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 مقدمةال

 ونرضويفتحقيق طموحاتهم، بيبدأ الشباب  حيث االنسان حياةفي  ةحاسم مرحلة يالشباب همرحلة 

 قد زادت من تهميشأزمة الوظائف العالمية  غير أن .هم في المجتمعتمكان ويجدوناالقتصادي  ماستقالله

زيادة ، )ج( عمالف أقل جودة ألولئك الذين يجدون الشباب من حيث: )أ( ارتفاع معدالت البطالة، )ب( وظائ

أطول وأكثر تقلبا ما بين  انتقالمرحلة العمل بين مجموعات مختلفة من الشباب، )د( سوق  في عدم المساواة

 .ن سوق العملع تزايد االنفصال( هـ، و)المدرسة والعمل

لم ، قرر مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية اتخاذ إجراءات عاجلة 1021يونيو حزيران/في 

نحو النمو الموالي  وانب موجهجالنهج متعدد  اعتماد من خاللالشباب  تشغيللمعالجة أزمة يسبق لها مثيل 

الشباب: دعوة للعمل" على مجموعة من  تشغيلالقرار "أزمة ويحتوي  .وخلق وظائف الئقة للتشغيل

يدعو لزيادة تماسك هو و .1االستنتاجات التي تشكل مخططا لصياغة االستراتيجيات الوطنية لتشغيل الشباب

 سلط، في موازاة ذلك .متعدد األطرافالالنظام  أنحاء كافةالسياسات واإلجراءات المتعلقة بتشغيل الشباب في 

ضرورات األجيال الخمسة التي يتعين  حدأ الشباب باعتبارهامرحلة الضوء على األمين العام لألمم المتحدة 

كجزء من هذا  .الموارد البشرية والمالية والسياسية المتاحة لألمم المتحدة كافةمعالجتها من خالل تعبئة 

 أحدتشغيل الشباب اعتبار ، مع على نطاق المنظومةللشباب عمل رنامج، وضعت األمم المتحدة خطة الب

 .األولويات الرئيسية لتعزيز برامج الشباب في منظومة األمم المتحدة

 شغيلتوتدعم منظمة العمل الدولية الحكومات والشركاء االجتماعيين في تصميم وتنفيذ استجابات سياسة 

وكجزء من هذا العمل، تسعى منظمة العمل الدولية إلى تعزيز قدرة المؤسسات على الصعيد الوطني  .ةمتكامل

مساعدة  بغيةو .غذي الحوار االجتماعي وعملية صنع السياسةي ذياء التحليل القائم على األدلة الوالمحلي إلجر

اص خ استطالعمل الدولية "الشباب، وضعت منظمة الع تشغيلبشأن  ارفدول األعضاء في بناء قاعدة معال

 االنتقال من المدرسة إلى العمل الثاني استطالعويلخص هذا التقرير نتائج  ."االنتقال من المدرسة إلى العملب

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيمن قبل  األرض الفلسطينية المحتلةفي  1022عام  هذينفت الذي تم

 .اردك نتاج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة ماستربمثابة االستطالعات والتقارير الالحقة وتعتبر 

التناقضات بين العرض والطلب على يد حوار وطني حول كيفية معالجة  في إجراءوسوف يسهم هذا التقرير 

أفضل لالنتقال إلى وظائف ذات جاهزين بشكل الشباب يكون شابة أكثر فعالية من أجل ضمان أن عاملة 

 .جودة

قيادة منظومة األمم المتحدة،  من خاللاألمل، يكمن و .السهل أن تكون شابا في سوق العمل اليوممن  ليس

لجهات لالتزام الحكومات والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل من خالل المشاركة الفعالة  باإلضافة إلى

ن لشباب ملمساعدة الفعالة الالزمة لا ؤمنتأن  ، يكمن فيالمانحة مثل مؤسسة ماستر كارد والمجتمع الدولي

  .بداية جيدة في عالم العمل الحصول على النساء والرجال

نجاح الشباب المهني على بشكل إيجابي  سيؤثر ذلك، تمكنا من تحقيق هذا األمر بشكل صحيحاذا 

 .المراحل المستقبلية للحياة كافةفي  والشخصي

 آزيتا برار عوض

 ةمديرال

 قسم سياسة التشغيل

 

 ربى جرادات

 ةمديرال

 مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية
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 شكر وتقدير

من قبل  األرض الفلسطينية المحتلةفي  1022االنتقال من المدرسة إلى العمل لعام  استطالعتم تنفيذ 

العمل  نظمةبرنامج العمل من أجل الشباب التابع لمشراكة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتمويل من 

وض، عال ع ةوزيرال ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ةرئيس وقد قامت .كارد الدولية مع مؤسسة ماستر

 شروق عقل،صص يتكون من: سهى كنعان، ، جنبا إلى جنب مع فريق متخستطالعالعمل على االبتوجيه 

 .حليمة سعيد، جواد صالح، عالء الدين سالمه و، رباح الجمل، نجوى شلشالغضبانفايز 

برنامج العمل من أجل الشباب التابع لمنظمة العمل شكر أعضاء فريق المؤلف هذه الفرصة ل ويستغل

 تهمومساهم دعمهم الفني على –اركو برينسيبي ، وميونكا غوربوزر، بارسوتشيفالنتينا سارة يلدر،  – الدولية

م المقدم بالدع منظمة العمل الدولية تنوهوأخيرا،  .وتقديم تقرير عن اإلنتاج ستطالعاالمراحل  كافةقيمة في ال

 .العمل من أجل الشبابشراكة المضي قدما، تحت نطاق بلسماح لألبحاث لكارد  من مؤسسة ماستر
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 مقدمة والنتائج الرئيسيةال .1

 نظرة عامة 1.1

هد النظام التعليمي شلقد  .األرض الفلسطينية المحتلةاالنتقال من التعليم إلى العمل تحديا للشباب في يمثل 

 يزال ومع ذلك، ال .طينيةالفلسطيني تحسينات هامة على مدى العقدين الماضيين، بعد إنشاء السلطة الفلس

في المائة، حتى  30نحو  البالغمتضررين بشدة من انعدام الفرص، كما يتضح من معدل بطالة الشباب الشباب 

 .بين الشباب الحاصلين على تعليم عال

للشباب وزيادة القيود المفروضة  عمل عدم وجود فرصإذ ساهم  .الشباب حقيقة واضحة ويشكل إحباط

 .1022كتوبر عام أتشرين األول/ سياسية األخيرة التي بدأت فيعلى الحياة اليومية للفلسطينيين في التوترات ال

حواجز التنقل داخل األراضي المائة من الضفة الغربية وفرض  في 60االحتالل اإلسرائيلي ألكثر من يؤثر و

الوصول إلى  قد منعفي األراضي  اقيم ذيفإن الجدار اإلسرائيلي الوعالوة على ذلك،  .تنقل العمال على

ى رقابة علوجود  باإلضافة إلى أن عدمالمناطق الزراعية والموارد الطبيعية في الضفة الغربية، أجزاء من 

آثار ان له كالحدود من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والقيود اإلسرائيلية على حركة البضائع القابلة للتداول 

ربط السلطة الفلسطينية يي ذدية، البشأن العالقات االقتصا 2113بروتوكول عام إن  .سلبية على اإلنتاجية

 الحدود وفرض المزيد من كافةعلى سيطرة الاالتحاد الجمركي، أعطى إسرائيل  رغماالقتصاد اإلسرائيلي ب

 .القيود على تنمية االقتصاد الفلسطيني

لشابات اون كالشباب هم األكثر عرضة لصعوبات اقتصادية بسبب افتقارهم إلى المهارات والخبرة، مع 

أما النشطات منهن فيواجهن التفرقة  .الشابات إلى حد كبير خارج سوق العمل توجد .خاص ات بشكلمحروم

  .نالمهنية التي تحد من فرص العمل المتاحة لهالقطاعية و

 .ز الشابات في عدد قليل من الوظائف المهنية في المقام األول في القطاع العامترك النتيجةتكون و

الشابات ن متقريبا ثلث السكان يوجد هي أعلى من معدالت الرجال، و النساء، فإن معدالت البطالة بين بالتاليو

 .خارج القوى العاملة وليس في التعليم أو التدريب

 الذي منظمة العمل الدولية حول االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعويحلل هذا التقرير نتائج 

 االنتقال من استطالعإن و .األرض الفلسطينية المحتلةفي  صاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحأجراه 

وضع سوق العمل الحالي  حوللمنظمة العمل الدولية لتوليد معلومات  استطالعهو أداة  المدرسة إلى العمل

االقتصادية السابقة، وتصوراتهم  تهمأنشط وحولسنة،  11-22من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

لى في عام ذ الجولة األوتم تنفي .األرض الفلسطينية المحتلةفي  استطالعجولتي ف يكلتم توقد  .وتطلعاتهم

)صادق  1021 عام صدر تقرير يلخص نتائج ،1023في عام و .مقابلتهمشخصا تمت  3112 ضمتو 1021

ويناقش هذا التقرير  .شاب 3232 فيها ، وشارك1022تم االنتهاء من الجولة الثانية في عام  .(1023، وإيلدر

عامي ج نتائبعض المقارنات بين  ويبين، االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعنتائج الجولة الثانية من 

 .1022و 1021

ن الشباب عصورة أكثر تفصيال ديم بتقوتحليلها في هذا التقرير  ستطالعالمؤشرات الناتجة عن االتسمح 

 العاستطمن خالل الدراسات االستقصائية القياسية، بما في ذلك  عادةستمد ييمكن أن  ممافي سوق العمل 

 يضا النظر في نوعية العملالبطالة بين الشباب هي مصدر قلق وطني كبير، ولكن من المهم أ .القوى العاملة

لتمكين الشباب من التحرك نحو تحقيق  ينالالزم اناألجور واألمل هل يقدم العم .للسكان الشباب المتاح

ذا التقرير في ه تشغيللتركيز على نوعية الأن يساعد اينبغي لذا ؟ القادمةاالكتفاء الذاتي في مرحلة البلوغ 

الشباب من المدرسة إلى  ر االنتباه أيضا إلى مسار ومدة انتقالويلفت التقري .هذا السؤال نعلى اإلجابة ع

 .أكثر سالسة المرحلة االنتقاليةستنتاجات بشأن الخصائص أو الخبرات التي تجعل الا ويقدمالعمل، 
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 النتائج الرئيسية  1.2

 .بشكل كامل من النظام التعليمي ونستفيدزال الكثير من الشباب ال ي ما

أكملوا  هم قدفي معظم واسنة( كان 11-22) الشبان والشاباتفي المائة من  22.2أن  ستطالعاال وجد

اك ، هنعينهوفي الوقت  .تعليمي أي مستوى ينهوافي المائة من الشباب لم  12.1التعليم األساسي، في حين أن 

 تعليمهم واأكمل قد في المائة من الشباب 11.1، كان 1022في عام  .اتجاه متزايد نحو االنتهاء من التعليم العالي

 .1021في المائة في عام  21.7العالي بالمقارنة مع 

في المائة من الشباب قد غادروا نظام التعليم قبل إتمام المستوى التعليمي  10.1أن  ستطالعاال ووجد

 واأكملقد المدارس في وقت مبكر  المتسربين منفي المائة من  31.2وكان  .حيث تم تسجيلهم في األصل

في  16.6في المائة( وعدم االهتمام بالتعليم ) 10.0متحانات )وكان الفشل في اال .كثرلتعليم األساسي على األا

االستثمار  شعور بأنالأمل الشباب، وهذا األخير خيبة يعني و .لتسرب من المدرسةالسببين الرئيسيين لالمائة( 

 اجزالح هيقتصادية االسباب األويبدو أن  .كاف من حيث فرص العمل عائد جلب لهم معدليلن  التعليمفي 

 درجة ويحملون ستطالعاال ن شملهميإذ لم ينتم أي من الشباب الذ .دخول في مرحلة التعليم العاليالأمام 

بدون في المائة من الشباب  12.2 انتمىدخل األسرة(، في حين للى أسرة فقيرة )التقييم الذاتي إالبكالوريوس 

 .إلى أسر فقيرة يتعليمأي نوع ومستوى 

تختلف عن  هنعدم نشاطأسباب إن ، والشاباتئد بين هو وضع النشاط االقتصادي السا النشاطعدم 
 .الشبان عدم نشاطأسباب 

( 13-22تقدر منظمة العمل الدولية أن المعدل العالمي لمشاركة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

في المائة، وبالنسبة  22.1در للشبان وكان المعدل المق .في المائة 37.1كان  1022في سوق العمل في عام 

مقارنة مع هؤالء، كان معدل  .(1022في المائة )منظمة العمل الدولية،  13.1 يساوي المعدلللشابات 

األول  يعكس في المقاممما  .جدا منخفض األرض الفلسطينية المحتلةالمشاركة في القوى العاملة للشباب في 

 .في سوق العمل للشاباتمشاركة محدودة بشكل ملحوظ 

 تطالعسوقت إجراء اال خالل األرض الفلسطينية المحتلةالقوى العاملة في بوكان معدل مشاركة الشباب 

في  62.3في المائة، مقارنة مع  26.2 مع تحديدا ةمنخفض نسبة للشاباتوبلغت المشاركة  .في المائة 32.1

في المائة(،  22.6) 1021لشابات مقارنة بأرقام وتمثل هذه النتائج زيادة طفيفة ل .المائة بالنسبة للشبان

ين، جندربين ال عدم النشاط اختالف على مدىفقط يقتصر األمر  لم .في المائة( 62.3ا للشباب )وانخفاض

و االلتحاق بالتعليم أهو  نشاطالعدم وكان السبب األكثر شيوعا ل .أيضا عدم النشاطأسباب اختلفت ولكن 

غير  النساءب مقارنةفي المائة(  73.1) ينغير النشط الرجالالتدريب، الذي استحوذ على حصة أكبر من 

ألسرة أو العمل المنزلي، الذي مسؤوليات اهو كثر شيوعا األثاني سبب وكان  .في المائة( 22.2) اتالنشط

 2.6و غير النشطاتفي المائة من الشابات  10.6 بهتأثرت تقريبا حيث بشكل كامل  النساءب خاصةسمة  هو

في أي من  نيشاركال لكن  اتنشطاللشابات غير كبيرة لالحصة ال إن .يننشطالمن الرجال غير  فقط في المائة

 .تأثير على القدرة اإلنتاجية للبلد الهلعاملة أو في التعليم أو التدريب، وهذه الحصة القوى ا

 .نيجندرقضايا المساواة بين الببعمق  األرض الفلسطينية المحتلةيتأثر سوق عمل الشباب في 

اب سوق عمل الشبسمات سمة رئيسية من  بصفتها جندرعلى ال ةقضايا القائمال، تبرز سابقا كما ورد

في  7.2تصل إلى ومنخفضة  العامالت من الشاباتوكانت نسبة السكان  .األرض الفلسطينية المحتلةفي 

لم تشارك الغالبية  .في المائة( 1.2من حصة الشابات العاطالت عن العمل )حتى أقل فإنها المائة، وبالتالي 

خارج سوق  نفي المائة من الشابات ك 31.1ما يصل الى  .على اإلطالق في سوق العمل الشاباتالعظمى من 

 .ستطالعالعمل في وقت إجراء اال

في المائة في قطاعي  11.0في القطاع العام ) تشغيلهنتركز ن، اللواتي عمل للشاباتالقليل عدد البين من 

بدرجة أقل من  تستفدنويبدو أن الشابات  .العاملين( الرجالفي المائة من  3.3التعليم والصحة، مقارنة مع 

 ي سوق العمل في المناطق التي شهدف نتفاقم وضعه نشهد وقدالرجال من عائدات التعليم من حيث األرباح، 

 .سينات، بما في ذلك في انخفاض أعداد البطالةتحفيها الرجال 
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وجهات نظر تزال يظهر تحليل لتوقعات ومصالح الطالب أنه خالل سنوات عمرهم في التعليم، ال 

إلى  نرأش اتفي المائة من الطالبات الحالي 1.1على سبيل المثال، فقط  .إلى حد ما منحازة الشباب والشابات

، بغض النظر عن الطالب الحاليينغالبية  .في المائة من الرجال 0.1في العمل، مقارنة مع  نال ترغب هنأن

 .في المائة من الرجال( 61.2في المائة من النساء و 30.0وظيفة مهنية )ب هم القيامتفضيل وا إلى، أشارجندرال

العمل،  نحو سوق نتقالرات اال)أو ال( مسا ويبدأونالتعليم  منالشباب الذي يخرج فيه بحلول الوقت ومع ذلك، 

 .المبكرة هملتوقعات المتاحة لهم مشابهةخيارات والفرص الحقيقية ال يبدو أن ال

 .هي من بين أعلى المعدالت في المنطقة األرض الفلسطينية المحتلةبطالة الشباب في 

في  17.0انخفاضا في معدل البطالة بين الشباب )على أساس التعريف الدقيق( من  ستطالعاال وجد

في  في المائة 20.6في المائة في الضفة الغربية و 11.2) 1022في المائة عام  11.1 إلى 1021 عامالمائة 

 عامفي المائة  31.2انخفض معدل البطالة بين الشباب على أساس تعريف واسع أيضا، من وقد  .قطاع غزة(

من أعلى المعدالت في  بقي معدل بطالة الشباب واحداومع ذلك،  .1022في المائة عام  36.1 إلى 1021

 .األرض الفلسطينية المحتلةالبطالة الشاملة في معدل أعلى من  في المائة 20 حوالىالمنطقة، و

حسب  تصنيفهعند إال أنه ، 1022و 1021بين الشباب انخفض بين عامي الكلي أن معدل البطالة  رغم

 23.3، من تقريبا في المائة 1بنسبة  نساءمعدل البطالة للفقد زاد  .وضع الشابات ساء قلياليتضح أن  جندرال

من معدل بطالة الرجال من ناحية أخرى، انخفض  .1022في المائة عام  26.1 إلى 1021 عامفي المائة 

 .1022في المائة عام  16.7 إلى 1021 عامفي المائة  11.3

 .األرض الفلسطينية المحتلةاالنتشار في  ل البطالة على المدى الطويل واسعوأظهرت النتائج أن معد

 22.3في المائة ) 23.3سنة واحدة أو أكثر  تهمبطال التي بلغت مدة وكانت نسبة الشباب العاطلين عن العمل

ن يكون والمرتفعة أالثابتة ويمكن لبطالة الشباب  .في المائة بالنسبة للشابات( 21.0للشبان وفي المائة بالنسبة 

ر فترة طويلة من العمل غير المستقوللبطالة في المستقبل، خطر أكبر ، مثل لها عواقب سلبية بعيدة المدى

بطالة الباحث فترة لت كلما طا، الوقت عينهفي  .(1020نمو الدخل )منظمة العمل الدولية، احتمال ضعف و

عن عمل، كلما زاد احتمال بروز تصورات سلبية لدى أصحاب العمل المحتملين بشأن الباحث عن العمل، 

 .قد يبدأون بتصوره غير صالح للعمل نالذي

ين ب متباينة توجهات، ولكن مع مستوى التعليم المكتملمعدل البطالة الكلي يتزايد بما يتماشى مع 
 .النساءو الرجال

 .كان معدل البطالة أعلى بين الشباب األفضل تعليما 1022، في عام 1021مماثل لنتائج عام بشكل 

في  31.1في المائة، مقارنة مع  16.3بلغ معدل البطالة  ،بالنسبة ألولئك الذين أكملوا فقط التعليم األساسي

ة بين ، يتضح أن معدل البطالجندرالنتائج حسب ال عند تصنيفومع ذلك،  .المائة بين خريجي التعليم العالي

 .الشبان يتناقص مع االنتهاء من التعليم العالي، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة للشابات

 يعتبر يمالتعلال يزال عالي )للشابات فقط(، يزداد لدى من يملكون مستويات تعليم أن معدل البطالة  رغم

الذي  لموظف الشابالمدفوع لأن متوسط األجر إلى  ستطالعج االوتشير نتائ .أعلى اوفر أجوري استثمارا ألنه

تبطة المر تعليم، إال أن المداخيل ال يملك أيي ذلل متوسط األجر المفدوعمع  يتقاربالدبلوم المتوسط  يحمل

 .عالي هي أعلى بكثيربدرجة أكاديمية ثانوية ودرجة تعليم 

نقص في فرص العمل للخريجين الشباب األكثر ، أظهرت النتائج أن هناك عينهفي الوقت مع ذلك، و

إلى الحصول على في المائة من الشباب العاطلين عن العمل يسعون  11.2في الواقع، في حين أن  .تعليما

، يةلمستقب وا تفضيل وظيفة "مهنية"ذكر ستطالعاالهم في المائة من الطالب الذين شمل 71.6و وظائف مهنية

 .مهنية وظيفةفي المائة من الشباب العاملين في  20.2 عمل في الوقت الراهن سوىال ي

عاملين بأجر، وإن كان ذلك في العاملين يعملون كمستخدمين بأجر أو الغالبية العظمى من الشباب 
 .غير الرسميالعمل ظل ظروف 

يعتمد على عقود  مالعمل المأجور، ومعظمه هم فيفي المائة( الشباب العاملين  32.6أغلبية )أن  وجد

في  13.2 وقد استفاد .لى االتفاقات الشفويةل اومع ذلك، تستند هذه العقود في المقام األو .غير محددة المدة
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العاملين في المائة من العمال الشباب  20أكثر من  وكسب .من الموظفين من اتفاق تعاقدي مكتوب فقط المائة

 .1021السلطة الفلسطينية عام  ددتهالذي حأقل من الحد األدنى لألجور بأجر على 

 عملت إذ .األرض الفلسطينية المحتلةموظف تقريبا في شاب هو المعيار لكل  غير الرسمي تشغيلال

في المائة  17.6 غير رسمية في القطاع الرسمي وعملوظيفة في في المائة(  27.3غالبية الشباب العاملين )

تعمل بدون بقية كانت ال .من الشباب في وظائف رسميةفقط في المائة  2.2 وعمل .في القطاع غير الرسمي

فقط على إجازة في المائة  11.1 حصلعلى سبيل المثال،  .لمصالح األساسية التي تميز العمل الرسميحماية ل

على في المائة  11.1 وحصل، فقط على إجازة سنوية مدفوعة في المائة 11.1 وحصل، مرضية مدفوعة

 .1022و 1021الحصول على أكبر قدر من الفائدة بين عامي وعالوة على ذلك، تضاءل  .ين طبيتأم تغطية

خيارا جذابا للشباب  العمل الحرال يعتبر  ،الظروف السيئة لبعض األجور وفرص العمل بأجر رغمو

عمل ال أصحاب)بما في ذلك  الشباب العاملون لحسابهم الخاصيشكل إذ  .األرض الفلسطينية المحتلةفي 

في المائة فقط من الشباب  23.3سرة غير مدفوعي األجر( األلحسابهم الخاص والعاملين في  والعاملين

لحسابهم الخاص  واعملفي المائة  6.1وعمل،  أصحاب كانوا الشباب العاملين فقط منفي المائة  2.7 .العاملين

 .سرة غير مدفوعي األجرين في األملاعكانوا في المائة  1.3و

 وهي مسألة ذكرهالحسابهم الخاص هو عدم كفاية الموارد المالية،  العاملينتحد يواجه الشباب إن أهم 

في  11.1 قبل واعتبر عدم اليقين السياسي تحديا حاسما من .في المائة من العاملين لحسابهم الخاص 11.6

أكثر القضايا أهمية في قطاع أحد يمثل إلى حد بعيد  وهوالمائة من الشباب العاملين لحسابهم الخاص عموما، 

أن في المائة  21.3ذكر المنطقة عينها، في  .في المائة من الشباب العاملين لحسابهم الخاص( 37.1غزة )

 .1007الحصار المستمر منذ عام  بسبب وذلك نقص المواد الخامأكبر تحد هو 

 المرحلةمل بعد بدأت ولكن لم تكلعمل، أو الى ا تقالناالبالغالبية العظمى من الشباب لم تبدأ بعد 
 .االنتقالية

انتقالها إلى عمل مستقر أو مرض في وقت إجراء  استكملتفي المائة،  26.1فقط أقلية من الشباب، 

المرحلة نسبة الشباب في زادت و .1021في المائة عام  23.1لم يمثل زيادة من  أن ذلك رغم، ستطالعاال

الموقع الجغرافي هو عامل يرتبط مع  .في المائة 31.1في المائة إلى  11.3عامين، من الأيضا بين  االنتقالية

في المائة من الشباب  10.2 أكملوفي الضفة الغربية،  .المرحلة االنتقاليةوجود اختالفات كبيرة في إنجاز 

 يبقىمن المرجح أن  وكان .في قطاع غزةفقط في المائة  1.6االنتقال إلى عمل مستقر أو مرض، مقارنة مع 

الشباب  كون)في المقابل، كان من األرجح أن ي المرحلة االنتقاليةالشباب من األسر الفقيرة والفقيرة جدا في 

 .(في مجموعات الدخل األخرى ما زالوا في فئة عدم البدء باالنتقال بعد

ماالت ين في احتجندرذات داللة إحصائية بين ال افروق االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع قد وجدو

وق ين التي تميز سجندرالحواجز بين ال حولتأكيدات إضافية  وقدم، المرحلة االنتقاليةبدء واالنتهاء من ال

البطالة أو  لمسؤوليات المنزلية إلىلالتقسيمات التقليدية تحديدا، تؤدي  .األرض الفلسطينية المحتلةالعمل في 

 في المائة من الشابات 3.1، فقط وا انتقالهممائة من الشبان قد أكملفي ال 17.3في حين  .النساءبين  عدم النشاط

، بينما كان المرحلة االنتقاليةفي المائة( لم تبدأ بعد  23.2) الشاباتوكانت الغالبية العظمى من  .فعلت ذلك

 .في المائة 12.0الرقم المقابل بالنسبة للشبان 

 .في وظائف ثابتة يعملونسوق العمل إلى الشباب الذين أكملوا انتقالهم نسبة قليلة من 

ويعتبر  .في المائة( 63.6الغالبية العظمى من الشباب الذين أكملوا انتقالهم عبروا إلى وظيفة مستقرة ) إن

 ادإيجاحتمال  إذ أن .نتقالخصائص االل، ومستوى دخل األسرة والتحصيل العلمي من المحددات الهامة جندرال

لفية خهو أقرب إلى ضعف عدد الشباب القادمين من من األسر الميسورة في عمل مستقر المنتقلين الشباب 

ر مستقال تشغيلسهم أعلى من الأالتحصيل العلمي هو عنصر آخر له عالقة إيجابية مع  .فقيرة إلى حد ما

مستوى المنتقلين الحاصلين على الشباب في المائة من  37.0صل الى ما ي .أقصر بكثيرفترات انتقالية و

 .ينالثانوي ن األكاديميينخريجيالفي المائة من  22.6كانوا في عمل مستقر، مقابل  من التعليم جامعي
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في المائة  72.3الشبان ) أكبر من احتمالإلى وظيفة مستقرة  الشابات يكون احتمال استكمال انتقال

استكمال ب ينجحنمن النساء فقط نسبة صغيرة ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن  .المائة على التوالي( في 63.1و

 .في المائة( 17.3لشبان )ا نسبة (، وأن هذه النسبة أقل من خمسالشاباتفي المائة من  3.1) انتقالهن

ن، ينتقلو ، وبين أولئك الذين الالى سوق العمل التعليممباشرة بعد  تنتقل حصة مهمة من الشباب
 .إلى حد كبير اتالشابات محروم تعتبر

ول تجربة أخالل ذلك إما  واتعتبر مستقرة أو مرضية قد فعل حصلوا على وظيفةغالبية الشباب الذين إن 

عدد قليل جدا من  .في المائة( 11.1في المائة( أو بعد فترة من البطالة ) 60.6سوق العمل بعد التعليم )لهم في 

ه ؤكد أنللشابات، وتهذه النتيجة أهمية خاصة تحمل  .إلى وظائفهم عدم النشاطن فترة م الشباب عبروا من

 .دااحتمال تحقيق انتقال ناجح منخفض ج فإن ،سوق العمل ندخلتأو لم  نبالنسبة لعشرات النساء اللواتي ترك

لحصول على ل تخرجهم  تاريخشهرا من  21.3، في المتوسط، الشباب يستغرقونوأظهرت النتائج أن 

 كأول تجربةأول وظيفة ) شباب الذين انتقلوا مباشرة إلىإذا تم استبعاد ال .ضيةوظيفة تعتبر إما ثابتة أو مر أول

 الى قالية يشير إلى زيادة معتدلة،عمل بعد التخرج( من التحليل، فإن متوسط طول الفترة االنتالسوق  لهم في

من تلك التي  ةمر 2.2 أطول بنسبة الشاباتالتي تمر بها  فترات االنتقالفي كلتا الحالتين، كانت  .شهرا 26.2

 .الشبان يمر بها

 بنية التقرير 1.3

ياق االجتماعي واالقتصادي من التقرير لمحة عامة عن سوق العمل الفلسطيني والس 1يعرض القسم 

خبرات باب، مع التركيز بصفة خاصة على خصائص السكان الش 1ويعرض القسم  .الشباب تشغيلب المحيط

األرض في  يننشطالخصائص الشباب العاطلين عن العمل وغير  3القسم ويفصل  .همالتعليمية وتطلعاتالشباب 

 ويورد .الجوانب المختلفة للعمال الشباب حولالمعلومات النوعية والكمية  2، ويقدم القسم الفلسطينية المحتلة

لعمل ا في الخصائص التي تؤدي إلى نتائج سوق ويحققسوق العمل إلى  المراحل االنتقاليةتصنيف  6القسم 

 والشابات نباالش المدة التي يقضيهاكما يناقش القسم طول  .أكثر فائدة، وتحديدا في تحقيق فرص عمل مستقرة

أخيرا، و .خالل هذه الفترةسوق العمل التي يمرون بها في ويتتبع مختلف التجارب  المرحلة االنتقاليةفي 

 .بعض اآلثار المترتبة على السياسات 7قسم اليناقش 

 نظرة عامة على سوق العمل ومنهجية الدراسة .2

 السياق االجتماعي واالقتصادي 2.1

 والىح األرض الفلسطينية المحتلة املعدد السكان الفلسطينيين في ك بلغ، ستطالعفي وقت إجراء اال

 مجموع في المائة من 11.1سنة  11-22الشباب في الفئة العمرية وشكل  .(1.2)الجدول  مليون نسمة 3.731

 10.3) وما فوقعاما  10األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  حصةتقريبا هذا يساوي  .السكان الفلسطينيين

 .في المائة(

 بحسب العمر ومنطقة السكن األرض الفلسطينية المحتلةتوزيع السكان الفلسطينيين في   2.1الجدول 

 عمر
 انث  ذكر غزة الضفة الغربية لةالمحتاألرض الفلسطينية 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

0–14 1 866  682 39.3 1 073 383 37.0 793 299 42.9 953 224 39.5 913 458 39.1 

15–29 1 421 976 29.9 871 898 30.1 550 078 29.7 725 392 30.1 696 584 29.8 

30–64 1 322 842 27.9 859 815 29.7 463 027 25.0 674 924 28.0 647 918 27.7 

65+ 137 986 2.9 93 831 3.2 44 155 2.4 59 860 2.5 78 126 3.3 

 100.0 086 336 2 100 400  413 2 100 559 850 1 100 927 898 2 100 486 749 4 مجموع

 .6402طيني، الفلسطينيون في نهاية عام الفلس لإلحصاءالجهاز المركزي المصدر: 
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عدم  اتجة عننوكانت هذه التقلبات  .شهد االقتصاد الفلسطيني تقلبات كبيرة على مدى العقدين الماضيين

 انكمش، 1023عام  .للسلطة الفلسطينية الممنوحة االستقرار السياسي والتغيرات في المساعدات الدولية

 وقد نما .لى النشاط االقتصاديبسبب اآلثار المدمرة لحرب غزة ع المائةفي  0.1االقتصاد الفلسطيني بنسبة 

في المائة في  6.3) 1022في المائة عام  1.2 متواضعة جدا بلغت الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة

أقل بكثير من التوقعات )منظمة العمل  وهي نسبة كانتفي المائة في الضفة الغربية(،  1.2قطاع غزة و

وهو (، 1.2)الشكل دوالر أميركي  2.732.1 1022الناتج المحلي اإلجمالي للفرد عام  وبلغ .(1026الدولية، 

 .مع مستوى الدخل المنخفض، وفقا لتصنيف البنك الدولي ما ينطبق

أيضا دورة يطيل  1022أكتوبر تشرين األول/ويبدو أن عدم االستقرار السياسي في الضفة الغربية منذ 

تأخيرات كبيرة بسبب تباطؤ  منبعد الحرب الواسعة المتوقعة ادة اإلعمارجهود إععانت في غزة،  .التباطؤ

استمرار باإلضافة إلى في القاهرة  1023أكتوبر تشرين األول/تدفقات المساعدات التي تعهد بها المانحون في 

لنصف ي انشاط البناء ف ارتفعت وتيرة .البناء الالزمة والمواد الخام األخرى مواد القيود على استيرادفرض 

، وإن يكن من قاعدة منخفضة تشغيلالنمو وال مما غذىمع تنفيذ آلية إعادة إعمار غزة،  1022 عام الثاني من

احتجاز اسرائيل لعائدات الضرائب والجمارك في الربع األول من العام، أدى وفي الضفة الغربية،  .جدا

ثر سلبي أ كان له مماتضييق مالي من جانب السلطة الفلسطينية، ب إلى القيام ميزانيةالعلى وتخفيض الدعم 

 .على الناتج المحلي اإلجمالي

)سنة األساس =  2112-1991الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بالدوالر األميركي باألسعار الثابتة،   2.1الشكل 
2111) 

 

 .6402، آذار/ مارس 6402لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين باألرقام المصدر: الجهاز المركزي 

 األرض الفلسطينية المحتلةالقوى العاملة في  2.2

األرض الفلسطينية مجموعة مختارة من مؤشرات سوق العمل الرئيسية لسكان  1.1يعرض الجدول 

شكل حسب العمر العاملة معدالت مشاركة القوى  وتشكل .1022 لعام القوى العاملة استطالعمن  المحتلة

في المائة من  11.7شارك  .مع تجمع أدنى المستويات عند طرفي الشباب والمسنين ،بلونصف دائري مق

في  22.6و الرجالفي المائة من  21.1) 1022في القوى العاملة عام فقط  13-22الشباب في الفئة العمرية 

دل كان أعلى مع .لتعليممسجلين في ا يننشطالغير  معظم الشبابومن المحتمل أن يكون  .(النساءالمائة من 

في  12.2 لنساءل(، بينما كان أعلى معدل مشاركة 33-12 في المائة )الفئة العمرية 11.2 رجالمشاركة لل

ي ف فتتمثلين في معدالت مشاركة القوى العاملة جندرالفجوة الهائلة بين الأما  .(13-12 المائة )الفئة العمرية

 .ين في القطاعجندرأدوار ال حولبقوة الراسخة وجهات النظر التقليدية 
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ن العمال مهمة م تسافر نسبةنظرا لعدم وجود تنمية اقتصادية حقيقية في األرض الفلسطينية المحتلة، 

)البنك  216.200، بلغ عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل 1022الفلسطينيين للعمل في إسرائيل. عام 

وافر تصاريح ت يتبدل بحسب( وفقا للسلطات اإلسرائيلية. وبالتالي، فإن معدل البطالة الفلسطيني 1022الدولي، 

حيث ال رجال، تشغيل العلى إسرائيلية للفلسطينيين للعمل في إسرائيل. ومع ذلك، يؤثر هذا العامل في الغالب 

(. 1022مل في إسرائيل )البنك الدولي، التي تعرة في الغالب القوة العاملة غير الماه فيالمرأة عادة تشارك 

 البطالة لدى معدل 1001منذ عام قد تجاوز االزدياد، وبلنساء دى امعدل البطالة لبدأ  ،1000ومنذ عام 

ن معدل النساء. نظرا مفي المائة  10 بحوالىالرجال أقل لدى كان معدل البطالة  ،1022الرجال. عام 

احة المت المنخفضةفرص ال المتزايداركة المرأة في القوى العاملة، يعكس معدل البطالة النخفاض معدل مش

 .نسبيا للتقلبات االقتصاديةعرضة أكثر يكون وضعها االقتصادي التي ولمرأة الفلسطينية، أمام ا

 )%( 2112 مؤشرات سوق العمل حسب الفئة العمرية والجندر،  2.2الجدول 

 الفئة العمرية جندر
معدل المشاركة في 

 القوى العاملة
 النشاطعدم معدل 

 في القوى العاملة %

 ن عن العملوطلعاال ن والعامل

 40.7 59.3 67.3 32.7 24 – 15 مجموع

 25 – 34 61.4 38.6 69.8 30.2 

 35 – 44 59.0 41.0 85.7 14.3 

 45 – 54 54.5 45.5 87.2 12.8 

 55 – 64 35.6 64.4 86.8 13.2 

 65+ 9.0 91.0 93.5 6.5 

 25.9 74.1 54.2 45.8 المجموع 

 36.4 63.6 47.1 52.9 24 – 15 ذكر

 25 – 34 90.5 9.5 76.9 23.1 

 35 – 44 92.5 7.5 87.0 13.0 

 45 – 54 86.9 13.1 86.4 13.6 

 55 – 64 58.3 41.7 84.9 15.1 

 65+ 17.6 82.4 92.3 7.7 

 22.5 77.5 28.1 71.9 المجموع 

 60.8 39.2 88.4 11.6 24 – 15 انثى

 25 – 34 31.1 68.9 48.4 51.6 

 35 – 44 24.4 75.6 80.7 19.3 

 45 – 54 20.0 80.0 90.8 9.2 

 55 – 64 12.3 87.7 95.9 4.1 

 65+ 2.5 97.5 100.0 0.0 

 39.2 60.8 80.9 19.1 المجموع 

 .6402القوى العاملة  استطالع، المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المصدر: 
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 )%( 12-2111حسب الجندر،  األرض الفلسطينية المحتلةمعدالت البطالة في   2.2 الشكل

 
 .القوى العاملة استطالع، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

ين نشطفي المائة من الشباب ال 30.7في عدد السكان: األعلى  النسبة بين الشباب حصة البطالةتبلغ 

 أولئكعن العمل بين  تالعاطالالنساء حصة  .عاطلون عن العملهم  13-22الذين تتراوح أعمارهم بين 

سن  حتى .ائة بالنسبة للشبانفي الم 16.3في المائة، مقارنة مع  60.3ات في هذه الفئة العمرية هي نشطال

 ين أعلى بكثير من نسبة الرجال العاطلين عننشطالنساء العاطالت عن العمل في السكان ال نسبةتعتبر ، 33

ك، ومع ذل .نسبية أكبر من الرجال العاطلين عن العملعلى حصص األفواج القديمة  في حين تحصل .العمل

المشاركة في القوى العاملة  معدالت منخفضة جدا من يملكن 32من المهم أن نالحظ أن النساء فوق سن 

 .في المائة للرجال( 36.1في المائة، مقارنة مع  10.0 معسن،  23-32)المشاركة هي أعلى في المجموعة 

بة ترتفع نسبشكل عام،  .سنوات الدراسةاالتجاه العام في فئات القوى العاملة حسب  1.1ويبين الجدول 

 نواتسال عالقة تذكر بين ومع ذلك، بالنسبة للرجال،  .العلميلتحصيل نسبة لالقوى العاملة المشاركة في 

 12.1إلى  تصلل من دون أي تحصيل علمي رجاللا انخفضت نسبةمعدل )إال في أدنى حد، حيث الدراسة وال

من  سنة 21 للنساء اللواتي يملكنالمشاركة في القوى العاملة تشكل  بالنسبة للنساء، في المقابل، .في المائة(

 وتكون حصص .سنوات فقط 6إلى  من سنةإلى المدرسة  اللواتي ذهبنمن النساء أعلى مرات  خمسالتعليم 

 ثابت ة بشكلالبطالترتفع حصص في حالة النساء،  .بطالة الرجال النشطين منخفضة بين األقل واألكثر تعليما

عن  تعاطالهن  اي تحصيل علمي بدونات شطانفي المائة فقط من النساء ال 6.2 .سنوات الدراسةمع عدد 

 .+ سنة(21عالي )من النساء الحاصالت على تعليم  في المائة 33.0العمل، مقارنة مع 

في المائة من  61.2) وظائف بأجر أو راتبيعملون في  عاملينأن غالبية األفراد ال 1.3ويبين الجدول 

العمل الحر، في  للدخول فيالرجال أكثر عرضة من النساء ويكون في المائة من النساء(.  66.3الرجال و

عمال األسرة بدون أجر. وهذا يدل في للعمل النساء معرضات بنسبة أربع مرات أكثر من الرجال حين أن 

 مرة أخرى على وضع النساء في سوق العمل الفلسطيني.

  

14.3

25.3

31.2

25.5
26.8

23.5 23.7
21.7

26.6
24.5 23.7

20.9
23.0 23.4

26.9 25.9

14.6

27.1

33.5

26.8
28.1

23.8 24.4
22.3

27.2

24.1 23.1

19.2
20.5 20.6

23.9
22.5

12.4
13.8

17
18.2

20
22.2

20.5
19.1

24.2
26.4 26.8

28.4

32.9
35

38.4 39.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

المجموع رجال نساء 



9 

 )%( 2112بحسب سنوات الدراسة والجندر، مؤشرات سوق العمل   2.3لجدول ا

 تعليمالسنوات  جندر
مشاركة القوى معدل 
 العاملة

 النشاطعدم  معدل
 في القوى العاملة %

 ن عن العملوعاطل ن والعامل

 14.7 85.3 90.8 9.2 0 مجموع

 1 – 6 42.3 57.7 75.0 25.0 

 7 – 9 43.5 56.5 76.5 23.5 

 10 – 12 40.8 59.2 76.6 23.4 

 13+ 60.0 40.0 70.1 29.9 

 25.9 74.1 54.2 45.8 المجموع 

 21.0 79.0 78.1 21.9 0 ذكر

 1 – 6 69.8 30.2 72.9 27.1 

 7 – 9 71.7 28.3 75.9 24.1 

 10 – 12 72.5 27.5 76.8 23.2 

 13+ 74.8 25.2 81.4 18.6 

 22.5 77.5 28.1 71.9 المجموع 

 6.5 93.5 94.7 5.3 0 انثى

 1 – 6 11.0 89.0 90.3 9.7 

 7 – 9 7.8 92.2 83.0 17.0 

 10 – 12 8.3 91.7 74.9 25.1 

 13+ 45.6 54.4 52.0 48.0 

 39.2 60.8 80.9 19.1 المجموع 

 .6402القوى العاملة،  استطالعالمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 )%( 2112وضع التشغيل حسب الجندر،   2.1الجدول 

 انثى ذكر مجموع الحالة الوظيفية

 66.8 69.1 68.7 )موظف( أو راتب عامل بأجر

 2.1 7.1 6.2 عملصاحب 

 14.0 19.1 18.2 الخاص عامل لحسابه

 17.1 4.7 6.9 األجر عامل أسرة غير مدفوع

 100 100 100 مجموعال

  .6402القوى العاملة،  استطالعالمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 اويالرجال بالتس توظيفوكان الفصل المهني تحديا إضافيا تواجهه المرأة في سوق العمل. تم توزيع 

ن واعدسن والمون والفنيوالتالية: المهني األربعة فئات المهنيةالخمس العاملين في كل من حوالى ، مع تقريبا

؛ ة ذات الصلةيالتجار تمجاالالن في ووالعامل يونالمبيعات؛ الحرفعمال الخدمات والعاملون في  ؛والكتبة

في  21.1) : أكثر من نصفةتشغيل النساء بشكل كبير في فئة مهنية واحد يرتكز. في المقابل، بدائيةوالمهن ال

(. وعالوة على 1.2في فئة المهنيين والفنيين والمساعدين والكتبة )الجدول  تواجدنالمائة( النساء العامالت 

عمال زراعيين كفي المائة(،  1.1من الرجال )أكثر في المائة(  20.3النساء )كبيرة من ذلك، عملت نسبة 

 بخالفالرجال  لدىمهرة. وتشير هذه األرقام إلى أن مجموعة أوسع بكثير من فرص العمل كانت متوفرة 

 لنساء.ا
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 )%( 2112( والجندر، 10-نة )التصنيف الدولي الموحد للمهنحسب المه العاملين السكان  2.2 لجدول ا

 انثى ذكر مجموع مهنةال

 3.0 3.3 3.2 المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين

 52.9 21.5 26.8 ن والمساعدين والكتبةون والفنيوالمهني

 16.3 20.1 19.4 عمال الخدمات والمبيعات

 10.4 3.9 5.0 المهرة صيادو السمكالزراعة و عمال

 7.7 20.7 18.5 ذات الصلة ةوعمال التجار ونالحرفي

 4.0 10.7 9.6 والمجمعات المصانع واآلالتمشغلو 

 5.7 19.8 17.5 بدائيةالمهن ال

 100 100 100 مجموعال

 .6402القوى العاملة  استطالع، لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي المصدر: 

، عبر المزيد من قطاعات النشاط الرجالمجموعة متنوعة من الفرص للعمال  توفرتوبالمثل، 

 23.6في المائة في التجارة،  11.2، 1022الخدمات عام  قطاع في المائة في 10.1 تشغيلاالقتصادي )تم 

قطاعين  في النساء تشغيل كزتريو .لعامالت )غير ظاهر(ل أكثر مما توفرفي المائة في البناء، وما إلى ذلك(، 

في  الرجال تشغيلفي المقابل، كانت نسبة  .في المائة( 21.2في المائة( والزراعة ) 61.1فقط: الخدمات )

 .في المائة 7.3الزراعة 

 أهداف الدراسة ومنهجيتها 2.3

من الصعب الحصول على تجعل سوق العمل فرة عن المتومعلومات الفي الواردة القيود الحالية  إن

 العاتاستط تنفيذحتى عند  .سوق العمل إلى همنتقالاعمليات الشباب و تشغيلمعلومات مفصلة عن شروط 

بة للشباب، النتائج بالنس ةجدول غالبا تمتال ، األرض الفلسطينية المحتلة في، كما هو الحال ى العاملة العاديةالقو

ومع ذلك، فقد أصبحت  .ليس أبعد من المؤشرات األساسية، مثل معدل البطالة بين الشباببما على األقل 

هذه الفجوة  بغية سدو .ة بالنسبة لعدد متزايد من البلدانيسياسلعمل أولوية إلى االشباب  انتقالمسألة تحسين 

إلى  ، استناداسوق العمل الشباب إلى انتقالنظمة العمل الدولية إطارا لفهم في المعلومات، وضعت مواضحة ال

ئة األشخاص فيتناول  الذي تفصيليالاألسري  ستطالعيتم تطبيق اال .االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع

( على المستوى الوطني لتوليد معلومات عن وضع سوق العمل الحالي، 2المربع  واعاما )انظر 11-22 ما بين

 .عات الشبابوتاريخ األنشطة االقتصادية وتصورات وتطل

 تعريف الشباب 2المربع 

)كما من قبل األمم المتحدة،  13و 22في حين تعّرف سياقات أخرى الشباب على أنهم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 

تحديد الحد األقصى والتقارير ذات الصلة، تم  على سبيل المثال(، لغرض استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل

، كما يسمح بفرصة جمع مزيد 13بحقيقة أن بعض الشباب يستمرون بالدراسة بعد سن  إذ يعترف ذلك .11للسن بـ 

 .من المعلومات عن تجارب تشغيل الشباب بعد التخرج

 بين برنامج منظمة العمل الدولية العمل من أجل الشبابشراكة من  ستطالععمليات االويل تموجاء 

االنتقال من المدرسة  استطالعتدعم الشراكة تنفيذ  .(1اإلطار  وا، ومؤسسة ماستركارد )انظرتشغيل الشبابل

، 1021و 1021وأجريت الجولة األولى من الدراسات االستقصائية بين عامي  .هدفبلدا  13في  إلى العمل

ضال ، فستطالعاالنتائج  تلخصالتي  التقارير الوطنيةتتوفر  .1022و 1023 يوأجريت سلسلة ثانية في عام

 .2العمل من أجل الشبابجداول(، على موقع الا )الخام وعينهعن البيانات 

 االنتقال استطالع بإدارة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني العمل من أجل الشبابمشروع كلف 

ويستند هذا التقرير  .1022و 1021مرتين، في عامي  األرض الفلسطينية المحتلةفي  من المدرسة إلى العمل

تم تنفيذ  .مغزى يكون ذلك ذيعندما  نجولتيالمقارنات بين نتائج  يعرضالثاني، لكنه  ستطالعلى نتائج االإ

ها إطار العينة التي شملوقد تألف  .1022أغسطس عام آب/يونيو وحزيران/ما بين  ستطالعالعمل الميداني لال

الجهاز المركزي بها  قاموالهياكل والمؤسسات  داد السكانمأخوذة من تع منطقة 220من قائمة  ستطالعاال

                                                           
 2 w4ywww.ilo.org/ . 

http://www.ilo.org/w4y
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أسرة  213 حوالىجغرافية تحتوي على مناطق هي مناطق التعداد إن  .1007في عام  لإلحصاء الفلسطيني

ب ت العينة مقسمة بحسوكان .من عينة منقسمة عينية تتألف من طبقتين العيناتوتم سحب  .متوسطال في

 .تعداد منطقة 212مرحلة، تم اختيار خالل أول  .الجئين(مخيم حضري، ريفي، التجمع )نوع المحافظة ووفق 

األفراد  كافةوأجريت مقابالت مع  .ادعدتأسرة من كل منطقة  10 تم اختيارفي مرحلة أخذ العينات الثانية، 

 .ستطالعلال فردا 3232استجاب في المجموع،  .11-22أعمارهم بين تتراوح  ذينفي األسر المؤهلة ال

 العمل من أجل الشباب: مشروع منظمة العمل الدولية بالشراكة مع مؤسسة ماستر كارد 2المربع 

 

 .مشروع شراكة بين برنامج منظمة العمل الدولية لتشغيل الشباب ومؤسسة ماستر كاردهو العمل من أجل الشباب 

 .1026لمدة خمس سنوات حتى منتصف  مليون دوالر أميركي وسيستمر 23.6ويتكون المشروع من ميزانية تبلغ 

والهدف المباشر لهذه  .الهدف منه هو "تعزيز فرص العمل الالئق للشبان والشابات من خالل المعرفة والعمل"

الشراكة هو إنتاج معلومات أكثر وأفضل حول سوق العمل المحددة للشباب في البلدان النامية، مع التركيز بوجه 

بلدان يين في الأن الحكومات والشركاء االجتماع يكمن االفتراض فيو .لى سوق العملخاص على مسارات االنتقال إ

مبادرات السياسات والبرامج مستعدين بشكل أفضل لتصميم  ونكونيس 13 البالغ عددها التي يستهدفها المشروع

 :معلومات مفصلة عنب الفعالة فور تسليحهم

 ؛ونوعية العملالشباب من حيث مسارات االنتقال يتوقعه ما  •

 ث مقدمي طلبات العمل الشباب؛من حيأصحاب العمل  هما يتوقع •

 و من التطابق؛ –العرض والطلب  –نبين منع الجاالتي تما هي القضايا  •

 .يكون لها تأثير حقيقيالتي هي السياسات والبرامج  ما •

 دول:مناطق و من أجل الشباب العمليستهدف برنامج 

 فيتنام*؛ ،ساموا* ،نيبال ،كمبوديا ،ئ: بنغالديش*آسيا والمحيط الهاد •

 ،أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: أرمينيا، قيرغيزستان*، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الجبل األسود** •

 ؛أوكرانيا، االتحاد الروسي ،صربيا** ،جمهورية مولدوفا

البرازيل*، كولومبيا*، جمهورية الدومينيكان**، السلفادور، جامايكا، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:  •

 بيرو*؛

 ، تونس*؛األرض الفلسطينية المحتلةالشرق األوسط وشمال أفريقيا: مصر، األردن، لبنان**،  •

 جمهورية **،جمهورية الكونغو**، سيراليون أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: بنين، ليبيريا، مدغشقر، مالوي، •

 .زامبيا ،تنزانيا المتحدة، تنزانيا*، توغو، أوغندا

 

 .1023/22** جولة واحدة فقط في  .1021/21جولة واحدة فقط في * 

 خصائص الشباب في عينة المسح .3

 الخصائص الفردية للشباب 3.1

في المائة من إجمالي عدد السكان في  16.1 يمثلون 11-22الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين كان 

في المائة من  62نحو  .ستطالع)الضفة الغربية وقطاع غزة( في وقت إجراء اال األرض الفلسطينية المحتلة

أظهر التوزيع حسب  .يعيشون في غزة (في المائة 11)يعيشون في الضفة الغربية والباقي  ةعينفي الالشباب 

 37.7، مقارنة مع ستطالعاالن عينة في المائة م 21.1مثلن ت اللواتينسبة أعلى قليال من الشابات،  جندرال

 .أن الفئات العمرية األصغر سنا ضمن العينة كانت أكبر نسبيا 1.2ويبين الجدول  .في المائة بالنسبة للشبان

 توزيع الشباب حسب العمر والجندر ومنطقة السكن  3.1الجدول 

 ةيمرالفئة الع
 غزة الضفة الغربية إناث ذكور مجموع

 % عدد % عدد  عدد % عدد % عدد

15-19 525.481 37.5 268.598 37.5 256.884 37.4 318.597 37.0 206.884 38.2 

20-24 482.598 34.4 246.613 34.4 235.985 34.4 297.674 34.6 184.924 34.2 

25-29 394.565 28.1 201.317 28.1 193.248 28.2 244.903 28.4 149.662 27.6 

 100 541.470 100 861.174 100 686.117 100 716.527 100 1.402.644 مجموعال

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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 نالشبافي المائة من  32.7( أن 1.2)الشكل  الوضع االجتماعي حسبتوزيع السكان الشباب يظهر 

 الوضع االجتماعيفرق في توزيع وقد وجد  .كانوا غير متزوجين ةعينفي الفي المائة من الشابات  61،2و

بة من أن نسأولئك الذين يعيشون في غزة أقل  حيث كانفي غزة،  والشباببين الشباب في الضفة الغربية 

 طالعاستمقارنة مع نتائج بالومع ذلك،  .فة الغربيةفي الض ينالموجود الشبابمن  يكونوا غير متزوجين

في المائة  10.7في غزة من  المتزوجين نسبة الشبابانخفضت ، 1021عام  االنتقال من المدرسة إلى العمل

هذا االنخفاض نتيجة كون يقد  .نساءفي المائة لل 11.2في المائة إلى  17.7ومن  رجالفي المائة لل 27.3إلى 

 .1023أعقبت التوترات السياسية في المنطقة عام للصعوبات االقتصادية التي 

 الشباب من الرجال والنساء حسب الوضع االجتماعي  3.1الشكل 

 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 .في المائة من السكان الشباب من مكان إقامتهم األصلي 27.1 ـما يقدر ب ، انتقل1022 استطالعبحسب 

ومع ذلك، كان  .في المائة 20، حيث بلغت نسبة الذين انتقلوا 1021هامة بالنسبة لعام زيادة  وشكل هذا األمر

في  زادتوا نسبة الشباب الذين انتقلأن  1.1ويبين الشكل  .تسق بين الضفة الغربية وقطاع غزةم غيراالتجاه 

د مكان إقامتهم هو أن أسرهم ق النتقال الشباب منالسبب الرئيسي  .في غزة انخفضت االضفة الغربية لكنه

 وعند تصنيفهم .(1.1في المائة؛ الجدول  21.3الشباب عائالتهم )رافق هذه الخطوة، حيث القيام ب تاختار

ي المقام انتقل الشباب ف .لكن ليس عبر الزمنوالشابات، و نأسباب االنتقال بين الشباتنوعت ، جندرحسب ال

غالبية الشابات في  .في المائة( 33.1أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة ) وتحديدااألول لمرافقة عائالتهم، 

 .نجهازوسكن أمكان حيث انتقلن إلى في المائة(،  63.2الزواج )بسبب ذلك  نفعل اللواتي انتقلنالضفة الغربية 

 .مشابهة جدا 1021 عام استطالعوكانت نتائج  .في المائة 11.1وكان الرقم المقابل في غزة 
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 2112و 2113نسبة الشباب الذين انتقلوا من مكان سكنهم األصلي، عامي   3.2الشكل 
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 .6402، 6402الفلسطيني،  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء المصدر: 

 
 أسباب االنتقال حسب الجندر ومنطقة السكن  3.2الجدول 

 سبب السكنمكان 
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

الضفة 
 الغربية

 33.9 441 27 83.8 032 28 48.4 473 55 مرافقة العائلة

 0.7 569 5.6 859 1 2.1 428 2 تدريبتعليم/لا

 0.0 0.0 6.8 287 2 2.0 287 2 غيلتشألسباب تتعلق باللعمل/ا

 64.1 938 51 2.3 776 46.0 715 52 زواج

 1.4 118 1 1.5 506 1.4 623 1 آخر

 100 066 81 100 460 33 100 526 114 مجموع

 غزة

 56.7 112 42 88.2 254 47 69.9 366 89 مرافقة العائلة

 – – – – – – تدريبللتعليم/

 0.0 0.0 3.5 858 1 1.4 858 1 شغيلتألسباب تتعلق بالللعمل/

 39.2 075 29 0.3 169 22.9 243 29 زواج

 4.1 050 3 8.1 317 4 5.7 367 7 آخر

 100 74.237 100 597 53 100 835 127 مجموع

 مجموع

 44.8 553 69 86.5 286 75 59.8 839 144 العائلةمرافقة 

 0.4 569 2.1 859 1 1.0 428 2 تدريبللتعليم/

 0.0 0.0 4.7 145 4 1.7 145 4 شغيلتألسباب تتعلق بالللعمل/

 52.2 013 81 1.1 945 33.8 958 81 زواج

 2.7 168 4 5.5 822 4 3.7 990 8 آخر

 100 303 155 100 057 87 100 360 242 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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 التحصيل العلمي  3.2

 مستوى التعليم النهائي 3.2.1

في المائة من الشباب الذين لم يكونوا في المدرسة  12.1لم يكن حوالى  ،1022 عام استطالعفي وقت 

 إكمالهم فقطفي المائة( قد غادر نظام التعليم بعد  11.6) هذا العدد مستوى التعليم األساسي وثلث قد أكملوا

وهذا يعني أن أكثر من نصف الشباب الفلسطيني الذين لم يكونوا في المدرسة لم يكملوا  .مستوى األساسيال

في المائة من  11.1 لواشكالعالي  في المقابل، الشباب الذين أكملوا التعليم .(1.1تعليمهم الثانوي )الشكل 

 التعليم العالي اللواتي يمكن أن تكون قد أكملت الشابات عدد وكان .غير الموجودين في المدرسة الشباب

أيضا، كانت نسبة الشباب بشكل ملحوظ  .في المائة على التوالي( 22.3في المائة و 10.6) ضعف عدد الرجال

في المائة على  11.3في المائة و 60.6)يا أكبر بكثير من نسبة الشابات الذين يملكون في الغالب تعليما أساس

 .التوالي(

 2112و 2113مستوى التعليم المكتمل لدى الشباب حسب الجندر،   3.3الشكل 

 
 .الطالب الحاليينيتم تضمين م مالحظة: ل
 .6402، 6402، فلسطينفي  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

عام نتائج  عناختالفات بسيطة فقط  1022عينة بين الشباب في  مستوى التعليم المكتملأظهر توزيع 

 النساءة نسبفقد ازدادت  .على للتوزيعالطرف األمي للشابات في التحصيل العل في المقابل، تغير .1021

نسبة وكانت  .في المائة 10.6في المائة إلى  13.2درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا من  أكملناللواتي 

به ش كان الذي زداد التوجه نحو التعليم المهنيا .لالرجا نسبةضعف حملن شهادة جامعية تاللواتي ي النساء

من ناحية  .1022في المائة عام  2.1محدودا للغاية  غير أنه ما زال، قليال، 1021بين الشابات عام  معدوم

 1021في المائة عام  3.0حصة الشباب الذين أكملوا التعليم المهني، بشكل ملحوظ، من أخرى، انخفضت 

 .1022في المائة عام  2.2إلى 

زة، بين الضفة الغربية وقطاع غ المكتملبسيطة في المستوى التعليمي  مناطقيةكانت هناك اختالفات 

البكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا بنسبة شهادات حصة حاملي ارتفعت  .1.3كل كما هو موضح في الش

 .في الضفة الغربية في المائة 2.3في غزة، ولكن فقط  1022و 1021بين عامي  في المائة 3.2
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 2112و 2113مستوى التعليم المكتمل لدى الشباب حسب منطقة السكن،   3.1الشكل 

 
 .الطالب الحاليينيتم تضمين  ممالحظة: ل
 .6402، 6402، فلسطينفي  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 وهذا يعني أن الصعوبات .خاص األرض الفلسطينية المحتلةقطاع التعليم العالي في  من كبير جزء

أن الشباب من األسر  1.1ويبين الجدول  .بقلل فرص الحصول على التعليم العالي للشباتاالقتصادية سوف 

لين على بين الشباب الحاص .بين أولئك الذين أتموا مستويات أعلى من التعليم كانوا األكثر تمثيالالميسورة 

منازل إلى فقط في المائة  1.1، في حين ينتمي ميسورة زلافي المائة إلى من 37.1شهادة جامعية عليا، ينتمي 

 .الشباب الذين ينتمون إلى األسر الفقيرة يجدون أيضا صعوبة متزايدة في البقاء في التعليم .ة للغايةفقير

 ثانوية أو أعلى بين عاميالشباب الذين أكملوا شهادة  مجموعانخفضت نسبة الشباب من األسر الفقيرة في 

عروف م األرض الفلسطينية المحتلةل فخ الفقر، ألن التعليم في تشكي إلىويلمح هذا الوضع  .1022و 1021

 .هم لألسر الفقيرة، ويعتبر وسيلة للخروج من الفقراألاالستثمارات الرأسمالية بأنه أحد 

 المستوى التعليمي المكتمل للشباب حسب مستوى دخل األسرة  3.3الجدول 

من مستوى  أعلى
 التعليم المكتمل

 نوالميسور 
إلى حد ما 

 وميسور
 الحال

 مجموع فقير جدا   فقير  متوسط

 ال شيء
 174 172 117 6 076 37 195 106 700 8 086 14 عدد

% 8.2 5.1 61.7 21.5 3.6 100 

 تعليم أساسي
 964 232 175 6 456 30 056 153 267 15 010 28 عدد

% 12.0 6.6 6.7 13.1 2.7 100 

 (ثانوي )مهني
 824 10 574 047 1 917 5 710 1 576 1 عدد

% 14.6 15.8 54.7 9.7 5.3 100 

 (ثانوي )أكاديمي
 937 131 152 4 356 10 383 81 911 11 136 24 عدد

% 18.3 9.0 61.7 7.9 3.2 100 

 الدبلوم المتوسط
 530 63 513 2 329 7 900 37 443 7 344 8 عدد

% 13.1 11.7 59.7 11.5 4.0 100 

 درجة البكالريوس
 122 170 499 382 16 108 92 047 21 086 40 عدد

% 23.6 12.4 54.1 9.6 0.3 100 

 دراسات عليا
 106 5 111 0.0 768 1 814 414 2 عدد

% 47.3 15.9 34.6 0.0 2.2 100 

 مجموع
 656 786 141 20 646 102 326 478 892 66 651 118 عدد

% 15.1 8.5 60.8 13.0 2.6 100 

 .الطالب الحاليينيتم تضمين  ممالحظة: ل
 .6402، فلسطينفي المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل 
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يدل على توزيع أعلى مستوى من  وهو .المدارس في وقت مبكر المتسربين منعلى  1.3جدول اليركز 

 الدراسة واترك ينالذالشباب  حصة تكان .قبل مغادرة المدرسة ينمبكرال قبل المتسربينمن  المكتملالتعليم 

االنتقال من  استطالع جدقد وو .في المائة 13.1 بمعدل، 1021بشكل مقلق عام عالية بالفعل  إتمامهاقبل 

 11.2الشبان من  لدىزادت  قدول .في المائة 10.1 وهيمن ذلك، أن النسبة أعلى  1022 المدرسة إلى العمل

 المتسربين منفي المائة من  37.6 وكان حوالى .1022في المائة عام  13.1إلى  1021 عامفي المائة 

 .، على األكثر، مستوى التعليم األساسيأنهواالمدارس في وقت مبكر قد 

 تعليمهم المكتمل حسب الجندر ومنطقة السكنحصة تاركي المدارس في وقت مبكر ومستوى   3.1الجدول 

 غزة  الضفة الغربية  انثى ذكر مجموع  

تاركي المدارس في  حصة
 وقت مبكر

 098 148 991 275 380 149 709 274 089 424 عدد

% 30.2 38.3 21.8 32.1 27.4 

    :حسب مستوى التحصيل العلمي

 150 60 358 101 131 45 377 116 508 161 عدد ال شيء

 % 38.1 42.4 30.2 36.7 40.6 

 539 70 408 139 954 78 993 130 947 209 عدد أساسي

 % 49.5 47.7 52.9 50.5 47.6 

 723 852 1 469 1 106 1 575 2 عدد (ثانوي )مهني

 % 0.6 0.4 1.0 0.7 0.5 

 796 15 823 31 114 23 504 24 618 47 عدد (ثانوي )أكاديمي

 % 11.2 8.9 15.5 11.5 10.7 

 891 838 0.0 729 1 729 1 عدد الدبلوم المتوسط

 % 0.4 0.6 0.0 0.3 0.6 

 0.00 712.23 712.23 0.00 712.23 عدد درجة البكالريوس

 % 0.2 0.0 0.5 0.3 0.0 

 .100 100 100 100 100 % دراسات عليا

 .6402، المدرسة إلى العمل، فلسطيناستطالع االنتقال من ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 
 أسباب التسرب المدرسي في وقت مبكر  3.2الجدول 

 سببال
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 17.3 763 25 21.5 064 59 20.0 827 84 االمتحاناتالفشل في 

 20.1 028 30 45.5 960 124 36.6 988 154 التدريبالتعليم/ب عدم االهتمام

 0.8 227 1 15.1 520 41 10.1 747 42 مطلوب لبدء العمل

 46.3 103 69 0.2 651 16.5 754 69 لزواجا

 3.4 078 5 0.2 602 1.3 680 5 األهل ال يريدون البدء بالدراسة

 7.1 654 10 10.6 993 28 9.4 647 39 أسباب اقتصادية

 1.5 293 2 0.4 184 1 0.8 477 3 ال توجد مدرسة في مكان قريب

 3.5 234 5 6.5 734 17 5.4 969 22 آخر

 100 380 149 100 709 274 100 089 424 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 تركونيالفرصة للتحقيق في األسباب التي تجعل الشباب  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعيقدم 

في المائة عام  12 تجاوز األرض الفلسطينية المحتلةوبالنظر إلى أن معدل الفقر في  .التعليم في وقت مبكر

ا أن (، يمكننالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الذي أجراه واالستهالك لنفقاتستطالع ا)وفقا ال 1022

مع ذلك، و .تعليميةال يالفلسطين بالشباقتصادية دورا هاما في تحديد مسارات السباب ااأل أن تؤدي نتوقع

لتسرب السبب وراء اختيارهم ل حولفي وقت مبكر  السؤال مباشرة للمتسربين من المدارس عندما طرح

في  32.2نصف ) حوالىفمن المثير للقلق أن نرى أن  .(1.2، وضعوا عوامل أخرى أوال )الجدول المدرسي
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المقابل  وكان الرقم .بفي التعلم أو التدر يكونوا يرغبونلم  مالمائة( الشبان كانوا قد غادروا نظام التعليم ألنه

عوائد على لباما يتعلق  وتشير هذه النتائج إلى شعور االستياء في أوساط الشباب في .في المائة 10.2للشابات 

ي وقت ف لتسرب المدرسيالسبب األكثر شيوعا ل هو أنال يثير الدهشة،  ماربما  .االستثمار في مجال التعليم

المدرسة بسبب  من الشبان والشاباتكبيرة من  إذ تسرب عدد .في المائة( 36.1الزواج ) هو الشاباتمبكر بين 

 .في المائة على التوالي( 27.1في المائة و 12.2االمتحانات )فشلهم في 

 نوالطالب الحالي 3.2.2

نظر بغض ال .بعد المدرسةوظيفة يرغبون فيها  من أكثر اذا كان هناك الطالب الحالييناالستطالع  سأل

 61.2مهنية ) وظيفةفي  عملالمستطلعين انهم يرغبون في العثور على  أغلبال ق نوعهم االجتماعي،عن 

 الرجالأن الغالبية العظمى من الطالب  رغم .(1.6، الجدول النساءفي المائة من  30.0و الرجالفي المائة من 

 مضيلهعن تفتعبير عدد أكبر منهم ، مع النساءيفضلون الوظائف المهنية، كان لديهم رغبات أكثر تنوعا من 

لوظائف لفي المائة  6.3ألعمال الحرفية، لفي المائة  21.7للمهن الفنية أو التي تتطلب مهارات متدنية )

دى لحرية أكبر  ذلكعكس يومن المرجح أن  .ن(ين المساعديفنيين والمتخصصفي المائة لل 6.1ية واتالخدم

المهنية؛  فالوظائأكثر تركيزا على فئة  الشابات كان تفضيلفي حين  .الشبان في اختيار المهنة التي تهمهم

الفنيين  فئةهي في المائة من أفراد العينة  2من قبل أكثر من  اي تم ذكرهتال ةوكانت الفئة الوحيدة غير المهني

 .في المائة( 2.1والمتخصصين المساعدين )

 حسب الوظيفة المستقبلية المرغوبة ومكان العمل الطالب الحاليين  3.3الجدول 

 للعمل والمهنةالمكان المطلوب 
 انثى ذكر مجموع

 عدد % عدد عدد % عدد

       مهنةال

 2.5 339 8 4.7 868 12 3.5 207 21 المسؤولين والمديرينالمشرعون وكبار 

 80.0 390 271 63.5 785 174 72.6 175 446 المهنيين

 5.2 474 17 6.9 973 18 5.9 446 36 نون المساعدون والمتخصصوالفني

 2.9 702 9 1.4 887 3 2.2 589 13 كتبة

 4.0 666 13 6.8 830 18 5.3 496 32 عمال الخدمات وعمال المحل ومبيعات السوق

 0.0 0 0.1 252 0.0 252 المهرة صيادي السمكعمال الزراعة و

 0.8 706 2 12.7 842 34 6.1 548 37 ة ذات الصلةوعمال التجار ونالحرفي

 4.1 999 13 1.6 356 4 3.0 355 18 مشغلو اآلالت والمعدات والمجمعات

 0.3 866 0.8 130 2 0.5 996 2 المهن األولية

 0.3 107 1 1.6 269 4 0.9 375 5 القوات المسلحة

 100 249 339 100.0 192 275 100 440 614 مجموع

       مكان العمل

 9.0 779 30 16.2 528 44 12.2 307 75 ة(مزرع)األعمال التجارية الخاصة/نفسي 

 40.0 403 136 32.0 007 88 36.5 410 224 القطاع العام /لدى الحكومةالعمل 

 31.7 091 108 40.7 791 111 35.7 883 219 العمل في شركة خاصة

 14.1 099 48 6.7 459 18 10.8 558 66 منظمة دوليةلدى العمل 

 0.4 380 1 0.2 451 0.3 831 1 منظمة غير ربحيةلدى عمل ال

 0.0 0 0.4 961 0.2 961 مزرعة/العائليالعمل 

 1.1 903 3 2.2 995 5 1.6 898 9 حكومة أجنبية لدىالعمل 

 0.2 600 1.3 515 3 0.7 115 4 ال يرغبون في العمل

 3.3 377 11 0.3 949 2.0 326 12 خارج البالد

 100 632 340 100.0 657 274 100 289 615 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

ركات في العمل في ش يرغبون أنهم نمن الشبا نسبةأكبر  صرحت، المطلوب مكان العملبما يتعلق  وفي

في القطاع العام  العمل في المائة من المشاركين 11.3في المائة(، في حين فضل  30.1القطاع الخاص )
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في  30.0 الشبان:لما فضله  اكساعم انمطفي االستطالع اللواتي شاركن  النساءوأظهرت  .(1.6)الجدول 

الحصول على وظيفة في القطاع  يفضلنفي المائة  12.7في القطاع العام، في حين أن  ترغبن العملالمائة 

في  1.0أشارت ن في العمل في مشاريعهم الخاصة، يرغبو الرجالفي المائة من  26.1في حين  .الخاص

بيعة طت بين تفضيالت الرجال والنساء إلى يعود السبب في االختالفاو .من النساء هذا التفضيل فقط المائة

 .، من حيث إجازة األمومة واالستقرار وساعات العمللعامالتا بالنسبة إلى الالئقة وظائف القطاع العام

 واأشار نيذالحصة اإلجمالية للشباب الف .بمرور الوقت تطورت هذه التفضيالتهو أن  المثير لالهتمامو

 16.2إلى  1021في المائة عام  20.3القطاع العام انخفضت من عمل في في العثور على  ونرغبي مإلى أنه

الذين يرغبون في العمل بالقطاع  الطالب الحاليينمن المرجح أن يكون العديد من و .1022في المائة عام 

ع أن الحكومة تجد صعوبة في دف التي تعنياألزمة المالية في السلطة الفلسطينية العام قد أحبطوا بسبب 

 .الرواتب

 بعد التعليم تعطي مؤشرا لتوقعات الشباب من هااتخاذ الطالب الحاليينبلة التي يتوقع الخطوات المقإن 

( انهم النساءفي المائة من  27.3و الرجالفي المائة من  61.1) الطالب الحاليينقالت غالبية إذ  .سوق العمل

، نتهالحظ أنه، في هذه المرحلة من خبرومن المثير لالهتمام أن ن .(1.7لجدول يعتزمون البحث عن عمل )ا

أنهن في المائة فقط من الشابات  1.1وقالت  .في الغالب على دخول سوق العمل نالطالبات تركزال تزال 

لتحليل ابعد التخرج،  نساءسوق العمل للتحليل  ويوضح .نللبقاء في المنزل بعد االنتهاء من دراسته يخططن

الثاني  وكان الخيار .هذه التوقعات ه من المستبعد جدا أن تتحققمناقشته الحقا في هذا التقرير، أنالذي ستتم 

في الضفة  .االستمرار في مستوى أعلى من التعليم هوفي المائة(  12.2لطالب الحاليين )لاألكثر شعبية 

حصة أقل في غزة، ال كانتعن وظيفة، في حين  للبحث الطالب الحاليينفي المائة من  67.1خطط الغربية، 

لبحث عن في الطالب  يحبط خطط اعامالعمل في غزة قد يكون عدم وجود فرص و .في المائة 31.1 وهي

 .وظيفة

 حسب الخطوة المقبلة بعد االنتهاء من المستوى التعليمي الحالي نوالطالب الحالي  3.3الجدول 

 خطط مستقبلية
 غزة  الضفة الغربية  انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 49.3 418 125 67.9 529 245 57.8 917 196 63.2 030 174 60.2 948 370 جد عمالو

 1.4 486 3 2.6 502 9 0.8 672 2 3.8 317 10 2.1 988 12 األعمال التجارية الخاصة 

 0.5 369 1 2.5 998 8 2.9 789 9 0.2 578 1.7 367 10 البقاء في المنزل

 48.1 183 122 25.9 794 93 37.5 851 127 32.0 125 88 35.1 976 215 مواصلة التعليم

 0.7 843 1 1.1 865 3 1.0 403 3 0.8 306 2 0.9 709 5 آخر

 100 300 254 100 688 361 100 632 340 100 356 275 100 988 615 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

ة في حين كانت الحصة اإلجمالي .والديهم تحصيلالتحصيل العلمي للشباب أعلى من  وجد أنبشكل عام، 

 ،ستطالعجراء االفي المائة في وقت إ 22.2أكثر من مستوى التعليم األساسي  الذين ال يملكونمن الشباب 

وكانت نسبة  .ما ال يزيد عن التعليم األساسي وااألمهات قد أكملمن  66.3في المائة من اآلباء و 21.6 كان

في المائة  7.2آباء و همفي المائة من 22.1لكن فقط في المائة،  11.1التعليم العالي  تخرجوا منالشباب الذين 

كان و .بارز وجود فخ التعليم المنخفض بين األجيال بشكل ستطالعاالومع ذلك، تظهر نتائج  .من األمهات

في  66.6 ينحدرم، ومتعل غير فيها األب غير المتعلمين يأتون من أسرفي المائة من الشباب  70.6 حوالى

كمل يفرص أن  كلما زادتالتحصيل التعليمي للوالدين،  زادما لكو .غير متعلمة فيها األم هم من أسرمنالمائة 

 (.1وأ. 2الجدولين أ.الثاني،  الملحق واستوى أعلى من التعليم أيضا )انظرمأطفالهم 

 وضع نشاط الشباب الذين شملهم المسح 3.3

 الملحق اوإطار القوة العاملة )انظر لىاوالبطالة  تشغيلإحصاءات البتستند المعايير الدولية المتعلقة 

ينقسم السكان في سن العمل إلى ثالث فئات )العاملين والعاطلين عن العمل وغير وفقا لهذا اإلطار،  .األول(

 .محددةالقصيرة السوق العمل خالل الفترة المرجعية  م فياقتصاديا( اعتمادا على أنشطته يننشطال
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حظة المال .الشباب في سن العمل حسب النشاط االقتصادي الرئيسي السكان توزيع 1.2ويوضح الشكل 

في  27.3إلى  وتزيد النسبة .ن عن العملوفي المائة من الشباب عاطل 21.1التي يمكن تقديمها هي أن األولى 

 وهو ضعف النسبةفي المائة،  21.0نصيب العاطلين عن العمل في قطاع غزة،  بلغ .المائة في حالة الرجال

أقل نسبيا من  وجود معدلعدم وجود فرص عمل في قطاع غزة  ويظهر .في المائة( 1.3في الضفة الغربية )

والنتيجة الثانية التي  .في المائة في الضفة الغربية 11.1في المائة، مقارنة مع  23.2 منالشباب العاملين 

 يبلغ معدل النساء غير النشطات .اتنشطالهي نسبة عالية جدا من الشابات غير  1.2 الشكلتبرز بقوة من 

ين في جندروأخيرا، فإن الفجوة بين ال .ينطالنش غير رجالة للفي المائ 26.1في المائة، مقارنة مع  31.1

بع مرات س الذين من المحتمل أن يتم تشغيلهم الشبابإذ تبلغ نسبة  .جدا ةإلى عدد السكان كبير تشغيلنسبة ال

هذه النتائج مع تلك الخاصة تتماشى  .في المائة على التوالي( 7.2في المائة و 33.0) الشاباتعدد أكثر من 

 .1021لعام  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعب

 وضع النشاط االقتصادي للشباب  3.2الشكل 

 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

من رح ويتألف التوزيع المقت .لسكان الشباب في سن العملل مفصال اتقترح منظمة العمل الدولية توزيع

للعمل في  ينوغير متوفرحاليا  ونعمليعبارة عن أشخاص ال  م، وهينغير نشط طالب( أخمس فئات: )

 لمعرف عنهما، يننشطالغير  برنامج التعليم أو التدريب؛ )ب( غير الطالبب همالفترة المرجعية بسبب التحاق

رنامج في ب واللعمل في الفترة المرجعية وليس توفرينغير مفي الوقت الراهن،  ونص ال يعملاشخأ مبأنه

 21عن مدته عقد تزيد ل بأجر مع اعم مبأنه المعرف عنهم، عاديبشكل  العاملينالتعليم أو التدريب؛ )ج( 

ل بأجر لمدة محدودة اعم المعرف عنهم بأنهم، الرسميينغير  العمالالعمل(؛ )د(  أصحابشهرا )ويشمل أيضا 

( هـلحسابهم الخاص والعاملين في األسرة؛ )العاملين شهرا(، باإلضافة إلى  21)سوف تنتهي في أقل من 

وع أسبغضون للعمل في  نمتوفريحاليا بدون عمل هم البطالة )التعريف الواسع(، وهي عبارة عن أشخاص 

 .قبل الفترة المرجعية

الة )المعروف أيضا باسم "البطالة الواسعة"( والتعريف الدقيق هو الفرق بين التعريف الواسع للبطإن 

"في  اريحعمل مالبحث عن معيار قد يكون وفقا للمعايير الدولية،  ."العملالسعي إلى في التخفيف من معيار "

 غير سوق العمليكون كون فيها الوسائل التقليدية للبحث عن العمل ذات أهمية محدودة، حيث تالحاالت التي 

ث أو حي الوقت، غير كاف ، في ذلكاستيعاب اليد العاملةيكون حيث ومنظم إلى حد كبير أو محدود النطاق، 

طينية األرض الفلسنظرا للظروف االقتصادية المقيدة في  .الخاص" اإلى حد كبير لحسابه ةملاقوة العتعمل ال

 اتصاالت غيرعرض شفهي ونتظارعمل عرضة الال العاطل عنفي قطاع غزة، كان الشاب  وتحديدا، المحتلة

يف تخفنتيجة  تولذلك كان .اط في البحث عن عمل نشطاالنخرمن أكثر تؤدي إلى أعمال عرضية  قدرسمية 

 .تأثير كبير على النتائج ذاتمعيار البحث عن عمل فعال في تعريف البطالة 

يف الواسع للبطالة، عند استخدام التعر .توزيع مفصل للشباب حسب حالة النشاط 1.6ويبين الشكل 

 .في المائة 13.0في المائة إلى  21.0حصة من العاطلين عن العمل في عدد السكان تقريبا، من تضاعف ت

في  30.1في المائة و 11.1 معأكثر من الضعف، تبلغ بطالة الشباب في غزة و الشاباتبطالة فإن وبالمثل، 
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ر ولكنها غيفي قطاع غزة،  وتحديدازيادة كبيرة وهذه  .المائة على التوالي، عند تطبيق التعريف الواسع

بما أنه من ، وظيفةالسعي النشط وراء الشباب عن إلى تخلي عمل يؤدي عدم وجود فرص إذ أن  .مستغربة

 .ممارسة عقيمةيكون البحث  المرجح أن

 وضع النشاط االقتصادي المفصل للشباب  3.3لشكل ا

 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

أوال، ال يزال  .نشطالأيضا تفاصيل مثيرة لالهتمام حول الشباب غير  1.6في الشكل  يوفر تفصيل قدم

في المائة، أي  61.0و الشبانن مفي المائة  13.2 حيث بلغت النسب .إلى حد كبير ئيانسا اوضععدم النشاط 

حيث  .جندرال بحسببشكل كبير  عدم النشاط، تغيرت تركيبة اثاني .، بين الشاباته النسبةأكثر من ضعفي هذ

، نشباالسكان ال بين منو .في التعليم أو التدريب مبالكامل تقريبا إلى كونهالشبان كان عائدا  نشاطعدم أن 

في  .ينطالب غير نشطفي المائة غير  3.7لكن لم يكن هناك سوى ، ينغير نشط اطالبكانوا في المائة  11.3

في المائة(،  30.3) اتغير نشط الشابات كن طالباتفي حين أن غالبية  .جدا الشابات مختلفاتوزيع  حين كان

 .التعليم أو التدريبرغم عدم مشاركتهم في غير نشطة  منهنفي المائة(  13.1حصة كبيرة جدا )كانت 

في المائة من  12.1) العادي تشغيلال كبيرة منهمنسبة حققت للشباب الذين كانوا يعملون، أما بالنسبة 

 العاملين الرسميغير  تشغيلويشمل ال .في المائة( 6.0) الرسميغير  تشغيلمن الأكثر السكان الشباب( 

شهر(، والشباب العاملين لحسابهم أ 21عقدا لفترة محدودة )أقل من  ملكوناألجور والعمال المأجورين الذين يب

، أثر أكثر من ذلك .ينوالمساهم أفراد األسرةوالخاص مع عدم وجود موظفين )العاملين لحسابهم الخاص( 

 العادي تشغيلفي ال الشاباتوكانت حصة  .نن الشبافي المائة من السكا 20.0على  رسميغير ال تشغيلال

 .تقريبا ثماني مرات أصغر من نصيب الشباب

توزيع ال، كانت التغييرات في 1021عام  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعوبالمقارنة مع 

في غزة، حيث  1022و 1021وقد لوحظ التغيير أكثر وضوحا بين عامي  .وضع العمل محدودة جدامفصل لال

وكان بعض هؤالء  .في المائة 22.3في المائة إلى  27.2من  يننشطالحصة غير الطالب غير  انخفضت

من  واسعة قد ازدادتالالبطالة  بما أنعاطلين عن العمل،  باشبابصفتهم الى سوق العمل  واانتقلالشباب قد 

 .1022في المائة عام  30.1إلى  1021عام في المائة  13.6

سوق لالمؤشرات الرئيسية تؤكد و .1022وضع سوق العمل للشباب في عام  1.3ويلخص الجدول 

 بمعدل مشاركة الشاباتقد تميزت أعاله،  وردوكما  .أعاله المذكورةدرجة في الجدول النتائج العمل الم

ارتفاع في سوق العمل  اللواتي كنالنساء  تلكواجهت وقد  .في المائة( 26.2جدا في القوى العاملة ) منخفض

تقدر منظمة العمل الدولية هذه النتائج في منظورها الصحيح، وضع وبغية  .في المائة( 26.1معدل البطالة )

 تكان 1022( عام 13-22بين  نتتراوح أعماره لواتي)ال نسبة مشاركة الشابات عالميا في سوق العمل أن

 62.3 مع، ةملاقوة العبال ننسبة مشاركة الشبافي حين كانت  .(1022في المائة )منظمة العمل الدولية،  13.1

 .في المائة( 22.1في المائة، أعلى من المتوسط العالمي )
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 مؤشرات سوق العمل الرئيسية للشباب )%(  3.0الجدول 

 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر مجموع مؤشر

 37.5 43.7 16.1 65.4 41.3 القوى العاملة معدل مشاركة

 50.6 22.5 56.2 26.7 32.3 معدل البطالة )التعريف الدقيق(

 8.68 2.28 2.77 4.33 2.46 )التعريف الواسع(معدل البطالة 

 نسبة المتسربين من المدرسة وغير العاملين
 عدد السكان الشباب من

32.8 21.6 44.6 29.6 38.0 

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

في المائة  11.1 حتى 1021 عامفي المائة  17.0)التعريف الدقيق( من انخفض معدل البطالة العام لقد 

ن معدل البطالة بي ارتفع .، تظهر صورة مختلفةجندرهذا المؤشر حسب ال تصنيفومع ذلك، عند  .1022عام 

وفي  .1022في المائة عام  26.1 إلى 1021 عامفي المائة  23.3الشابات )التعريف الدقيق( في الواقع من 

في  22.3بشكل عام من  ،باستخدام التعريف الدقيق ، المحتسبمعدل البطالة بين الشبابانخفض قطاع غزة، 

قد زاد في الواقع قليال،  ةواسعال، في حين أن معدل البطالة 1022في المائة عام  20.6 إلى 1021 عامالمائة 

عاطلين وهذا يعني أن هناك الشباب أكثر  .1022في المائة عام  63.3 إلى 1021 عامفي المائة  63.0من 

 .بنشاط عن فرص عمل ونبحثي يكونوالم  م، لكنه1022عن العمل في قطاع غزة عام 

ي العمل وال ف لتلك اللواتي لم تكنعالية النسبة الأكبر في بشكل وقد انعكس عدم وجود فرص للشابات 

غير العامالت أو الموظفات أو وكانت حصة  .(غير عامالت أو موظفات أو مدرباتفي التعليم أو التدريب )

 .في المائة( 12.6في هذه الفئة ) نفي المائة، أو أكثر من ضعف نسبة الشبا 33.6بين الشابات  المدربات

سب ح األرض الفلسطينية المحتلةفي  العاملينتوزيع مجموع السكان  الثاني في الملحق 2ويوضع الجدول أ.

وكانت الحصة اإلجمالية  .العاملينفي فئة  الموجودينفي المائة من السكان  66.3الشابات  وقد شكلت .الجندر

في العدد اإلجمالي للشباب في قطاع غزة مرتفعة بشكل خاص،  درباتتغير العامالت أو الموظفات أو الممن 

عام منذ  انخفضقد في المائة، و 20.6وكان معدل العاطلين عن العمل في قطاع غزة،  .في المائة 13.0 مع

قوية من األداء  إشارةوهي  –من بين أعلى المعدالت في العالم  بقيفي المائة(، ولكن  22.3بلغ  حيث) 1021

 .الضعيف جدا لسوق العمل في المنطقة

 1.3كما هو مبين في الشكل  .توزيع التحصيل العلمي حسب حالة النشاط الحالي 1.1ويبين الجدول 

ولذلك، فإنه  .التعليم األساسي فقط على األكثر األرض الفلسطينية المحتلةغالبية الشباب في  أكملتأعاله، 

في المائة  23.7في المائة و 22.2عاملين )الو يننشطالأن غالبية الشباب غير  الحظنليس من المستغرب أن 

 .أقل فقط التعليم األساسي أو وافي المائة( قد أكمل 33.1نصف العاطلين عن العمل ) حوالىعلى التوالي( و

حاصلين على درجة  اأفراديضم في المائة(  12.1تقريبا )العاطلين عن العمل من المهم أن نالحظ أن ثلث 

 .البكالوريوس

 مستوى التعليم المكتمل بحسب وضع النشاط الحالي  3.9الجدول 

 المستوى التعليمي
 ن عن العملوعاطل ن والعامل غير نشط

 % عدد % عدد % عدد

 21.2 034 33 23.5 670 76 20.5 360 62 ال شيء

 23.7 832 36 31.2 604 101 31.0 528 94 المرحلة األساسية

 0.6 921 1.0 381 3 2.1 521 6 (الثانوية )المهنية

 11.7 213 18 14.8 221 48 21.5 503 65 (الثانوية )األكاديمي

 11.4 685 17 9.5 842 30 4.9 003 15 الدبلوم المتوسط

 31.3 666 48 18.6 503 60 20.0 952 60 درجة البكالريوس

 0.2 359 1.4 656 4 0.0 91 دراسات عليا

 100 711 155 100 876 325 100 958 304 مجموع

 .الطالب الحاليينيتم تضمين  ممالحظة: ل
 .6402، المدرسة إلى العمل، فلسطيناستطالع االنتقال من ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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 أهداف الحياة األساسية 3.3

 مقسال وأشار .هدفهم األساسي في الحياة عنالشباب  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعيسأل 

 32.7هو الحصول على حياة جيدة لألسرة ) بالنسبة لهمالعينة بأن الهدف األساسي  المشاركين فياألكبر من 

اإلسهام في المجتمع وفي المائة(،  10.6في العمل )هي النجاح خرى األكانت اإلجابة األكثر شعبية  .في المائة(

الة حجمع المشاركين في االستطالع بحسب عندما يتم  عينهترتيب األفضلية هو وال يزال  .في المائة( 1.1)

 .(1.20النشاط )الجدول 

 أهداف الحياة األساسية للشباب حسب حالة النشاط االقتصادي  3.11الجدول 

 األهداف الرئيسية
 مجموع غير نشط ن عن العمللوعاط نوالعامل

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 30.9 322 433 28.1 622 231 31.6 141 59 36.4 559 142 النجاح في العمل

 9.7 690 135 11.9 090 98 10.2 069 19 4.7 532 18 المساهمة في المجتمع 

 7.7 295 107 4.4 080 36 13.5 333 25 11.7 882 45 وجود الكثير من المال

 45.3 667 635 48.5 375 399 38.0 142 71 42.1 040 165 وجود حياة عائلة جيدة

 6.5 671 90 7.1 217 58 6.7 436 12 5.1 017 20 آخر

 100 644 402 1 100 384 823 100 120 187 100 030 392 مجموع

 .6402المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، 

وجود حياة إن  .أهداف الحياة تختلف مع التحصيل العلميأن هذا، إلى حد ما،  1.22ويوضح الجدول 

شباب ، واالستثناء الوحيد هو التقريبا التعليم مستوياتأنحاء  كافةجيدة لألسرة هو الجواب األكثر شيوعا في 

ين أكثر أهمية بالنسبة للشباب الذ النجاح في العمل يعتبرومع ذلك،  .على دبلوم الدراسات العلياالحاصلين 

في المائة من الشباب الذين أكملوا الدراسات  21.0لنسبة الهدف األساسي هو وكان  .أتموا مرحلة التعليم العالي

، حددت حصص أكبر نسبيا من على العكسو .غير المتعلمينفي المائة فقط من الشباب  26.1لكن العليا، و

في المائة على التوالي(  62.0في المائة و 61.6التعليم األساسي فقط )الحاصلين على أو  غير المتعلمينالشباب 

صلين على درجة الشباب الحا نسبةهدفهم األساسي، مقابل انخفاض هو وجود حياة أسرية جيدة أن 

 .في المائة( 17.7في المائة( أو على دبلوم الدراسات العليا ) 32.3البكالوريوس )

 أهداف الحياة األساسية حسب مستوى التعليم المكتمل  3.11الجدول 

المستوى 
 التعليمي

  
في  النجاح
 العمل

المساهمة في 
 المجتمع

وجود الكثير 
 المالمن 

وجود حياة 
 عائلة جيدة

 مجموع آخر

 ال شيء
 174 172 853 5 717 107 104 24 356 5 144 29 عدد

% 16.9 3.1 14.0 62.6 3.4 100 

المرحلة 
 األساسية

 964 232 790 7 010 142 070 30 778 7 316 45 عدد

% 19.5 3.3 12.9 61.0 3.3 100 

الثانوية 
 )المهنية(

 824 10 465 674 4 589 2 0 095 3 عدد

% 28.6 0.0 23.9 43.2 4.3 100 

الثانوية 
 ()األكاديمية

 937 131 831 8 764 85 360 9 746 7 237 20 عدد

% 15.3 5.9 7.1 65.0 6.7 100 

الدبلوم 
 المتوسط

 530 63 812 2 658 28 994 1 455 6 610 23 عدد

% 37.2 10.2 3.1 45.1 4.4 100 

درجة 
 البكالريوس

 122 170 472 15 379 70 509 6 115 24 647 53 عدد

% 31.5 14.2 3.8 41.4 9.1 100 

 دراسات عليا
 106 5 457 413 1 0 535 701 2 عدد

% 52.9 10.5 0.0 27.7 9.0 100 

 
 مجموع

 656 786 681 41 614 440 626 74 985 51 750 177 عدد

% 22.6 6.6 9.5 56.0 5.3 100 

 .الطالب الحاليينيتم تضمين  ممالحظة: ل
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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 خصائص الشباب غير النشطين والعاطلين عن العمل .3

 الشباب خارج سوق العمل )غير النشطين( 3.1

 عند .عاما 11و 22السكان الذين تتراوح أعمارهم بين في المائة من  23.7 يننشطاليمثل الشباب غير 

 31.1 بما أن حوالى، النساء في معظمه حالة تمس عدم النشاطمؤشر أن اليكشف هذا ، جندرحسب التصنيفهم 

الشكل  ويحدد .(1.2الشكل  وا)انظر نفي المائة من الشبا 13.6مقابل  اتغير نشط كن الشاباتفي المائة من 

في المائة من  61.3كان السبب األكثر أهمية االلتحاق بالتعليم أو التدريب )، حيث النشاطعدم أسباب  3.2

الشبان  عدم نشاط أن (1.6كما يظهر الرسم البياني )وكما سبق اإلشارة إليه في الشكل  .(يننشطالالشباب غير 

 وأيضا، .ئة على التوالي(في الما 22.2في المائة و 73.1) ةدراسال يعود إلى الشاباتبشكل ملحوظ أكثر من 

ة، المسؤوليات األسرية والمنزليب االهتمام إنه، النساءب تقريبا حصري وهو سبب نشاطالعدم لآخر هناك سبب 

 .هن ربات منزل األرض الفلسطينية المحتلةفي غير الناشطات الشابات من  ئةفي الما 10.6 حيث أن

 النشاطالشباب غير النشط حسب أسباب عدم   1.1لشكل ا

 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

؛ اشباب كلهالالسكان شريحة قريبا من  مستوى التعليم المكتملنشط حسب الكان التوزيع العام للشباب 

ند عومع ذلك،  .ما ال يزيد عن مستوى التعليم األساسي واقد أكمل يننشطالفي المائة من الشباب غير  22.2

ى سبيل عل .الرجالأفضل تعليما من نظرائهم  كن اتنشطالغير  النساء، يتضح أن جندرالالتفصيل بحسب 

في  31.1التعليم األساسي، مقابل بالغالب في  ين يتمتعوننشطالغير  نفي المائة من الشبا 61.3المثال، كان 

 شهادة يحملن اتنشطالغير  النساءفي المائة(  11.1ربع ) حوالىوكان  .(3.2)الجدول  اتالشابالمائة من 

وكانت  .درجة البكالوريوس أودرجة الدراسات العليا تمكلن في المائة  10.1التعليم الثانوي األكاديمي، و

 .في المائة على التوالي 23.6في المائة و 21.2 ناألرقام للشبا

للعمل لكن ال يبحثون عن عمل ألنهم يشعرون بأن  المتوفرينأولئك  بأنهميتم تعريف العمال المحبطين 

عن عمل،  ونبحثيأين  عدم معرفةمحددة اإلحباط الجهد عقيم. وتشمل أسباب  هوإجراء البحث عن عمل 

السابق قد بحثوا عن عمل يكونوا في ، بعد أن يةالفرد هممهاراتلعدم القدرة على العثور على عمل مطابق و

أي وظيفة في المنطقة.  ولم يجدوا شيئا، وشعروا أنهم يافعون جدا للبحث عن عمل، إضافة الى عدم توفر

وا ، كانيننشطالفي المائة من غير  6.7 بما يتماشى معفي المائة من الشباب،  1.1ووجد االستطالع أن 

أسباب اإلحباط.  3.1في قطاع غزة. يستكشف الجدول م منهفي المائة  71.1 يعيشفي هذا التصنيف، مشمولين 

فرص عمل في المنطقة أو  توفرعدم في في المائة من الشباب المحبطين  13.3 لحواليأهم سبب  يكمنو

حث عن للب أنهن أقل استعدادافيها. ومن المتوقع أن يكون أحد األسباب المهمة للنساء،  يقيمونالمحافظة التي 

ن الذين أعطوا هذا السبب وراء الشبا عددان النتائج تظهر أن هو . والمثير للدهشة، نعمل خارج محافظاته

في المائة على التوالي(. ويبدو أن أهم التحديات  12.1في المائة و 30.3الشابات ) عدد من اإلحباط هو أكبر

باط معرضات لإلحلرجال. على سبيل المثال، كانت الشابات ا التي يواجهها تلكعن  تختلفبالنسبة للمرأة 
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ثور تمكن من العتلم  نعن عمل، وألنه نبحثتكيف أو أين  نلم تعرف نالرجال ألنهأكثر من ثالث مرات بمعدل 

 .نطابق مؤهالتهتعلى وظيفة 

 األشخاص غير النشطين الذين ليسوا طالب حسب مستوى التعليم المكتمل  1.1الجدول 

 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر    مجموع التعليميالمستوى 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 

 16.9 649 20 22.8 711 41 18.5 811 46 29.8 549 15 20.5 360 62 ال شيء

 30.2 770 36 31.6 759 57 30.8 832 77 32.0 696 16 31.0 528 94 المرحلة األساسية

 2.7 234 3 1.8 288 3 1.7 325 4 4.2 197 2 2.1 521 6 الثانوية )المهنية(

 20.8 334 25 21.9 169 40 23.3 001 59 12.5 502 6 21.5 503 65 الثانوية )األكاديمية(

 5.5 640 6 4.6 363 8 5.3 487 13 2.9 515 1 4.9 003 15 الدبلوم المتوسط

البكالريوس 
 دراسات علياو

61 043 20.0 9 700 18.6 51 343 20.3 31 795 17.4 29 249 24.0 

 100 875 121 100 083 183 100 799 252 100 160 52 100 958 304 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 الشباب المحبط حسب األسباب  1.2الجدول 

 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر    مجموع سبب

 % % عدد % عدد عدد % عدد % عدد 

ال أعرف كيف أو من 
 عملسعى إلى أأين 

8 474 15.3 1 701 8.0 6 773 19.9 2 386 20.8 6 088 13.9 

ير قادر على العثور غ
 على عمل 

 اه/مهاراته 
7 519 13.6 1 405 6.6 6 114 18.0 3 161 27.5 4 358 10.0 

قد بحثت عن وظيفة 
 لكن لم)ق( من قبل 
  أجد أي وظيفة

16 113 29.2 7 695 36.3 8 418 24.7 2 253 19.6 13 859 31.7 

 أعثرأصغر من أن 
 على وظيفة

3 875 7.0 1 751 8.3 2 123 6.2 1 185 10.3 2 689 6.2 

وظائف متاحة يوجد ال 
 المحافظة في المنطقة 

19 245 34.8 8 642 40.8 10 603 31.2 2 497 21.8 16 748 38.3 

 100 742 43 100 483 11 100 032 34 100 194 21 100 226 55 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطينالمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 ن عن العملوالشباب العاطل 3.2

: هذه الخانة في هإدراجمن أجل شخص ثالثة معايير ال أن تتوفر في وفقا للمعايير الدولية البطالةتطلب ت

وفرا للعمل لو تم توفر وظيفة في األسبوع الذي سبق كان مت أنه في الفترة المرجعية، )ب( يعملنه )أ( لم أ

يوما الماضية )على سبيل المثال، عن  10 ال عمل في غضونإليجاد بنشاط  ىسع)ج( الفترة المرجعية، و

واسعة  باستخدام تعريفات ذلك ويمكن قياسه .أو اإلجابة على إعالن وظيفة( تشغيللتسجيل في مركز الطريق ا

معدل  شكل إن ستخدم،مبغض النظر عن أي مقياس  .1.1ن البطالة، كما هو موضح في القسم عوصارمة 

الشباب  كافةات ولبالنسبة للشاب وتحديدا، األرض الفلسطينية المحتلةالبطالة بين الشباب قضية أساسية بالنسبة 

 .الذين يعيشون في غزة

ميل إلى أن ت الكن أيضا ألنه، اتهليست فقط مشكلة بسبب ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الفلسطيني

في المائة( الشباب العاطلين عن  23.3كثر من نصف )أ، ان 3.1في الجدول  يظهركما  .األمد طويلة كونت

من  نساءأن معدل البطالة كان أعلى بالنسبة لل رغم .في هذا الوضع لمدة سنة واحدة أو أكثر كانواالعمل 

في المائة من  37.2في حين  .مدة البطالةبأفضل قليال عندما يتعلق األمر  الشابات وضع يبدو أنو، الرجال

في  33.1بالنسبة للشبان كان الرقم المقابل وفي البطالة ألقل من سنة،  بقينعن العمل  تالشابات العاطال

في المائة من البطالة في قطاع غزة،  63.6تمثل  األمد طويلةال أن البطالةالى التوزيع اإلقليمي يشير .المائة
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ية بعيدة يكون لها عواقب سلب والمرتفعة أنالثابتة ويمكن لبطالة الشباب  في المائة في الضفة الغربية 31.1و

نمو الدخل احتمال ضعف و طول فترة عدم االستقرا في العملوتقبل، في المس خطرها تفاقم المدى، مثل

بطالة الباحث عن عمل، كلما زاد احتمال فترة كلما طالت (. في الوقت عينه، 1020)منظمة العمل الدولية، 

ير غ حيث قد يبدو بالنسبة لهمبروز تصورات سلبية لدى أصحاب العمل المحتملين بشأن الباحث عن العمل، 

 للعمل.صالح 

 ن عن العمل حسب مدة البطالة )%(والشباب العاطل  1.3الجدول 

 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر    مجموع مدة

 22.9 34.8 33.4 25.9 28.4 أشهر 2أقل من 

 4.3 8.7 3.6 7.7 6.3 أشهر 2أشهر إلى أقل من  2

 8.2 13.2 10.1 10.7 10.5 سنة أشهر إلى أقل من  2

 26.3 18.1 25.0 21.3 22.5 سنتينسنة إلى أقل من 

 38.3 25.2 28.0 34.5 32.3 أو أكثر سنتان

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

لطرق البحث عن عمل المستخدمة من قبل الشباب العاطلين عن العمل في  املخص 3.1الشكل  يظهر

 ريقةطاألقارب واألصدقاء ) هو طرح السؤال علىوكان األسلوب األكثر شيوعا  .األرض الفلسطينية المحتلة

ا األكثر شيوع أنها الطريقةومن المثير لالهتمام،  .في المائة من الشباب العاطلين عن العمل( 37.2يستخدمها 

ومع ذلك، تم استخدام هذه الطريقة  .(6أ.)الملحق الثاني، الجدول عن وظيفة أيضا  الشباب العاملين  بحثفي 

في المائة  63.1في المائة و 16.1) الشاباتمن أكثر على نطاق واسع من قبل الشباب العاطلين عن العمل 

متاحة،  اوظائفأفراد األسرة  ن منطلبتكثر حذرا قبل أن عن العمل أ تقد تكون الشابات العاطال .على التوالي(

الشابات إلى استخدام أساليب أخرى، مثل  تميل لذا .في سوق العمل هننخراطالة قد يواجهن معارض نألنه

( أو الرجالفي المائة من  21.1و النساءفي المائة من  72.0االستفسار عن وظائف مباشرة في المصانع )

مقارنة مع بلدان أخرى، و .(الرجالفي المائة من  12.3و النساءفي المائة من  61.3) البحث على اإلنترنت

في المائة( الشباب العاطلين عن  12.2) ربعف –العامة مرتفع إلى حد ما  تشغيلااللتحاق في خدمات اليعتبر 

عام في جذب ثمار الظهر فعالية االستمما ي – تشغيلفي مركز ال ينمسجل األرض الفلسطينية المحتلةالعمل في 

بين ارتفاع معدالت البطالة أن فعالية خدمات يومع ذلك،  .الشباب الباحثين عن العمل الستخدام الخدمات

قد يكون ارتفاع معدالت البطالة أيضا عالمة على أن  .محدود جدا بسبب قلة توافر فرص العمل تشغيلال

 أصحابربط بنجاح مع أصحاب العمل، أو مع الالعامة قد ال تكون فعالة بشكل كامل في  تشغيلخدمات ال

 .بالنسبة للشابات تحديدا، ينالعمل المناسب

 حسب طريقة البحث عن وظيفةن عن العمل والشباب العاطل  1.2الشكل 

 
 .6402، العمل، فلسطيناستطالع االنتقال من المدرسة إلى ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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 وهذا يتفق مع .مهنية وظيفة الحصول علىعن تفضيلهم  بوضوحن عن العمل وأعرب الشباب العاطل

قريبا تثلث الشباب العاطلين عن العمل يسعى  .الطالب الحاليينلوحظ عند تحليل ما يفضله  الذي النمط العام

هذا التقرير في وقت الحق، سيظهر ومع ذلك،  .(3.3مهنية )الجدول  وظيفةلحصول على لفي المائة(  11.1)

 غربليس من المست .الوظائف المهنيةفي الواقع في  العاملينلم يكن هناك سوى حصة صغيرة من الشباب أنه 

سعون ي في الواقع، معظم من .جندرالمؤشر حسب ال تصنيفاألفضليات المهنية تختلف بشكل كبير بمجرد أن 

 العاطلين رجالللبالنسبة  .العاطالت عن العمل( النساءفي المائة من  61.1بات )الشا إلى وظائف مهنية هن من

في المائة(، والعاملين في مجال الخدمات  16.2كانت المهن المفضلة أكثر انتشارا: المهن األولية )عن العمل، 

في  21.7 وأشار .المائة(في  10.2ذات الصلة ) يالتجار العاملين في الميدانو نيفي المائة( والحرفي 12.1)

 .ةمهنيفي وظيفة طلين عن العمل عن تفضيلهم للعمل العا نمن الشبافقط المائة 

 دىلالتي ظهرت في تحليل سوق العمل  الجندرهذه النتائج مع التحديات القوية القائمة على تتماشى 

ب( طاللين عن العمل )والتوقعات ورغبات الشباب العاط لقد عكست .األرض الفلسطينية المحتلةفي  الشباب

خيارات محدودة في ما يتعلق بالمهن التي تعتبر  الشاباتوتواجه  .موجود في سوق العملالالمهني  لتمييزا

عن  الشباب العاطلين تفضيلأن  رغمومع ذلك، و .اختيار مجموعة أكبر من المهن نالشبا يستطيع .امناسبة له

لشباب العاملين تكشف عن أن هذه اإحصاءات واقعية، إال أن  حول توقعاتتدور وكأنها مشكلة بدو تالعمل 

 .مفرطة في التفاؤلتظهر التوقعات قد ال تزال 

 إلى العمل بها المهن التي يسعى الشباب العاطلين عن العمل  1.1الجدول 

 المهن المرغوبة
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

مشرعون وكبار المسؤولين ال
 راءوالمد

 
2 302 1.2 1 612 1.3 690 1.1 

 62.6 907 38 13.7 126 17 29.9 033 56 ،نوالمهني

ن ون والمتخصصوالفني
 نوالمساعد

15 867 8.5 7 331 5.9 8 535 13.7 

 5.3 300 3 0.1 140 1.8 440 3 كتبة

الخدمات  العاملون في قطاع
 البائعونل واوعمال المح

35 513 19.0 26 532 21.2 8 981 14.5 

صيادو  ،عمال الزراعة
 المهرةاألسماك 

630 0.3 630 0.5 0 0.0 

 ةارالتجفي  ونلماعال ،ونالحرفي
 ذات الصلة

25 572 13.7 25 572 20.5 0 0.0 

مشغلو اآلالت والمعدات 
 والمجمعات

13 383 7.2 13 383 10.7 0 0.0 

 1.7 065 1 26.1 580 32 18.0 645 33 المهن األولية

 0.0 0 0.1 91 0.1 91 القوات المسلحة

 1.0 645 0.0 0 0.3 645 غير متوفر

 100 123 62 100 997 124 100 120 187 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 لحدا بلغ معدل البطالة .بين الشباب حسب مستوى التحصيل العلميمعدالت البطالة  3.1ويبين الشكل 

 يظهر، ومع ذلك .الثانوي المهني، وارتفع تدريجيا حتى مستوى درجة البكالوريوس التعليم دنى لخريجياأل

ة درجة البكالوريوس أدنى نسب حامليالشباب شهد  .جندرالمؤشر حسب ال تفصيلنمط مختلف عند النظر في 

في المائة  12.0ارتفاع معدالت البطالة )ب المرحلة الثانوية شهادةوترتبط  .في المائة( 10.3لة )معدل البطا

كبر ت النسبة األبين الشابات، كان .في المائة بين خريجي التعليم الجامعي( 16.0بين خريجي التعليم المهني و

 ملةلحفي المائة  16.7معدالت البطالة  وبلغت .األكثر تعلما   اتنشطالمنهن التي تواجه خطر البطالة هي فئة 

معدالت البطالة حسب تحليل ويظهر  .شهادة البكالوريوس ملةفي المائة لح 67.3شهادات الدراسية الثانوية وال

الشباب العاطلين عن العمل مستوى  في المائة( 23.2غالبية )ت دإذ حد .مستوى دخل األسرة نتائج مختلطة

 .(1أ.أقرب إلى المعدل الوطني )الملحق الثاني، الجدول  بأنه دخل األسرة
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رغم عدم وجود تغييرات هامة في معدل البطالة بين الشباب بشكل عام بين جولتي استطالع االنتقال 

لمستويات ا، ظهرت بعض االختالفات الهامة في معدالت 1022و 1021من المدرسة إلى العمل في عامي 

الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من  دنعندر. أوال، انخفض معدل البطالة التعليمية المحددة وحسب الج

 عامفي المائة  32.1التعليم. على سبيل المثال، انخفض معدل البطالة بين الرجال حاملي الدبلوم المتوسط من 

أيضا،  رومعدل البطالة بين حملة شهادة البكالوريوس الذكانخفض . و1022في المائة عام  13.7 إلى 1021

 ،للنساء بالنسبة االتجاه المعاكس ثانيا، لوحظ. 1022في المائة عام  10.3 إلى 1021 عامفي المائة  12.2من 

 22.1إلى  1021في المائة عام  30.2الدبلوم المتوسط من اللواتي تحملن لشابات حيث ارتفع معدل بطالة ا

في المائة. هناك  67.3في المائة إلى  63.1شهادة البكالوريوس من  تحامالدى ل وزاد، 1022في المائة عام 

 تالة حامنسب ازدادت: العرض على العملمنظور التفسير األول تفسيران لهذه االتجاهات المتعارضة. يأخذ 

)الشكل  1022في المائة عام  10.6إلى  1021في المائة عام  13.2الشابات من  مندرجة البكالوريوس 

الشابات أكثر عرضة النعدام األمن في سوق تكون : العملالثاني من جانب الطلب على تي التفسير يأ(. و1.1

 العمل في أوقات األزمات.

 معدل البطالة بين الشباب حسب مستوى التحصيل العلمي  1.3الشكل 

 
 .6402، االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطيناستطالع ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 آراء الشباب العاطلين عن العمل بشأن العقبات الرئيسية أمام الحصول على وظيفة  1.2الجدول 

 العقبة الرئيسية
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 7.2 480 4 8.1 102 10 7.8 583 14 ة عاليةيمتطلبات وظيف

 14.4 928 8 5.8 205 7 8.6 132 16 خبرة عمل كافيةتوجد ال 

 64.4 977 39 61.7 097 77 62.6 074 117 الوظائف المتاحة عدم توفر

 0.1 84 2.9 566 3 2.0 650 3 يعتبر صغيرا جدا

 0.2 151 0.0 51 0.1 202 نساء/رجال

 0.0 0 1.5 817 1 1.0 817 1 زالتميي

 3.8 339 2 7.9 859 9 6.5 199 12 األجور في الوظائف المتاحةانخفاض 

 3.2 992 1 5.3 611 6 4.6 603 8 سيئة في الوظائف المتاحةظروف عمل 

 الحصول سعى إلىألم أكن أعرف كيف أو أين 
 العمل على

6 588 3.5 5 145 4.1 1 443 2.3 

 4.4 728 2 2.8 545 3 3.4 273 6 آخر

 100 123 62 100 997 124 100 120 187 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 إلشارة إلى العقبة الرئيسية التياالمشاركين الشباب  من استطالع االنتقال من المدرسة إلى العملطلب 

غالبية  يرشأن تليس من المستغرب والنتائج.  3.2على وظيفة. يوضح الجدول  حصوليواجهونها في ال
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رص ف توفرعدم ويعني فرص العمل كان العقبة الرئيسية.  توفرأن عدم الى في المائة(  61.6المستطلعين )

في افسة على المن ينقادر ليكونواكسب الخبرة التي يحتاجونها صعوبة كبيرة في  يواجهونالعمل أن الشباب 

كثر على األ يملكونفي المائة من السكان الشباب في األرض الفلسطينية المحتلة  22.2سوق العمل. يذكر أن 

الخبرة أكثر أهمية لتحسين فرص تصبح  ،. مع هذا الملف التعليمييالعلمالتحصيل مستوى أساسي من 

اطلين أغلب األحيان الشباب العفي التي يذكرها الحصول على وظيفة أفضل. كان نقص الخبرة العقبة الثانية 

 ا بالنسبةعتبر حاسمي(. وهناك تحد آخر نفي المائة من الشبا 2.3في المائة من الشابات و 23.3عن العمل )

مرتفعة  العملأن متطلبات وهو في المائة من الشباب العاطلين عن العمل(  7.3لشباب العاطلين عن العمل )ل

من  2.3في القسم  سيعرضي ذنتائج تحليل عدم تطابق المؤهالت، وال مع متماشياجدا. وكان هذا االكتشاف 

التعليم في سوق عمل الشباب في األرض الفلسطينية  قلةيكشف عن مستويات عالية من س حيث هذا التقرير،

 المحتلة.

 .سابقةرفضت عروض عمل قد في المائة(  1.1الشباب العاطلين عن العمل ) منخفضة من نسبةت كان

 11.0انخفاض األجور المقدمة )بالنسبة للرجال، كان السبب الرئيسي  .أسباب الرفض 3.6ويلخص الجدول 

أكبر من النساء  وفي ما يتعلق بنسبة .في المائة( 22.7طويلة )العمل الفي المائة من الرفض(، تليها ساعات 

با وهذا ليس مستغر .جور المقدمةانخفاض األ هو عملالفي المائة(، كان السبب الرئيسي لرفض عرض  23.2)

 .كثر من الرجالأ التعليم الثانوي أو الجامعي ستكملنقد ت األرض الفلسطينية المحتلةفي  النساءبالنظر إلى أن 

كون ي، فمن المرجح أن غير المتعلمات تلك تحديدابين الشابات،  عدم النشاطونظرا أيضا الرتفاع عدد حاالت 

 لتالي، وباالرجالمستوى أعلى من التعليم من متوسط الباحثين عن عمل من  نعن عمل لديه اتمتوسط الباحث

 .أعلىأجور  قد تحصل على

 ن عن العمل الذين رفضوا عرضا للعمل حسب األسبابوالشباب العاطل  1.3الجدول 

 سبب رفض العمل
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 54.1 481 3 32.0 967 3 39.5 448 7 كانت األجور المقدمة منخفضة جدا

 15.7 013 1 0.0 0 5.4 013 1 لالهتمام ايس مثيرلعمل ال

 3.2 204 14.1 750 1 10.4 954 1 موقع غير مناسبالكان 

 1.2 75 0.5 64 0.7 140 تطابق المؤهالتي العمل ال

 3.7 236 22.0 731 2 15.7 967 2 يتطلب العمل ساعات كثيرة جدا

 10.3 664 1.9 231 4.7 895 وافقاألسرة لم 

 10.1 652 2.9 358 5.4 010 1 حصول على وظيفة أفضلالفي انتظار 

 1.8 115 26.7 316 3 18.2 431 3 آخر

 100 440 6 100 417 12 100 858 18 مجموع

 .6402، االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطيناستطالع ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 دفعنا للنظر في توقعاتإلى عروض األجور المنخفضة رفض العمل بسبب ل وقد أدت النسبة العالية

ن الحد األدنى من توقعات األجور أومن المثير لالهتمام،  .الشباب العاطلين عن العمل لدىالحد األدنى لألجور 

الحد األدنى لألجور الذي وضعته السلطة الفلسطينية  كان قريبا إلىالشباب العاطلين عن العمل  لدىالشهرية 

عن العمل أقل من الحد  تالعاطال لشاباتا لدىتوقعات األجور ومع ذلك، كانت  .شيكل إسرائيلي( 2,320)

 .المعروضة للشباب الوظائفمن  الئق منخفضمن مستوى  اواحد اوتعكس هذه النتائج جانب .األدنى لألجور

سة االنتقال من المدر استطالعتوقعات األجور بالنسبة لمعظم الشباب مقارنة مع  انخفضتوعالوة على ذلك، 

املي حتوقع األجر المتوسط بين الشباب العاطلين عن العمل  انخفضعلى سبيل المثال،  .1021لعام  إلى العمل

 .في المائة 22.3الدبلوم بنسبة  شهادة
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لشباب العاطلين عن العمل حسب مستوى التحصيل العلمي )بالشيكل لمتوسط توقعات األجور الشهرية   1.3لجدول ا

 اإلسرائيلي(

 انثى ذكر مجموع المستوى العلمي 

 996 383 1 355 1 ال شيء

 261 1 415 1 406 1 المرحلة األساسية

 NA *955 1 *920 1 الثانوية )المهنية(

 265 1 582 1 533 1 الثانوية )األكاديمية(

 065 1 053 1 058 1 الدبلوم المتوسط

 536 1 708 1 578 1 البكالريوس ودراسات عليا

 .* عدد صغير من المالحظات
 .هي الشيكل اإلسرائيليمالحظة: العملة 

 .6402، من المدرسة إلى العمل، فلسطيناستطالع االنتقال ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 خصائص الشباب العاملين .5

 والقطاع مهنةالوضع الوظيفي وال 5.1

في حين  .الشاباتمن  حصة أكبر األرض الفلسطينية المحتلةفي العاملين يشكل الشبان كما ذكر سابقا، 

 في المائة 7.2 سجلت الشابات العامالت حينها ،ستطالعفي المائة من الشبان كانوا يعملون وقت اال 33.0

العظمى  وكانت الغالبيةكما  .العالمدنى في هي األالسكان  بعدد العامالت مقارنةالشابات تلك وكانت نسبة  .فقط

كانوا أو  راتبر أو أجب تعمل في المائة من الشابات( 76.6في المائة من الشبان و 31.3من الشباب العاملين )

ين لملعااالعاملين لحسابهم الخاص وفئتي ضم يي ذالمستضعف )ال تشغيلال شكلوقد  .(2.2)الجدول  موظفين

في  26.1في المائة من العمال الشباب ) 26.7 مع، من التشغيل ( حصة صغيرة نسبيابدون أجر األسرة في

من الشباب العاملين فقط في المائة  3.6و .(العامالتفي المائة من  10.6و العاملينالمائة من العاملين من 

 .عمل أصحابفي المائة  2.7وعاملين لحسابهم الخاص في المائة  6.1لحسابهم الخاص: ون يعمل

 ن حسب الوضع في العملوالشباب العامل  2.1لجدول ا

 الحالة الوظيفية
 انثى ذكر مجموع

 عدد % عدد عدد % عدد

 76.6 108 37 82.4 921 282 81.6 028 320 بأجر العامل

 2.9 382 1 1.5 224 5 1.7 607 6 صاحب العمل

 11.9 756 5 6.2 230 21 6.9 987 26 الخاص همل لحسابعاال

 8.7 212 4 10.0 196 34 9.8 408 38 األجر عامل أسرة غير مدفوع

 100 458 48 100 571 343 100 030 392 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي المصدر: 

 غيلتشوضع ال حسبم الرجالتوزيع ل ال يزاحسب مستوى التحصيل العلمي، هذه المعلومات إذا قسمنا 

 إقباال ، الذين كانوا أكثرةالمهني ةشهادة الثانويالواالستثناء الوحيد هو حاملي  .عدلتماشى إلى حد كبير مع المي

 .موظفين(دون بمنهم يعملون لحسابهم الخاص في المائة  10.2لعمل لحسابهم الخاص )على امن شبان آخرين 

 .كتملةالممن التباين في مستويات التعليم  امزيدوضع التشغيل  حسب النساءتوزيع ، يظهر أخرىمن جهة 

ن هلحساب العملبدون أجر أو  لعمللالعاملين اب بأكثر احتماال من متوسط الش ما  وكانت الشابات األقل تعل

سرة األ عامالت فيمنهن في المائة  32.3، كانت اللواتي لم تتعلمبات على سبيل المثال، بين الشا .الخاص

وباإلضافة إلى ذلك، أكثر من ربع  .الخاص نلحسابه تعملنفي المائة  27.2األجر، وكانت  اتغير مدفوع

 .الخاص نلحسابه كن عامالت النساءمن في المائة( حملة شهادة الدراسات العليا  16.0)
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 وضع تشغيل الشباب حسب مستوى التحصيل العلمي والجندر ومنطقة السكن  2.2الجدول 

 مجموع

 انثى ذكر

عامل   المستوى العلمي 
 بأجر

صاحب 
 اعمل

عامل 
لحسابه 
 الخاص

عامل 
أسرة غير 

مدفوع 
 األجر

العامل 
 بأجر

صاحب 
 العمل

عامل 
لحسابه 
 الخاص

عامل 
أسرة غير 

مدفوع 
 األجر

 ال شيء 41.4 17.1 0.0 41.6 8.0 7.7 2.4 82.0 100

100 89.0 0.4 3.2 7.5 62.9 9.2 0.6 27.3 
المرحلة 
 األساسية

– 69.5 0.0 30.5 0.0 – – – – 
المرحلة الثانوية 

 )المهنية(

100 79.8 2.6 9.6 8.0 83.6 0.0 12.6 3.9 
المرحلة الثانوية 

 )األكاديمية(

 الدبلوم المتوسط 0.0 13.4 0.0 86.6 6.6 7.9 0.8 84.8 100

100 87.6 2.1 7.2 3.2 87.0 4.9 8.1 0.0 
درجة 

 البكالريوس

 دراسات عليا 0.0 26.0 0.0 74.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100

 مجموع

 غزة الضفة الغربية 

عامل   المستوى العلمي 
 بأجر

صاحب 
 عمل

عامل 
لحسابه 
 الخاص

عامل 
أسرة غير 

مدفوع 
 األجر

عامل  
 بأجر

صاحب 
 العمل

عامل 
لحسابه 
 الخاص

عامل 
أسرة غير 

مدفوع 
 األجر

 ال شيء 7.6 4.4 6.2 81.8 9.0 9.3 0.7 81.0 100

100 86.8 1.2 2.4 9.6 88.5 0.0 5.6 5.9 
المرحلة 
 األساسية

– 69.5 0.0 30.5 0.0 - - - - 
المرحلة الثانوية 

 )المهنية(

100 81.4 2.7 8.0 7.9 74.4 0.0 20.3 5.3 
المرحلة الثانوية 

 )األكاديمية(

 الدبلوم المتوسط 10.9 1.6 0.8 86.8 0.5 14.9 0.4 84.3 100

100 82.6 3.8 10.2 3.3 99.7 0.0 0.3 0.0 
درجة 

 البكالريوس

 دراسات عليا 0.0 53.8 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100

 .الطالب الحاليينيتم تضمين  ممالحظة: ل
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 تفي المائة من الشابات العاطال 61.6العمل، وفي المائة من الشباب العاطلين عن  11.1 أن في حين

في المائة فقط من إجمالي  20.3 ل هذه الفئة العمل وفرتمهنية، وظائف  يسعون للحصول علىعن العمل، 

في المائة(،  11.3الخدمات ) قطاعشباب العاملين في الغالب في اليعمل  .(2.1فرص العمل للشباب )الجدول 

وكانت هناك اختالفات  .في المائة( 11.7المائة(، والحرف والمهن ذات الصلة )في  11.3والمهن األولية )

نية الشابات في وظائف مه غالبية تركزتف .الشبان والشابات العاملين بينواضحة في التوزيعات المهنية 

لمبيعات اإضافة الى مجال في المائة(، و 10.7) اتمنتسب اتأو مهنيي األعمال المهنية فوفي المائة(،  13.1)

في المائة(،  13.1) ينكعمال حرفي عمال الشبان معظم وجدمن ناحية أخرى،  .في المائة( 21.2)الخدمات و

هذه  وتتماشى .في المائة( 13.6في المائة( وفي المهن األولية ) 13.0مجال الخدمات )والمبيعات في و

 .الفلسطينية المحتلة األرضفي  ن والشاباتلسكان الشبالتعليمية ال الملفاتالتوزيعات مع 
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 الوظيفة ن حسبوشباب العاملال  2.3الجدول 

 مهنةال
 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

المشرعون وكبار 
 المسؤولين والمديرين

2 777 0.7 1 822 0.5 955 2.0 2 139 0.7 638 0.6 

 13.8 846 13 8.9 904 25 28.3 709 13 7.6 041 26 10.1 750 39 نوالمهني

ن ووالمتخصص ،نوالفني
 نوالمساعد

26 265 6.7 16 227 4.7 10 038 20.7 20 015 6.9 6 249 6.2 

 1.2 204 1 1.1 260 3 3.7 769 1 0.8 695 2 1.1 464 4 كتبة

عمال الخدمات وعمال 
 والبائعينل االمح

91 544 23.4 82 310 24.0 9 234 19.1 67 282 23.1 24 262 24.2 

صيادو عمال الزراعة و
 المهرة السمك

13 766 3.5 11 586 3.4 2 180 4.5 10 544 3.6 3 222 3.2 

 في ونلماوالع ونالحرفي
 ذات الصلة ةالتجار

89 053 22.7 85 512 24.9 3 541 7.3 70 449 24.1 18 604 18.6 

والمعدات مشغلو اآلالت 
 والمجمعات

30 913 7.9 28 549 8.3 2 364 4.9 20 802 7.1 10 111 10.1 

 21.0 068 21 23.3 100 68 9.6 668 4 24.6 500 84 22.8 168 89 المهن األولية

 1.0 050 1 1.1 279 3 0.0 0 1.3 330 4 1.1 330 4 القوات المسلحة

 100 255 100 100 775 291 100 458 48 100 571 343 100 030 392 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 1 -لرقمي امستوى التوزيع الشباب العاملين حسب القطاع على   2.1الجدول 

بطاقة تعريف  – 0التنقيح 

 الطالب الدولية

 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر مجموع

 عدد % عدد % عدد عدد % عدد % عدد

الزراعة والغابات وصيد 
 األسماك

 
30 529 7.8 26 638 7.8 3 891 8.0 19 722 6.8 10 807 10.8 

 0.0 0 0.3 941 0.0 0 0.3 941 0.2 941 تعدين

 14.8 870 14 18.3 428 53 15.9 698 7 17.6 600 60 17.4 298 68 صناعة

 6.5 515 6 22.8 387 66 0.0 0 21.2 902 72 18.6 902 72 إنشاءات

 21.2 297 21 20.7 400 60 9.2 464 4 22.5 233 77 20.8 696 81 تجارة الجملة والتجزئة

 7.6 570 7 1.0 025 3 0.0 0 3.1 594 10 2.7 594 10 المواصالت

 5.3 357 5 6.0 390 17 2.2 056 1 6.3 690 21 5.8 747 22 السكن

 1.2 210 1 2.1 049 6 2.7 315 1 1.7 944 5 1.9 259 7 تاعالم واتصاال

 0.9 867 1.3 783 3 3.5 706 1 0.9 943 2 1.2 649 4 األنشطة المالية

 0.0 0 0.3 990 0.0 0 0.3 990 0.3 990 العقارات

 1.8 832 1 2.9 467 8 7.3 524 3 2.0 776 6 2.6 299 10 النشاطات العلمية المهنية

 0.9 860 1.4 203 4 5.5 675 2 0.7 388 2 1.3 063 5 األنشطة اإلدارية والدعم

 5.9 945 5 4.2 329 12 5.4 623 2 4.6 651 15 4.7 274 18 اإلدارة العامة

 6.0 036 6 2.0 903 5 14.5 027 7 1.4 912 4 3.1 938 11 التعليم

 4.5 479 4 3.4 946 9 8.5 114 4 3.0 311 10 3.7 426 14 الصحة والعمل االجتماعي

 1.7 737 1 2.0 799 5 0.4 214 2.1 322 7 1.9 536 7 الفنون والترفيه

 9.4 398 9 3.6 619 10 12.2 922 5 4.1 095 14 5.1 017 20 خدمات أخرى

 0.0 0 0.2 702 1.5 702 0.0 0 0.2 702 إنسانيةوة يصحخدمات 

 1.5 476 1 0.6 693 1 3.2 528 1 0.5 642 1 0.8 169 3 أنشطة خارج الحدود

 100 255 100 100 775 291 100 458 48 100 571 343 100 030 392 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

في  22.1في الصناعة التحويلية )تركزت العامالت الشابات ، تشغيلمن حيث التوزيع القطاعي لل

في  في المائة 21.1في المائة(، مع  3.2في المائة( والصحة والعمل االجتماعي ) 23.2المائة(، والتعليم )

في  12.1في المائة( والبناء ) 27.6عمل الشباب في الصناعة التحويلية ) .(2.3خدمات أخرى )الجدول 

في  7.3 وأتى .في المائة( 11.2في قطاع تجارة الجملة والتجزئة )عملت منهم األكبر  الحصةالمائة(، ولكن 
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في قطاعات  تشغيلوكانت أسهم ال .في الزراعة ءالنسا تشغيلفي المائة من  3.0و الرجال تشغيلالمائة من 

ن قطاع غزة نسبة أعلى قليال م شهدالبناء والتصنيع أقوى في الضفة الغربية منها في قطاع غزة، في حين 

 .في تجارة الجملة والتجزئة العاملينفي المائة(  12.1) الشباب

 األجور والعمال األجراء  5.1.1

 .(نيموظفال) ب بأجر أو راتبالعمال الشبا يحملهاتفاصيل عن أنواع من العقود التي  2.2يقدم الجدول 

في  71.1كانوا يعملون دون اتفاق مكتوب ) الشبابفي المائة( من الموظفين  72.2في المائة ) 30 حوالى

، كانت مدة االتفاق عادة غير اأو شفهي امكتوب العقد سواء كان .(النساءفي المائة من  37.3و الرجالالمائة من 

وكانت فترات االتفاقات التعاقدية أقصر  .في المائة من الشابات( 32.1في المائة من الشبان و 11.2محدودة )

مع عقد لمدة محدودة  الشبان العاملين بأجر أو راتب في المائة من 72.1 حوالى .رجالبالنسبة للالمتوسط ب

األسباب  في ستطالعاال ويحقق .النساءفي المائة من  61.2شهرا، مقابل  21لمدة تقل عن  وا قد عقدوا اتفاقاكان

في معظم الحاالت  .لمدة محدودة هي عقود للشبان العاملين بأجر أو راتبالعقود الممنوحة  لكونالرئيسية 

ومن بين األسباب  .(2.6)الجدول  ةيوميفي أعمال عرضية أو  تشغيلال الىسبب اليعود في المائة(  13.3)

لخدمة  واستخدامهمفي المائة(،  11.1) من قبل برنامج تشغيل عامهناك مسألة استخدام األشخاص األخرى 

 .في المائة( 26.1)محددة أو مهمة 

 أجور الشباب والعمال بأجر حسب نوع العقد ومدة العقد  2.2الجدول 

 نوع العقد
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 52.6 535 19 20.8 762 58 24.5 297 78 اتفاق مكتوب

 47.4 573 17 79.2 159 224 75.5 731 241 اتفاق شفهي

 85.3 635 31 92.1 625 260 91.3 260 292 مدة غير محدودة

 14.8 473 5 7.9 295 22 8.7 768 27 مدة محدودة

 63.1 452 3 71.2 875 15 69.6 327 19 شهرا 06أقل من  -

 36.9 021 2 23.1 157 5 25.9 178 7 شهرا 12-36 -

 0.0 0 5.7 263 1 4.6 263 1 شهرا 22أكثر من  -

  458 48  571 343  030 392 أجر الشباب والعمال بأجرإجمالي 

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

بين االستحقاقات الممكنة من مؤشرات نوعية التشغيل. مثل  مهمةالراتب  غيرأخرى  نافعوتعتبر م

دالت بوالمرضية المدفوعة اإلجازة وتغطية التأمين الصحي  هناكالمتاحة في األرض الفلسطينية المحتلة 

في المائة من النساء( ألكبر  11.1في المائة من الرجال و 32.2) تسديد ساعات العمل اإلضافيةنقل. كان ال

ف تغطي أقل من نص حيث) نسبيا ، نوع المنافع األكثر توفرا   هاانخفاض رغم – شبابة من الموظفين النسب

 . عموما، كانالمنافعلى ع العاملين الشباب بأجرصول ح حولالمزيد  2.7اب(. يستكشف الجدول العمال الشب

عناصر األساسية ال تشكلالمنافع التي الوصول إلى  يتعذر على الشباب العاملين في األرض الفلسطينية المحتلة

إجازة سنوية مدفوعة  يحصلون على في المائة من الموظفين 11.1للعمل الالئق. على سبيل المثال، كان فقط 

تأمين على في المائة على معاش أو  22.3وإجازة مرضية مدفوعة األجر، على في المائة منهم  11.1األجر، 

 تغطية التأمين الطبي. وبالنسبة لمعظم هذه المنافع، لوحظ كانوا يحصلون على في المائة 11.1والشيخوخة 

مما كان عليه  1022لعام  ي استطالع االنتقال من المدرسة إلى العملأقل فلحصول على تلك المنافع هو ا أن

 .1021لعام  في استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل
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 أجور الشباب والعمال بأجر على عقد مدته محدودة حسب األسباب  2.3الجدول 

 سبب
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 0.0 0 1.1 254 0.9 254 على التدريب المهني والتدريب

 30.7 682 1 0.6 125 6.5 807 1 فترة اختبار

 6.1 333 19.2 281 4 16.6 614 4 عمل موسمي

 13.1 714 27.1 047 6 24.4 761 6 يوميعمل /عمل مؤقت

 12.0 656 4.8 066 1 6.2 722 1 بديلالعمل كبديل/

 25.5 394 1 22.6 037 5 23.2 431 6 برنامج العمل العام

 12.7 693 18.0 001 4 16.9 694 4 خدمة أو مهمة محددة

 0.0 0 6.7 484 1 5.4 484 1 اخر

 100 473 5 100 295 22 100 768 27 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 أجور الشباب والعمال بأجر حسب الحصول على منافع )%(  2.3الجدول 

 انثى ذكر مجموع فوائد

 38.9 27.3 28.6 النقل بدل النقل أو 

 23.6 30.0 29.3 وجبات الطعام أو بدل وجبة

 40.7 21.7 23.9 (إجازة سنوية مدفوعة األجر )فترة االعياد

 45.4 27.1 29.2 مدفوعة األجرإجازة مرضية 

 19.0 10.4 11.4 تأمين الشيخوخةالتقاعد/

 29.6 14.9 16.6 خدمة النهاية تعويض /الفصل

 32.9 41.1 40.1 أجر إضافي

 33.2 20.8 22.3 تغطية التأمين الطبي

 29.5 18.1 19.4 مكافأة على األداء الجيدالمكافأة/

 5.3 3.4 3.6 االشتراك في الضمان االجتماعي

 37.1 12.8 15.6 دورة تعليمية أو تدريبية

 14.2 21.5 20.7 السالمة المهنية

 26.9 0.0 3.1 ت العناية بالطفلآمنش

 35.2 0.5 4.6 إجازة األبوةاألمومة/

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

مع مستوى التحصيل العلمي، باستثناء  ارتفعلوحظ أن متوسط األجور الشهرية للموظفين الشباب 

مقارنة مع  امتوسط أجراالدبلوم المتوسط  حائز علىموظف قد يحصل  .حاملي الدبلوم المتوسط الرجال

 العالي ودرجة التعليمدرجة األكاديمية الثانوية ارتبطت المن ناحية أخرى،  .(2.3)الجدول  شخص غير متعلم

لمستويات ا كافةفي  كبيرة جدا النساءو الرجالكانت الفجوة في األجور بين العاملين و .أعلى بكثير بمداخيل

حتى  التحصيل العلميتفاوت الفجوة مع هذه اتسعت  .التعليمية، بما في ذلك بين حاملي شهادة البكالوريوس

نصف  ساويا ال بل أعلى نوعا ما منمتمتوسط دخل المرأة كان مستوى التعليم األكاديمي الثانوي، حيث 

 يلمداخ حيث كانت نسبةثم انخفضت الفجوة على مستوى أصحاب التعليم العالي،  .الرجالدخل  متوسط 

مرة أخرى، كان هناك استثناء على  ."فقط"في المائة  23.2بمعدل  النساءمداخيل أعلى من نسبة الرجال 

الشبان  أكثر منبالمتوسط  نكسبأن تالدبلوم المتوسط  حامالتالشابات إذ تتوقع  .سطمستوى الدبلوم المتو

 ي عينه.التعليم المستوى أصحاب
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 يلي(ل اإلسرائبالشيك) متوسط األجر الشهري للشباب العاملين بأجر حسب مستوى التحصيل العلمي  2.0الجدول 

 التحصيل العلمي
 

 انثى ذكر مجموع

 *378 1 713 1 710 1 ال شيء

 175 1 778 1 745 1 األساسيالتعليم 

 – *701 2 *701 2 (الثانوية )المهنية

 188 1 240 2 104 2 (الثانوية )األكاديمية

 744 1 691 1 704 1 الدبلوم المتوسط

 925 1 204 2 168 2 بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا

 650 1 825 1 805 1 مجموع

 * = عدد قليل من المالحظات
 .الطالب الحاليين يتم إدراج مل .ة: العملة هي الشيكل اإلسرائيليمالحظ

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

دون الحد األدنى لألجور الذي وضعته  على أجر كبيرة من الموظفين الصغار حصلت حصةبشكل عام، 

أقل من الحد  ونفي المائة( الموظفين الشباب يكسب 20.2نصف )أن  2.1ويبين الجدول  .3السلطة الفلسطينية

فقط  اأو ثانوي اأساسي اتعليم ابات اللواتي يملكنألكثر تطرفا بين الموظفات الشكانت القضية ا .األدنى لألجور

غير  .أقل من الحد األدنى لألجور( بحيث حصلن على أجرفي المائة على التوالي،  77.0في المائة و 72.1)

الحد األدنى  أقل من الذين يحصلون على أجر نمستويات التعليم، كانت نسبة العاملين الشبا افةأنه بالنسبة لك

 .في المائة على التوالي 30.3في المائة و 22.2 مع النساء نسبةلألجور أعلى قليال من 

حصة الشباب العاملين بأجر الذين كان أجرهم أقل من الحد األدنى لألجور حسب مستوى التحصيل   2.9الجدول 
 العلمي )%(

 انثى ذكر مجموع التحصيل العلمي

 54.3 64.2 64.1 ال شيء

 75.9 57.9 58.9 األساسيالتعليم 

 – 3.4 3.4 (الثانوية )المهنية

 77.0 48.9 52.8 (الثانوية )األكاديمية

 30.8 60.6 51.5 الدبلوم المتوسط

 26.5 19.3 21.2 بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا

 40.8 51.5 50.1 مجموع

 .الطالب الحاليينيتم تضمين  ممالحظة: ل
 .6402، العمل، فلسطيناستطالع االنتقال من المدرسة إلى ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 الشباب العاملين لحسابهم الخاص 5.1.2

ل الشباب العاملين لحسابهم وشم .في المائة من مجموع فرص العمل للشباب 3.6فقط  العمل الحر شكل

في  6.1في المائة من الشباب العاملين( والعاملين لحسابهم الخاص ) 2.7العمل ) أصحاببما فيهم  الخاص

 راك الشباب في العمل الحر كان في الغالبأن اشتسباب بشأن األوأشارت النتائج  .العاملين( المائة من الشباب

في المائة من الشباب العاملين لحسابهم  71.7 على سبيل المثال، أشار .موقفا ايجابيا تجاه العمل الحريعكس 

شكل إلى العمل الحر )ال النتقالهمهو السبب الرئيسي  يةفي المائة من الشابات أن زيادة االستقالل 67الخاص و

 ؤمنيالعمل الحر ألنه قد  وافي المائة من الشابات اختار 33.7في المائة من الشباب و 62.1وبالمثل،  .(2.2

أن  وافي المائة من الشابات أراد 37.7في المائة من الشباب العاملين لحسابهم الخاص و 22.2أعلى، و دخال

 .العمل أكثر مرونةساعات كون ت

رد وكان عدم كفاية الموا .تحديات كبيرة مختلفة لعملهمبوجود وأفاد الشباب العاملين لحسابهم الخاص 

في المائة في الضفة  12.3في المائة من الشباب العاملين لحسابهم الخاص ) 11.2بالنسبة إلى المالية أكبر تحد 

                                                           
 شيكل إسرائيلي. 05024الحد األدنى لألجور هو  3
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في  16.7بالنسبة إلى في قطاع غزة(، في حين كانت المنافسة في السوق أكبر تحد  في المائة 10.2الغربية و

في قطاع  في المائة 20.7في المائة في الضفة الغربية و 12.0)لحسابهم الخاص المائة من الشباب العاملين 

في  11.1 كما ذكركما هو متوقع، كان عدم االستقرار السياسي أيضا تحديا كبيرا،  .(2.20غزة، الجدول 

في المائة من  37.2غزة )ب هذا التحدي أكثر ظهرومع ذلك،  .المائة من الشباب العاملين لحسابهم الخاص

استمرار فرض  حيث أثر .في المائة( 26.7الضفة الغربية )ما هو في شباب العاملين لحسابهم الخاص( مال

في المائة من الشباب العاملين لحسابهم  21.3أن بما التحديات،  مجموعةالحصار على قطاع غزة أيضا على 

 .أكبر تحدهو المواد الخام  وا أن نقصذكرالخاص في هذا المجال 

 لعمل الحرااب العاملين لحسابهم الخاص حسب أسباب الشب  2.1الشكل 

 
 ذو أجوبة عدة. مالحظة: سؤال

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء المصدر: 

 الرئيسية ن لحسابهم الخاص حسب التحدياتوالشباب العامل  2.11الجدول 

 التحدي
 غزة الضفة الغربية  مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 20.1 433 1 35.8 468 9 32.5 901 10 عدم كفاية الموارد المالية

 0.0 0 2.7 718 2.1 718 جودة كافية

 0.3 22 0.8 205 0.7 227 المهارات الشخصية غير كافية

 2.1 153 0.0 0 0.5 153 اللوائح القانونية

 13.4 956 0.0 0 2.9 956 النقص في المواد الخام

 47.5 390 3 16.7 421 4 23.3 811 7 حالة عدم اليقين السياسي

 0.4 27 0.0 0 0.1 27 الحصول على التكنولوجيا

 1.3 96 0.0 0 0.3 96 تطوير المنتج

 10.7 763 31.0 199 8 26.7 962 8 المنافسة في السوق

 4.2 296 13.0 447 3 11.1 744 3 آخر

 100 135 7 100 458 26 100 593 33 مجموع

 .6402، االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطيناستطالع ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

التحدي المتمثل في عدم كفاية فرص الحصول على الموارد المالية بمزيد من  2.22جدول اليتناول 

في المائة من الشباب العاملين لحسابهم الخاص يعتمدون على مدخراتهم  30.7وكان ما ال يقل عن  .التفاصيل

من الشباب فقط في المائة  7.1 يعتمدفي المقابل،  .ئلة واألصدقاء لتمويل أعمالهمالخاصة أو على المال من العا

في  1.3بنوك )أو في المائة(،  3.1) صغيرةتمويل بهم الخاص على القروض من مؤسسة العاملين لحسا
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 نلحسابهأي نساء تعملن  ستطالعاال لم يجدوعالوة على ذلك،  .في المائة( 0.1المائة( أو مؤسسة حكومية )

قد يكون هذا ألن  .أو الحكومة الصغيرةالتمويل  مؤسسات من من أحد البنوك أو اقرض استخدمنالخاص 

أكثر من و .جانبية يمكن استخدامها للحصول على قرض رسميلتملك أي أصول أقل عرضة  نالنساء ه

 .نعلى دعم األسرة لتمويل أعماله كن يعتمدن النساء نلحسابه العامالت الشاباتفي المائة(  63.7نصف )

 الموارد المالية للشباب العاملين لحسابهم الخاص  2.11لجدول ا

 الموارد المالية
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 17.9 279 1 7.8 051 2 9.9 330 3 ال حاجة إلى المال

 13.4 953 41.1 879 10 35.2 832 11 المدخرات الخاصة

 68.7 907 4 39.2 374 10 45.5 281 15 المال من العائلة أو األصدقاء

 )بما في صغيرةقرض من مؤسسة تمويل 
 (ذلك تعاونية

1 422 4.2 1 422 5.4 0 0.0 

 0.0 0 3.5 928 2.8 928 قرض من أحد البنوك

 0.0 0 0.4 101 0.3 101 قرض من مؤسسة حكومية

 0.0 0 0.8 208 0.6 208 الخارجالتحويالت من 

 0.0 0 1.9 490 1.5 490 آخر

 100 139 7 100 455 26 100 593 33 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 مدفوعي األجرالعمال األسر غير  5.1.3

في  .لشبابافي المائة من فرص عمل  1.3مدفوعي األجر الغير و في األسر العاملين الشباب احتل

من الشابات، وليس هناك فرق أكثر  سبع مرات غير مدفوعي األجرمع أسرهم و عاملين شبانحين أن هناك 

 تشغيلفي المائة من  20.0) تشغيل كل منهم في أعداد حصصعلى أنها  ى الحصصنظر إلنكبير عندما 

ذا في ه اتخاذ القرار بالعمل وراءل عن السبب ؤاسال طرح وعند .(النساء تشغيلفي المائة من  3.7و الرجال

ثلث  عمل .في المائة( 32.2أنه شرط األسرة )الشبان ي قدمه ذ، كان السبب األكثر شيوعا الالتشغيلالنوع من 

األجر بسبب صعوبات في العثور على  مدفوعالسرة غير األ في عملفي المائة(  12.3تقريبا )األشخاص 

 .لعائلةاة جارت تحسينفي المائة هذا الخيار من أجل  27.1 اتخذأجر، بينما  معوظيفة 

 عمال األسر الشباب غير مدفوعي األجر حسب األسباب  2.12الجدول 

 سبب العمل العائلي
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 12.5 528 33.7 527 11 31.4 055 12 أجر أو العمل بأجرال يمكن العثور على 

 57.1 403 2 44.1 063 15 45.5 466 17 مطلوب من قبل األسرة

 9.8 413 18.1 184 6 17.2 597 6 تعلم الشركات العائلية

 20.6 868 4.2 422 1 6.0 290 2 آخر

 100 212 4 100 196 34 100 408 38 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 ساعات العمل 5.2

ا مختلفة أنماط األرض الفلسطينية المحتلةلشباب العاملين في لساعات العمل األسبوعية  تحليليظهر 

ما  فيفي المائة(  30.3حصة كبيرة من الرجال ) عملت .(2.1للرجال والنساء )الشكل  بعض الشيء بالنسبة

قل من ألفي المائة فقط  20.6 في األسبوع أو أكثر(، في حين عملساعة  20مفرطة" )أي يعتبر ساعات "

ة ساعات طويلحيث كان العمل ل ،بين العامالت الشاباتانعكس بيد أن التوزيع هذا  .ساعة في األسبوع 10
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قل من أل يعملنفي المائة(  13.7ثلث تقريبا )الفي المائة(، في حين أن  23.6)مألوف بين الشابات غير  أمرا

 .ساعة في األسبوع 10

 ن حسب متوسط ساعات العمل في األسبوعوالشباب العامل  2.2الشكل 

 
 .6402، إلى العمل، فلسطين استطالع االنتقال من المدرسة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 

 التشغيل غير الرسمي بين الشباب حسب الفئات الفرعية  2.3الشكل 

 
 .6402المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، 

 التشغيل غير الرسمي 5.3

ر غي تشغيليعني ال .الرسميفي المائة( في القطاع غير  13.1كبيرة من الشباب العاملين ) غالبيةعملت 

كانت  .4ةرسميغير في مؤسسة  تشغيلفي القطاع الرسمي أو ترتيب  غير رسمي تشغيلترتيب الرسمي إما 

                                                           
يتم قياس التشغيل غير الرسمي بحسب المعايير الموصى بها من قبل المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاء العمل. ويتضمن  4

( الموظفون بأجر في "الوظائف غير الرسمية"، أي وظائف من دون استحقاق 0الحساب المطبق هنا الفئات الثانوية من العمال: )

ة سنوية مدفوعة وإجازة مرضية مدفوعة؛ )ب( الموظفون بأجر في شركة غير مسجلة ذات منافع الضمان االجتماعي، وإجاز
حجم تصنيف أقل من خمسة موظفين؛ )ج( العاملون لحسابهم الخاص في مؤسسة غير مسجلة ذات حجم تصنيف أقل من خمسة 

( العاملون المساهمون في األسر. موظفين؛ )د( الموظفون في مؤسسة غير مسجلة ذات حجم تصنيف أقل من خمسة موظفين؛ و)هـ
تستخدم الفئات )ب( و)د( في احتساب "التشغيل في القطاع غير الرسمي" وتطبق الفئة الثانوية )أ( على "العمل غير الرسمي في 
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العامالت في المائة من  66.2في المائة من الشباب العاملين و 26.2الحالة األولى أكثر شيوعا، وتنطبق على 

كان العمل غير الرسمي بين الشباب أعلى في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية،  .(2.1)الشكل  الشابات

 لبشكل مماثمعدالت مرتفعة الوكانت  .في المائة من العمال الشباب، على التوالي 13.0و 17.6مما يؤثر على 

 .في المائة إجماال 13.2في مقابل  1021عام 

 عدم تطابق المؤهالت 5.3

 لتعليميةا همؤهالتاإلنسان ومستوى  اقوم بهالتي يوظيفة التطابق بين الل قياس عدم ائوسإحدى بين من 

تصنيف الويشمل  .من التصنيف الدولي الموحد للمهن تطبيق المقياس المعياري لفئات المهارات المهنية هناك

الرقم ب التصنيف الدولي الموحد للمهنتصنيف الفئات المهنية الرئيسية )مستويات  03 – الدولي الموحد للمهن

 .2.21، والذي يرد في الجدول للتصنيف الدولي المعياري للتعليم( حسب المستوى التعليمي وفقا األول

 حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن المجموعات الرئيسية ومستويات المهارة  2.13لجدول ا

 مستوى المهارة مجموعة واسعة االحتالل التصنيف الدولي الموحد للمهن مجموعة كبيرة

 2-2التعليم العالي )اليونسكو  غير دليل،-عالية من المهرة المشرعون وكبار المسؤولين والمديرين  :0

   المهنيين: 6

   الفنيون والمتخصصون المساعدون  :2

  ذوي المهارات المتدنية غير دليل، عمال الدعم المكتبي  :0

   خدمة ومبيعات العمال: 2

  العمال الزراعيين والسمكية المهرة: 2
-2الثانوي )التصنيف الدولي 

0 

  دليل المهرة الحرفية والمهن ذات الصلة العمال  :7

   مشغلو اآلالت والمعدات والمجمعات  :8

 6-0االبتدائية )اليونسكو  غير بارع المهن األولية  :9

 .69 .(، صأ 6402المصدر: منظمة العمل الدولية )

لئك الذين أو .مطابقين بشكل جيدللتعليم  مخصصي مجموعة معينة ممن لديهم مستوى ن فلوتبر العاميع

والذين يعانون من انخفاض مستوى التعليم  ون بشكل زائدمتعلم يعتبر أنهملديهم مستوى أعلى من التعليم 

ير يدوية وظيفة غخريج جامعي يعمل كموظف ) يعتبرعلى سبيل المثال،  .بشكل كاف يعتبرون غير متعلمين

هارات موظيفة غير يدوية بثانوية يعمل مهندسا ) مدرسة، في حين أن خريج فائض التعليممتدنية( مهارات ب

 .بشكل كاف يعتبر غير متعلم (عالية

ع ممؤهالت ال تتناسب يملكون أن الغالبية العظمى من الشباب العاملين  ستطالعاالوأظهرت نتائج 

نصف الشباب العاملين،  حوالى .في المائة من الشباب العاملين 61.1إلى كان هذا هو الحال بالنسبة  .وظائفهم

)الجدول  بشكل فائض نوالمائة متعلمفي  21.6 أن، في حين غير متعلمين بشكل كاففي المائة،  31.7

 72.1ما يصل الى  .غير المتعلمين بشكل كافمن الشباب  جداكبيرة  بحصةواتسمت بعض المهن  .(2.23

بالنسبة ما ، كمتعلمين بشكل كافغير  نواالتجارية ذات الصلة كا المهن وعمال ينالحرفيالعاملين في المائة من 

في المائة من المشرعين وكبار  62.0و، الزراعة وصيد األسماكحترفين بالعمال المفي المائة من  66.2 إلى

ومن بين الشباب الذين يعملون في  .مشغلي المعامل واألجهزةفي المائة من  21.7و والمدراءالمسؤولين 

بما أنهم لم ، بالنسبة إلى وظائفهم متعلمين بشكل كافغير في المائة  12.1 يمكن اعتبار أن المهن األولية،

على األقل  واقد بلغ وايجب أن يكون كافة الشباب تصنيف أنالأي تعليم على اإلطالق، في حين يفترض  يملكوا

 .مستوى أساسي من التعليم

  

                                                           
القطاع الرسمي" وتأتي الفئة الثانوية )هـ( ضمن أي من المجموعتين، بحسب حالة تسجيل المؤسسة التي تضم عامل األسرة 

 ساعد.الم
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لدولي انسب العمال الشباب ذوي معدل التعليم الزائد والناقص حسب الفئة المهنية الرئيسية )التصنيف   2.11الجدول 
 (%( )10 –الموحد للمهن 

 التصنيف الدولي الموحد للمهن مجموعة كبيرة
 

 مؤهالت مطابقة نقص التعليم خالل تعليم

 39.0 61.0 0.0 راءالمشرعون وكبار المسؤولين والمد

 83.7 16.3 0.0 نوالمهني

 48.6 24.6 26.8 نون المساعدون والمتخصصوالفني

 19.0 44.1 36.9 كتبة

 35.4 56.6 8.1 الخدمات وعمال المحل ومبيعات السوق لون فيماعال

 16.4 66.5 17.1 المهرة صيادو السمكعمال الزراعة و

 18.9 75.2 5.9 ذات الصلة ةالتجارفي  ونلماوالع ونالحرفي

 24.4 59.7 15.9 مشغلو اآلالت والمعدات والمجمعات

 37.1 35.2 27.7 المهن األولية

 36.8 49.7 13.6 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

في  16.1ثلث ) أن أكثر من ديمن الشباب العاملين، ببالحصص المنخفضة التعليم نسبيا  أثر فائض

 16.3 بة إلىالحال بالنس كما كانت لعملهم،بالنسبة تعليم ال يفائض واالمائة( الشباب في الوظائف الكتابية كان

ذي مؤهالت علمية في المائة من العمال الشباب  13.1 في المهن األولية، كان .الفنيين في المائة من الشباب

 إن كل من التعليم الفائض والتعليم غير الكاف .أكثر من التعليم االبتدائي وا، بعد أن أكملتزيد عن المطلوب

 .بلداناألسر وال لدىستخدام األمثل للموارد اإلنتاجية واالستثمار في التعليم الا ض رفاه العمال، ويمثليقو

التصنيف الدولي  المستند على قياس عدم تطابق المؤهالت إجراءاختبار ما إذا كان  2.22ويقدم الجدول 

 ونهكما يظهر  أن ومن المثير لالهتمام .يتوافق مع تصورات العمال الشباب بشأن أهمية تعليمهم الموحد للمهن

ة األرض الفلسطينيدائما على هذا النحو في  ال يراه العمال الشبابمؤهالت واسعة النطاق قضية عدم تطابق 

عتقد ا، في حين تالمؤهالالعاملين فقط بأنهم ال يملكون ما يكفي من في المائة من الشباب  1.3 اعتبر .المحتلة

في المائة( أن لديهم  21.3الشباب العاملين )من من تمت مقابلتهم  وقالت غالبية .ونمؤهل أنهمفي المائة  16.2

 .المؤهالت ذات الصلة للعمل الذي يقومون به

 تصور الشباب العاملين ألهمية التعليم  2.12الجدول 

 أهمية التعليم
 

 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 2.8 849 2 4.1 907 11 2.5 228 1 3.9 527 13 3.8 756 14 ليتأهال في طور

 31.4 459 31 38.3 635 111 29.4 243 14 37.5 851 128 36.5 094 143 مؤهالت

 62.2 344 62 50.9 391 148 65.5 755 31 52.1 980 178 53.8 735 210 ذو صلة

 3.6 603 3 6.8 842 19 2.5 232 1 6.5 212 22 6.0 445 23 مازلت ادرس

 100 255 100 100 775 291 100 458 48 100 571 343 100 030 392 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

  الرضا الوظيفي واألمن 5.5

 تأمينالشباب تحديات هائلة في محاولة  يواجه في هذا التقرير كيف المذكورةقد أظهرت المؤشرات 

 73.2أن ق الثاني حلفي الم 3يبين الجدول أ. هذا الوضع، رغم .األرض الفلسطينية المحتلةالعمل الالئق في 

افر تو قلةهذا رضا الويعكس ارتفاع معدل  .في المائة من الشباب العاملين كانوا راضين عن وظائفهم الحالية

 .ظروف العمل الحالية بسبب عدم وجود بدائلقبول ل الشبابب دفعفرص العمل في السوق، مما 

إذا أرادوا تغيير سؤال ما الشباب  طرح علىاختبار درجة الرضا الوظيفي أبعد من ذلك، ومن أجل 

وتظهر  .موظائفه ، طلب منهم تحديد السبب الرئيسي للرغبة في تغييركان ردهم إيجابياإذا  .وظائفهم الحالية
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في المائة( أنهم يرغبون  31.1نسبة كبيرة من الشباب العاملين ) أفادت .2.27و 2.26 الجدولينالنتائج في 

يمثل هذا ، 1021لعام  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعنتائج بالمقارنة مع  .في تغيير وظائفهم

 عنفعال العدم الرضا ب هفي ما يمكن أن نفسر ارتفاع ملحوظ ظهر .في المائة 3.1قدرها  زيادةاالكتشاف 

ي ف اللواتي يرغبنزادت حصة الشابات  .االستطالع نشمله اللواتيالشابات  لدىالحالية  تشغيلأوضاع ال

 .1022في المائة عام  32.3إلى  1021في المائة عام  13.3من  نتغيير وظائفه

 نسبة الشباب العاملين الذين يرغبون في تغيير وظيفتهم  2.13لجدول ا

جولة من 
 ستطالعاال

 غزة الضفة الغربية  انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 مجموعات
2015 

165 637 42.3 145 372 42.3 20 265 41.8 113 591 38.9 52 046 51.9 

 مجموعات
2013 

123 111 38 111 560 40.4 11 552 24.4 84 323 35.1 38 788 46.6 

 .6402، 6402الفلسطيني،  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

على  .من عملهم هتغيير وظائفهم مؤشرا على ما يتوقعونبالعمال الشباب  أسباب رغبةتحليل لقد قدم 

في  13.6)ى أعلالرغبة في تغيير وظائفهم هو الحصول على أجر ب نالسبب األكثر شيوعا للشباسبيل المثال، 

 23.1ال  وتجد نسبة .تغيير إليجاد ظروف عمل أفضلالفي  إضافية في المائة 23.1 نسبةترغب و .المائة(

 .وظائفهم الحالية مؤقتة بما انفي مرحلة ما،  مسوى تغيير وظائفه أمامها خيار أن الا عينهفي المائة 

 الشباب العاملين الذين يرغبون في تغيير وظيفتهم حسب األسباب  2.13الجدول 

 وظيفةالير يغتسبب 
 

 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 31.9 466 6 14.3 775 20 16.5 241 27 الحالية هي مؤقتة ةوظيفال

 10.1 046 2 9.3 534 13 9.4 579 15 الخوف من فقدان الوظيفة الحالية

 4.0 820 2.4 465 3 2.6 285 4 الحالي  األجر معدلبالعمل ساعات 

 26.6 381 5 40.3 509 58 38.6 890 63 ر في الساعةلزيادة األج

 0.4 86 0.9 277 1 0.8 363 1 العمل لساعات أقل مع انخفاض في األجور

 17.7 586 3 13.8 037 20 14.3 623 23 المهاراتالستخدام أفضل المؤهالت/

 0.5 95 2.0 865 2 1.8 960 2 عمل أكثر مالءمةوقت  الحصول على

 8.8 784 1 15.0 857 21 14.3 641 23 لتحسين ظروف العمل

 0.0 0 2.1 053 3 1.8 053 3 آخر

 100 265 20 100 372 145 100 637 165 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 مراحل االنتقال .6

 5المفاهيم والتعاريف 6.1

باب وسيلة أخرى لتصنيف الش وهناك .الراهن همنشاط وضعبما يتعلق  األقسام السابقة الشباب في تحلل

تاريخ  طول الوقت منالشباب فقط ب انتقالإذ ال يتعلق  .انتقالهم إلى سوق العملبيتعلق  لماوفقا  جمعهمهي و

، وحسب وظيفةدخولهم أول  حتىأو الخروج المبكر من دون إنجاز( من التعليم )سواء بعد التخرج  تسربهم

 .نوع العقد( حسب)تقاس  الوظيفة إستدامةالعوامل النوعية، مثل ببل يتعلق أيضا 

مستقر" العمل الن "عتعريف أكثر صرامة  لتطبيق االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعتم تصميم 

لبي ة تفي وظيف يحقق االستقرار" حتى ينتقلمن خالل البدء من منطلق أن اإلنسان لم " .يستخدم عادة مام

االنتقال  ستطالعال تحليليال طاراإللالستقرار، على النحو المحدد في مدة عقد العمل، يقدم  المعايير األساسية

ومع ذلك، كما  .سوق العملإلى عنصرا نوعيا جديدا على مستوى تعريف االنتقال  من المدرسة إلى العمل

                                                           
 تمت كتابة هذا القسم من قبل منظمة العمل الدولية. 5
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رص ف الحصول على من األرض الفلسطينية المحتلةالشباب في  لم يتمكن كافةرأينا في األجزاء السابقة، 

مؤطرة على  إذا اإلحصاءات قد ال تكونمع واقع الحال،  هائي" ال يتناسبعمل مستقرة، وإذا كان "الهدف الن

 ضمهوقامت بمنظمة العمل الدولية الرضا الوظيفي كمكون  تأضافلهذا السبب،  .نطاق واسع بما فيه الكفاية

 .سوق العملإلى في مفهوم االنتقال 

 الشاب )الذين تتراوح أعمارهم على أنه مرورسوق العمل إلى بشكل أكثر تحديدا، يتم تعريف االنتقال 

 .6دخول في النشاط االقتصادي األول( إلى أول وظيفة مستقرة أو مرضيةال)أو  الدراسة( من نهاية 11-22بين 

 مكتمال نتقالولذلك يعد هذا اال .الذاتي وكذلك الرضا الوظيفي لطالب الحاليينل المرحلة االنتقاليةبتعريف يقر ال

شهرا  21وظيفة مستقرة تقوم على عقد مكتوب لمدة تزيد على  قد حصلوا علىص الشباب اشخيكون األ عندما

لبقاء ل يكون الشباب مستعدينعلى وظيفة مؤقتة مرضية  الحصولق شفهي مع احتمال االحتفاظ أو أو اتفا

الفا لما حدث "، خالمرحلة االنتقاليةب ونمري نيذ"ال أولئكبين  الطالب الحاليين كافةاحتساب  بما أنه يتم .فيها

 ألسف منا لم نتمكن معسوق العمل(،  في )التي وزعت الطالب وفقا لوضعهم 1021 استطالعحسابات في 

جل تمكين أ منوبدال من ذلك،  .(1023) وإلدرمقارنة مباشرة مع نتائج االنتقال المعروضة في صادق ب القيام

 .1021عام  ستطالعاإلطار المنقح لبيانات ا سم أيضاهذا الق يطبقين، ستطالعالمقارنات عبر اال تنفيذ

 على النحو التالي: المراحل االنتقاليةوتعرف 

 هو في:و، طالبا" هو الذي يعمل في الوقت الحالي وليس انتقلالذي " الشاب – المنتقل

 وظيفة مستقرة أ.

 شهرا على األقل، أو 21بناء على عقد مكتوب لمدة  .2

 أو؛ شهرا المقبلة 21ال  فترة في منصبه على مدى يبقىبناء على اتفاق شفهي، ومن المرجح أن  .1

 وظيفة مؤقتة مرضية .ب

 أو ته؛ريد تغيير وظيفيشهرا وال  21بناء على عقد مكتوب لمدة أقل من  .2

شهرا المقبلة،  21ال  فترة في منصبه على مدى أنه سيبقى، ولكن ليس من المؤكد شفهياستنادا إلى اتفاق  .1

 أو ته؛رغب في تغيير وظيفيوال 

 .(تهمتغيير وظيف ونلحسابهم الخاص وال يريد العاملين وضع) مرض   عمل حر .1

 حاليا: وهو" المرحلة االنتقاليةال يزال "في  الشاب – لافي طور االنتق

 عن العمل(؛ أو طالب نشط )عامل أو عاطل .أ

 عاطل عن العمل )غير طالب، تعريف واسع(؛ أو .ب

 يعمل في وظيفة مؤقتة وغير مرضية .ج

 أو ته؛شهرا ويريد أن يغير وظيف 21بناء على عقد مكتوب لمدة أقل من يعمل  .2

المقبلة  21ل في منصبه على مدى األشهر ا أنه سيبقىاتفاق شفهي، ولكن ليس من المؤكد  بناء علىيعمل  .1

 أو ته؛ر وظيفويريد أن يغي

 (؛ أوتهموظيف تغيير ون)في حالة العاملين لحسابهم الخاص ويريد غير مرض   عمل حر .د

                                                           
، قامت منظمة 6402-6406بناء على خبرتها من حيث تحليل بيانات مجموعات استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل لعامي  6

ذه المراجعات، بناء على العمل الدولية بإجراء مراجعات بسيطة على طريقة احتساب مراحل االنتقال. ويتم تلخيص تبريرات ه

 .0(، الفصل رقم 6402نتائج التحليالت، في منظمة العمل الدولية )
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 .البحث عن عمل في وقت الحق ويهدف إلىالتعليم أو التدريب،  هو ليس في صددو ناشطغير  .ه

 " هو حاليا:المرحلة االنتقاليةلم يبدأ بعد " الذي الشاب –االنتقال بعد بدأ يلم 

 أو ؛ال يزال في المدرسة وغير نشط )الطالب غير نشط( .ا

 .عن عمل بحثبالنية  وليس لديهب(، لطاتعليم أو التدريب )غير نشط غير ال طور ليس فيهو و ناشطغير  .ب

حدود النشاط مراحل فترة االنتقال عبر تمتد أوال،  .عنصرين من هذا التصنيفوتجدر اإلشارة إلى 

من الشباب  المنتقلين" فئة فرعية"فئة وتشمل  .7حدد في إطار قوة العمل القياسيةاالقتصادي على النحو الم

ضم أولئك "، التي تفي طور االنتقالضمن فئة " الباقونن والعامل ويقع؛ الذين تم تصنيفهم على أنهم موظفون

ن دوبتحديدا من هم )أي  يننشطالتحت تعريف دقيق للعاطلين عن العمل وأجزاء من غير  يندرجونالذين 

وا أنهم ين الذين ذكرنشطغير الطالب غير الو 8بنشاط يبحثون عن عمللكن ال للعمل متوفرون هم و، عمل

 هي الفئة" فالمرحلة االنتقاليةمن لم يبدأوا بعد "أما فئة  .مرحلة الحقة(يريدون االنضمام إلى القوة العاملة في 

 ين.نشطالالمتبقية من السكان غير 

 رالعمل الحبسبب إشراك الشباب في  .تكون إطارا معيارياأن  المراحل االنتقاليةبثانيا، ال يقصد 

وظيفة  عبروا إلى المنتقلة قدالشباب في الفئة  كافة، ال يمكن القول أن مرضيال المؤقت تشغيلمرضي والال

سرة األالعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في أي  –في الواقع، العديد من الشباب في العمل الحر  ."جيدة"

يشكلون الجزء األكبر من حصة البالد من بالتالي في االقتصاد غير الرسمي ويعملون  – غير مدفوعي األجر

 هواقد أنأنهم من المرجح وظائفهم، و فيعن درجة من االرتياح  غير أنهم يعبرون .رسميالعاملين بشكل غير 

 .م العمليةحياتهأنهم سيبقون في تصنيف العاملين لحسابهم الخاص لما تبقى من بمعنى  المرحلة االنتقالية

 إلى يصلتى ح المرحلة االنتقالية الشخص في عتبري .مفهوم التدفق المراحل االنتقاليةتصنيف  يعرض

ض ، بغأن يحافظ عليهاوظيفة من المرجح  أن يكون لديهوضع مستقر في سوق العمل، وهذا يعني  تحقيق

من األفضل أن ننظر إلى مؤشرات نوعية معياري، الطار اإل وفي ظل .ما اذا كانت جيدة أو سيئةالنظر ع

 .الوظائف المعروضة في األقسام السابقة

 المراحل االنتقالية  6.2

المرحلة بعد  يبدأوافي المائة من السكان الشباب لم  32.3انتقال، لكلمة وبناء على التعريف المنقح 

وظيفة االنتقال إلى  وافي المائة قد أكمل 26.1و المرحلة االنتقاليةب يمرونفي المائة حاليا  31.1و، االنتقالية

حصة انخفضت ، 1021عام  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعمقارنة مع  .أو مستقرة/مرضية و

من ناحية أخرى،  .1021في المائة عام  11.6نقاط مئوية، من  6بنسبة  المرحلة االنتقاليةالشباب الذين أكملوا 

ويبدو أن  .1021في المائة عام  12.1، من في المائة 20، بنسبة المرحلة االنتقاليةالشباب في  حصةزادت 

 .وأطول أكثر قد تصبح لزجة المرحلة االنتقالية

وفي  .(6.2)الجدول  المرحلة االنتقاليةوجود اختالفات كبيرة في معدل إتمام ب ويرتبط الموقع الجغرافي

 1.6االنتقال إلى عمل مستقر أو مرض، مقارنة مع مرحلة في المائة من الشباب  10.2أكمل الضفة الغربية، 

 23.1 ث أنحيإتمامها، ب، وإنما المرحلة االنتقاليةبدء بيتمثل التحدي في غزة ال  .في قطاع غزةفقط في المائة 

 .في المائة في الضفة الغربية( 13.3)مقارنة مع  المرحلة االنتقاليةطور في المائة من الشباب كانوا في 

  

                                                           
اإلرشادات الدولية لإلحصائيات حول السكان النشطين اقتصاديا، بحسب ما وضعه المؤتمر الدولي الثالث عشر لخبراء اإلحصاء  7

عامال ومن يعتبر عاطال عن العمل بحسب حدود اإلنتاج  ، تقدم إطار العمل من أجل قياس من يعتبر0986االقتصاديين عام 

 االقتصادي التي وضعها نظام الحسابات الوطنية.
 انها الحصة المضافة الى فئة العاطلين عن العمل >وبصرامة< للتعويض عن البطالة )تحديد شامل( 8
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 للشباب حسب منطقة السكن المراحل االنتقاليةتوزيع   3.1الجدول 

 المرحلة االنتقالية
 غزة  الضفة الغربية  مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 9.6 925 176 20.5 925 176 16.3 956 228 انتقل

 54.2 352 299 34.8 352 299 42.3 824 592 مرحلة االنتقالفى 

 36.2 787 384 44.7 787 384 41.4 753 580 بدأ بعدي االنتقال لم

 100 359 541 100 005 686 100 533 402 1 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المصدر: 

 عاستطال وجد .السكنوالفئة العمرية ومكان  جندرحسب ال المراحل االنتقاليةتوزيع  6.1ويبين الجدول 

 .اليةالمرحلة االنتقين في احتمال البدء واالنتهاء من جندرفجوة كبيرة بين ال االنتقال من المدرسة إلى العمل

وكانت  .ذلك نفي المائة من الشابات قد فعل 3.1، فقط مانتقاله وافي المائة من الشبان قد أكمل 17.3في حين 

لشبان ابة المقابل نسب بلغت، بينما المرحلة االنتقاليةبفي المائة( لم تبدأ بعد  23.2) الشاباتالغالبية العظمى من 

ابل ، مقالمرحلة االنتقاليةب ونمريفي المائة من الشباب في الوقت الراهن  37.1 وأخيرا، كان .في المائة 12.0

 .في المائة فقط من النساء 17.2

أصغر  تكان .كانت أعلى في الفئات العمرية األكبر سنا المنتقلينالشباب  حصةالمستغرب أن  من غير

هذه  رادأف ، ألن العديد منالمحرلة االنتقاليةبعد  يبدأوابين أولئك الذين لم  تحديدا( ممثلة 21-22عمرية )فئة 

حلة المرالشباب من األسر الفقيرة والفقيرة جدا في على األرجح  وال يزال.ما زالوا يدرسونالفئة العمرية 

 .(نتقاليةالمرحلة االبعد  لم تبدأفي فئة  نسبة)مقارنة مع مستويات الدخل األخرى، حيث كانت أكبر  االنتقالية

 المختارةالخصائص  حسبمراحل انتقال الشباب   3.2لجدول ا

 المميزات
 مجموع بدأ بعدياالنتقال لم  مرحلة االنتقالفى  انتقلوا

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 جندر
 100 527 716 25.0 190 179 47.2 084 338 27.8 254 199 ذكر

 100 006 686 58.5 563 401 37.1 740 254 4.3 703 29 انثى

 العمريةالفئة 

15–19 29 758 5.7 158 121 30.1 337 602 64.2 525 481 100 

20–24 82 381 17.1 236 266 49.0 163 951 34.0 482 598 100 

25–29 116 818 29.6 198 437 50.3 79 200 20.1 394 454 100 

مستوى دخل 
 األسر

 المعيشسية

 100 571 235 45.3 776 106 37.0 271 87 17.6 524 41 نوالميسور

 وميسور
إلى حد  الحال
 ما

22 463 17.1 47 887 36.5 60 885 46.4 131 236 100 

حول المعدل 
 الوطني

150 120 17.8 335 952 39.8 356 978 42.3 843 049 100 

 إلى حد ما
 فقراء

11 767 7.3 100 746 62.8 47 923 29.9 160 436 100 

 100 242 32 25.4 191 8 65.0 968 20 9.6 083 3 فقراء

 100 533 402 1 41.4 753 580 42.3 824 592 16.3 956 228 مجموع

 تستند مستويات دخل األسرة على التقييمات الذاتية للمشاركين في االستطالع. 0
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

اب من لشبحصة لوكانت أكبر  .للمراحل االنتقاليةتوزيع الشباب من الفئات الفرعية  6.2الشكل يبين 

المرحلة يبدأوا بعد ثالثة أرباع الشباب الذين لم  ذلك يمثلو في المائة(، 12.1الناحية النسبية في التعليم )

ابقا، وكما ذكر س .عاطلين عن العمل همثلث أكثر من ، كانالمرحلة االنتقاليةالشباب في  من ضمن .االنتقالية

 المنتقلينفي المائة فقط من السكان الشباب، ولكن معظم هؤالء الشباب  26.1عن  المنتقلينشكلت مجموعة 

ي ف المنتقلينوكانت حصة  .مستقرة ومرضية وظيفةإلى  انتقلوافي المائة( قد  26.1في المائة من  22.1)

في  1.6في المائة و 10.6في قطاع غزة ) العددغربية أكثر من ضعف العدد اإلجمالي للشباب في الضفة ال

 .(1أ.الثاني، الجدول  الملحقالمائة على التوالي، 
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 من فئة فرعية من االنتقال المراحل االنتقاليةتوزيع   3.1لشكل ا

 
 .6402، فلسطيناستطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 المرحلة االنتقالية يبدأواالشباب الذين لم  6.2.1

و)ب( غير طالب غير  ينغير نشط طالب( أمقسمة الى )فئة انتقالهم  يبدأوافئة الشباب الذين لم إن 

 بدأوا بعدي، الشبان الذين لم األرض الفلسطينية المحتلةفي  .مع عدم وجود خطط للعمل في المستقبل يننشط

من  كما هو متوقع، كان .في المائة( 11.2بأغلبية ساحقة في الفئة الفرعية األولى ) واوجد االنتقالية المرحلة

اللواتي لم  الشاباتفي المائة(  10.1)ثلث وكان تقريبا  .في الفئة الفرعية الثانية الشابات المحتمل أكثر وجود

ن وكان تكوي .مع عدم وجود خطط للعمل في المستقبل اتغير نشط طالباتغير  يبدأن المرحلة االنتقالية

لمحتمل ومن ا .إلى حد كبير في قطاع غزة والضفة الغربية مماثال يبدأوا المرحلة االنتقاليةالشباب الذين لم 

 72.1في المائة، مقارنة مع  30.3) ين أكثرغير النشطب الطللالشباب في غزة في الفئة الفرعية  أن يكون

 .الضفة الغربية(في المائة في 

 توزيع الشباب في فئة "عدم بدء المرحلة االنتقالية" حسب الفئة الفرعية  3.2الشكل 

 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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 االنتقاليةالشباب في المرحلة  6.2.2

غالبا ما ذكرنا، ك .التي نوقشت أعاله المرحلة االنتقالية فئةتصنيف فر هذا القسم نظرة أكثر تفصيال ليو

فئة في المرحلة تصنيف  6.1يوضح الجدول  .عاطلين عن العمل يةاالنتقال المرحلة فيالشباب  يكونما 

ائص التي بالنسبة إلى كافة الخص .الشباب يختارهاالتي فرعية والخصائص الفردية الفئة ال بحسب االنتقالية

هذا  .ن عن العملموجودين في المرحلة االنتقالية عاطليالشباب اليكون من المرجح أن ، تم تحليلها تقريبا

 حدرينالمنالشباب  مواالستثناء الوحيد ه .ومستوى دخل األسرة جندروال السكنصحيح بغض النظر عن مكان 

غير  طالبألنهم كانوا غير  للتواجد في المرحلة االنتقاليةكانوا أكثر عرضة نسبيا  الذينو، من أسر غنية

 العمل عن المرجح تعطلهموكانت الخصائص الفردية للشباب  .للعمل في المستقبل يخططونلكن  يننشط

في المائة من العاطلين عن العمل بين الشباب في  22.3فقيرة إلى حد ما )أسرة : االنتماء إلى هي بنسبة كبيرة

كما هو  .في المائة( 33.0) والشاباتفي المائة(؛  31.1(؛ الذين يعيشون في قطاع غزة )المرحلة االنتقالية

مل )نسبة العاطلين عن الع في المرحلة االنتقالية بسبب البطالة من الرجال أكثرالشابات  قد تدخلمتوقع، 

 .في المائة( 16.0نتقالية هي المرحلة االر بللشبان التي تم

 مختارة )%(التوزيع الشباب في طور االنتقال حسب الفئة الفرعية والخصائص   3.3الجدول 

 حاليا عاطل  جندر

يعمل حاليا 
( بأجر)عامل 

في وظيفة 
 مؤقتة

حاليا يعملون 
لحسابهم 

الخاص وغير 
 ينراض

شط غير ان
مع  طالب

ط يخطتال
 المستقبلي

 للعمل

الطالب 
 يننشطال

 مجموع

 الفئة العمرية
 100 23.4 24.2 4.9 17.7 29.8 الضفة الغربية 

 100 8.1 32.7 2.7 7.2 49.2 غزة

 
 100 6.4 31.9 5.5 20.2 36.0 ذكر

 100 28.3 23.8 1.6 2.4 44.0 انثى

مستوى دخل 
 األسرة 

 100 18.9 36.2 2.5 8.7 33.6 نالميسورو

 إلى حد ما ميسورو
 الحال

36.7 9.6 2.8 27.5 23.5 100 

حول المعدل 
 الوطني

37.7 14.9 3.9 27.5 16.0 100 

 100 8.3 25.0 6.0 9.4 51.4 فقراء إلى حد ما

 100 19.2 29.6 0.0 12.4 38.9 فقير

 100 15.8 28.4 3.8 12.5 39.4  (2015) مجموع

 100 16.7 25.0 3.0 10.4 44.8 (2013) مجموع

 تستند مستويات دخل األسرة على التقييمات الذاتية للمشاركين في االستطالع. 0
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 الشباب المنتقلون 6.2.3

في المائة؛  63.6إلى وظيفة مستقرة ) قد عبرتكانت الغالبية العظمى من الشباب الذين أكملوا انتقالهم 

في المائة( أو في  21.2)يعملون في وظيفة ذاتية مرضية  المنتقلينالشباب من بقي من وكان  .(6.3الجدول 

اختالفات هامة في توزيع  عن تحليل الخصائص الفرديةيكشف  .في المائة( 21.1وظيفة مؤقتة مرضية )

لشباب ا ويكون احتمال إيجاد .االعتباربدخل األسرة والمستوى التعليمي  عند أخذ، ال سيما المنتقلينالشباب 

 .خفضمنالشباب من خلفيات ذات دخل انحدار  أكبر من احتمالعمل مستقر لمن العائالت الميسورة  المنتقلين

في المائة، في حين  72.3مستقرة  انتقلوا إلى وظيفةمن األسر الميسورة الذين  المنتقلينوكانت نسبة الشباب 

و عنصر آخر مرتبط التحصيل العلمي ه .في المائة 32.7 تقريباكانت النسبة المقابلة بين الشباب الفقراء 

 المتعلمينالمنتقلين في المائة من الشباب  37.0ما يصل الى  .حصة أكبر من فرص عمل مستقرةببشكل إيجابي 

 .ةفي المائة من خريجي األكاديمية الثانوي 22.6على المستوى الجامعي كانوا في عمل مستقر، مقابل 
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 توزيع الشباب المنتقل حسب الفئة الفرعية والخصائص المختارة )%(  3.1الجدول 

 مرض حرعمل  وظيفة مستقرة الميزة
مؤقتة وظيفة 

 مرضية
 مجموع

 السكنمكان 
 100 14.3 17.3 68.4 الضفة الغربية 

 100 5.5 25.3 69.3 غزة

 جندر
 100 12.1 19.7 68.2 ذكر

 100 13.9 14.7 71.4 انثى

 * مستوى دخل األسرة

 100 10.0 14.2 75.8 نالميسورو

 100 24.5 13.9 61.6 الحال إلى حد ما ميسورو

 100 10.7 19.6 69.7 حول المعدل الوطني

 100 13.0 45.3 41.7 فقراء إلى حد ما

 100 29.0 0.0 71.0 فقراء

 التحصيل العلمي

 100 11.8 26.7 61.6 ال شيء

 100 12.3 18.5 69.2 األساسي

 100 30.5 9.7 59.8 الثانوية )المهنية(

 100 17.5 26.9 55.6 الثانوية )األكاديمية(

 100 13.4 19.1 67.4 الدبلوم المتوسط

البكالوريوس والدراسات 
 العليا

87.0 6.0 7.0 100 

 100 12.3 19.1 68.6  (2015) مجموع

 100 13.4 18.8 67.8 (2013) مجموع

 تستند مستويات دخل األسرة على التقييمات الذاتية للمشاركين في االستطالع. 0
 .6402، االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطيناستطالع ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

، متغيرات الجندر حسبالمرحلة االنتقالية  واولئك الذين قد بدأألالمراحل االنتقالية  6.1ويبين الشكل 

من هذه عامل ت هذه المقارنة لتحديد أي يومكان السكن، ومستوى دخل األسرة والتحصيل العلمي. وقد أجر

قوي بين لانتائج البعد البالفعل. أوال، تؤكد المرحلة  وادورا في إتمام انتقال أولئك الذين قد بدأ يؤديالعوامل 

لشباب الذين لنصيب األكبر ال، كان المرحلة االنتقاليةبين السكان الذين بدأوا والجندرين في المرحلة االنتقالية. 

في المائة على التوالي(. ثانيا، كان هناك  20.3وفي المائة  17.2شابات )لل وليساالنتقال إلى العمل  أكملوا

أن المناطق الحضرية والمخيمات، رغم  مقارنة معفي المناطق الريفية  المنجزنسبة أعلى من االنتقال 

في المائة في المناطق  16.2في المائة في المناطق الريفية و 12.2) وضوحاهنا كانت أقل االختالفات 

استكمال بيتعلق  في ماميزة  واالشباب من األسر ذات الدخل فوق المتوسط اكتسب الحضرية والمخيمات(. ثالثا،

في المائة،  11.1المرحلة االنتقالية. وكانت نسبة الشباب من األسر الميسورة الذين أتموا المرحلة االنتقالية 

 في المائة من الشباب من األسر الفقيرة جدا. 21.3مقارنة مع 

مستوى التعليم المكتمل، تشير النتائج إلى أن احتمال استكمال لفي المراحل االنتقالية  عند البحثوأخيرا، 

ة أكثر من سبعة من بين كل عشر إذ أناالنتقال يميل إلى االنخفاض مع ارتفاع مستويات التحصيل العلمي. 

التعليم  لين علىالحاصلشباب نتقالية، في حين كانت النسبة لالمرحلة افي ال ما زالواشباب أكملوا التعليم العالي 

 ظينالملحوأقل من ستة من كل عشرة. وهذا ليس مستغربا بالنظر إلى ارتفاع معدالت البطالة  فقطاألساسي 

 (.3.1الشكل  وا)انظر الحاصلين على التعليم العاليبين 
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 وفي طور االنتقال( حسب الخصائص المختارة توزيع المجموعات االنتقالية )المنتقلة  3.3الشكل 

 
 .للمشاركين في االستطالعمالحظة: تستند مستويات دخل األسرة على التقييمات الذاتية 

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 مسارات االنتقال وطول عمليات االنتقال 6.3

هو أنه يجعل من الممكن تتبع  االنتقال من المدرسة إلى العمل ستطالعالالرئيسية  المنافعإحدى من 

عمل فئة سوق ال مكن تحديدياستخدام المسار التاريخي، من خالل  .األنشطة االقتصادية للشباب عبر الزمن

ويبين  .األولى وكذلك قبل وظيفته، يةمستقرة أو مرض وظيفةإلى  انتقالهالشاب قبل ينتمي اليها كان التي 

يتضح أن نسبة الشباب الذين انتقلوا مباشرة  .مرضية/وظيفة مستقرةإلى أول  نتقالمسارات اال 6.3الشكل 

المنتقلين قد في المائة من الشباب  11.1في المائة، في حين أن  60.6 معإلى وظيفتهم األولى كانت مرتفعة، 

م عدمن فترات من  قد انتقلواوكان عدد قليل جدا من الشباب  .البطالة أول وظيفة لهم بعد فترة من وجدوا

دل على أن العشرات من ت فهي .لشاباتدى اهذه النتيجة أهمية خاصة لول .العملتجارب أو غيرها من  النشاط

د أكثر على صعي .االنتقال الناجح تستكملنسوق العمل من غير المرجح أن  نأو لم يدخل نالنساء اللواتي ترك

على أول وظيفة ثابتة لهم بعد فترة تدريب أو المنتقلين في المائة من الشباب  3.1 لحصولنتيجة إيجابية، 

 .رفع مستوى هذه البرامجل المستمراالستثمار بنأمل  وستدفع على ماعالمة واعدة،  تطوير هي

ة زمنيالفترات المعلومات عن فترات االنتقال من المدرسة إلى العمل. يتم احتساب  6.2ويقدم الجدول 

ة وظيفوظيفته األولى، )ب( أول ب( أخطوته األولى في سوق العمل أو تخرجه والبدء )لالشاب اتخاذ بين 

: على ستقلةببعضها البعض أو تبقى م فئاتال. قد تتداخل مختلف الحالية" االنتقالية" وظيفته)ج( و له" انتقالية"

ه وظيفة مستقرة و/أو مرضية. في هذالوظيفة واحدة فقط، واعتبر أن  قد اختبرالشاب قد يكون سبيل المثال، 

ي حاالت الحالية. وفوظيفته االنتقالية األولى، وأيضا االنتقالية  وظيفته هيالحالة، فإن أول وظيفة له أيضا 

قبل  ،االنتقاليةوظيفة التناسب متطلبات  هاوظائف، واحدة أو أكثر من عمل بعدةيكون أخرى، فإن الشاب قد 

مرضية الحالية. في هذه الحالة، فإن أول وظيفة ال تتوافق مع المستقرة و/أو ال تهأن يستقر أخيرا في وظيف

المنتقلين الشباب  في المائة من 60.6أن  6.3حالية. ويبين الشكل  انتقاليةوظيفة  معأولى وال  انتقاليةوظيفة 

 فال تختلتجربتهم األولى في سوق العمل. ولذلك، من المتوقع أ فيعمل مستقر أو مرض  صلوا علىح قد

لشباب الذين ل، على األقل بالنسبة وأول وظيفة انتقاليةفترات االنتقال على نطاق واسع بين فئات أول وظيفة 

 االنتقال المباشر. اختبروا
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 أو مرضالتدفقات إلى أول عمل مستقر و/  3.1الشكل 

 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 التخرج من المدرسة )أشهر( متوسط طول عمليات االنتقال في سوق العمل بعد  3.2الجدول 

 انثى ذكر مجموع المرحلة االنتقالية

 13.7 9.0 9.9 (اشرالمب نتقال)أي وظيفة، بما في ذلك اال األولى وظيفةال

 20.1 12.1 13.4 ( مباشرةال)بما في ذلك  بعد االنتقال أول وظيفة

 25.0 14.8 16.5 ( ةمباشرالباستثناء ) بعد االنتقال أول وظيفة 

 27.2 16.1 17.5 ( ةمباشرال)بما في ذلك  الوظيفة االنتقالية الحالية نحو

 32.6 26.1 27.2 ( ةمباشرال)باستثناء  نحو الوظيفة االنتقالية الحالية

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

، من وقت بقليلشهرا، أو أكثر من سنة  21.3، في المتوسط، استغرق وأظهرت النتائج أن الشاب

الشباب  فإن ما أتى بالتحليل، باستثناء .وظيفة األولى التي تعتبر إما ثابتة أو مرضيةال للحصول علىالتخرج 

إلى  أدوا بعد التخرج( العملالسوق لهم في األولى )كأول تجربة  االنتقالية مباشرة إلى وظيفتهم واانتقلن الذي

ي الت فترات االنتقالفي كلتا الحالتين، كانت  .شهرا 26.2زيادة معتدلة في متوسط طول الفترة االنتقالية، إلى 

 .ها الشبابب يمرمرات أطول من تلك التي  2.2 الشاباتتمر بها 

 غمر .لهم انتقاليةفي سوق العمل بعد تحقيق أول وظيفة البحث عن عمل مسار في ستمر بعض الشباب ي

قال من االنت استطالععقد غير محدود، كشف بهو  األرض الفلسطينية المحتلةأن العمل األكثر استقرارا في 

نصف الشباب يرغبون في تغيير وظائفهم، وغالبا ما يرجع ذلك إلى انخفاض  حوالىأن  المدرسة إلى العمل

االستقرار السياسي وركود النمو عدم يشكل وباإلضافة إلى ذلك،  .األجور أو عدم كفاية ظروف العمل

عقد لمدة غير محدودة  توقيع(، وهذا يعني أن 1.2القسم  وااالقتصادي تحديات هائلة في سوق العمل )انظر

من المثير لالهتمام تحليل متوسط طول الفترة لكل هذه األسباب، و .محدودالقد ال يعني األمن الوظيفي غير 

متوسط الالشاب ب يستغرق، األرض الفلسطينية المحتلةفي  .حالية انتقاليةظيفة االنتقالية من نهاية التعليم إلى و

شهرا للشبان  26.2) حاليال االنتقاليسنوات( الستكمال االنتقال من المدرسة إلى العمل  2.3شهرا ) 27.2

طول  حالية يزيد من انتقاليةأولئك الذين انتقلوا مباشرة إلى وظيفة  كما أن استثناء .شهرا للشابات( 17.1و

 .شهرا 17.1أشهر أخرى، إلى  20الفترة 

 بينالنتقال من المدرسة إلى العمل ل يقدم دفعامرة أخرى ميزة أن التعليم  6.2وأخيرا، يبين الشكل 

 مرضية تضاعف ثالث/وظيفة مستقرةإلى أول  نتقالطول اال إن .األرض الفلسطينية المحتلةالشباب في 

الشباب الذين أكملوا المدرسة سواء على المستوى الثانوي أو االبتدائي مقارنة مع أولئك  لدىمرات تقريبا 

 في هذه الحالةلقلق ا يثير منأكثر  .شهرا وثمانية أشهر على التوالي( 12الذين أتموا مرحلة التعليم العالي )
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شهرا )أربع سنوات(  33ائي التعليم االبتدالحائزة على الشابات تنتظر متوسط، بال .مرة أخرى لشاباتهن ا

 .األقل تعليما( نلشبالشهرا  21كمال االنتقال من المدرسة إلى العمل المستقر )مقارنة مع ستإل

فسر تويات منخفضة من التعليم يمكن أن مست اللواتي يملكنالشابات  لدىطويلة جدا الاالنتقال  مدة إن

كيفية إدارة هذه الشابات  .رعاية األسرةبتسربهن من المدرسة في سن صغيرة جدا وميلهن إلى جزئيا 

 9.جراء مزيد من البحوثإل تشكل عينة مثيرة لالهتمامإلى سوق العمل من شأنها أن  دةعووتشجيعهن على ال

ة أو مرضيأول وظيفة مستقرة و/المدرسة إلى من  سربالنتقالية في سوق العمل من التمتوسط طول الفترة ا 3.2الشكل 
 ملحسب مستوى التعليم المكت

 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 إطار السياسات والتوصيات .7

 إطار السياسة العامة ذات الصلة 7.1

مناقشة عامة من جديد إلى إجراء ( 1021األولى ) االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعأدت نتائج 

ام أوجه القصور في نظ تقييم وتم، وتم وضع السياسات الحالية تحت المجهر .الشباب تشغيلقضايا  حول

ونتيجة لذلك، تم اعتماد العديد من الخطط  .تطابق المهارات مع متطلبات سوق العملإلى عدم  أدىي ذالتعليم ال

 .والمشاريع الموجهة للشباب من قبل الجهات المعنية المحلية والدولية

 نظام التعليم الفلسطيني  7.1.1

"، لجميعلسابقا خطة قطاع التربية الوطنية، "التعليم الفلسطينية اعتمدت وزارة التربية والتعليم العالي 

وتضمنت أهداف الخطة زيادة فرص الحصول على التعليم، واالرتقاء بنوعية التعليم،  .21-1022للفترة 

ومع ذلك، فإن  .سوق العمل احتياجاتخرجات التعليم العالي مع تملأهمية أكبر اعطاء وتحسين اإلدارة، و

 12.6أن  يجدال يزال  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع أن عمليا، كما غير مرئيتأثير هذه الخطة 

  .غير متعلمينفي المائة من الشباب 

                                                           
( من أجل الحصول على تحليل "فخ عدم النشاط" الذي غالبا ما تواجهه النساء، بناء على تحليل 6402أنظروا إيلدر وكرينغ ) 9

 العمل. لىمجموعة بيانات استطالع االنتقال من المدرسة إ
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ية من الشباب بالنسبة للغالب .رة لتشغيل الشباب الفلسطينيييمثل مشكلة خطعدم تطابق المؤهالت ال يزال 

ضا وتهدف الخطة أي .مع تلك المطلوبة لهذا المنصب الذي يقومون به متوفرةالمؤهالت الال تتطابق  ،العاملين

 .لحصول على التعليم التقني والمهني والتدريبإلى زيادة فرص ا

راجعة مالفلسطينية العالي ، بدأت وزارة التربية والتعليم "للجميع"التعليم الخطة الوطنية كجزء من 

وعالوة على ذلك، تقوم الوزارة حاليا  .مناهج المدارس من أجل سد الثغرات في مخرجات التعليمشاملة ل

 .هدف إلى الحد من أي تداخل بين الجامعات مع برامج مماثلةتالجامعات و كافةبمراجعة البرامج األكاديمية في 

 ارافيوزارة إشال يكون دوربالتالي و .خاصة األرض الفلسطينية المحتلةالجامعات في عادة ما تكون ومع ذلك، 

الجامعات  دتشه ،، على مدى السنوات القليلة الماضيةعينهوفي الوقت  .ضئيلة للتدخل فقط، لذلك لديها فرصة

 .المزيد من الطلبة من أجل تأمين إيرادات إضافيةهي تقبل ، واخطير امالي اعجز

 التعليم والتدريب التقني والمهني  7.1.2

وتهدف  .للشباب والنساءتحسين فرص العمل إلى  26-1023تهدف خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 

هدف إضافي هناك  .اجات سوق العمليحتالخطة إلى تطوير قطاع التدريب المهني والتقني من أجل مالءمة ا

 .المشاركة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم منهو تمكين الشباب والنساء ومن هذه الخطة 

 ، تم إنشاء المجلس26-1023وطنية الفلسطينية وخطة التنمية ال 21-1022ونتيجة لخطة قطاع التعليم 

، من خالل التعاون بين وزارة 1026فبراير عام شباط/في لتعليم التقني والمهني والتدريب ل الفلسطيني األعلى

يم التقني إنشاء وتطوير مؤسسات التعل فيدور المجلس يكمن  .العمل الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي

طالب في التعليم التقني والمهني في السنوات  30.000و 10.000بين  إلى تسجيل ماالمجلس هدف يو .والمهني

و هذه أول خطوة ملموسة نح .درجة البكالوريوس في المهن التقنية على ونخريجال وسيحصلالقليلة المقبلة، 

 .تطوير قطاع التدريب التقني والمهني التي تم ذكرها في خطط التنمية الوطنية المختلفة

 الستخدام وروح المبادرةاالمهارات وقابلية   7.1.3

قرار وب .تحت إشراف وزارة العمل 1001أنشئ الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية عام 

 مزيدا الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية ، أعطي1023عام  الوزراء الفلسطينيمن مجلس 

من خالل  هأنشطة خلق فرص العمل وعلى هذا النحو تم مؤخرا تعزيز كافةمنظمة مظلة ل من الزخم بوصفه

ظمة العمل تنظيمي )منم الموظفين الفنيين، وتنفيذ برامج بناء القدرات وتنقيح و تحسين هيكلها ال زيادة عدد

مات الخدو، تشغيلمخططات ال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعيةيوفر  .(1026الدولية، 

ويهدف إلى دعم العاطلين عن العمل من خالل دعم األجور  إدارة األعمالاالستشارية التجارية، ودعم 

 .والتسهيالت االئتمانية الميسرة

مشاريع ال"إطالق برنامج مؤخرا تم ل الحر نظرا للقيود على خلق فرص العمل تعزيز ثقافة العم ظل في

الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية لتوفير التمويل الالزم لبدء من قبل  فلسطين"الناشئة في 

ديد من البرامج، مثل العيجري في التعليم الثانوي تنفيذ  .ألفكار الريادية، خاصة بالنسبة للنساء والشبابتنفيذ ا

مبادرة  لىتعرف ع"منظمة العمل الدولية برنامج أنحاء العالم( و كافةإنجاز )جزء من إنجازات الشباب في 

تقديم خدمات تطوير مؤسسات التمويل األصغر المختلفة توفر وعالوة على ذلك،  ."للشباب إدارة األعمال

رنامج ببلغ عدد المنتسبين إلى حتى اآلن،  .وجيه والحضانةاألعمال غير المالية، بما في ذلك التدريب والت

طالب في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والمدارس الثانوية  7000 إدارة األعمالتعرف إلى 

ل من الضفة الكليات التقنية في ك فيقريبا سيتم تطبيق ذلك  .المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

 .الغربية وقطاع غزة

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( من خالل مكتبها التمثيلي في رام هللا منظمة وتنفذ 

شبكات تواصل الشباب في منطقة البحر األبيض االتحاد األوروبي بعنوان "بتمويل من  اإقليمي امشروع

المهارات التي من شأنها باليونسكو حاليا على وضع نموذج التنبؤ تعمل هذا المشروع،  من خالل ."المتوسط

المتوقع  ومن .المهارات ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني العرض علىأن تساعد في تحديد عدم التطابق بين 

لمؤهالت ا ساعد الشباب في تحديد ما سيم مقبلة،إلى خمس سنوات  لما يصلعلى التنبؤ  اقادرالنموذج كون يأن 

المتوقع  ومن .وفقا لحجم الطلب المتوقع لسوق العمل في النموذجإليها األكاديمية أو المهنية التي يجب السعي 
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 حتى يستفيد منه كل منالنموذج األول تم تحديد  .1026يونيو حزيران/بحلول  اجاهزهذا النموذج كون يأن 

 فلكافة الوظائالمهارات في سوق العمل  الفجوات في كما أنه سيتم تحديد الشابات والشبان على حد سواء،

 .الجندر( وسيوفر بيانات مفصلة حسب 03 -لتصنيف الدولي الموحد للمهن ل)وفقا 

جية تطوير االستراتي على شبكات تواصل الشباب في منطقة البحر األبيض المتوسطمشروع ويعمل 

 وقد تم تشكيل .للشباب والرياضة مع المجلس األعلى الفلسطيني راكةبالش 1011-1027الوطنية للشباب 

فريق استشاري وطني من الوكاالت الدولية والمنظمات المعنية، باإلضافة إلى عدد من المنظمات الشبابية 

 .والشباب في وسائل اإلعالم والمناداةسياسات الشباب والشباب،  تشغيلأساسي في مجاالت  العاملة بشكل

 العمل الالئق 7.1.3

يق العمل تحق إن  .قد ورد ذكر العمل الالئق كهدف في مختلف خطط التنمية الوطنية للسلطة الفلسطينية

 .هو التحدي الحقيقي في ظل التقلبات االقتصادية الناجمة عن سياسة االحتالل واإلغالق اإلسرائيليةالالئق 

مل الالئق لعل البرنامج الفلسطيني سطينية المحتلةاألرض الفلمنظمة العمل الدولية في طورت ، 1021في عام 

ن قبل م األطراف البرنامج الفلسطيني للعمل الالئق الثالثي ليشكتم توقد  .26-1021للفترة  األطرافالثالثي 

، فضال عن منظمة العمل ائية لألمم المتحدة لدولة فلسطينوزارة العمل الفلسطينية وإطار المساعدة اإلنم

)ب( تعزيز فرص العمل  ؛ويهدف البرنامج إلى: )أ( تعزيز حقوق العمال وتحسين إدارة سوق العمل .الدولية

)ج( تسهيل تطوير نظام متكامل للضمان االجتماعي، وتوسيع و ؛ينوفرص العيش للنساء والرجال الفلسطيني

 .األرض الفلسطينية المحتلةالمحتاجين في  كافةنطاق الحماية االجتماعية ل

لضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم من قبل مجلس الوزراء لول قانون اعتمد أ

)منظمة  1026مارس آذار/ 7وقعه الرئيس محمود عباس يوم  وقد 1026فبراير شباط/ 26الفلسطيني يوم 

مكافحة الفقر  نظام الضمان االجتماعي الذي سينشأ على أساس قانون جديد إلىيهدف  .(1026العمل الدولية، 

( 7وهو يعتمد على نظام معاشات موظفي الخدمة المدنية )قانون التقاعد العام رقم ) .واالستبعاد االجتماعي

(، ومنظمة العمل الدولية للضمان االجتماعي )المعايير 1000لسنة  7(، وقانون العمل )رقم 1002لسنة 

 .الدولية أفضل الممارساتو(، 201)رقم  2121الدنيا،( 

 اآلثار المترتبة على السياسات 7.2

ة في منطقة أعلى معدل للبطال األرض الفلسطينية المحتلةالشباب في تشكل نسبة العاطلين عن العمل بين 

لى مترتبة عآثار له الشباب  في سنالفشل في العثور على عمل الئق إن  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

كل لتحسين سوق العمل بش امسبق االشباب شرط تشغيليعتبر وهكذا،  .مالمهنية على مدى دورة حياته همأنماط

 .، وبالتالي لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقراألرض الفلسطينية المحتلةعام في 

 أن الشعب الفلسطيني، بما في ذلك بواقعتأثرت  ستطالعأن نتائج اال يدركونواضعي هذا التقرير إن 

تفاقم الوضع  قدو .حد من التقدم في التنمية البشرية واالقتصاديةتحالة من االحتالل يبقى رازحا تحت الشباب، 

ركود النمو واألزمات مما يؤدي إلى االقتصادي من خالل االنقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 

ا إلى ومع ذلك، استناد .ئيالمالية المستمرة وارتفاع معدالت البطالة، فضال عن زيادة الفقر وانعدام األمن الغذا

ألرض ااالعتبار التحديات الكبيرة التي تواجه بومع األخذ  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعنتائج 

 .االت التاليةفي المج ، يمكن النظر في تطوير المزيد من السياسات وبرامج تشغيل الشبابالفلسطينية المحتلة

التي ة تفاقياليقوم على إعادة النظر في بروتوكول باريس )ا د الكليسياسة االقتصاجديد لتصميم إطار  .2

يجب التأكيد  .وإسرائيل وبقية العالم( األرض الفلسطينية المحتلةتهدف إلى تنظيم العالقات االقتصادية بين 

افز وينبغي أن يتضمن اإلطار حو .األرض الفلسطينية المحتلةب الخاصةعلى مراجعة حرية التجارة واالستثمار 

راء تحسين ما و .لالستثمار في القطاعات القائمة على التكنولوجيا، والتي يمكن أن توفر فرص العمل للشباب

حلول من جانب الطلب على خلق ومتطلبات سوق العمل، هناك حاجة إلى إيجاد المواءمة بين نظام التعليم 

ا يتطلب جهود سياسة منسقة لدعم الطلب الكلي من خالل سياسات وهذ .فرص عمل إضافية للمهنيين الشباب

تشغيل وتعزيز محركات النمو من خالل توازن مناسب من النمو القائم على التصدير لاالقتصاد الكلي الداعمة ل

 .والتوسع في األسواق المحلية
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في المائة من  12ر من أكث .في وقت مبكر يالمدرس التسرب، ومنع للجميعضمان الحصول على التعليم  .1

ي االمتحانات عن الفشل ف دراستهم بسببالمدرسة قبل إكمال  تسربوا من األرض الفلسطينية المحتلةالشباب في 

يمية أن وتشير النتائج التعل لتسرب المدرسي.وعدم وجود مصلحة في التعليم باعتبارها األسباب الرئيسية ل

هذه هناك عدة أسباب ل .للتعليم ال تزال غير معترف بها عالميا الشخصية واالجتماعية واالقتصادية المنافع

الحالة، بما في ذلك خصائص وأداء نظام التعليم، وارتفاع معدالت البطالة بين الشباب ومستويات منخفضة 

 .عمل فرص إيجادسيكون من الصعب نطباع بأنه حتى مع وجود التعليم، المن خلق فرص العمل، التي تعطي ا

الة إلى هذه الحدعو ت .الشباب واألسر أنه ليس من المجدي االستثمار في التعليم على المدى الطويل يرىلذلك، 

ينبغي على البرنامج أيضا تقديم المساعدة إلى الشباب األكثر  .برنامج لزيادة الوعي بأهمية التعليموضع 

ب من لتسرباعتبارها السبب الرئيسي لصادية نتائج االستطالع إلى العوامل االقت ولكن لم تشر .حرمانا

ة في أدنى بمسار التبعي بشكل قويتظهر أن التحصيل العلمي يتميز  ستطالعاالومع ذلك، فإن نتائج  .المدرسة

دورهم هم ب غير المتعلمين على اإلطالق الشبابمن المرجح أن يكون آباء  .طيف التحصيل العلميمستوى من 

فية لشباب الذين، نظرا خلك، ينبغي إيالء اهتمام خاص في البرنامج لمساعدة اولذل .غير متعلمين على اإلطالق

دخل الوالتعليم المنخفض،  ويبقوا في فخإلى الفئات ذات الدخل المنخفض  ينتموامن المرجح أن أسرهم، 

 .المنخفض

 

وى خارج الق شابات بقاء ثمانية من أصل عشر مع .ين في نتائج سوق العملجندرتقليل الفجوات بين ال .1

هذا الوضع في السنوات  )وتفاقممن معدالت البطالة في المائة  20كثر من أل ومواجهة النسبة الباقيةالعاملة 

غير  .اتسياسمرحلة الحقة في وضع ال اعتبرمن الواضح أن خلق فرص العمل للشابات الفلسطينية األخيرة(، 

خطة ل هي جوانب رئيسية ااقتصاديالمرأة تمكين ين في سوق العمل والعمل على جندرتعزيز المساواة بين الأن 

وزارة العمل بهدف تعزيز العدالة االجتماعية من  التي أسستهاالتنمية الوطنية واللجنة الوطنية لعمل المرأة 

للنساء  لفرصاجهود التشريعية لتعزيز تكافؤ ال غير أن .ين في عالم العملجندرخالل تعزيز المساواة بين ال

االبتكار في تصميم السياسات  وهناك حاجة إلى .ر جنبا إلى جنب مع اجراءات عمليةليست كافية ما لم تس

وتنفيذها لتوسيع نطاق مجموعة المهن التي تعتبر مقبولة للشابات، والذهاب أبعد من العمل في القطاع العام 

صاحبات  نساءالفي تعزيز ودعم كل من  أن تنظرالمثال، يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية، على سبيل  .المعتاد

ي المؤسسات ين فجندرالفصل بين القد يبدو  .فتح فرع ألحد البنوك ال تعمل فيه سوى النساء، مثل المؤسسات

لمساعدة او البالدفي  النساءالتصدي لتحدي البطالة بين  من أجل هو ضروريولكن قد يكون بالضبط ما  امتطرف

 .اجز الثقافيةفي كسر الحو

 

أصبحت الحاجة إلى توفير البدائل للتعليم األكاديمي التقليدي  .تطوير وتوسيع التدريب المهني والتقني .3

ي المجتمع ف جيدةالتعليم المهني إذ ليست النظرة إلى  .قضية ملحة األرض الفلسطينية المحتلةللشباب في 

بمجرد  .تؤدي إلى درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا الشباب الدراسات األكاديمية التييفضل  .الفلسطيني

عن المهن التي تتناسب مع مؤهالتهم، وتحديدا الشابات لشباب يبحث اعلى شهادات التعليم العالي  حصولهم

العمل  عاطلين عن أنفسهمالشباب والشابات غالبا ما يجد ونتيجة لذلك،  .المشرعين أو المهنيين وأ المدراءمثل 

لة قيتعايش هذا الوضع مع وجود نسبة عالية جدا من  .كتابية عادة، تكون مؤهالتهم أكبر منها، وظائفأو في 

التعليم األساسي فقط الذين أنهوا في المائة من السكان الشباب  22.2مع ، األرض الفلسطينية المحتلةفي  التعليم

ول المهني، بالتوازي مع زيادة توعية اآلباء حبرنامج تشجيع الطالب نحو التعليم التقني ولذا فإن  .على األكثر

فضل أ .أولوية عينهنظام المهني التعزيز  يجب أن يكون األهم من ذلك، .التعليم التقني والمهني، أمر ضروري

 .ملايجاد ع فرصة الشباب يقدماألسر والشباب أنه يعمل، وهذا يعني أنه  يرىطريقة لتحسين سمعته هي أن 

إنشاء وتطوير ب وبالتالي، ينبغي البدء .للشابات، وليس فقط للشبان شاماللمهني م الفني واويجب أن يكون التعلي

ن شاملة للشباب الذيهذه البرامج من أجل أن تكون  .مؤسسات التعليم التقني والمهني في العامين المقبلين

يث تعليم األكاديمي بحيرغبون في مواصلة تعليمهم لمستوى درجة البكالوريوس، ال بد من دمجها في نظام ال

 .المهنيالتعليم التقني و حصولهم على شهادةالتعليم العالي بعد  دراستهم في للطالب االنتقال إلى يستطيع

 

أن نظام التعليم ال يوفر  ستطالعاالتكشف نتائج  .تحسين التعاون بين نظام التعليم وأصحاب العمل .2

 يهوالطريقة الوحيدة لتحسين مالءمة المناهج التعليمية  .الخريجين مع المهارات المطلوبة في سوق العمل

لى عوينطبق هذا في نهاية المطاف  .تحسين التكامل بين نظام التعليم من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى

 .الثانوي والعالي، والتعليم األكاديمي والمهني على حد سواءالتعليم في  تحديدامستويات التعليم، ولكن  كافة

اعتبار مجموعة متنوعة من آليات التعاون لتعزيز مشاركة أصحاب العمل في إعداد القوى العاملة في ويمكن 

نظم بشكل صحيح حول مجموعة من األهداف، إذا  .برامج التدريب الداخلي هي مثال على هذه اآللية .المستقبل

حجر لتدريب ا قد يشكلمكلفة، ال معه على أنه فرصة للتعلم وليس فرصة لتوفير اليد العاملة غير وتم التعامل
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قبل  لديهم خبرة عمالالعمل  أصحابطلب يفي كثير من األحيان  .باتجاه فرص العمل الالئق للشباب األساس

وتشمل  .تساعد الشباب للوصول إلى سوق العمل أن أن يتم التعاقد، ويمكن لبرامج التدريب على المدى القصير

ة، التي تشرف على العمليات الجارياألطراف ثالثية المؤسسات القطاعية  تعقيدا إنشاءكثر األآليات التعاون 

 .من المهارات وتحديث المناهج الدراسية ومنح الدرجات االحتياجاتمثل استعراض 

 

النقابات دورها في تؤدي يجب أن  .تحسين ظروف العمل من خالل ضمان حقوق متساوية للعمال الشباب .6

 .يإضافتسديد أجور العمل لوقت و واإلجازات المدفوعةحماية حقوق العمال الشباب لتغطية التأمين الطبي 

أصحاب العمل بمعايير العمل من خالل تفتيش العمل  التزامساعد على ضمان تيمكن للحكومة أيضا أن 

بالتالي، و .يعملون على أساس اتفاق شفهي فقط أن غالبية الموظفين الصغار كانوا ستطالعاال ووجد .القسري

 ان تفعيل منظمات .استخدام عقود عمل مكتوبة إلى تعزيز من أجل دعم تنفيذ حقوق العمال الشبابيحتاج 

مؤسسات سوق العمل  بما أنالعمال يكون خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل وتطبيق الحقوق في العمل، 

 .هي دعائم العمل الالئق

 

بهدف ربط  .العثور على عمل، بما في ذلك مكاتب التشغيل العامة من أجلسيع المؤسسات الرسمية تو .7

مذكرات  1021وقعت وزارة العمل في نهاية عام  ،بشكل أفضل سوق العمل احتياجاتالمخرجات التعليمية و

في عام  .(36 .، صب 1021)منظمة العمل الدولية،  تشغيلتفاهم مع عشر جامعات إلنشاء مراكز خدمات ال

تائج نمما بدى انه قد أثمر إيجابيا، نظرا ل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية، تم تعزيز 1023

اكز مسجلين في مرث الشباب العاطلين عن العمل تبين أن ثل التي االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالع

ومع ذلك، هناك دائما مجال للتحسين في تحسين الخدمات لتلبية الطلب على الخدمات بين الشباب  .تشغيلال

 .العاطلين عن العمل ووضع استراتيجيات التوعية للشباب الذين تخلوا عن البحث عن عمل

 

ابير الخاص وطو هملحساب العاملينفي المائة من العمال الشباب  6.1مع فقط  .تشجيع مشروعات الشباب .3

 لىإجذب المزيد من الشباب هي محاولة سياسة لة الواضحة لستجابتكون االطويلة للباحثين عن عمل بأجر، 

في المناهج الدراسية، ويمكن توسيع نطاق  إدارة األعمالوفي هذا الصدد، يمكن إدخال دورات  .إدارة األعمال

ة جذاب ياخيارا مهن إدارة األعماللجعل لمزيد قد تكون هناك حاجة إلى القيام بابرامج تنمية المشاريع، ولكن 

ستوى رفع م فييساعد تالحمالت الترويجية التي تركز على قصص نجاح رواد األعمال الشباب قد  .للشباب

الشباب العاملين لحسابهم الخاص حصة  يشكلأنه في حين  ستطالعاال وقد أظهر .العمل الحرالوعي وجاذبية 

يبدو أنهم اختاروا  .إدارة األعماللديهم موقف إيجابي جدا نحو فهم من فرص العمل للشباب،  فقط صغيرة

بكونه عدم حددوا أكبر عائق يواجهونه لقد  .إلى ذلك بحكم الضرورة واالعمل الحر، بدال من أن يضطر

 الفعلب معدومةهي ومن آليات التمويل الرسمية منخفضة جدا،  كما أن استفادتهم .تمويلالحصول على خيارات 

تم إذا  .ابمناسبة للشبالتطوير المنتجات  الصغيرةلذا يجب على البنوك ومقدمي خدمات التمويل  .بين الشابات

لمنتجات ا قد تؤدي، الشباب الواقعية احتياجاتالتجارية للمؤسسات المالية و االحتياجاتلتلبية كل  تصميمها

 .ناجحة على كافة األصعدةزة، المالية المسؤولة اجتماعيا إلى نتائج ممتا

 

إيجاد ن . إطراف بشأن تشغيل الشباب أن يسفر عن نتائج عمل أفضليمكن للتعاون الثنائي والثالثي األ .1

وهذا  .ألطرافا وسوق العمل للشباب يتطلب التعاون الثنائي والثالثي تشغيلبيئة مواتية لنجاح تنفيذ تدخالت ال

السلطة الوطنية ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية في  .يل الشبابما تؤكده نتائج تقييم برامج تشغ

محددة خاصة بها ومن خالل  بوصايات، من خالل الوفاء تؤديهكافة لديها دور  األرض الفلسطينية المحتلة

 .مشتركة من أجل تعزيز العمل الالئق للشباب في البالدالالجهود المتضافرة و

 

لعديد من البرامج ل لقد تم التخطيط .العمل للمنظمات ذات الصلة بالشباب تشكيل مجموعة تنسيق .20

عدم وجود تنسيق بين المنظمات الدولية والحكومية وغير غير أن  .والمشاريع لتشغيل الشباب وتنمية المهارات

ظمة من منتألف ت يةتشكيل مجموعة عمل قطاعفي حين أن  .ؤدي إلى إهدار الجهودالعاملة يمختلفة الالحكومية 

جلس والموزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم العالي، والعمل الدولية واليونسكو وإطار عمل األمم المتحدة، 

لتدريب المهني والتقني، والمجلس األعلى للشباب والرياضة، ومجلس التعليم العالي )بما في ذلك األعلى ل

يساعد على ضمان تنسيق األنشطة، ومنع س العاملةولية الجامعات الكبرى( وغيرها من المنظمات المحلية والد

 .نتائج متداخلةالتوصل إلى إمكانية 
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 تعاريف إحصاءات سوق العمل       1الملحق 

 

 يتم تعريف الوحدات التالية وفقا لمعايير المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل: .2

 

 :مرجعيخالل أسبوع  الذينسنة أو أكثر  22األشخاص من سن  كافة يشملون نالعاملو .ا

 ( لمدة ساعة واحدة على األقل؛يأو عين ي)نقد دخلر أو وا مقابل أجعمل -

ة(، استراحة لنشاط الشرك ،الدراسات اإلجازة،مؤقتا عن العمل )على سبيل المثال بسبب المرض،  ينغائب واكان -

 .وظائفهمبمي ارتباط رس مولكن كان له

 .بعض العمل بدون أجر لتحقيق مكاسب األسرة أدوا -

 

عاما أو أكثر الذين يستوفون الشروط  22األشخاص من سن  كافة يشملونبدقة(  ين)محدد ن عن العملوالعاطل .ب

 الثالثة التالية خالل األسبوع المرجعي:

 أعاله(؛ المذكور)وفقا للتعريف  يعملوالم  -

 ؛إجراءات ملموسة لبدء مشاريعهم الخاصة وابنشاط عن وظيفة أو اتخذ بحثوا -

 .أسبوعين بعد األسبوع المرجعيخالل لبدء العمل  كانوا متوفرين -

 

 عرفونيفي فئة العاملين أو في فئة العاطلين عن العمل في قوة العمل ) ينيتم تصنيف األشخاص غير المدرج ال .ج

 .(يننشطالغير أيضا باسم 

 

على  ،توظيف صريح أو ضمنييصنف السكان العاملين على أساس عقد  تشغيلوضع الالدولي ل التصنيفن إ .1

 النحو التالي:

 

العمال الذين يشغلون نوعا من الوظائف التي تعرف بأنها  هم كافة( وأيضا عمال بأجر أو راتب) ونموظفال .أ

ية منحهم مكافآت أساستصريحة )مكتوبة أو شفهية( أو ضمنية  يحملون عقود تشغيلمدفوعة"، حيث الوظائف ال"

 .غير مباشرة تعتمد على إيرادات الوحدة التي يعملون فيها

 

نوع من  ويعملون في، شريك واحد أو أكثرالذين يعملون لحسابهم الخاص أو مع العمال  هم العمل أصحاب .ب

األجر اعتمادا مباشرا على األرباح يعتمد ة حيث " )أي وظيفالعمل الحرالوظائف التي تعرف بأنها "وظائف 

واحد أو أكثر ص مع شخ، على أساس مستمر، تعاقدواالمحققة من السلع والخدمات المنتجة(، وبهذه الصفة، وقد 

 .لديهم كموظف يعمل

 

ويعملون في نوع هم الذين يعملون لحسابهم الخاص أو مع شريك واحد أو أكثر،  ن لحسابهم الخاصوالعامل .ج

"، ولم يتعاقدوا، على أساس مستمر، مع أي شخص للعمل العمل الحرمن الوظائف التي تعرف بأنها "وظائف 

 لديهم كموظف.

 

" كعاملين لحسابهم العمل الحر"وظائف يعملون في الذين  هماألجر(  ي)غير مدفوع عمال األسر المساهمين .د

 .عينه شخص ذو صلة يعيش في المنزل موجهة نحو السوق يشغلها مؤسسةالخاص في 

 

لي الموحد التصنيف الدوالرئيسية، وفقا للتصنيف الدولي الموحد للمهن ) مهنتهمحسب أيضا  الموظفون صنفي .1

 .(03 -للمهن 

 

معا على إنفاق دخلهم لتلبية  ويعملوناألشخاص الذين يعيشون معا  مجموعاتأو غيرها من  العائلةهي  األسرة .3

، وكذلك األسرةفيه قيم تويشمل مفهوم األسرة األعضاء الحاضرين في المكان الذي  .ت األساسية للحياةالضروريا

ه، ما م أو غيري ذلك في الخارج، للعمل أو التعلمؤقت ويعيشون في أماكن أخرى، بما ف الغائبين بشكلاألفراد 

من رة "أسبأسرة )أيضا  أن يصنفوحده  لشخص يعيش ويمكن .تجاوز إقامتهم في بلد أجنبي سنة واحدةتال  تدام

أن تتواجد في ة المؤلفة من شخص واحد سرةيمكن لأل .ال ينتمي بالفعل إلى وحدة أخرى كان"( إذا شخص واحد

 .مع السكان اآلخرين ةسرطالما لم يتم فيها تقاسم دخل األ مشتركة، تعتبر وحدة مستقلة،شقة منفصلة أو 
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مقابلة البوع أس الذي يسبقلنشاط االقتصادي، هو األسبوع اأسئلة يها والتي ترتبط ، الفترة المشمولة بالتقرير .2

 .أسبوع تقرير على مدار السنة( 21)

 

 لوحداتاولكن خارج نطاق  االنتقال من المدرسة إلى العمل استطالعيتم تعريف الوحدات التالية أيضا في تحليل  .6

 ( أعاله:2سوق العمل المشار إليها في البند ) حصاءاتلي إلالتي تم تحديدها ضمن اإلطار الدو

 

 .أعاله( ب 2من البند  البحث عن عملللعمل )تخفيف معايير  ومتوفربدون عمل  شخص –واسعة الالبطالة  .ا

 

ن العاطلين عو، غير المنتظم تشغيلالشباب في ال حصص مجموع – العمل في معدل االستخدام غير الكافي .ب

( ينر نشطغيغير طالب ي قوة العمل وال في التعليم/ التدريب )ف لذين ليسوااالعمل )التعريف الواسع( والشباب 

 .كنسبة مئوية من السكان الشباب

 

 العقد شهرا أو أكثر في مدة 21أو مكتوبة( لمدة  شفويةعقود )يملكون  نالذيالعمال مجموع  – العادي تشغيلال .ج

 .وبالتالي فإن المؤشرات هي مزيج من المعلومات عن حالة ظروف العمل والعقد ؛عملال أصحابو

 

 العيعتبرها المشاركون في االستطيعني وظيفة  لصاحب الوظيفة؛أساس التقييم الذاتي  على –المرضي مل الع .د

 ." لمسار العمل المرجو منها في تلك اللحظة في الوقت المناسبة"صالح

 

 .العقد شهرا أو أكثر في مدة 21( لمدة شفوية أو مكتوبةعقود )يملكون  نالذي العمال – مستقرةفرص عمل  .ـه

 

 .أشهر 21مدتها أقل من ( شفوية أو مكتوبةعقود )يملكون  نالعمال الذي – المؤقت تشغيلال .و
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 جداول إحصائية إضافية      2الملحق 

 التحصيل العلمي للشباب وأهل الشباب 1أ.الجدول 

  
 األم األب شباب

 % عدد % عدد % عدد

لمرحلة االبتدائية )بما في أقل من ا
 تعليم (ال يوجد ذلك 

172 174 21.9 162 216 11.6 205 184 14.6 

 51.8 937 725 48.0 190 673 29.6 963 232 ابتدائي

 – – – – 1.4 824 10 مهني )الثانوي (

 20.0 955 279 17.2 372 241 16.8 937 131 ثانوي

 5.8 64 814 7.6 212 106 8.1 530 63 المهني ما بعد الثانوي

 7.5 162 105 15.2 502 213 22.3 228 175 مرحلة ما فوق الثانوي

 0.4 941 4 0.4 153 6 – – غير متوفر

 100 644 402 1 100 644 402 1 100 656 786 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المصدر: 

 مقارنة بين مستوى التعليم المكتمل للشباب ومستوى أهلهم التعليمي 2أ.الجدول 

 مستوى التعليم المكتمل

 مقارنة مع األم مقارنة مع والده

يتمتعان الوالدان 
 بمستوى تعليم أعلى

الوالدان 
يتمتعان 
بمستوى 

 تعليمي أقل 

 مستوىنفس 
 الوالدين

الوالدان 
يتمتعان 

 بمستوى تعليم
 أعلى

الوالدان 
يتمتعان 
بمستوى 

 تعليمي أقل 

نفس 
مستوى 
 الوالدين

 66.6 0.0 33.4 70.6 0.0 29.4 أقل من االبتدائي

 15.9 22.3 61.8 25.7 19.5 54.8 ابتدائي

 24.0 76.0 0.0 30.0 70.0 0.0 (يمهني )الثانو

 6.9 72.6 20.5 16.5 69.6 13.9 ثانوي

 8.4 85.1 6.5 13.9 75.1 11.1 المهني ما بعد الثانوي

 0.0 87.1 12.9 0.0 71.7 28.3 البكالوريوس والدراسات العليا

 21.3 46.2 32.4 27.2 40.6 32.2 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي المصدر: 

 ينمجال الدراسة المفضل لدى الطالب الشباب الحالي 3أ.الجدول 

 ستطالعاالمجال  
 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 12.6 160 34 6.2 133 13 9.8 293 47 تدريب المعلمين والتعليم

 4.6 466 12 0.7 502 1 2.9 969 13 العلوم اإلنسانية

 4.5 079 12 2.5 326 5 3.6 405 17 العلوم االجتماعية والسلوكية

 2.1 621 5 3.0 296 6 2.5 917 11 الصحافة واإلعالم

 11.2 443 30 18.7 401 39 14.5 844 69 االعمال واالدارة

 2.5 748 6 2.7 737 5 2.6 484 12 القانون

 2.1 609 5 1.0 161 2 1.6 770 7 علوم الحياة

 1.7 731 4 0.5 040 1 1.2 771 5 الرياضيات واإلحصاء

 2.7 356 7 5.4 373 11 3.9 729 18 علوم الكمبيوتر

 3.3 966 8 7.6 993 15 5.2 959 24 هندسة

 0.0 0 0.0 65 0.0 65 هيكل البناء 

 5.6 255 15 5.6 835 11 5.6 090 27 الصحة

 0.3 807 0.6 284 1 0.4 091 2 خدمات شخصية

 3.7 996 9 2.2 560 4 3.0 556 14 التخصص اآلخر

 0.0 0 1.7 494 3 0.7 494 3 المدرسة الثانوية
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 32.1 159 87 29.7 677 62 31.1 835 149 أدبي/الثانوي

 7.9 316 21 8.9 851 18 8.3 167 40 العلمية/الثانوي

 1.4 686 3 0.5 009 1 1.0 695 4 الثانويالتداول 

 0.1 346 0.7 524 1 0.4 870 1 الصناعيةالثانوية/

 0.1 308 0.0 0 0.1 308 الزراعيةالثانوية/

 1.7 509 4 1.7 519 3 1.7 028 8 غير معروفالثانوية/

 100 559 271 100 781 210 100 341 482 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء المصدر: 

 ن عن العمل حسب مستوى دخل األسرةوالشباب العاطل 1أ.الجدول 

 مستوى دخل األسرة
 ذكر انثى  مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 9.7 093 12 16.3 147 10 11.9 240 22 نوالميسور

 6.5 105 8 10.8 711 6 7.9 816 14 الحال وإلى حد ما ميسور

 54.1 648 67 54.1 585 33 54.1 233 101 حول المعدل الوطني

 25.4 792 31 16.4 154 10 22.4 946 41 فقراء إلى حد ما

 4.3 359 5 2.5 525 1 3.7 885 6 اءرفق

 100 997 124 100 123 62 100 120 187 مجموع

 .يعتمد مستوى دخل األسرة على التقييم الذاتي من المشاركين الشبابمالحظة: 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 (NEETالعاملين أو الموظفين أو المدربين ) توزيع الشباب غير 2أ.الجدول 

  
 ذكر انثى  مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 44.6  21.6  32.8  شباب غير العاملينالمعدل 

 66.4 675 305 33.6 994 154 100 669 460 الشباب غير العاملينتوزيع 

       :ومنها

غير الطالب العاطلين عن 
 العمل

155 711 33.8 102 834 66.3 52 877 17.3 

 82.7 799 252 33.7 160 52 66.2 958 304 ينشطانالغير الطالب غير 

 100 675 305 100 994 154 100 669 460 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 والعاطلين عن العملطرق البحث عن عمل للشباب العاملين  3أ.الجدول 

 المنهجية
 عاطلين عن العمل  العاملين 

 % عدد % عدد

 25.1 365 46 2.7 559 10 تشغيلمسجلة في مركز 

 2.8 089 5 0.3 271 1 إعالنات الوظائف اإلجابة عن /معدة

في المصانع والمزارع أو غيرها من أماكن  مباشر استفتاء
 العمل

44 965 11.5 109 359 59.1 

 19.3 684 35 0.0 0 اختبار أو مقابلةأخذ 

 87.5 834 161 72.6 423 284 أصدقاء أو أقارب سؤال 

 8.4 587 15 0.4 731 1 العاديلعمل في اتعيينهم  لحينر في الشارع انتظاال

عن أرض أو آلية لبدء األعمال التجارية الخاصة البحث 
 أو الزراعة

23 502 6.0 7 542 4.1 

 67.0 960 123 6.5 578 25 طريقة أخرى

 100 005 185 100 030 392 مجموع

 .وظائفهم الحالية للحصول علىالسؤال الطريقة المستخدمة يحدد مالحظة: بالنسبة للشباب العاملين، 
 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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 تشغيل الشباب حسب القطاع الكلي للتشغيل  3أ.الجدول 

 0مراجعة 
 بطاقة تعريف الطالب

 انثى ذكر مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 8.0 891 3 7.8 638 26 7.8 529 30 زراعة

 15.9 698 7 39.1 443 134 36.3 141 142 صناعة

 76.1 869 36 53.1 490 182 56.0 359 219 خدمات

 100 458 48 100 571 343 100 030 392 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 معدالت الرضا الوظيفي )%(  0أ.الجدول 

 انثى ذكر مجموع الخصائص

 المكتملمستوى التعليم 

االبتدائية )بما في ذلك أقل من المرحلة 
 (أي تعليم

74.1 74.8 32.7 

 85 73.3 74.1 ابتدائي

 – 91.1 91.1 (المهني )الثانوي

 94.9 82.5 83.9 ثانوي

 85.8 50.2 59.5 المهني ما بعد الثانوي

 75.9 74.3 74.7 القطاع الثالث

 السكنمكان 
 92.5 73.5 76.1 ريفي

 80.1 74.7 75.4 مدني

 الوضع المالي

 84.7 85.7 85.6 نوالميسور

 100 86.5 88.2 الى حد ما الحال وميسور

 85.6 74.1 75.4 حول المعدل الوطني

 66.2 45.8 48.4 فقراء إلى حد ما

 32.2 60.3 51.8 اءرفق

 نوع العمل

 84.9 75 76.1 منتظم

 77.7 72.6 73.4 غير منتظم

 100 73.6 93.4 رسمي

 81.6 92 74.6 غير رسمي

 عدم تطابق المؤهالت

 71 70.6 70.7 خالل تعليما

 88.2 75.1 76.1 نقص التعليم

 79.6 71.8 73.2 مطابقة

 75.5 82.9 74.5  مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 توزيع المرحلة االنتقالية المفصلة حسب منطقة السكن 9 أ.الجدول 

 مرحلة انتقالية
 غزة الضفة الغربية مجموع

 % عدد % عدد % عدد

 انتقال

 6.7 038 36 14.1 034 121 11.2 072 157 وظيفة مستقرة ومرضية 

 2.4 138 13 3.6 562 30 3.1 700 43 وظيفة مستقرة ولكن غير مرضية

 0.5 856 2 2.9 328 25 2.0 184 28 وظيفة مرضية ولكن مؤقتة 

 9.6 032 52 20.6 925 176 16.3 956 228 مجموع

 فى المقابل

 26.7 507 144 10.3 063 89 16.7 569 233 عن العمل حاليا عاطل

 3.9 213 21 6.2 022 53 5.3 235 74 يعمل حاليا )عامل األجور( في وظيفة مؤقتة

 1.5 960 7 1.7 725 14 1.6 685 22 الخاص وغير راض حاليا لحسابهيعمل 

 17.7 011 96 8.4 539 72 12.0 550 168 نونشطالطالب ال
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 4.4 782 23 8.1 003 70 6.7 785 93 ملللع ستقبليط الميخطتشباب نشط مع ال

 54.2 472 293 34.8 352 299 42.3 824 592 مجموع

دأ بياالنتقال لم 
 بعد

 29.2 677 37 33.6 149 289 31.9 438 447 ال يزال في المدرسة، ودراسة

غير فعال وليس في المدرسة، مع عدم وجود 
 خطط مستقبلية للعمل

133 315 9.5 95 638 11.1 541 470 7.0 

 36.2 147 579 44.7 787 384 41.4 753 580 مجموع

 .6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي المصدر: 

 ظيفةشباب المنتقل حسب الفئة الفرعية والوال  11الجدول أ.

التصنيف الدولي  عمل حر مرض  وظيفة مؤقتة مرضية فرص عمل مستقرة  

 % عدد % عدد % عدد % عدد 48 الموحد للمهن

 مدراء 11.2 072 157 6.7 038 36 14.1 034 121 11.2 072 157

 المهنيون 3.1 700 43 2.4 138 13 3.6 562 30 3.1 700 43

28 184 2.0 25 328 2.9 2 856 0.5 28 184 2.0 

الفنيون 
والمتخصصون 

 المساعدون

 عمال الدعم المكتبي 16.3 956 228 9.6 032 52 20.6 925 176 16.3 956 228

233 569 16.7 89 063 10.3 144 507 26.7 233 569 16.7 
عمال الخدمات 

 والمبيعات

74 235 5.3 53 022 6.2 21 213 3.9 74 235 5.3 

العاملون في الزراعة 
والغابات وصيد 
األسماك العمال 

 المهرة

22 685 1.6 14 725 1.7 7 960 1.5 22 685 1.6 

الحرفيون والعاملون 
في المهن ذات 

 العالقة

168 550 12.0 72 539 8.4 96 011 17.7 168 550 12.0 

مشغلو اآلالت 
والمعدات، 
 والمجمعات

 المهن األولية 6.7 785 93 4.4 782 23 8.1 003 70 6.7 785 93

 مهن القوات المسلحة 42.3 824 592 54.2 472 293 34.8 352 299 42.3 824 592

 مجموع 31.9 438 447 29.2 677 37 33.6 149 289 31.9 438 447

 6402، استطالع االنتقال من المدرسة إلى العمل، فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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