االحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة للعام 8102
انخفاض طفيف في معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد في قطاع غزة
زا مزد لتازا  ،8112حيز

ما يز لا لتفازا ك يريز لي مزد مازب لترباتزا رزي لترزاا لتط ريزا فبزا

رغزف مزد فبزا

مقارز  %44مززد لتاززا  ،8112رينمززا رغززف لتمازب مززد لترززاا لتط ريززا  %11 %12عغززا لتفز لتد ،مززا عغززا مجززف
مقب رغف لتماب  %82تغذي

مقار  %21تإلنا

زا %28
لت ززن

مد لتاا .8112

معدل البطالة في فلسطين حسب المنطقة8102 -8102 ،

فجوة كبيرة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور واإلناث

 2م ي  11ذي

ه مشا ي

مد لتق

هناك م ق مغح ظ راياب نجرا مشا يا لإلنا

 %82مد فبا

ا مقار

لتاامغا مقار  8م ي  11إنا .
مد لتق

 %12مد لتراا لتط ريا.

زا عن زا مزد لترزاا لتط ريزا حيز

لتاامغا مزد فبزا

رغطزك لتنجزرا

ارتفاع في عدد العاملين في السوق المحلي بين العام  8102والعام 8102
ل فاززع عززبب لتاززامغي مززد لتجز ق لتمحغززد مز  282تززع عززاميي مززد لتازا  8112لتززا  282تززع عززاميي مززد لتاززا  ،8112لذ

ل فاع لتابب مد لتراا لتط ريا رنجرا  ،%2رينما لنخاض لتابب مد فبا
يافر فبا لتخبماك لتا
ثغ

لألخ

لتاامغي مد لتراا لتط ريا مقار

لأليث لجفيااراي تغاامغي مزد لتجز ق لتمحغزد حيز
يث م لتنصع مد فبا

رغف ماب جاعاك لتام لألجر عيا تغمجفخبمي رأ
فبا

ا رنجرا  %1تنا

ا  ،يما رغف ماب ليا لتام لتش يا  8832ي

لتاف .

رغطزك نجزرا لتازامغي ميزن يثز مز

ا.

مد لتراا لتط ريا  4232جاعا جر عيا مقار  2232جاعا مد
عم مد لتراا لتط ريا مقار  88.2مد فبا

1

ا.

ارتفاع في عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات بحوالي  2آالف عامل بين العام  8102والعام 8102
رغف عبب لتاامغي مد لج لئي

فصا يح عم رنجرا  %21من
نرد رغطك نجرف

لتمجفام لك ح لتد  182تع عاميي مد لتاا  8112يانك لتحصا لألير تم تبي
لتاامغ

فصا يح عم رنجرا  %21ما حامغ لتربافا لالج لئيغيا

ب

لا جا

ح لتد .%11

رغف عبب لتاامغي مد لتمجفام لك لإلج لئيغيا  88تع عاميي مد لتاا  8112مقا نا رز  81تع عاميي مد لتاا .8112
جز ز

فبز ززا لترنز ززاع لتفشز ززييب عغز ززا نجز ززرا فشز ززطي مز ززد إج ز ز لئي

لتاغجبينيي مد إج لئي

لتمجفام لك.

ل فاززا ماززب لأل ز لتي ز مد تغاززامغي مززد إج ز لئي

لتمجز ززفام لك لتفز ززد فشز ززي  %24م ز ز ل مزززاتد لتاز ززامغي

لتمجززفام لك رززي لتاززا  8112لتاززا  8112رمقززبل  12شززيق تيص ز

 842شيق .
 2من كل  01عاملين هم مستخدمون بأجر

 %21م ز ز ز ز ز ز لتاز ز ز ز ز ززامغي ه ز ز ز ز ز ز م ز ز ز ز ز ز لتمجز ز ز ز ز ززفخبمي رز ز ز ز ز ززأ
عم  %4 ،يأعراع ج

ي مبم عد لأل

.

 ،مقار ز ز ز ز ز ز  %82يامغ ز ز ز ز ز ز

تحجز ز ز ز ز ززغر

نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل

 %21م ز لتمجززفخبمي رززأ

مززد لتقبززا لتخززا

لتفقاعب /ميامأ ن ايا لتخبما ،راتمقار
م ما مبم عا لأل

يامغ ز

ب

عقززب عم ز  %82 ،يحصززغ

ف م نصع لتمجزفخبماك رزأ

مزد لتقبزا لتخزا

لتخز ز ز ز ز ززا

رز ز ز ز ز ززا

عغززا مجززاهما مززد فم ي ز
( )%42يحصزغ عغزا إ زاا

.

 %01من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أج ارً شهرياً أقلل ملن الحلد اىدنلج ل جلر ( 05421شليق ً) فلي

فلسطين

هنززاك لنخاززاض مغحز ظ مززد نجززرا لتمجززفخبمي رززأ

مززد لتقبززا لتخززا

لتززذي يفقارز

ز لي شز ياي فز مز لتحززب لألبنززا

تأل ز مزد لترزاا لتط ريززا مز  %12إتزا  %18رززي لتازا  8112لتازا  ،8112يمززا لنخارزك لتنجزرا مززد فبزا
 %21إتا  %28خي نا
عغززا لت ز

يري  ،حي

لتاف .

م ز لنخاززاض لتنجززرا مززد ي ز م ز لترززاا لتط ريززا فبززا
رغف لتماب  221شيق مد فبا

ززا إال

لتا ز مززد ماززب لأل ز لتش ز

ا مقار  1,076شيق مد لتراا لتط ريا.

ارتفاع نسبة عمالة اىطفال في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة

 %4م لألباا ( )12-11جنا عامغي  ،ر لفع  %2مد لتراا لتط ريا  %8مد فبا

8

ا.

زا مز

ال ف ز لا

