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 مقدمة

يقدم هذا التقرير تحلياًل ألبرز المؤشرات االقتصادية لوصف أداء االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات األخيرة 

 األسوأ منذ والتغيرات التي طرأت عليه وأثرت على نموه، ال سيما العواقب المأساوية التي خلفتها جائحة كورونا التي تعتبر

ويسعى التقرير لتقديم مراجعة . تبعات سلبية على االقتصاد العالمي اله تكان والتي 8002عام لعالمية األزمة المالية ا

ألهم األحداث اإلقليمية والجيو سياسية، والتي بدورها أثرت على االقتصاد الفلسطيني كغيره من دول العالم، مع اختالف 

االقتصاد الفلسطيني كونه اقتصاد مقيد و تابع القتصاد االحتالل وال يكاد يخفى على أحد حساسية وضع . وتيرة هذا التأثير

بشكل أكثر من كونه إنتاجي، باإلضافة العتماده اقتصاد استهالكي  كونه وكذلك. الذي اتخذ منه ساحًة للتهويد واالستنزاف

لى ذلك القيود التي فرضها يضاف إ. كبير على الدعم الخارجي العربي والدولي، مما يجعله هّشًا أمام األزمات والتقلبات

االحتالل اإلسرائيلي على جميع القطاعات االقتصادية بموجب اتفاقية أوسلو وملحقها االقتصادي، والتي تسببت بدورها في 

وبالتالي فال يمكن اختالالت اقتصادية طويلة األمد حالت دون تحقيق تنمية اقتصادية ملموسة على مدى سنوات االحتالل، 

 .االقتصاد المحلي بمعزل عن المشهد السياسي محليا وعالميا معالجة مشاكل

، ال سيما فة الغربية وقطاع غزةمحافظات الضرات الديموغرافية في مختلف تعرض هذا التقرير بداية للتطو 

، لما لهذه التطورات من أثر مباشر على مؤشرات النمو االقتصادي ةقطاع غزة ذو الكثافة السكانية المرتفعة والمتزايد

ثم تعرض التقرير لمؤشر الناتج المحلي اإلجمالي . ن الناتج المحلي اإلجمالي واالستهالك واالدخار وغيرهاكحصة الفرد م

والذي يعكس انتعاًشا طفيفا بعد بدء التعافي من أزمة كورونا التي تسببت في تدهور القطاعات االقتصادية في فلسطين 

ع غزة الزال يعاني أوضاعا معيشية صعبة مع تهاوي الوضع إال أنه ومع هذا التحسن فإن قطا. كما باقي دول العالم

 .االقتصادي إلى جانب محدودية مصادر التنمية ورداءة البنية التحتية بسبب الحروب المتعافية على القطاع

يعد التضخم من المؤشرات االقتصادية الرئيسية عالميا والذي يعكس المستوى العام الرتفاع األسعار خالل 

حسب المنطقة وحسب أقسام  سلطة الفلسطينيةناطق المتحليل نسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في  تمحيث . السنة

 وتجدر اإلشارة هنا إلى الهوة االقتصادية التي يعاني منها المستهلك الفلسطيني بسبب ارتفاع أسعار. المستهلك الرئيسية

 . الفرد ائيلي مقارنة بمستوى دخلالسلع المستوردة من االحتالل اإلسر 
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مل الذي يعاني من ارتفاع معدالت البطالة بين القوى وقد أثر المشهد السياسي في فلسطين على سوق الع

مما أثر على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية وعلى حجم استهالكهم  العاملة وتحديدا فئة الشباب

ير وسيتطرق هذا التقر . وادخارهم، وهذه العوامل جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على مؤشرات االقتصاد الكلي في فلسطين

لنسب البطالة في فلسطين ويحدد التوزيع النسبي للعمالة حسب النشاط االقتصادي، باإلضافة لنسب البطالة بين الخريجين 

 . بناء على التخصص

 مساهمة القطاعات االقتصادية وفيالصناعات المحلية في  تذبذًبا فة الغربية وقطاع غزةضي الفشهد االقتصاد 

التحديد القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا إلى حد كبير مقارنة باألعوام  في الناتج المحلي اإلجمالي، وعلى وجه الرئيسية

من القيود على حركة التجارة الداخلية والخارجية مما يشكل عائقا أمام اإلنتاج واالستثمار، وال يزال يعاني االقتصاد  .السابقة

مية ويقلل من فرصة تسويقه، عالوة على تنامي العجز في ويحد من قدرة المنتج الفلسطيني على الوصول إلى األسواق العال

وال شك بأن هذه المعيقات تقلل من احتمالية إحداث تنمية مستدامة قائمة على تطوير وتشغيل  .الميزان التجاري الفلسطيني

ل انفراجه ألزمة كافة الموارد الطبيعية والقوى البشرية، والتي بدورها تخفف من حدة االعتماد على الدعم الخارجي وتشك

 . عجز الميزانية الحكومية
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 التطورات الديموغرافية 

معدل النمو السكاني  متوسط نسبة تزايد طبيعية في عدد السكان، وقد بلغ مدن الضفة الغربية وقطاع غزة تشهد

د وأشارت اإلحصاءات الديموغرافية أن عد. (1) %8.02حوالي  8088ومنتصف عام  8002السنوي ما بين عامي 

مليون  8.02مليون في في الضفة الغربية و 03..مليون نسمة، منهم  2..6بلغ حوالي  8088سكان في منتصف عام ال

حجم التزايد في عدد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لعدة ( 0)ويبين الشكل رقم . (2)في قطاع غزة 

و السكان رصيدا ديموغرافيا هاما للقضية الفلسطينية التي تواجه سياسات تعتبر هذه الزيادة الطبيعية في نم.  سنوات متتالية

إحالليه وتهويديه قسرية يمارسها االحتالل اإلسرائيلي على مدار أربع وسبعون عاما، وذلك بهدف إحداث اختالل في 

ح آالف الفلسطينيين منذ نكبة فقد تسبب االحتالل اإلسرائيلي في تشريد ونزو . لصالح اليهود المحتلينالميزان الديموغرافي 

الضفة الغربية وقطاع غزة، إال ، باإلضافة إلى أعداد الشهداء الي تتزايد يوميا مع تدهور األوضاع األمنية في 0392عام 

 .الزالت تشهد نمو سكاني ملحوظ سنوياها أن

 (ألف نسمة) 8088-8002خالل األعوام  عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة(: 0)شكل رقم 

4,697

4,915 
5,039 5,101 

5,291 5,355 

2,824
2,954 3,020 3,053 

3,154 3,188 

1,874
1,961 2,019 2,048 

2,137 2,166 

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2  *

                            

 
 .8088حتى منتصف عام  متوفرةاإلحصاءات *

الجهاز و  ."8080الفلسطينيون في نهاية عام “، 8080الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ى بياناتتحليل الباحثة باالستناد إل: المصدر
 ."ائية في فلسطين حسب المنطقةملخص المؤشرات اإلحص"، 8088الفلسطيني، المركزي لإلحصاء 

                                                             

ملخص المؤشرات اإلحصائية في فلسطين حسب "، 8088الفلسطيني، إلحصاء الجهاز المركزي لحسابات الباحثة، باالستناد إلى بيانات   (1)
  .فلسطين –، رام هللا "المنطقة

 .، مصدر سابق8088الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء   (2)
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وسياسة مصادرة وضم  وتشديد الحصار على قطاع غزة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التجزئة اإلقليمية

األراضي التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي والتمدد االستيطاني المستمر، باإلضافة إلحكام السيطرة على المناطق 

 مناطق السلطة الفلسطينيةأثرت مجتمعة بشكل مباشر على الكثافة السكانية في في الضفة الغربية، قد ( ج)المصنفة 

بلغت الكثافة السكانية في الضفة الغربية . 8088نسمة لكل كيلو متر مربع حتى منتصف عام  223والتي بلغت 

ى مناطق العام كيلو متر مربع فيعتبر من أعل 20.أما قطاع غزة الذي تبلغ مساحته . فرد لكل كيلو متر مربع .62

ويتسبب معدل النمو السكاني . (3)فرد لكل كيلو متر مربع 6,3.2كثافًة، حيث وصلت كثافته السكانية لتصل إلى 

. المرتفع في ظل هذه السياسات اإلسرائيلية التوسعية إلى خلق ضغط متزايد على األراضي والموارد والبنى التحتية

 .ظم نحو األراضي الزراعيةباإلضافة إلى التمدد العشوائي وغير المن

في حين . يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي وأكثر من ثلث سكانه أعمارهم ما دون الخمسة عشر عاما

وبحسب آخر إحصائية . من إجمالي المجتمع% .عاما حوالي  22تبلغ نسبة األفراد الذين تزيد أعمارهم عن 

. 8080أفراد بحلول عام  6 ناطق السلطة الفلسطينيةمم األسرة في ديموغرافية للمجتمع الفلسطيني فقد بلغ متوسط حج

وتعبر هذه . أفراد في ذات العام 6.2أفراد وفي قطاع غزة  9.2حيث بلغ متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية 

لكل من الضفة الغربية وقطاع  %2.6و %6.6األرقام عن انخفاض في متوسط حجم األسرة الذي كان يصل إلى 

 . (4)8002م غزة على الترتيب في عا

 

 

 

 

                                                             

 .، مصدر سابق8088الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء ( 3)

 .فلسطين –، رام هللا 11/7/2022، "في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان أوضاع السكان" المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز (4)
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 8080حسب المحافظة لعام  محافظات الضفة الغربية وقطاع غزةعدد سكان (: 8)شكل رقم 

 
 ".8080الفلسطينيون في نهاية عام " ،8080الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ى بياناتتحليل الباحثة باالستناد إل :المصدر

في عام  على حدة مدن الضفة الغربية وقطاع غزةعدد السكان في كل مدينة من ( 8)يوضح الشكل رقم 

، حيث بلغ عدد مقارنة ببقاقي المدن ويظهر من الرسم البياني أن الخليل هي المدينة األكثر تعدادا للسكان. 8080

ألف مواطن، فيما شكلت مدينة أريحا األقل تعدادا للسكان  288ألف مواطن، تليها مدينة غزة بواقع  238مواطنيها حوالي 

 .ألف نسمة 922أما مدينة القدس فقد أظهرت اإلحصائية أن عدد السكان فيها قد بلغ حوالي  .ألف نسمة 69بحوالي 
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 الناتج المحلي اإلجمالي 

بعد تخفيف اإلغالق التدريجي وبدء التعافي من جائحة كورونا، أخذت المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني 

التحسن الذي طرأ على القطاعات االقتصادية التي تساهم في تكوين الناتج المحلي بالنمو على أساس سنوي، مدفوعا ب

وسيوضح . اإلجمالي، وفي مقدمتها قطاع الخدمات وقطاع التجارة، ويليها قطاع اإلدارة العامة والدفاع وقطاع الصناعة

بعد الركود االقتصادي  8080ا عام التقرير الحقا حجم مساهمة كل قطاع من القطاعات المختلفة ونسبة النمو التي شهده

 .الذي أثر على جميع القطاعات الرئيسية والفرعية

مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ معدل النمو في % 2بحوالي  8080شهد الناتج المحلي اإلجمالي نمًوا في عام  

ي الضفة الغربية كان هذا ف. (5)التوالي على % 2...و% 2.29ذات العام لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 

التحسن في أعقاب انتعاش النشاط التجاري وازدياد االستهالك، باإلضافة الزدياد أعداد العاملين في الداخل الفلسطيني 

الربع الرابع من عام  خالل ألف عامل .06إلى  8080في عام  ألف عامل 086من المحتل والمستوطنات اإلسرائيلية 

على قطاع غزة في  االعتداءقطاع غزة فقد كان النمو أبطأ مما هو عليه بالضفة الغربية بسبب أما بالنسبة ل .(6)8080

 .وما لحقه من أضرار وتدمير للمباني وللبنى التحتية 8080مايو 

. إال أن هذه الزيادة تعبر عن مرحلة بدء التعافي من أثر الجائحة، وبداية انتعاش القطاعات االقتصادية المختلفة

حيث تشير اإلحصاءات إلى أن  مرحلة ما قبل الجائحة،مو االقتصادي، قياسا باألسعار الثابتة، لم يصل بعد إلى لكن الن

ال تزال تعمل بأقل من مستواها الطبيعي، إذ أن القيمة المضافة لقطاعات اإلنشاءات والتجارة  االقتصاديةالقطاعات 

، وكذلك قطاع الخدمات الذي %00بحوالي  8003ي العام أقل مما كانت عليه ف 8080والصناعة والنقل في العام 

يشتمل على نشاطات المطاعم والفنادق وأنشطة الفنون والترفيه وغيرها، ال تزال قيمته المضافة خالل العام الحالي أقل 

 .(7)من مستواها الطبيعي قبل الجائحة% 80بحوالي 

                                                             

 إحصاءات الحسابات القومية الربعية" ، 8088الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الباحثة، باالستناد إلى بيانات  تحليلالنسب المؤوية من  (5)
 .فلسطين –، رام هللا ("8000-8088)

(6)World Bank. “Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee”. 10May 2022. Washington. 
USA. 

 .فلسطين –، رام هللا (22)، العدد 8080االقتصادي السنوي لعام  ، المراقب8088، (ماس)أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  معهد  (7)
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لكل من الضفة  8006عار الثايتة مقارنة بسنة األساس قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألس( .)يبين الشكل رقم 

وحتى عام  8002، وذلك بهف مقارنة نمو وتباطؤ االقتصاد منذ عام لكليهماالغربية وقطاع غزة وإجمالي الناتج المحلي 

صل يبين الشكل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ومن ثم الهبوط الذي ح. 8080

شهد االقتصاد نموا  8003و 8002خالل الفترة ما بين عامي . عقب الجائحة، ومرحلة بدء التعافي في العام التالي

 ، إال أن معدل النمو هذا كان أقل من معدل النمو السكاني خالل%0.83وازدياًدا في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 

انخفاص حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي تدني ، مما تسبب في (8%)8.69نفس الفترة، والذي بلغ 

  .الوضع االقتصادي للمواطنين وازدياد الفقر

 (القيمة بالمليون دوالر) 8080-8002خالل األعوام لناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة ا(: .)شكل رقم 

15,426.9 15,616.2 15,829.0 

14,037.4 
15,027.1 

 -
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 .8006ألساس القيم باألسعار الثابتة، سنة ا

-8000) ابات القومية الربعيةإحصاءات الحس  ،8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ى بياناتتحليل الباحثة باالستناد إل: المصدر
8088.) 

                                                             

 إحصاءات الحسابات القومية الربعية.  8088د إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النسب المئوية من تحليل الباحثة باالستنا (8)
ملخص المؤشرات اإلحصائية في فلسطين حسب "، 8088الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء وبيانات . ، مصدر سابق(8000-8088)

 .، مصدر سابق"المنطقة
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مليون دوالر باألسعار الثابتة، في حين  202,.بلغ الناتج المحلي اإلجمالي  8088خالل الربع األول من عام 

، أما %6.2مليون دوالر، أي بنسبة زيادة سنوية تقدر بحوالي  200,.لربع األول من العام السابق كانت قيمته في ا

ويعود . (9)% 09..، فيتبين بأن االقتصاد انكمش بحوالي 8080بمقارنته بالربع الذي سبقه، أي الربع الرابع من عام 

لي، مثل االرتفاع العام في األسعار عالميا بما في السبب في ذلك إلى عدة عوامل دولية ألقت بظاللها على الناتج المح

الروسية قد  -وال شك بأن األزمة األوكرانية. ذلك أسعار النفط والمحروقات مما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل

الروسية أنتجت مأزق حقيقي حيال توفير المستلزمات األساسية كالحبوب والدقيق والزيوت بعد فرض القيود على الصادرات 

 .منذ بدء الحرب

بعد رفع الفيدرالي األمريكي ألسعار  مقابل الدوالر عالوة على التقلبات التي تشهدها أسعار صرف العمالت 

باإلضافة لعجز السلطة الفلسطينية عن صرف كافة مستحقات موظفي القطاع . الفائدة لعدة مرات متتالية منذ بداية العام

الحكومية بسبب انخفاص اإليرادات الضريبية المحلية، وتقاعس االحتالل عن تحويل إيرادات  الحكومي نظرا لعجز الميزانية

% 82من "المقاصة، وانخفاض الدعم الدولي المقدم لخزينة الحكومة الفلسطينية والذي تراجع بحسب بيانات البنك الدولي 

مل مجتمعة جعلت السوق الفلسطيني هذه العوا. (10)"8080عام % 0.2إلى  8002من إجمالي الناتج المحلي عام 

يضطرب ويعيش حالة عدم استقرار وعدم يقين مالي، مما أضعف القوة الشرائية وثبط من قدرة السوق على االنتاج وحّد 

 .من فرص االستثمار

 8080عام  كل من الضفة الغربية وقطاع غزةكما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 

نتيجة االنكماش االقتصاد الذي تسببت  8080، إال أن حدة التراجع كانت في عام مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا

دوالر  903.2,.حوالي  8003و 8002فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي . به الجائحة

د االرتفاع بعد بدء التعافي من دوالر، ليعاو  8,388.6فقد هبطت قيمته إلى  8080أما في عام . ةتأمريكي باألسعار الثاب

. (11)دوالر 9..0,80دوالر وفي غزة  9,900.6دوالر، إذ بلغ في الضفة الغربية  ..096,.أثر الجائحة ليصل إلى 

، ليصل في الضفة الغربية ألكثر من هماد من الناتج المحلي اإلجمالي بينويتبين من األرقام حجم الفجوة في نصيب الفر 
                                                             

الجهاز المركزي ، وبيانات 8088الربع األول لعام  -باالستناد إلى سلطة النقد الفلسطينية، النشرة الربعية النسبة المؤوية من تحليل الباحثة،  (9)
 .، مصدر سابق"(8088-8000)إحصاءات الحسابات القومية الربعية " ، 8088الفلسطيني، لإلحصاء 

(10) World Bank, 2022, .Op. cit.  
 .، مصدر سابق(8088-8000) إحصاءات الحسابات القومية الربعية.  8088المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز (11)
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قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بين ( 9)الشكل رقم في يظهر . ما هو عليه في قطاع غزة ثالث أضعاف

 .8080و 8002عامي 

 (دوالربالالقيمة )لناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة نصيب الفرد من ا(: 9)شكل رقم 

 
 .8006القيم باألسعار الثابتة، سنة األساس 

-8000) ابات القومية الربعيةالحس إحصاءات ،8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ى بياناتحثة باالستناد إلتحليل البا: المصدر
8088.) 

ساهم قطاع الخدمات . حجم مساهمة القطاعات االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي( 6)يوضح الشكل رقم 

وشهد . ، يليه في ذلك قطاع التجارة ثم قطاع اإلدارة العامة والدفاع%80في النصيب األكبر من الناتج المحلي بحوالي 

 .على التوالي% 9.2و % 2.6مساهمتهم لحوالي  واإلنشاءات لتصلتراجع مساهمة قطاعي الزراعة  8080عام 
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 )%( 8080مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي اإلجمالي لعام (: 6)شكل رقم 

 
(.8088-8000) الحسابات القومية الربعية إحصاءات ،8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ى بياناتتحليل الباحثة باالستناد إل: مصدرال
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 التجارة

، إال أن االحتالل اإلسرائيلي قات اقتصادية مع العالم الخارجيقامة عالالمحاوالت الفلسطينية إلعلى الرغم من 

عابر والحدود الفلسطينية مع دول الجوار، مما مكنها من ضبط دخول وخروج الواردات والصادرات سيطر على جميع الم

، يسيطر االحتالل اإلسرائيلي على الواردات المالية للسلطة عالوة على ذلك. ية والمواد الخامبما في ذلك البضائع النهائ

 االحتالل اإلسرائيلي ىأعطرائيلي والسلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الموقع بين االحتالل اإلسف. الفلسطينية

كما أن الرسوم الجمركية  .نيابة عن السلطة الفلسطينية( مقاصة اإليرادات)الحق في تحصيل عائدات الضرائب  لنفسه

اص هذا الوضع الخ. المرتفعة التي تفرض على التجار الفلسطينيين رفعت التكلفة عليهم وحّدت من قدرتهم التنافسية

 .األخرى لالقتصاد الفلسطيني يجعله غير قادر على التطور والتوسع بسهولة مثل االقتصادات 

من فجوة عميقة في الميزان التجاري نتيجة الرتفاع قيمة  لفلسطينيةاالسلطة ناطق ميعاني قطاع التجارة في  

لقطاع التجاري كغيره وقد تأثر ا. الواردات من الخارج بأكثر من ثالث أضعاف الصادرات الفلسطينية من السلع والخدمات

من القطاعات االقتصادية األخرى بجائحة كورونا، حيث أحدثت الجائحة انخفاضا في اإلنفاق االستثماري واالستهالكي 

مما أدى إلى انخفاض على مختلف األنشطة االقتصادية وبالتالي تراجعا في قيمة الواردات، كما وكان للجائحة أثرا سلبيا 

إجمـالي السلع ، و ن التجاري السلعيم عجز الميزاحج( 2)يوضح الشكل رقم . فلسطينية مع الشركاء التجاريينالصادرات ال

إجمالي السلع التي يتم تصديرها او ، و لتغطية االحتياجات المحلية لالستهالك النهائي والوسيط وإعادة التصدير المستوردة

 .كاء التجاريينباتجاه الشر إلى الخارج إعادة تصديرها 

حجم الفجوة في الميزان التجاري خالل الخمس سنوات الماضية والتي تعبر عن الفرق البائن ( 2)يبين الشكل 

بين كمية السلع المستوردة من الخارج وكمية السلع التي يتم تصديرها من السوق المحلي، مما يزيد من انكشاف االقتصاد 

استهالكية أكثر من كونه  طبيعةه من السلع، إذ يعتبر االقتصاد الفلسطيني ذو الفلسطيني ويظهر عجزه عن إنتاج كفايت

وقد شهد قطاع . اإلنفاق االستهالكي النهائي أكبر حصة من إجمالي الناتج المحلي في فلسطيناقتصاد منتج، ويشكل 

ت بنسبة أكبر من ازدياد زيادة في عجز الميزان التجاري نتيجة الزديات الواردا 8003و 8002التجارة ما بين عامي 

 . الصادرات المحلية
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القيمة ) الضفة الغربية وقطاع غزةإجمالي قيمة الواردات والصادارت السلعية المرصودة وصافي الميزان التجاري في (: 2)شكل رقم 
 (باأللف دوالر

 
 .8006القيم باألسعار الثابتة، سنة األساس 

   .إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة ،8088 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اناتى بيتحليل الباحثة باالستناد إل: المصدر

أعلنت السلطة الفلسطينية عن استراتيجية لالنفكاك االقتصادي التدريجي وذلك  8003في شهر مايو من عام 

االحتالل اإلسرائيلي، وتماشيا مع  التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين مقابل خفض التبادل التجاري معمن خالل زيادة 

هذا القرار أعلنت الحكومة في شهر سبتمبر من نفس العام عن وقف استيراد العجول من االحتالل اإلسرائيلي سواء التي 

في المقابل هدد االحتالل اإلسرائيلي بمنع دخول المساعدات الخارجية . تنتجها أو التي يستوردها التجار اإلسرائيليون 

الفلسطينية ومنع الصادرات الفلسطينية من التمور وزيت الزيتون، عالوة على منع بيع المنتجات الزراعية للسلطة 

وفيما بعد، قام االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة أول شحنة عجول تم استيرادها من . (12) الفلسطينية في السوق اإلسرائيلي

 .(13)لالحتالل التابعة  الخارج في المزارع اإلسرائيلية، وبدائرة الطب البيطري 

عما كان عليه في العام السابق، نتيجة % 3انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة  8080في عام 

بسبب انخفاض اإلنفاق االستهالكي واالستثماري خالل فترة الجائحة، وانخفاض % 8..2النخفاض الواردات بنسبة 

شهد عجز  8080في العام . نتاجية والخدماتية التي تأثرت بالجائحةنتيجة لتراجع القطاعات اإل% 9.92الصادرات بنسبة 
                                                             

 .فلسطين –هللا  ، رام(062)، النشرة االقتصادية الفلسطينية، العدد 8003، (ماس)معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ( 12)
 /www.alhadath.ps/article/108478 ، 8003\00\2، "فة وغزةإسرائيل تحتجز أول شحنة عجول مستوردة وتمنع تسويقها بالض"صحيفة الحدث،  (13)

https://d.docs.live.net/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2112/Attachments/www.alhadath.ps/article/108478/
https://d.docs.live.net/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2112/Attachments/www.alhadath.ps/article/108478/
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الواردات، حيث ازدادت الصادرات بنسبة  نموالميزان التجاري ارتفاعا واضحا بسبب نمو الصادرات بوتيرة أقل من 

 .  (14)خالل ذات الفترة % .83.0مقارنة بالعام الفائت، فيما تزايدت الواردات بنسبة % .82.2

القتصاد الفلسطيني اقتصاًدا مقيًدا ويرتبط ارتباًطا وثيًقا باقتصاد االحتالل اإلسرائيلي، حيث تتم معظم يعتبر ا

وهذا يشير إلى أن السياسات اإلسرائيلية سعت إلى تقييد . )15(العمليات التجارية مع أو من خالل االحتالل اإلسرائيلي

حيث تظهر بيانات التجارة الخارجية أن أكثر من نصف إجمالي . اريينلشركاء التجتجارية الفلسطينية مع بقية االعالقات ال

كذلك الحال بالنسبة للصادرات الفلسطينية، التي تتخطى نسبة . الواردات الفلسطينية تأتي من االحتالل اإلسرائيلي

نسبة الواردات  (2)يوضح الشكل رقم . خالل الخمس سنوات األخيرة% 20ال الصادرات إلى االحتالل اإلسرائيلي حاجز 

 .والصادرات الفلسطينية من وإلى االحتالل اإلسرائيلي مقارنة ببقية الشركاء التجاريين

 

 )%(نسبة الصادرات والواردات الفلسطينية مع االحتالل اإلسرائيلي ومع باقي الشركاء التجاريين (: 2)شكل رقم 

 .خارجية المرصودةال إحصاءات التجارة ،8080 ،الفلسطيني زي لإلحصاءالجهاز المرك ى بياناتالباحثة باالستناد إل تحليل :المصدر

 

                                                             

، إحصاءات التجارة الخارجية 8088 تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، النسب المئوية من (14)
 .المرصودة، مصدر سابق

٪ من إجمالي الصادرات الفلسطينية ، في 26 - 20ما بين  0339-0322خالل الفترة  االحتاللنسبة الصادرات الفلسطينية إلى  بلغت (15)
 UNCTAD. 2012. The: المصدر. )٪30 - 20ما بين  االحتالل خالل نفس الفترةة الواردات الفلسطينية من حين تراوحت نسب

Palestinian Economy: Developing Macroeconomic and Trade Policies under the Occupation. Paper presented 
at the United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva).  
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الزالت التجارة الخارجية الفلسطينية تعاني من ذات العالقة التجارية غير المتكافئة مع االحتالل اإلسرائيلي حتى 

الصادرات لباقي  بلغت قيمة 8080، ففي عام (16) والرسمييومنا هذا رغم كل محاوالت االنفكاك االقتصادي الشعبي 

كان . خالل نفس العام% 92، في حين بلغت الواردات من باقي الشركاء التجاريين حوالي %09الشركاء التجاريين حوالي 

على رأس هذه الدول تركيا والصين واألردن وألمانيا ومصر من حيث الواردات، أما من حيث الصادرات فقد تصدرت 

، تليها اإلمارات ثم الواليات المتحدة األمريكية والسعودية غربية وقطاع غزةالضفة الاألردن قائمة الدول المستوردة من 

 .أهم الشركاء التجاريين ونسبة كل واحدة منهم من الصادرات والواردات( 3)و( 2)وتركيا، ويوضح الشكلين 

 

 (باستثناء االحتالل اإلسرائيلي) 8080لعام  الفلسطينيةمناطق السلطة لأهم الشركاء التجاريين المصدرين (: 2)شكل رقم

                                                              
  

 (.بيانات غير منشورة)، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، 8088 ،تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 
 (باستثناء االحتالل اإلسرائيلي) 8080لعام  الفلسطينيةمناطق السلطة لأهم الشركاء التجاريين المستوردين (: 3)شكل رقم

                  
 

 (.بيانات غير منشورة)، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، 8088 ،تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 

                                                             

من إجمالي  ٪0.90و ٪0.08و٪ .حوالي  واالتحاد األوروبيأمريكا و  إلى دول العالم العربي 0332عام  بلغت حصة الصادرات الفلسطينية (16)
. ردات الفلسطينية٪ على التوالي من إجمالي الوا3.68و ٪0.2و ٪2.. في حين بلغت نسبة الواردات من نفس الدول حوالي. الفلسطينية الصادرات

 –، التجارة الخارجية الفلسطينية، واقعها وآفاقها المستقبلية، وزارة االقتصاد الوطني، دائرة اإلحصاء، رام هللا8006زعرب، عبد المعطي، : المصدر)
 .(فلسطين

07.21%  5..8%  4.14%  ..0.%  7.80%  

8.07%  0.41%  0.04%  1.52%  1.50%  
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تي يتم استيرادها وتصديرها فقد تم إدراج المنتجات األعلى من حيث أما بالنسبة ألبرز السلع والمنتجات ال

إذ يتضح من الجدول أن المنتجات المعدنية التي تستخدم كسلع وسيطة في (. 0)االستيراد والتصدير في الجدول رقم 

ن حيث التصدير فإن وم. اإلنتاج الصناعي هي األكثر استيرادا من الخارج، يليها منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات

 .الخزف والزجاجو األعلى تصديرا هي المعادن العادية ومصنوعاتها، تليها مصنوعات الحجر والجبس 

 (القيمة باأللف دوالر) 8080الواردات والصادرات الفلسطينية السلعية المرصودة حسب أقسام النظام المنسق لعام أبرز (: 0)جدول رقم 
 مالقس الواردات القسم الصادرات

 منتجات معدنية 1,518,954.42 معادن عادية ومصنوعاتها 268,859.94

223,406.61 
أو إسمنت أو  جبسمصنوعات من حجر أو 

 مماثلة؛ مصنوعاتحرير صخري أو من مواد 
 ومصنوعاته خزف؛ زجاجمن 

منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل  1,400,982.28
 كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

 
 727,450.35 لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته  144,636.13

أجزاؤها؛ و  آالت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة 

 وأجزاء ولوازم هذه األجهزة( تلفزيون )المرئية 
 
108,751.09  

منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل 
دال تبغ مصنعةكحولية وخل؛ تبغ وأب منتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات  720,971.10 

 المرتبطة بها
 .8006القيم باألسعار الثابتة، سنة األساس 

 (.بيانات غير منشورة)، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، 8088 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :المصدر
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 الصناعة

مستمرة منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، ويعزى السبب في هذا التعثر إلى  شهد القطاع الصناعي تعثراتي

االحتالل اإلسرائيلي من حيث تقويض عمل المنشآت الصناعية من خالل التحكم بالحركة الداخلية والمواد الخام القادمة 

تدمير البنى التحية وتدمير كما أن االحتالل سعى مراًرا ل. من الخارج والتحكم في تسويق وتصدير المنتجات الصناعية

المرافق والمنشآت الصناعية عقب أي حدث سياسي أو أمني بهدف إضعاف وتشويه إنتاجية القطاع الصناعي وإبطاء 

إذ واجه قطاع ، 8080وكما غيره من األنشطة، تأثر قطاع الصناعة بجائحة كورونا وانخفضت إنتاجيته خالل عام . نموه

إلنتاج بسبب انخفاض الطلب وكذلك صعوبات توريد مدخالت اإلنتاج والمواد الخام والسلع الصناعة انخفاضا في متوسط ا

 .النهائية

التغيرات التي ، والذي يرصد لضفة الغربية وقطاع غزةابالنظر إلى مؤشر الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي في 

ات الوطنية على المنافسة بناء ويرتبط مباشرة بأداء االقتصاد، وذلك كونه يعكس قدرة المنتج تطرأ على حجم االنتاج محلياً 

يعكس مدى التقدم والتطور الذي يحدث للقطاع اإلنتاجي المحلي سنويا، فقد على القدرات التجارية لالقتصاد المحلي، و 

أي ما قبل  ،8003في العام % 22..بلغت نسبة النمو السنوي  إذنموا وتحسنا ملحوظا، سجلت كمية اإلنتاج الصناعي 

مقارنة بسابقه، أما في عام % 2.36بمعدل انخفاض بلغ  8080خالل عام  احادً  اليعود ويهبط هبوطً  ورونا،جائحة ك

، لكنه ورغم هذا االرتفاع إال أنه لم َيُعد بعد  %.09.0بلغ معدل النمو السنوي لإلنتاج الصناعي وليعاد لينتعش  8080

 . (17)لما كان عليه قبل الجائحة

مقارنًة بالربع % 0.92انخفضت القيمة المضافة لقطاع الصناعة بنسبة  8088 في الربع األول من عام

الصناعات وقطاع  التعدين واستغالل المحاجرالسابق، وذلك بسبب انخفاض اثنان من القطاعات الفرعية وهما قطاع 

  ل قطاع الصناعةفقد سج 8080ومقارنة بالربع المناظر من العام . على التوالي% 8.23و% 00.08بنسبة  التحويلية

                                                             

رام هللا،   تاج الصناعي في فلسطين،، األرقام القياسية ونسب التغير السنوية لكميات اإلن8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   (17)
 .فلسطين
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القيمة المضافة لقطاع الصناعة خالل عدة سنوات ( 00)يوضح الشكل . (18) %22..ارتفاًعا سنوًيا بمعدل 

 .متتالية، مع توضيح حجم مساهمة كل نشاط من أنشطة القطاع على حدة

قيمة ال) 8080-8002ألعوام لحسب النشاط  مناطق السلطة الفلسطينيةالقيمة المضافة لقطاع الصناعة في (: 00)شكل رقم 
 (بالمليون دوالر

 
 .8006القيم باألسعار الثابتة، سنة األساس 

-8000ات القومية الربعية، إحصاءات الحساب ،8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات : لمصدرا
8088 . 

النشاط األكثر ثقاُل في هذا القطاع، وهي تمثل  تعتبر الصناعات التحويلية هي األساس في القطاع الصناعي

صناعة وتضم الصناعات التحويلية كل من . في مجال الصناعات التحويليةالمنشآت الصناعية حيث تتركز معظم 

وصناعة األثاث واألخشاب،  ،صناعة الجلـود واألحذيـة، و صناعة النسيج والمالبس، و تصنيع المعادنن، و الصابو 

ويتبين من الرسم البياني المرفق في األعلى نسبة مساهمة  .فحمصناعة ال، و صناعة الزيوت النباتية ،الصناعات الدوائيةو 

، يليها نشاط امدادات الكهرباء والبخار وتكييف الهواء، ثم نشاط إمدادات ية مقارنة بباقي فروع الصناعةالصناعات التحويل

 .المياه والصرف الصحي، ومن ثم نشاط التعدين واستغالل المحاجر

اني كذلك تغير مساهمة القيمة المضافة لقطاع الصناعة بأكمله في الناتج المحلي ويظهر من الرسم البي 

، ثم 8003بعد أن شهدت انتعاشا في عام  8080اإلجمالي، بحيث انخفضت القيمة المضافة لقطاع الصناعة خالل عام 

. 8003انت عليه في عام ، لكنها الزالت أقل مما كمع بدء التعافي من آثار الجائحة 8080عاودت االرتفاع في عام 
                                                             

-8000) إحصاءات الحسابات القومية الربعية  ،8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  النسب المؤية من حسابات الباحثة، باالستناد إلى بيانات  (18)
8088.) 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=U8LnuVa28098603819aU8LnuV
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3101
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8722
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 السياحة

سعى االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالل فلسطين لالستيالء على جميع المقدرات والموارد الطبيعية الهامة 

كما وعمل االحتالل على طمس . واالستراتيجية في فلسطين، وكان من ضمنها األماكن األثرية والمعالم الدينية القديمة

األثرية إلخفاء تاريخها بهدف قلب الواقع وفرض حقائق مغايرة على األرض، وقد ألحق الضرر  هوية الكثير من األماكن

بجزء آخر منها من خالل تدميرها والعبث بها كما يجري من حفريات أسفل المسجد األقصى المبارك، وغيرها من عمليات 

رية بغية إخفاءها وطمس تاريخها الممتد لماليين تجريف لألماكن األثرية القديمة مثلما فعلت ببعض المقابر والمواقع األث

 .السنين، باإلضافة إلى إضعاف البنى التحتية في األماكن األثرية وعدم ترميمها وصيانتها

وحدت من  ناطق السلطة الفلسطينيةمهناك الكثير من العوامل التي تسببت في ضمور قطاع السياحة في 

فقد انتهج االحتالل اإلسرائيلي سياسات أعاقت تطوير واستمرارية إمكانية استغالله واالستثمار فيه لخدمة االقتصاد المحلي، 

قطاع السياحة وذلك من خالل فرض الحدود والحواجز الداخلية والخارجية والتي تحكم االحتالل من خاللها بحركة السياح 

الل الفلسطينيين من وقد منع االحت. المحليين واألجانب، وخلق الكثير من الصعوبات والتضييقات غير الجاذبة للسياحة

االستفادة من جزء كبير من األماكن السياحية الهامة التي يقصدها الزائرون بكثرة بهدف السياحة التاريخية أو الدينية مثل 

مدينة القدس كونها تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية، كما أن بناء الجدار الفاصل وتشييد المستوطنات والطرق االلتفافية 

ليها قد أفسد ودمر العديد من المواقع األثرية والمساحات الطبيعية التي من الممكن ترويجها للسياح، مما قلص المؤدية إ

 .من فرص استفادة الشركات السياحية الفلسطينية من عوائد السياحة في هذه المناطق

تدفق السياح من خارج هذه اآلثار التدميرية التي تسبب بها االحتالل اإلسرائيلي لقطاع السياحة حالت دون 

فلسطين، أضف على ذلك الخوف من األوضاع األمنية المتدهورة في المناطق التي تخضع للسلطة الفلسطينية، وبالتالي 

فإن القدرة اإلنتاجية لقطاع السياحة وفرص االستثمار فيه لم تبلغ المأمول ولم ُتسهم بالناتج المحلي اإلجمالي بالقدر الذي 

 .ية التنمية االقتصادية في فلسطينيمكن أن يدعم عمل
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في فنادق الضفة الغربية، ويتبين من الشكل أن  (19) النزالءعدد ليالي المبيت وعدد ( 00)يوضح الشكل رقم 

فقد انخفض العدد بشكل ملحوظ بناُء على آخر إحصائيات لعدد أعداد النزالء في الفنادق قد تباينت خالل السنوات األخيرة، 

وذلك بعد جائحة كورونا وما تبعها من تراجع في المؤشرات االقتصادية وانخفاض دخل األفراد في مختلف نزالء الفنادق 

ألف نزيل، وهي األعلى مقارنة  292بلغ عدد نزالء الفنادق في الضفة الغربية حوالي  8003في عام . أنحاء العالم

آالف سائح، ثم ارتفع ارتفاعا  000ليصل إلى حوالي  8080باألعوام الثالثة التي سبقتها، إال أن العدد انخفض في عام 

أما عدد ليالي المبيت في فنادق الضفة الغربية فقد  .ألف نزيل 020ليبلغ عدد النزالء حوالي  8080طفيفا في عام 

ألف  832الذي سجل حوالي  8080وأدناها في عام  8003تأرجحت بنفس اتجاه أعداد النزالء، إذ كان أعالها في عام 

 .ز فندقيحج

  8080-8002لألعوام عدد ليالي المبيت وعدد النزالء في فنادق الضفة الغربية (: 00)شكل رقم 

 
-النشاط الفندقي في الضفة الغربية، النشرة السنوية ،8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات : لمصدرا

2021. 

  

                                                             

أمــا  .ألجــل المبيــت، ســواًء تــم المبيــت فعليــًا أو لــم يــتم الفنــادقفــي مؤشــر يقــيس إجمــالي عــدد االســرة المحجــوزة للنــزالء عــدد ليــالي المبيــت هــو  (19)
بـة ايعود للفندق ثانيـة بمث ثم، ويعتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة واحدة ، ويستخدمون مرافقه وخدماتهالفندقبيتون في الذين ي األشخاصالنزالء فهم 
 (.النشاط الفندقي في الضفة الغربية ،8088المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز: المصدر) نزيل جديد
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ملموسا مقارنًة بالعامين السابقين مع تخفيف اإلغالقات واإلجراءات الصارمة التي  تحسنا 8088شهد العام 

ضعفي العدد  8088وقد ارتفع عدد نزالء الفنادق في النصف األول من العام . كانت تنفذ لمواجهة انتشار فايروس كورونا

بلغ عدد نزالء الفنادق في الضفة  8088 فخالل النصف االول من عام. الذي كان عليه خالل ذات الفترة من العام السابق

منهم نزلوا في فنادق مدينة بيت لحم، يليها % 9.توزع هؤالء النزالء على مدن الضفة الغربية، . نزيل 144,755الغربية 

انت على فدوا منها فكاأما األماكن التي تو . ثم محافظة أريحا واألغوار ومن ثم نابلس والبيرة رام هللا محافظةفي عدد النزالء 

. من السكان المحليين% 83، و0392من األراضي المحتلة عام % 8.جاؤوا من خارج فلسطين، % 3.: الترتيب التالي

وقد كانت وجهة الزوار الوافدين من خارج فلسطين تتوزع في عدة مناطق سياحية مختلفة من الضفة الغربية، حيث توجه 

منهم إلى محافظة نابلس، والمتبقي % 02محافظة أريحا واألغوار، ومنهم إلى % 88منهم إلى محافظة بيت لحم، و% 62

في حين كان توجه الزائرين القادمين من الداخل المحتل باألغلب نحو محافظة . منهم تورعوا على باقي مدن الضفة الغربية

ا في توزعو % 80نحو محافظة نابلس، و% 08نحو محافظة جنين، و% 02، و%93أريحا واألغوار بنسبة وصلت 

 . )20(مناطق أخرى مختلفة

 69.8إلى  8088سياحة فقد وصل عدد العاملين خالل الربع الثاني من العام بالنسبة لعدد العاملين في قطاع ال

ويمثل عدد العاملين في القطاع السياحي . 8080مقارنة بالربع الثاني من العام % 82ألف عامل، أي بنسبة زيادة بلغت 

 . (21)من إجمالي العاملين في مختلف القطاعات االقتصادية% 6حوالي 

                                                             

 .، رام هللا، فلسطين8088\3\82، بيان صحفي بمناسبة يوم السياحة العالمي 8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   (20)
 .، مصدر سابق، بيان صحفي بمناسبة يوم السياحة العالمي8088المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز (21)
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 الزراعة

يعتبر قطاع الزراعة في فلسطين ركيزة هامة وأحد المكونات األساسية في االقتصاد، ويساهم القطاع الزراعي 

باإلضافة ألهمية هذا القطاع في تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن . بنسبة ال يستهان فيها من حيث القيمة المتدفقة منه سنويا

وتتميز فلسطين بأنواع المحاصيل والبساتين وتنوع الثروة الحيوانية . جتمعالغذائي وتوفير فرص عمل للقوى العاملة في الم

ر من التحديات والعقبات التي حدت من إمكانياته يإال أن قطاع الزراعة واجه الكث. وغناها والتي تختلف من موسم إلى آخر

مصادرة لألراضي الزراعية بهدف إنتاجيته، أولى هذه العقبات هي سياسات االحتالل اإلسرائيلي من تدمير و وقللت من 

، كما أن السيطرة على المياه والتحكم في االلتفافيةالسيطرة على المقدرات الطبيعية والتمدد االستيطاني وشق الطرق 

هذا باإلضافة للمعيقات التي يواجهها . وصولها إلى المزارعين الفلسطينيين قد أثرت بكل مباشر على األنشطة الزراعية

القطاع الزراعي في تصدير المحاصيل الزراعية، وإغراق األسواق الفلسطينية بالبضائع اإلسرائيلية بهدف  العاملون في

 .اإلضرار بالناتج الزراعي الفلسطيني

عامل، وبعد بدء التعافي من جائحة كورونا  90,300إلى  8003وصل عدد العاملين في قطاع الزراعة عام 

أما بالنسبة لمساهمة العاملين في قطاع الزراعة . (22)8080ألف في عام  99ى وصل عدد العاملين في هذا القطاع إل

، والتي 8088من عام  الربع الثالثخالل % 6.2إلى  لفلسطينيةناطق السلطة امكنسبة من القوى العاملة فقد وصلت في 

ة ، حيث وصلت نسبة مساهمة العاملين في قطاع الزراع8080تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالثلث المناظر من عام 

 . (23) %2.9وكذلك الحال مقارنة بالربع السابق، فقد كانت النسبة في الربع السابق %. 2.8بذلك الربع 

بحسب آخر  السلطة الفلسطينيةناطق منسبة األراضي المزروعة وغير المزروعة في ( 08)يوضح الشكل رقم 

دونم، منها  0,0.2,688 ناطق السلطة الفلسطينيةم، حيث بلغت مساحة األراضي المزروعة في 8080مسح زراعي عام 

من إجمالي % 03حوالي وتمثل المساحة المزروعة . غزة دونم في قطاع 89,689ودونم في الضفة الغربية  ..0,092,2

، وبلغت مساحة األراضي المزروعة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ناطق السلطة الفلسطينيةممساحة األراضي في 

 . على التوالي% 86و% 03

                                                             

 .، رام هللا، فلسطين8080، أداء االقتصاد الفلسطيني 8088لمركزي لإلحصاء الفلسـطيني، الجهاز ا (22)
، التقرير الصحفي لمسح 8088الربع الثالث  (8088أيلول  -تموز) :، مسح القوى العاملة8088المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز (23)

  .القوى العاملة، رام هللا، فلسطين
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 (بالدونم) 8080 لضفة الغربية وقطاع غزة عامااألراضي المزروعة في المساحة الكلية ومساحة (: 08)شكل رقم  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .األوليةالنتائج ، 8080التعداد الزراعي ، 8088الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات : لمصدرا

رغم كل التحديات والعرقلة لطالما ساهم القطاع الزراعي في فلسطين في رفد الناتج المحلي اإلجمالي وذلك 

مليون دوالر  في الناتج  0,029بحوالي  8002المستمرة التي يواجهها من االحتالل، فقد ساهم قطاع الزراعة في عام 

المحلي اإلجمالي، ثم ارتفعت هذه المساهمة خالل العامين الالحقين، إال أن جائحة كورونا أثرت على القطاع بشكل 

اعة يتراجع عقب االنخفاض الكبير الذي تسببت به الجائحة ومن ثم الحرب األوكرانية وما تسببت سلبي، والزال قطاع الزر 

ناطق السلطة مالقيمة المضافة لقطاع الزراعة في ( .0)يبين الشكل رقم . به من إغالق األسواق وتعطيل سالسل التوريد

 .خالل عدة سنوات الفلسطينية
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 (القيمة بالمليون دوالر) حسب المنطقة لضفة الغربية وقطاع غزةافي  لقطاع الزراعة القيمة المضافة(: .0)شكل رقم 

  
 .8006القيم باألسعار الثابتة، سنة األساس 

-8000الحسابات القومية الربعية،  إحصاءات ،8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات  :المصدر
8088 . 
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 اإلنشاءات

ئًدا ومؤثرا بشكل رئيسي في االقتصاد الفلسطيني، وذلك بحسب مساهمته بالناتج يعتبر قطاع اإلنشاءات قطاًعا را

. المحلي األجمالي واالستثمار وتشغيل األيدي العاملة ومتوسط أجور العاملين فيه ومساهمته في تكوين رأس المال الثابت 

ات واختالالت تثبط عمله وإنتاجه، مثل وال يمكن اإلنكار أن قطاع اإلنشاءات كغيره من باقي القطاعات يعاني من إشكالي

سياسة مصادرة األراضي والتمدد االستيطاني اللذان يحدان من فرص وجود أراضي متاحة، والتحكم اإلسرائيلي بجزء كبير 

كم األراضي وبالتالي صعوبة أو استحالة الحصول على التراخيص، وسيطرة االحتالل على المعابر والحدود التي تصعب 

ة الحصول على مواد البناء الالزمة، والمنافسة الشديدة في جذب العمالة الفلسطينية في ظل ارتفاع أجور من إمكاني

العاملين بهذا القطاع في السوق اإلسرائيلية مما أحدث تشوها هيكليا لدى الجانب الفلسطيني، باإلضافة للقوانين والسياسات 

ع اإلنشاءات، إال أن هذا القطاع ال يزال قطاع فعال ومنتج كنتيجة غير المالئمة وغير المشجعة على االستثمار في قطا

حتمية للزيادة السكانية الدائمة وما تخلفه الحروب والهجمات اإلسرائيلية من دمار وخراب، ولجوء الكثيرين لضخ األموال في 

 .صاديا واجتماعيا وتنموياالملحة لإلنشاءات وللبنى التحتية اقت للحاجةكمالذ آمن للمدخرات، باإلضافة  العقارات

 ناطق السلطة الفلسطينيةمبلغت نسبة العاملين في قطاع اإلنشاءات في ، 8088حتى الربع الثالث من عام  

من % 0..0، ففي الضفة الغربية يمثل العاملين في قطاع اإلنشاءات (سنة فأكثر 06)من إجمالي القوى العاملة % ..03

 39.5بمعدل أجر يومي  %9.9تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة ، و شيكل 143.7وبمعدل أجر يومي يبلغ  القوى العاملة

 نسبتهملدى االحتالل اإلسرائيلي وفي المستوطنات فتبلغ في قطاع اإلنشاءات العاملة الفلسطينية  قوى بالنسبة للأما . شيكل

 .(24)شيكل 310.2اليومي  أجرهميبلغ معدل في القطاعات المختلفة في الداخل المحتل، و  من إجمالي العاملين% 20.2

المحلي، وفي ظل ازدياد الطلب على العمالة في ظل هذه األجور المرتفعة للعمل لدى االحتالل مقارنة باألجور في السوق 

الفلسطينية في قطاع اإلنشاءات واستجابة السوق الفلسطيني لهذا الطلب، يعاني السوق الفلسطيني من تشوهات واختالالت 

توافق  نتيجة لعدم، وقد أحدث ذلك بطالة هيكلية العاملينلعرض والطلب في سوق في قطاع اإلنشاءات من حيث ا

 .المهارات المعروضة في سوق العمل مع المهارات والمؤهالت المطلوبة فيه

                                                             

 .، مصدر سابق، مسح القو ى العاملة8088لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز المركزي   (24)
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بتخصصات ( دبلوم متوسط فأعلى)نسبة المشاركة في القوى العاملة للخريجين الذين يحملون مؤهل علمي فقد بلغت 

، أما حجم البطالة بين هؤالء الخريجين فتساوي حوالي %22.2حوالي  ناطق السلطة الفلسطينيةموالبناء في  الهندسة المعمارية

عدد  أما .في سوق العمل هذه التخصصاتمما يشير إلى تباين مرتفع بين عدد الخريجين وحجم الطلب على . (25) 80.9%

 قطاع غزةي ف 2,573 عامل، منهم 20.,2 فقد وصل إلى ناطق السلطة الفلسطينيةمالعاملين في قطاع اإلنشاءات في 

 .(26) الغربيةالضفة  في 5,797و

 (القيمة بالمليون دوالر) لضفة الغربية وقطاع غزةااإلنشاءات في  المضافة لقطاعالقيمة (: 09)شكل رقم 

 
 .8006القيم باألسعار الثابتة، سنة األساس 

-8000سابات القومية الربعية، الح ، إحصاءات8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات: المصدر
8088. 

الذي تسببت به جائحة كورونا، والذي قطاع اإلنشاءات  أداءفي  يعبر الرسم البياني عن االنكماش الشديد

 896، أي ما يعادل %82.68 في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي مساهمة قطاع البناء واإلنشاءاتبانخفاض أحدث 

أن ( 09)بعد شهد القطاع تحسنا طفيفا بعد بدء التعافي من أثر الجائحة، لكن يظهر من الشكل رقم  فيما. مليون دوالر

شهد القطاع انتعاشا مقارنة بالعام السابق، ثم  8002ففي عام . ربع ما كان عليه قبل الجائحة ال يتجاوزاألداء الزال 

المقاصة ألكثر من ستة شهور إلى جانب انخفاص بسب احتجاز االحتالل ألموال  8003ال مع نهاية عام تراجع قلي

المساعدات الخارجية الموجهة للحكومة وللمؤسسات األهلية، نتج عن ذلك تأخر في مستحقات العاملين في القطاع 

 . الحكومي ومشاكل في السيولة في السوق الفلسطيني واختالف في اتجاه اإلنفاق واالستهالك

                                                             

 .، مصدر سابق، مسح القو ى العاملة8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (25)

 .، رام هللا، فلسطين8080، واقع مؤسسات القطاع الخاص واألهلي في فلسطين8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (26)
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 التضخم

إلى اتباع  ، فهو يدفع بالحكومات عادةاألسباب الواضحة لعجز الميزانية أبرز أحد على أنه ُيشار إلى التضخم

إلى خفض الواردات الضريبية ورفع اإلنفاق الحكومي، مما  الدولسياسات مالية لمواجهة تأثيراته على االقتصاد، فتضطر 

المزيد من  تلجأ الدول إلى طباعةانية قد عند مواجهة عجز في الميز ك، عالوة على ذل. يعزز العجز في الميزانية الحكومية

سيؤدي هذا الطبيعي، و  وقد يوفر النظام المصرفي ائتماًنا للحكومة بشكل أسرع من نمو االقتصاد ،األموال لتغطية العجز

االستجابة لمستويات األسعار العامة المرتفعة وتعويض النقص في  إلى عادة البلدان وتضطر. إيرادات الحكومةإلى خفض 

إلى إضعاف القوة الشرائية للعملة مما تؤدي هذه الضغوط التضخمية عادة . لب المستهلكين من خالل زيادة األجورط

في السوق السوداء التالعب في القيمة النقدية للعملة  العملة وبالتاليإلى فقدان األفراد للثقة في النقدية، و يجعلها تفقد قيمتها 

وتثبط الرغبة في  األسواقلك، أن حالة التضخم تقود إلى حالة عدم يقين في أضف إلى ذ. وزيادة التهرب الضريبي

 .االستثمار لدى أصحاب رؤوس األموال

يمكن القول أن معدل التضخم في فلسطين مقارنًة بالدول المجاورة وبدول الشرق األوسط هو معدل معتدل ويكاد 

ير التضخم مختلف عن حسابات باقي الدول، فتبعية إال أن خصوصية الحالة الفلسطينية تجعل تأث ،ُيعتبر منخفض

االقتصاد المحلي القتصاد االحتالل، إلى جانب اعتماد االستهالك المحلي على االستيراد من الخارج بشكل كبير، أديا إلى 

ام تأثر نسبة التضخم بالعوامل الخارجية أكثر من العوامل الداخلية، مما زاد من انكشاف االقتصاد الفلسطيني أم

وبالتالي فإن فلسطين تتأثر باختالف أسعار السلع لدى االحتالل وكذلك . االقتصادات األخرى وباألخص اقتصاد االحتالل

، باإلضافة لكون واء السياسية منها أو االقتصاديةلدى الشركاء التجاريين، إلى جانب المستجدات اإلقليمية والدولية س

التي تمكنها من التحكم بسياستها النقدية، وباألخص كونها ال تمتلك عملة وطنية السلطة الفلسطينية ال تمتلك المقومات 

وتختلف اتجاهات التضخم بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب اختالف المحددات،  .وتتعامل بالشيكل اإلسرائيلي

 . فالحصار الذي يعيشه قطاع غزة هو المتحكم الرئيسي باألسعار

كل واضح في معدل التضخم في فلسطين كغيرها من باقي الدول، وقد كان لجائحة أثرت األحداث العالمية بش

تشير إحصاءات التجارة الخارجية لفلسطين أن فلسطين تستورد . كورونا والحرب الروسية األوكرانية األثر األكبر في ذلك

روسيا وأوكرانيا ومن االحتالل  من( ما عدا زيت الزيتون )السلع الغذائية األساسية كالقمح والدقيق واألرز والزيوت 
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اإلسرائيلي، كما أن الواردات من االحتالل اإلسرائيلي من القمح والدقيق ال تتم زراعتها وإنتاجها بشكل كامل لدى االحتالل، 

 .(27) لالستيرادبل إن التجار الفلسطينيين يستوردون من االحتالل هذه المنتجات بصفته وسيط 

لروسية والعقوبات المفروضة على روسيا من قبل حلف الناتو في تعطيل سالسل تسببت الحرب األوكرانية ا 

باإلضافة إلى . التوريد من السلع الغذائية األساسية وبالتالي ارتفعت أسعارها في فلسطين بشكل ملحوظ خالل الفترة السابقة

موجة جديدة من فايروس كورونا، األمر الذي التأثير المباشر الذي أحدثته الصين بعد اإلغالقات المشددة واإللزامية لتجنب 

قيد نشاط التصنيع لديها وأثر سلبا على الصادرات الصينية للعالم، وقد انتهجت الصين مؤخرا سياسة خفض التصدير 

للخارج بهدف الحفاظ على أمنها الغذائي، مما زاد من أزمة توفر السلع الغذائية األساسية وبالتالي االستمرار في ارتفاع 

 . سعارها أمام المستورد والمستهلك على حد سواءأ

يعد مستوى األسعار من أهم المؤشرات التي ُيعتمد عليها في تحديد مستوى االنحسار االقتصادي ومعدل 

التضخم السنوي ومعدل نموه، والذي يؤثر على تحليل الوضع االقتصادي والسياسي ويعطي مؤشر واضح لتشخيص الحالة 

وهو من المؤشرات . تها ويحدد السياسات النقدية الواجب اتباعها لمواجهة حاالت التضخم أو االنكماشاالقتصادية ومتابع

ويعبر .  المهمة لدى متخذي القرارات والسياسيين والخبراء االقتصاديين، ويتعدى ذلك ليكون محل اهتمام لدى كل مواطن

الفردية وأسعار السلة الغذائية كاملًة في السوق المحلي  مؤشر تغير األسعار عن االختالف في أسعار المنتجات األساسية

وما يتبع ذلك من ظروف السوق وتكاليف المعيشة، ولذلك فهو محل اهتمام كافة الدول بهدف رصد مدى صحة االقتصاد 

للعملة، والتي  كما ويستخدم مؤشر أسعار المستهلك كوسيلة للتعرف على القوة الشرائية. واستقراره وماهية األمن الغذائي فيه

نسب التغير السنوية في أسعار ( 06)ويظهر في الشكل . تتناسب تناسبا عكسيا مع الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 .لعدة سنوات متتالية بهدف مقارنة التغيرات التي طرأت عليه ناطق السلطة الفلسطينيةمالمستهلك في 

 

 

 

 

 
                                                             

 –هللا  ، رام(23)، العدد 8088، المراقب االقتصادي للربع األول لعام 8088، (ماس)ث السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أبحا  (27)
 .فلسطين
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 )%(المنطقة  حسب مناطق السلطة الفلسطينيةنسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في  (:06)شكل رقم 

 
 8080مسح الرقم القياسي ألسعار المستهلك،  ،8088الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  تحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات :المصدر   

ة واتساع دائر بالتالي انعدام األمن الغذائي يتسبب ارتفاع األسعار هذا بارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين و 

 .(28) العربيمن األسر الفلسطينية تعاني من انعدام األمن الغذائي بحسب تقرير صندوق النقد % 0.6.الفقر، بحيث أن 

من األسر % 83.3وقد أظهر آخر مسح لإلحصاء الفلسطيني حول الظروف االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين أن 

من % 2..0ح أن ُتصنف ضمن األسر الفقيرة، وقد أظهر المس ، التي تعيش في مناطق السلطة الفلسطينية،الفلسطينية

( 06)ويظهر من الشكل  .(29) الفقيرةمن األسر في قطاع غزة قد ُصّنفوا ضمن األسر % 69.8واألسر في الضفة الغربية 

بسبب تدهور األوضاع االقتصادية خالل الجائحة بعد اإلغالقات المشددة التي تم تطبيقها  8080تهاوي األسعار في عام 

اض أداء النشاطات االقتصادية المختلفة، فقد انخفض مدخول األسر وبالتالي انخفض استهالكهم في تلك الفترة، وانخف

استهالك المواد الغذائية، فعلى الرغم من توفر المواد الغذائية في األسواق، إال أن األسر الفلسطينية لم  وإنفاقهم، وبالتحديد

  .يكن بمقدورها شراء كل ما يلزمها

                                                             

األمانة العامة لجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ومنظمة األقطار العربية  (28)
 .اإلمارات –، أبو ظبي "8080التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام "، 8088بترول، المصدرة لل

 -رام هللا. النتائج الرئيسية - 8080، مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية لعام 8080المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز (29)
 .فلسطين
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األوكرانية وانقطاع سالسل التوريد ومع السياسات التي مارستها الحكومة لصينية  -روسيةومع اندالع الحرب ال

والزالت ترتفع حتى العام الحالي وقد شهدت دول  8080فقد قفزت األسعار في عام ( كما تم ذكره سابقا)لخفض التصدير 

الدولية جميعها أثرت على الوضع  هذه األزمات. 8088العالم جميعها ارتفاع مؤشر التضخم بشكل أكبر خالل عام 

المعيشي وزاد الخطر تجاه انعدام األمن الغذائي للفلسطينيين وقلل من حجم المساعدات الخارجية المقدمة للفلسطينيين 

باإلضافة لتأثير االحتالل اإلسرائيلي من تضييق وحصار وعقوبات بحق . سواء للحكومة أو للمؤسسات األهلية

احتجاز أموال المقاصة زاد من عجز الميزانية الحكومية وأصبحت عاجزة عن دفع مستحقات الفلسطينيين، كما أن 

بناءا  ناطق السلطة الفلسطينيةمنسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في ( 02)يبين الشكل رقم . الموظفين الحكوميين

 .على أقسام اإلنفاق الرئيسية

، والمسكن ومستلزماته ،عار المواد الغذائيةالرتفاع أس 8080ويعود السبب الرئيسي الرتفاع األسعار في عام 

وأسعار النقل والمواصالت، والسلع والخدمات الترفيهية والثقافية، وخدمات المطاعم  ،األثاث والمفروشات والسلع المنزليةو 

 .نسب التغير السنوية ألسعار المستهلك حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية( 02)ويوضح الشكل رقم . والمقاهي والفنادق

 

 )%(8080حسب أبرز أقسام اإلنفاق الرئيسية لعام  ناطق السلطة الفلسطينيةمنسب التغير السنوية ألسعار المستهلك في (: 02)شكل رقم 

                                                                                                   

 لمواد الغذائيةا
والمشروبات 

 المرطبة
(0.22%) 

االقمشة 
والمالبس 
 واالحذية

(-0.20)% 

المسكن 
 ومستلزماته

 
(..26)% 

االثاث 
والمفروشات 
 والسلع المنزلية

(8.02)% 

الخدمات 
 الطبية
 

(-0.98)% 

النقل 
 والمواصالت

 
(9..3)% 

 االتصاالت
 
 

(-0.96)% 

السلع والخدمات 
 الترفيهية والثقافية

 
(0.82)% 

 خدمات التعليم
 
 

(-0..3)% 

اعم خدمات المط
 والمقاهي والفنادق

 
(0..2)% 

 .8080مسح الرقم القياسي ألسعار المستهلك ،8088حصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلتحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات  :المصدر



 

32 
 

 سوق العمل

 مليون  0.060حوالي  8088خالل الربع الثالث من عام ( سنة فأكثر 06)بلغ عدد العاملين الفلسطينيين 

وقد شهد ذات الربع انخفاضا في عدد العاملين في الداخل الفلسطيني . مقارنة بالربع السابق% ...عامل، بزيادة بلغت 

ألف عامل مقارنة بالربع السابق، فيما انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات بحوالي ألفي  00المحتل بحوالي 

من إجمالي العاملين الفلسطينيين، % 09.0ما نسبته  8080ات مع حلول عام بلغ العاملين في الداخل والمستعمر . عامل

، ثم انخفض %02.3لتصل في الربع الثاني لحوالي  8088ة خالل الربع األول والثاني من عام بالنس هوقد ارتفعت هذ

 .(30)% 02.8خالل الربع الثالث إلى 

ات في الجدار الفاصل وبعد تشديد اإلجراءات وقد جاء هذا االنخفاض في عدد العاملين عقب إغالق الفتح 

ضد االحتالل  أعمال المقاومةاألمنية خوفا من التوتر األمني في مناطق التماس، والتي شهدت في الفترة الماضية تزايد في 

ين في إال أن هذا االنخفاض آني ومرتبط باألحداث السياسية، في حين أن العدد اإلجمالي للعمال الفلسطيني. اإلسرائيلي

األراضي المحتلة شهد ارتفاع غير مسبوق خالل السنوات القليلة الماضية، ويأتي ذلك كنتيجة الرتفاع متوسط األجور 

 6..82مقارنة بما هي عليه في األجور المحلية، فقد بلغ معدل األجرة اليومية للعاملين بالداخل المحتل والمستوطنات 

، (31)شيكل على التوالي 6..6شيكل و 083عاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة شيكل، فيما بلغ معدل األجرة اليومية لل

األمر الذي شكل حافًزا قويا لتوجه العمال للعمل لدى االحتالل وفي المستوطنات بدال من العمل في السوق المحلي، 

 .لحركته باإلضافة لضعف بنية االقتصاد الفلسطيني الناتجة عن سياسات االحتالل المدمرة والمقيدة

، ألف عامل .36ليصل إلى  8088ارتفع عدد العاملين خالل الربع الثالث من عام  فقد السوق المحلي أما

 والتخزينوذلك نتيجة ارتفاع عدد العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق والخدمات وقطاعات البناء والتشييد والنقل 

تصاد المحلي وبدأت القطاعات االقتصادية المختلفة تعود لسابق نشاطها قبل وتأتي هذه الزيادة بعد أن انتعش االق. (32)

ال تزال مرتفعة،  ناطق السلطة الفلسطينيةموعلى الرغم من هذا التحسن واالنتعاش إال أن معدالت البطالة في . جائحة كورونا

األعلى منها كانت في قطاع  ، النسبة%89.8يبلغ فقد أظهرت المسوح اإلحصائية للعمالة الفلسطينية أن معدل البطالة 

                                                             
 .، رام هللا، فلسطين8088، الربع الثاني (8088حزيران،  -نيسان: )سح القو ى العاملة، م8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (30)

 .المصدر السابق (31)

 .المصدر السابق (32)
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معدالت البطالة هذه، ويظهر ( 02)ويوضح الشكل رقم %. 2..0، تليها الضفة الغربية بنسبة %99.0غزة والتي بلغت 

 . منها أن معدالت البطالة بين اإلناث أعلى مما هي عليه عند الذكور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 )%( 8088حسب الجنس والمنطقة في الربع الثاني من عام  ينيةناطق السلطة الفلسطممعدل البطالة في (: 02)شكل رقم 

 
 ،(8088حزيران،  -نيسان: )مسح القو ى العاملة، 8088، حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلتحليل الباحثة باالستناد إلى بيانات  :المصدر

 .8088الربع الثاني 
  

بشكل مباشر على األوضاع االقتصادية يعاني قطاع غزة منذ خمسة عشر عاما من حصار مشدد أثر 

الزالت تتفاقم مع مرور ظروف انسانية مأساوية  هذا أحدثقد ، و بالتزامن مع أزمة الكهرباء والطاقة واالجتماعية في القطاع

ب أن نس( 02)وتوضح البيانات في الشكل رقم . وقد أظهرت نسبة البطالة المرتفعة بين القوى العاملة هذا التدهور. األيام

وكذلك . فئة الرجال بين% 2.8.، مقابل %26.0البطالة بين النساء في قطاع غزة قد شكلت النسبة األكبر لتصل لحوالي 

 .الحال في الضفة الغربية التي وصلت فيها معدالت البطالة بين النساء ضعف ما هي عليه بين الرجال

. ادات فإن نسب البطالة تبدو مرتفعة أيضاأما عند النظر إلى نسبة البطالة بين المتعلمين وحاملي الشه 

ويظهر . معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة للخريجين الحاصلين على مؤهل علمي( 02)ويوضح الشكل رقم 

من الشكل الهرمي أن تخصص الصحافة واإلعالم وتخصص الفنون وتخصص الرفاه هم األعلى من حيث نسبة البطالة، 

 %. .ت خدمات األمن هي األقل بطالًة، إذ ال تتعدى هذه النسبة في حين أن تخصصا
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معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة للخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى (: 02)شكل رقم 
 )%( 8088حسب التخصص خالل الربع الثاني من عام  ناطق السلطة الفلسطينيةمفي 

 
 (8088حزيران،  -نيسان: )مسح القو ى العاملة، 8088الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إلى بيانات  تحليل الباحثة باالستناد: المصدر

 . 8088الربع الثاني 
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