل جـداً من المهن التقليدية وهي العمل كمعلمات أو ممرضات أو مزارعات أو حرفيات في مجال صنع المالبس                   

 . هناك نسبة قليلة من النساء يمتهن مهناً تشريعية أو قياديةويالحظ بأن 
 

هناك حاجة لتنظيم عمل النساء في القطاع الزراعي، حيث أن هناك نسبة عالية منهن تعمل في هذا القطاع وأن الغالبية                    

لطابع العظمـى مـن هـؤالء تعمل على أساس أعضاء أسرة بدون أجر في مشاريع أو مزارع لألسرة والتي يحكمها ا                    

 .العائلي والذي بدوره يعاني من التنظيم واالستفادة من عائد العمل
 

هـناك فجـوة كبيرة في األجر بين النساء والرجال في سوق العمل الفلسطيني، وتزداد فجوة األجر في قطاع الصناعة                    

 عامل طرد للمرأة من سوق      وهذا الواقع يشكل  .  الـذي من المفترض أن يلعب دوراً إيجابياً في استيعاب العمالة النسوية           

 .العمل باإلضافة لكونه يدفعها للعمل في القطاعات الخدمية غير اإلنتاجية
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هـناك نسـبة من النساء المنخرطات في سوق العمل تعاني من البطالة وعدم المقدرة على الحصول على فرصة عمل،                    

لي فإن هناك حاجة لتوفير فرص عمل للمتعلمات        ويالحظ بأن نسبة عالية جداً من المتعطالت عن العمل متعلمات، وبالتا          

 .من النساء الفلسطينيات
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 )باآلالف (2000-1995: تطور القوى البشرية والقوى العاملة حسب الجنس والمنطقة: 1جدول 

 المنطقة قوى بشرية قوى عاملة

 والسنة ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع

 الضفة الغربية
362.0 55.9 306.1 883.4 437.1 446.3 1995 
394.3 61.0 333.3 934.3 462.3 472.0 1996 
424.2 71.4 352.8 986.2 492.1 494.1 1997 
456.5 72.9 373.6 1023.4 510.2 513.2 1998 
458.2 74.2 384.0 1064.1 530.0 534.1 1999 
489.1 77.7 411.4 1108.3 551.5 556.8 2000 

 غزةقطاع 
155.0 16.5 138.5 437.9 217.3 220.6 1995 
169.5 16.2 153.3 465.3 230.9 234.4 1996 
171.6 13.7 157.9 493.3 247.3 246.0 1997 
182.1 13.9 168.2 515.6 258.1 257.5 1998 
200.7 18.6 182.1 540.0 270.0 270.0 1999 
201.6 20.3 181.3 567.0 283.1 283.9 2000 

 ضي الفلسطينيةاألرا
516.8 72.4 444.6 1321.3 654.4 666.9 1995 
563.8 77.2 486.6 1399.6 693.2 706.4 1996 
595.8 85.1 510.7 1479.5 739.4 740.1 1997 
638.6 86.8 541.8 1539.0 768.3 770.7 1998 
658.9 92.8 566.1 1604.1 800.0 804.1 1999 
690.7 98.0 592.7 1675.3 834.6 840.7 2000 

 
 

  سنة فأكثر حسب العالقة بقوة العمل والحالة الزواجية والجنس15توزيع األفراد : 2جدول 

  ذكور إناث

خارج القوى  المجموع

 العامة

خارج القوى  المجموع عمالة بطالة

 العامة

 الحالة الزواجية عمالة بطالة

 عزباء/أعزب 42.4 12.0 45.6 100 12.3 3.1 84.6 100
 ة/متزوج 73.7 8.9 17.4 100 8.5 1.1 90.4 100
 ة/مطلق 54.0 8.0 38.0 100 17.0 2.1 80.9 100
 ة/أرمل 11.9 0.8 87.3 100 5.1 0.2 94.7 100
 المجموع 60.2 10.1 29.7 100 9.6 1.7 88.7 100

 
 
 
 
 
 

 1998: توزيع العاملين الجنس والنشاط االقتصادي والحالة العملية: 3جدول 
  ليةالحالة العم 

 الجنس رب عمل يعمل لحسابه مستخدم عضو أسرة بدون أجر مجموع

 ذكور
 زراعة 3.1 42.6 36.7 17.6 100
 صناعة 11.7 13.9 68.6 5.8 100
 بناء 7.9 8.9 81.4 1.8 100
 تجارة 8.8 44.7 37.7 8.8 100



 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  المرأة والعمل في األراضي الفلسطينية
 

16

 نقل 2.4 61.6 34.4 1.6 100
 خدمات 2.1 6.4 91.1 0.4 100
 المجموع 6.5 22.2 66.3 5.0 100

 إناث
 زراعة 0.1 15.5 4.3 80.1 100
 صناعة 1.2 25.2 67.3 6.3 100
 بناء - - 97.4 2.6 100
 تجارة 2.6 33.0 29.7 34.7 100
 نقل - - 100.0 - 100
 خدمات 1.1 3.4 94.7 0.8 100
 المجموع 0.9 12.7 58.9 27.5 100

 كال الجنسين
 زراعة 2.1 34.0 26.4 37.5 100
 صناعة 10.3 15.5 68.4 5.8 100
 بناء 7.8 8.9 81.5 1.8 100
 تجارة 8.5 44.0 37.2 10.3 100
 نقل 2.4 61.1 35.0 1.5 100
 خدمات 1.9 5.7 91.9 0.5 100
 المجموع 5.8 31.0 65.3 7.9 100

 
 1998: توزيع العاملين المنطقة والجنس والمهنة الرئيسية: 4جدول 

 المهنة الرئيسية ةالضفة الغربي قطاع غزة

  ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع

 مشرعون 92.2 7.8 100 85.3 14.7 100
 فنيون وكتبة 65.9 34.1 100 76.9 23.1 100
 عاملين في الخدمات 88.4 11.6 100 97.3 2.7 100
 عمال مهرة في الزراعة 53.8 46.2 100 89.3 10.7 100
 املين في الحرفع 90.4 9.6 100 98.1 1.9 100
 مشغلو آالت 98.0 2.0 100 99.6 0.4 100
 المهن األولية 93.7 6.3 100 97.9 2.1 100
 المجموع 84.4 15.6 100 92.5 7.5 100

 
 

 1998: توزيع العاملين والجنس والنشاط االقتصادي: 5جدول 

 النشاط االقتصادي الجنس

  ذكور إناث المجموع

 زراعة 68.1 31.9 100
 صناعة 86.6 13.4 100
 بناء 99.5 0.5 100
 تجارة 94.3 5.7 100
 نقل 99.0 1.0 100
 خدمات 77.6 22.4 100
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 المجموع 86.8 13.2 100

 1998: معدل األجر الوسيط الصافي بالشيكل للعاملين بأجر حسب الجنس وبعض المؤشرات المختارة: 6جدول 

 راتبعض المؤش المعدل الوسيط لألجر اليومي بالشيكل

 المختارة ذكور إناث المجموع

 حسب النشاط االقتصادي
 زراعة 50.0 40.0 50.0
 صناعة 55.0 30.0 50.0

 بناء 100.0 51.2 100.0
 تجارة 57.7 46.2 57.7
 خدمات 50.0 46.2 48.9
 المجموع 60.0 42.3 57.7

 حسب المهنة الرئيسية
 مشرعون 84.6 61.6 76.9
 كتبةفنيون و 57.7 46.2 53.9
 عاملين في الخدمات 38.5 35.3 38.5
 عمال مهرة في الزراعة 47.8 25.7 45.8
 عاملين في الحرف 80.0 30.0 76.9
 مشغلو آالت 60.0 32.7 60.0
 المهن األولية 60.0 38.5 60.0
 المجموع 60.0 42.3 57.7

 حسب المؤهل العلمي
 ال شيء 60.0 30.0 57.7
 ابتدائي 61.6 30.8 60.0
 اعدادي 60.0 30.8 58.3
 ثالث ثانوي 70.0 26.0 70.0
 توجيهي 57.7 34.6 55.3
 دبلوم متوسط 57.7 46.2 53.9
 بكالوريوس فأعلى 65.4 53.9 61.5
 المجموع 60.0 42.3 57.7

 
 
 

 )باآلالف(1998-1995: عدد العاطلين عن العمل حسب الجنس والمنطقة: 7جدول 

 السنة الضفة الغربية قطاع غزة األراضي الفلسطينية
  ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع   

121 17 104 47 4 43 74 13 61 1995 

101 13 78 40 4 36 51 9 42 1996 
100 12 88 36 2 34 64 10 54 1997 
100 15 85 29 3 26 71 12 59 1998 

 
 
 

 1998: الجنستوزيع العاطلين عن العمل حسب عدد السنوات الدراسية و: 8جدول 

 عدد السنوات الضفة الغربية قطاع غزة
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 الدراسية ذكور  إناث مجموع ذكور  إناث مجموع
2.3 0.5 2.5 1.3 2.4 1.1 0 

23.5 0.9 25.9 19.1 6.4 21.8 1-6 
22.1 2.6 24.2 29.6 13.2 33.1 7-9 
28.9 10.3 30.9 31.3 24.3 32.8 10-12 
23.2 85.7 16.5 18.7 53.7 11.2 13++ 
 المجموع 100 100 100 100 100 100

 
 
 


