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يعمنان نتائج ( ILO)الفمسطيني ومنظمة العمل الدولية  اإلحصاء

 2015 ،العمل سوو  إلى التعميممن  انتقال الشبابمسح  

الموافق  االربعاءصباح اليوم ( ILO)نظم الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بالتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية 
،  2015ورشة عمل لالعالن عن نتائج مسح انتقال الشباب من التعميم إلى سوق العمل، بمدينة رام هللا،  مقرهفي  05/10/2016

حضرىا العديد من ممثمي الوزارات والمؤسسات الرسمية  واألىمية والدولية ومراكز األبحاث والميتمين ووسائل االعالم 
. والصحفيين

 

السيد منير قميبو، الممثل الخاص رئيس اإلحصاء الفمسطيني، وكممة من معالي السيدة عال عوض، وتم خالل افتتاح الورشة القاء 
. لمنظمة العمل الدولية في فمسطين

عمى مدى العقد الماضي،  %30 تجاوزبطالة  معدلمع و. فمسطيناالنتقال من التعميم إلى العمل تحديا لمشباب في يشكل و 
ىتمام الامحط  فمسطينبحت اليجرة لمبحث عن عمل خارج أصلقد . الشباب ىم األكثر تأثرا من جراء انعدام الفرصيتبين أن 

 . ورائيممن لجزء كبير من الشبان والشابات، مما ينعكس بشكل كبير عمى عائالتيم التي يتركونيا 

 

دعم انتقال لدوات الكافية تصميم األ عمىصانعي السياسات  مساعدةتوصيف التحديات الخاصة بالشباب في التوظيف من أجل ول
خاص وىو مسح لألسر المعيشية  ؛(SWTS)إلى العمل  لتعميماوضعت منظمة العمل الدولية مسح االنتقال من  الشباب،

 بالتالي، 2015والمرة الثانية في  2013 في عاملممرة االولى  نفذ ىذا المسح .عاما29 -15ين الشباب الذين تتراوح أعمارىم بب
موجو بشكل ، فإن ىذا التقرير وبالمثل. برامج تشغيل الشبابالسياسات و رلرصد أثة رئيسبمثابة أداة المسح كون يأن ممكن 
 .فمسطينب في تنفيذ السياسات والبرامج المتعمقة بالشباالذين ييتمون بالشركاء االجتماعيين لصناع السياسات وأساسي 

 ،عادة ،عمل مما يمكن استنتاجووضع الشباب في سوق العن  تيدد المؤشرات الناتجة عن المسح إلى تقديم صورة أكثر تفصيالًال 
مصدر تشكل البطالة بين الشباب وعمى الرغم من أن مشكمة  . من خالل المسوحات التقميدية، بما في ذلك مسح القوى العاممة

 راألجالنظر في نوعية العمل المتاح لمشباب، وىل يقدم العمل لمشباب  ،أيضاًال  ،من الميم فإنعمى المستوى الوطني،  األكبرقمق ال
ساعد ىذه تينبغي أن  ،التركيز عمى نوعية العمالةإن في المستقبل؟  ذواتيمواألمان الالزمين لتمكينيم من التحرك نحو تحقيق 

 .ىذا السؤال ناإلجابة ع فيالدراسة 
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: ، عمى النحو االتي2015إلى العمل،  لتعميمالمسح انتقال الشباب من  النتائج الرئيسيةوجاءت 

التعميم  من نظام ،بشكل كامل ،يستفيدون  ال بالشبا الكثير من
عند مقارنة و . منيم لم ينيوا أي مستوى تعميمي% 21.9، بينما األساسيمن الشباب أنيوا التعميم % 51.5ن أأظيرت النتائج 

ت نسبة الشباب التعميم العالي، حيث بمغ إنياءنحو  اًال متزايد اًال ىناك اتجاهأن نالحظ  ،2013عام نتائج المع  2015عام نتائج ال
. 2013عام الفي % 19.7مقارنة بـ  ،2015عام الفي % 22.3نيوا التعميم العالي أالذين 

 
حوالي نصف الشباب والمستوى التعميمي الممتحقين بو،  إتماممن الشباب تركوا التعميم قبل % 30.2ن أ إلىأشارت النتائج 

اىتمام  عدم وجود ،في وقت مبكر ،المدرسة لترك األسباب الرئيسيةومن   .األساسينيوا التعميم أالذين تركوا المدرسة %( 49.5)
أن االستثمار ، والشعور بالشباب لدىخيبة أمل  إلىما يؤدي  ،%(20.0)، يميو الفشل في االمتحانات %(36.6)التعميم بواقع ب
التعميم  إلىأمام الدخول  ادية تقف حاجزاًال االقتص األسبابن أفرص العمل، ويبدو  من حيث ياًال كاد اًال مردود ليم التعميم ال يحقق في

 ،(ما بعد البكالوريوس ل عمى تعميم عالٍل حصّص ت ،فقيرة أسر إلى ون نتمالذين يو ،ال أحد من الشباب الذين شممتيم الدراسة)العالي 
. عمى اإلطالق تعميميأي تحصيل  الشباب ليس لدييممن  %21.5 كما أن

 
يعتبرون %( 49.7) ىمحوالي نصفدال تتناسب مؤىالتيم مع وظائفيم،  (%63.3)ممين ن أغمبية الشباب العاأأظيرت النتائج 

يعتبرون المستوى التعميمي أعمى من  ىممن% 13.6المستوى التعميمي أقل من الميارات المطموبة لمعمل الذي يقومون بو، بينما 
. الميارات المطموبة لمعمل الذي يقومون بو

 
عن الذكور الشباب  أسبابهاشابات خارج القوى العاممة، وتختمف ال اإلناثالغالبية العظمى من 

لمذكور، % 55.2) 2015عام الفي % 47.3 بـ قدرت منظمة العمل الدولية النسبة العالمية لمشاركة الشباب في سوق العمل
فمسطين تعتبر منخفضة  النسبة فيفإن  ،وعند مقارنة نسبة مشاركة الشباب في فمسطين مع النسبة العالمية (. لإلناث% 38.9و

. جداًال، وذلك بسبب المشاركة المحدودة لإلناث الشابات في سوق العمل
 

الشابات منخفضة بواقع  اإلناثتعتبر نسبة مشاركة و، %41.3بمغت نسبة المشاركة في القوى العاممة بين الشباب في فمسطين 
الشابات مقارنة مع  اإلناثنسبة مشاركة في فاع طفيف ارت إلىوأشارت النتائج  . لمشباب الذكور% 65.4مقارنة مع % 16.1

ومن األسباب  . ىاخالل الفترة نفس (%61.8)، وارتفاع في نسبة مشاركة الشباب الذكور %15.6حيث بمغت  ،2013عام ال
ليو ت ،(ناثلإل% 55.5لمذكور، و% 78.9)االلتحاق بالتعميم والتدريب  ،في القوى العاممةالشباب لعدم مشاركة  األكثر شيوعاًال 
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 ،تؤثر الحصة الكبيرة لإلناث الشابات غير النشيطاتو(.  لمذكور% 1.6لإلناث، و% 30.6)المسؤوليات العائمية والعمل المنزلي 
. لمبمد اإلنتاجيةعمى القدرة  ،سواء في القوى العاممة أو في التعميم والتدريب

 
جتماعي لشباب في فمسطين يتأثر بعمق بقضايا النوع االلسوو العمل 

تعتبر نسبة الشابات العامالت من و ،لمشباب في سوق العمل في فمسطين األساسيةتعتبر قضايا النوع االجتماعي من الخصائص 
ن الغالبية أ أي ؛%(9.1)الشابات العاطالت عن العمل  اإلناثقل من نسبة أ وىي، %7.1حيث بمغت  ،السكان منخفضة جداًال 

 .ت لم تشارك في سوق العملالشابا اإلناثمن ( %83.9)العظمى 
 

(.  %10.6)، القطاع العام (%53.5)القطاع الخاص  :عمى النحو التالي العامالتالنسبة القميمة لإلناث الشابات  وتوزعت
ن أويبدو  . لمذكور الشباب% 4.4بـ في قطاع التعميم والصحة، مقارنة كان الشابات العامالت  اإلناثمن إجمالي % 23.0و

. عائدات التعميم أرباحقل من الذكور الشباب من حيث أات استفدن بدرجة الشاب اإلناث
 

 . أنو خالل سنوات الدراسة بقي ىناك تباين في وجيات النظر بين الذكور واإلناث ىمأظير تحميل توقعات الطالب واىتمامات
أغمبية الطالب حالياًال و . طالب الذكورلل% 0.2 مقارنة بـ ،العملفي من الطالبات حالياًال ال يرغبن % 2.9عمى سبيل المثال، د

(. لمشباب الذكور% 63.5لإلناث الشابات، مقابل % 80.0)يفضمون العمل في وظائف متخصصة 
 

خياراتيم والفرص فإن سوق العمل،  إلىمسارات االنتقال ( ون أأو ال يبد)ون أالوقت الذي يخرج فيو الشباب من التعميم ويبد وفي
. ال تتشابو مع توقعاتيم المبكرة المتاحة أماميم الحقيقية

 
هي من بين أعمى المعدالت في المنطقة  في فمسطينمعدل بطالة الشباب 

% 32.3إلى  2013عام الفي % 37.0من  في فمسطين حسب تعريف منظمة العمل الدولية، انخفض معدل البطالة بين الشباب
انخفض معدل البطالة حسب التعريف الموسع  كما، (ةفي قطاع غز% 50.6وفي الضفة الغربية، % 22.5) 2015عام الفي 
في المنطقة، وحوالى  األعمى في فمسطين بقي معدل بطالة الشباب ،مع ذلكو . ىاخالل الفترة نفس% 46.2 إلى% 49.1من 
. أعمى من معدل البطالة الكمي في فمسطين% 10
 
 2 بنحو الشابات ارتفع اإلناثإن معدل بطالة د، 2015و 2013 نعاميالعمى الرغم من أن معدل بطالة الشباب انخفض بين و

بينما انخفض معدل البطالة بين الذكور من  ،(2015عام الفي % 56.2إلى  2013 العام في% 54.8من )نقطة مئوية 
. 2015في العام % 26.7إلى  2013في العام % 32.4
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منتشر بشكل واسع في  ،فأكثر اًال شير 12عن عمل مدة قاس بمن يبحثون يي ذن معدل البطالة طويمة األجل الأأظيرت النتائج 
كون لو عواقب تقد  ،ن استمرار ارتفاع البطالة بين الشبابإ  (.لإلناث% 53.0لذكور ول% 55.8% )54.8فمسطين، حيث بمغ 

وتراجع نمو  ،البقاء فترة طويمة في وظائف غير مستقرةووخيمة عمى المدى الطويل، مثل ارتفاع مخاطر البطالة في المستقبل، 
ازدادت  ،، كمما امتدت فترة البحث عن عمل لمشاب العاطل عن عملهفي الوقت نفسو (. 2010منظمة العمل الدولية، ) الدخل

. لمعمل مؤىمينصبحوا غير أالتصورات السمبية لدى أرباب العمل بأن الباحثين 
 

ذكور واإلناث ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب الخريجين، مع تباين واضح بين ال
أن أعمى معدالت البطالة سجل بين الشباب الحاصمين عمى مؤىل عممي  ،2015و 2013نتائج المسح خالل الدورتين  أظيرت

مقارنة مع % 26.8فقد بمغت نسبة البطالة بينيم  األساسيةنيوا المرحمة أما بالنسبة لألشخاص الذين أبكالوريوس فأعمى، 
ففي حين ينخفض  واإلناث،النتائج وجود تباين بين الذكور  أظيرتوقد  . لى دبموم متوسطالحاصمين ع األفرادبين % 42.9

بين الشابات الحاصالت  ن العكس تماماًال إد ،معدل البطالة بين الذكور الشباب الحاصمين عمى مؤىل عممي بكالوريوس فأعمى
. الشابات اإلناثلة بين ارتفع معدل البطا ،عمى بكالوريوس فأعمى، حيث كمما ارتفع المؤىل العممي

 
التعميم ال يزال يعتبر فإن ، اإلناثخاصة بين وب ،عمى الرغم من أن زيادة معدل البطالة بين الشباب الحاصمين عمى تعميم عالٍل و

تم ت ،كونو يوفر أجوراًال أعمى، حيث تظير نتائج المسح أن متوسط األجر لمشاب الحاصل عمى شيادة الدبموم المتوسط استثماراًال 
ارنتو مع الشخص دون أي مؤىل تعميمي، إال أن األرباح المرتبطة بالدرجة األكاديمية الثانوية ودرجة التعميم العالي ىي أعمى مق

. بكثير
 
من % 29.1ن أحيث  ،في فرص العمل لمخريجين الشباب األكثر تعميماًال  اًال أظيرت النتائج أن ىناك نقص ه،في الوقت نفسو

من الطالب حالياًال يفضمون العمل في % 72.6لعمل في مين متخصصة، مقابل ى الإعون الشباب العاطمين عن العمل يس
 .من الشباب العاممين حالياًال يعممون كمتخصصين% 10.1المستقبل في المين المتخصصة، بينما 

 
ن كان ذلك في ظل ظروف غير رسمية  الغالبية العظمى من الشباب العاممين يعممون مستخدمين بأجر، وا 

من % 24.5مقابل  ،الشباب العاممين يعممون مستخدمين بأجر، ومعظميم يعتمد عمى عقود غير محددة المدة من% 81.6
ن عالشيري  أجرىممعدل يقل من الشباب المستخدمين بأجر % 50أكثر من و  .يعممون بموجب عقد ،الشباب المستخدمين بأجر

(. الًال كشي 1,450)لألجر  األدنىالحد 
 

يعمل  (%57.4)ن معظم الشباب العاممين أحيث  ،النموذج الغالب لمشباب العاممين في فمسطين يهالعمالة غير المنظمة 
 أن في حينو . من الشباب العاممين يعممون في القطاع غير المنظم% 37.6كعمالة غير منظمة في القطاع المنظم، مقابل 
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التي تميز الشباب  األساسيةالعاممين ألي من المميزات يفتقد باقي الشباب  ،من الشباب العاممين يعتبرون عمالة منظمة% 5.1
مستخدمين بأجر يحصمون عمى إجازة مرضية مدفوعة األجر، المن الشباب العاممين % 29.2عمى سبيل المثال، د . العاممين

وعالوة عمى ذلك،   .صحياليحصمون عمى التأمين % 22.3يحصمون عمى إجازة سنوية مدفوعة األجر، وكان % 23.9و
. 2015و 2013 نعامياللحصول عمى أكبر قدر من الفائدة بين فرص ا تضاءلت

 
 جذاباًال  عمى الرغم من الظرود السيئة لبعض الشباب العاممين المستخدمين بأجر، فإن العمل لمحساب الخاص ال يعتبر خياراًال و

في أسرة  أم يعممون  ،لحسابيم الخاصون أم يعمل ،أرباب عملأكانوا سواء  ؛حيث بمغت نسبة الشباب العاممين لحسابيم ،لمشباب
يعممون في مشاريع لدى % 9.8و ،يعممون لحسابيم الخاص% 6.9أرباب عمل، و% 1.7بواقع  ،%18.4غير مدفوعي األجر 

. دون أجر األسرة
 

من عدم كفاية  يعانون  ىممن% 32.6ن أفقد بينت النتائج  ،التحديات التي تواجو الشباب العاممين لحسابيم الخاصوفي ما يتعمق ب
حيث يمثل ىذا  ،عدم اليقين السياسي تحدياًال حاسماًال وبشكل خاص في قطاع غزةمنيم % 23.3 الموارد المالية، بينما اعتبر

ن السبب ىو نقص أ% 13.4فاد أن لحسابيم الخاص، بينما وبيا الشباب العامل أفادالتي  أحد أبرز األسباب (%47.3)السبب 
. 2007عام المنذ  المتواصلحصار في المواد الخام، بسبب ال

 
االنتقالية  من الشباب لم تبدأ بعد انتقالها لمعمل، أو بدأت ولكن لم تكتمل بعد المرحمة (%84)الغالبية العظمى 

مقارنة مع  2015في العام  عنو أتمت االنتقال إلى عمل مستقر أو مرضي (%16.3)أقمية من الشباب تشير النتائج إلى أن 
إلى  2013في العام % 39.4سوق العمل من  إلىارتفعت نسبة مشاركة الشباب في االنتقال و . 2013ام عالفي % 14.9
ففي  . مع وجود اختالفات كبيرة في إنجاز المرحمة االنتقالية اًال مشترك يعتبر الموقع الجغرافي عامالًال و  .2015في العام % 42.3

في قطاع غزة في العام % 9.6مقارنة مع  عنو، مل مستقر أو مرضيمن الشباب االنتقال إلى ع% 20.5الضفة الغربية أكمل 
2015 .

 
فئات الدخل  منن معظم الشباب من ااسر إفي المقابل، ف)تبقى في المرحمة االنتقالية  الشباب من ااسر الفقيرة والفقيرة جداًا 

( لم يبدأ بعد المرحمة االنتقالية ،ااخرى 
بين الجنسين في احتمال بدء المرحمة  أىميةسوق العمل اختالفات ذات  إلىلتعميم نتائج مسح انتقال الشباب من ا أظيرت

عمى وجو الخصوص،  الموجودة بين الجنسين التي تميز سوق العمل في فمسطين، أثر التقسيماتيؤكد  ما، ىااالنتقالية واستكمال
 أن أو البقاء خارج القوى العاممة بين اإلناث، ففي حينالتقسيمات التقميدية لألدوار في المسؤوليات المنزلية تؤدي إلى البطالة د

 . من الشابات قد فعمن ذلكفقط % 4.3حوالي نجد أن ىناك سوق العمل،  إلىقد أكمل االنتقال  ب الذكورمن الشبا% 27.8
. لشباب الذكوربين ا% 25.0لم تبدأ بعد المرحمة االنتقالية، مقابل %( 58.5)وكانت الغالبية العظمى من النساء الشابات 
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سوو العمل انتقموا إلى وظيفة مستقرة  إلىالغالبية العظمى من الشباب الذين أكمموا انتقالهم 

ومستوى  ،يعتبر الجنسو.  سوق العمل انتقموا إلى وظيفة مستقرة إلىمن الشباب الذين أكمموا انتقاليم %( 68.6)الغالبية العظمى 
 األسرةن احتمال الشاب من أحيث  ،سوق العمل إلىىمة لالنتقال من التعميم مددات المن المح ،والتحصيل العممي ،دخل األسرة
ن التحصيل العممي ىو عنصر أكما .  الفقيرة األسرةضعف احتمالية الشاب من يبمغ  ،وثابتة ةعمالة مستقر إلىن ينتقل أالميسورة 

عمالة  إلىمن الذين انتقموا % 87.0ن أحيث  ،تقالية قصيرةوخالل فترة ان ،آخر لو تأثير إيجابي لمحصول عمى العمالة المستقرة
. من الشباب الذين لدييم ثانوية عامة% 55.6مؤىل عممي دبموم متوسط فأعمى، مقابل  لدييممستقرة في سوق العمل 

 
% 68.2و% 71.4) أكبر الستكمال انتقالين إلى وظيفة ثابتة مقارنة بالشباب الذكور الشابات احتماالًال لدى ن أالبيانات  أظيرت

من النساء المواتي استكممن انتقالين بنجاح، وأن ىذه النسبة أقل من الُخمس % 4.3ومع ذلك، ليس ىناك سوى  (. عمى التوالي
. بالنسبة لمشباب الذكور%( 27.8)
 

أولئك الذين لم نة بمقارسوو العمل،  إلىمشاركة الشباب الذين انتقموا مباشرة من التعميم من حيث معاناة  ااكثرهن  اإلناث
ينتقموا 

كانت إما أول تجربة ليم بعد  ،الذين حصموا عمى وظيفة تعتبر مستقرة أو مرضية في سوق العمل%( 60.6)غالبية الشباب 
ما حصموا عمييا ،التعميم سوق العمل بعد  إلىانتقموا الذين من الشباب  ، مقابل عدد قميل جداًال %(32.2)بعد فترة من البطالة  وا 
إلناث المواتي تركن اىذه النتيجة ليا أىمية خاصة بالنسبة لمنساء الشابات، ويؤكد عمى ذلك أن  . بقاء خارج القوى العاممةفترة 

. جداًال  اًال سوق العمل ضعيف إلىاحتمال انتقالين  كان ،ليو أبداًال إأو لم يدخمن  ،سوق العمل
 

رجو لمحصول عمى الوظيفة األولى التي تعتبر إما ثابتة شير من وقت تخ 13.4أظيرت النتائج أن الشاب يستغرق في المتوسط 
ما كأول تجربة في سوق العمل ليم بعد )أول وظيفة  إلىإذا تم استبعاد الشباب الذين انتقموا مباشرة من التعميم و.  مرضية وا 

في كمتا الحالتين، كانت و  .نيا زيادة معتدلةأيشير إلى ( شير 16.5)من التحميل، فإن متوسط طول الفترة االنتقالية ( التخرج
 .مرة من تمك التي لمشبان 1.5أطول فترة انتقال تمر بيا الشابات أكثر بـ 

 


