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3122آذار  اإلجتماعي -التقرير اإلقتصادي  

 

 الملحق :
 1العمالة وعالقتها بالمالمح االنتاجية للنمو

%أ اااااا أال ااااااا يلأ11البيانااااااادأال بشيياااااانأالاااااايقأملاااااالأالأالنااااااااضأاللااااااي  أاد  ااااااال أل  ااااااقشأ اااااا أا قا اااااا أال   اااااا ينينأأ ااااااشأن اااااااأبن اااااابنأ

%أع ااااااالأالاااااااايال أ أ9%أي12 اااااااشددأن ااااااايأحليليااااااانأل  اااااااقشأبحااااااايال أ،أ ااااااا أا ااااااا يةأال ااااااا نأال قبيااااااانأي  اااااااا أ ااااااا  أل أ2009-2010

ي اااااا أ حايلاااااانألي اااااا أ م اااااالأأاااااااناأالن اااااايأأ ي اااااااأيلاااااابأال  الاااااانأيا ناا ياااااانأي  اااااا أشدلاااااانأع اااااالأال ااااااش أالاااااان أاقاااااااب أباااااا أالاي اااااا أ

أا  اصاش أ  أال ياش أ  أالك ينأيالكي ينألألع اةأيكيفأكاندأكثا نأال  النأييأكثا نأادنااجأ أ

أ أال م لأال ا نأ،أامأالا بيقأعلأالنااضأال ح  أا   ال أل  قشأ  أالصيق أالاالينأ:يل قضأي 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ااااااايأ   ااااااي أال  الاااااان،أأEااااااايأ   ااااااي أال ااااااكالأ،أأNي اااااااي أالنااااااااضأال ح اااااا أا   ااااااال أ ييأاللي اااااانأال  ااااااا ن ،أأY اااااا أااااااان أال  اشلاااااان،أ

  ال اااااكالأ ااااا أ ااااالأال  اااااة أيلااااانل ،أWيأ

 
 ل  اااااقشأالياحاااااش،أ يأالناااااااضأال ح ااااا أا   اااااال أ ييأاللي ااااانأال  اااااا نااااااأ 

 
اااااايأا لاااااقاجأأأأ

  ييأاللي اااااانأال  ااااااا ن أل  ا ااااااةأالياحااااااش،أ

 
 ااااااايأ  ااااااشةأال  الاااااانأ  اااااالأال ااااااكالأ اااااا أ اااااالأال  ااااااة ،أيأ

 
ااااااايأأ لاااااااقكنأ اااااالأ   ااااااي أأ

 ال كالأالن أامأ  أ لأال  ة 
 
 

كنهااااااأا اااااالشمألااااااقب أالا ياااااقادأ ااااا أاللي ااااانأال  اااااا نألكاااااةأ اااااقشأأ ااااا أكاااااةأ ااااالأثااااام أاااااان أال  اشلااااانأدأاااااايح أبااااا  أعم اااااادأ اااااببينأيل

 أالا ياااااااقادأ3 أأالا يياااااااقادأ ااااااا أ  اااااااشةأال  الااااااانأ2 أالا ياااااااقادأ ااااااا أا ناا يااااااانأييأالناااااااااضألكاااااااةأعا اااااااةأ1 كيناااااااادأياااااااا أبالاحشياااااااش:أأ

أالشي  قا ينأأالناا نأعلأال قي ادأ  أال م ادأاداكالينأل  كال أ

 
 ااااالأك يااااانأالن ااااايأيالاااااا أي كااااالأيلأاكااااايلأ قاب ااااانأباااااالا يقادأ ااااا أالناااااااضألكاااااةأعا اااااةأ،أع ااااالأ ااااابيةأال ثااااااةأ،أعباااااقأي كننااااااأالحصااااايةأع

ح اااااااوأالن اااااايأالنااااااااضأأباللي اااااانأال  ااااااا نألكااااااةأ ااااااقشأ اااااا أم اااااااقأ اااااايناقيياادأا اقا ااااااينأأحياااااا أالأكاااااامأال كااااااينيلأ أ  ااااااشةأال  الاااااانأ

كاااااالأالنااااااااضألكااااااةأ ااااااقشأيا يااااااقأك اااااااألاااااايح أبال  ااااااةأ أال ااااااق أباااااايلأالن اااااايأ أأيبليااااااالأثاباااااااال ،أيل ااااااةل اأ اااااال أ ااااااأال ااااااكالنأا  ااااااا ي

ا  اقا اااااا أالنالااااااالأيالن اااااايأال محاااااا أااااااايأالا يااااااقأ اااااا أاللي اااااانأال  ااااااا نأال قاب اااااانأبااااااالا يقادأ اااااا أالنااااااااضألكااااااةأعا ااااااة أيااااااامأاابااااااا أ

أ نه ينأ  اث نألاحشيشأك ينأالن يأال قاب أبال كينيلأاآللقيلأ أأ

 
%أ اااااالأال ياااااااش أ اااااا أالنااااااااضأال ح اااااا أا   ااااااال أ83،أا يااااااشأأال  اشلاااااانأال اااااانكيق أيعاااااام أباااااا لأ2010-2009يبا ااااااا  اةأبيانااااااادأيعاااااايامأ

ل  اااااقشأي كاااااالأيلأيااااااقاب أباااااالا ييقادأ اااااا أ  ااااااشةأال  الاااااانأ أيااااااناأياااااايح أب ناااااا أمناألااااامأيكاااااالأانااااااا أيياااااانأا يياااااقادأ اااااا أا ناا ياااااانأييأ اااااا أ

%أأ83%أ أييأ9 ح اااااا أا   ااااااال أل  ااااااقشأ اااااايفأي يااااااشأبن اااااابنأالاقكيباااااانأال ااااااكانينأأيلكاااااالأ  ااااااشةأال  الاااااانأا يااااااقأك اااااااألاااااايح أ،أالنااااااااضأال

 % أ أ11 لأ

                                                           
1
الح ابادأا أ لأال ها أال قك  ألإلحصاءأمحصاءادأال  ةأ  أاناأال  ح أي ا أ لأ  يحأال ها أال قك  ألإلحصاءأ  أاللي أال ا  نأ عش أ  ايا  أالبيانادأال كانينأال  الش نأ  أ 

 "أيال ها أال قك  ألإلحصاء أيا شقأ2010ل ح  أا   ال أ لأ"الالشيقادأا يلينأل ح ابادأاللي ينأالقب ينأ القب أالقاب أ"،أيبيانادأالنااضأا2010  أ"ال    ينييلأ  أنهاينأعامأ

  أاناأال  ح أك اأيامأ قا  نأا أالشيقادأييلينأا اناشاأمللأال ؤلقادأال ااحنأع لأال ش أاللصيق،أيي كلأيلأاا ثقأالناائضأأ2010ا لاق أمللأيلأبيانادأالنااضأال ح  أا   ال أل امأ

 بيانادأالنااضأال ح  أا   ال  

 

  
 

 أونسكو

المتحدة لألمم الخاص المنسق مكتب  
األوسط الشرق في السالم لعملية  

 



2 

 

 

%أ اااااالأالا يااااااقأ اااااا أالنااااااااضأال ح اااااا أا   ااااااال أالحليلاااااا أل  ااااااقشأ ااااااقاب أبااااااالا يقادأ اااااا أ  اااااااا نأال ااااااكالأ30يب قيلاااااانأ لااااااابهنأ،أ اااااا لأ

ا ااااااوأا ناااااااجأيال  الااااانأ ااااا أ ااااالأال  اااااةأ،أيبلاااااكةأيكثاااااقأش ااااانأالابايناااااادأ ااااا أعاااااششأال  ااااااليلألكاااااةألااااالبأ ااااا أ ااااالأال  اااااةأ أيمناأاااااامأاح

كثياباااااادأيااااااامأاحا اااااااوأ  اااااااا نأأال ااااااكالأ اااااا أ اااااالأال  ااااااةأك ا يااااااقأك اااااااألاااااايح أبال  ااااااةأ،أ اااااا لأالنااااااااضأال ح اااااا أا   ااااااال أالحليلاااااا أ

أ% أ أ11%أ لأ30%أ أييأ3ل  قشأ ا يشأب اأن با أ

-2009يلياااااااقاأ،أياااااااقاب أادنل ااااااااضأ ااااااا أالناااااااااضأال ح ااااااا أا   اااااااال أالحليلااااااا أل  اااااااقشأب نل ااااااااضأا ناااااااااجأيالااااااان أحاااااااش أ ااااااا أال ااااااااق أ

 أيااااااااناأيااااااايح أب نااااااا أ ااااااا أ يااااااااوأالا ياااااااقادأ ااااااا أالاقكيبااااااانأال اااااااكانينأيال  اليااااااانأ،أ ااااااا لأأا ناا يااااااانأال نل  ااااااانأ ااااااايفأااااااااقاب أ2010

عناااااااش اأبليااااااادأا ناا يااااااانأأ %  أأيباااااااال ك أ،أ  نااااااا11%أ ااااااالأ13 اااااااقشأ  أييأ%أأ ااااااا أالناااااااااضأال ح ااااااا أا   اااااااال أل 1بانك ااااااااهأ لاااااااشاق أ

ثاباااااانأيلكااااالأا ياااااقدأال  الااااانأيالاقكيبااااانأال اااااكانينأك ااااااألااااايح أبال  اااااةأ،أ ااااا لأالناااااااضأال ح ااااا أا   اااااال أالحليلااااا أكاااااالأ اااااين يأأبحااااايال أ

أ%أالا أليح د أأ11%أبشدأ لأاةأ12

 ااااااا أم ااااااااقأال ااااااايناقيياادأأ2010-2009حليليااااااانأل  اااااااقشأ ااااااا أال ااااااااق أاللاااااااكةأالاي ااااااايح أالااااااااال أي هاااااااقأ  ااااااااقأاللي ااااااانأال  اااااااا نأال

 ا  اقا ينأالثمثنأ:

2سيناريو   3سيناريو   4سيناريو    

 ك األيح أبال  ة ثابد ثابد   شةأال  الن

ال كالأ  أ لأال  ةأ  اا ن  ثابد ك األيح أبال  ة ثابد 

 ثابد ثابد ك األيح أبال  ة النااضألكةأ قش

 
الناا ااااااانأا قاباااااااا أالكبياااااااقأل ن ااااااايأ ااااااا أالا يياااااااقادأ ااااااا أال  الااااااانأ،أك ااااااااأا هاااااااقأيي ااااااااأمقاباااااااا أاللي ااااااانأال  اااااااا نأأاكلااااااافأال  ااااااااقاد

 ال نل  نأل  قشأألإلناا ينأال اشايق ألمةأال اق أن  ها أ
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 الا يقأ  أالنااضألكةأعا ة

 الا يقأ  أ  اا نأال كالأ  أ لأال  ة

 الا يقأ  أ  شةأال  الن

 نسبة مئوية

 (2010-2009) العمالة و عالقتها بالمالمح اإلنتاجية  للنمو  -األراضي الفلسطينية المحتلة 

2008 2009 2010

ي
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دو
 

 القيمة المضافة لكل فرد -األراضي الفلسطينية المحتلة 

 ال  اقأال    
   شةأال  النأي  اا نأال ئنأال  قينأل  كالأا اأثيابد:              1 يناقييأ
 اللي نأال  ا نألكةأعا ةأي  شةأال  النأا اأثيابد:                   2 يناقييأ
 اللي نأال  ا نألكةأعا ةأي  اا نأال ئنأال  قينأل  كالأا اأثيابد:  3 يناقييأ



3 

 

،أأ% أ72يباح ياااااااةأ لااااااااب أل  ااااااا نأال قبيااااااانأ،أي هاااااااقأيلأالن ااااااايأكاااااااالأ صاااااااحيباأبلاااااااكةأيكثاااااااقأشدلااااااانأ ااااااا أالا يياااااااقادأ ااااااا أال  الااااااانأ 

 % أ أ1% أيأالنااضأل  قشأ 27ياب  أالا يقادأالشي  قا ينأ 

أ

 

%أل ا يااااااقادأالشي  قا ياااااانأ أيمنل اااااااضأ26%أ اااااالأالن اااااايأبااااااالا يقادأ اااااا أال  الاااااانأ،أي129 اااااا أحالاااااانأ  ااااااا أ اااااا  أي كاااااالأالأيااااااقاب أ

ناأااااااامأاثبياااااادأا نااااااااجأأ% أ أياااااااناأياااااايح أب ناااااا أم55-ا ناا ياااااانأ،أ اااااالأ هاااااانأيلااااااق أ،أيااااااقاب أبانل اااااااضأ اااااا أاللي اااااانأال  ااااااا نأل  ااااااقشأ أ

يلكااااالأأال  الااااانأي  ااااااا نأال اااااكالأ ااااا أ ااااالأال  اااااةأأ اشدأك ااااااألااااايح أ،أ ااااا لأالناااااااضأال ح ااااا أا   اااااال أالحليلااااا أأ ااااايفأين ااااايأبن ااااابنأ

أ%أيالا أليح دأبال  ة أ9%أبشدأ لأ14

 

 

يأالحاااااشي أ ااااا أالناااااااضأال ح ااااا أالن ااااا ااااا لأالنااااااائضأال ااااانكيق أيعااااام أالااااايقأملااااالأينااااا أبين ااااااأاؤلااااانأأالا ياااااقادأالشي  قا يااااانأ ااااا أالح ااااابالأ،أ

ا   ااااااال أأل  ااااااقشأي كاااااالأيلأيكاااااايلأ قاب اااااااأبااااااالا ييقادأ اااااا أك ياااااانأا ع اااااااةأيالي ااااااائفأأيكثااااااقأ نهاااااااأكي ياااااانأااااااان أا ع اااااااةأيالي ااااااائفأ

،أيلاصاااااانأ اااااا أ اااااا  أ أياااااااناأالن اااااايأال كثاااااافأل   الاااااانأأي كاااااالأيلأياااااااق مأملاااااالأنلاااااابأ اااااا أن ااااااوأال لااااااقأمناأحااااااشثدأ اااااا أالل اعااااااادأ"أ

 لإل اصاشأيكالأانا أحقكنأع ةأكا ينأ أأا كثقأمناا ينأ"أأ
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 الا يقأ  أالنااضألكةأعا ة

 الا يقأ  أ  اا نأال كالأ  أ لأال  ة

 الا يقأ  أ  شةأال  الن

 نسبة مئوية

 (       2010-2009)العمالة وعالقتها بالمالمح اإلنتاجية للنمو  -الضفة الغربية 

-55 

26 

129 

 الا يقأ  أالنااضألكةأعا ة

 الا يقأ  أ  اا نأال كالأ  أ لأال  ة

 الا يقأ  أ  شةأال  الن

 نسبة مئوية


