دولة فلسطين

صدر بتاريخ2021/02/23 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

االحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً حول نتائج
مسح القوى العاملة للعام 2020

معدل البطالة في فلسطين حسب المنطقة،
2020 -2015
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الجائحة ،ويعكس البيان ادناه اهم مؤشرات سوق العمل
الفلسطيني خالل عام  2020وفق اآلتي:

سجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية ودير البلح
في قطاع غزة اعلى معدالت بطالة بين المحافظات

 %14من العاملين تغيبوا عن عملهم خالل عام 2020

ســتلت مفافدــة بيــت لفــم فــي الضــفة ال يــة أعلـ معــدل عالــة

بسبب الجائحة

ح ـ ـوالي  %25فليهـ ــا مفـ ــافدتي جنـ ــين وسـ ــلفيت  %20فـ ــي ك ـ ـل
منهمــا ،فــي حــين ســتلت مفــافدتي القــد

بينت النتائج ان هناك  137,600من العاملين كانوا غائبين عن
عملهم

في عام  2020وهذا يشكل ما نسبته %14

معــدل عالــة بواا ـ  %7و %10عل ـ الت ـوالي ،المقابــل ســتلت

من

مفافدة ىع البلح في اعاة غ أعل معدل عالـة بوااـ %53

اجمالي العاملين ،مقارنة بـ  68,800عامل غائب عن عمله في

فليهــا مفافدــة رفــح  %52فــي حــين ســتلت مفافدــة شــمال غ ـ

عام ( .2019ما نسبته )%7

اىن معدل عالة .%38

انخفاض في المشاركة في القوى العاملة

فئةةة الشةةباذ الةةذين يحملةةون مؤهةةل علمةةي دبلةةوم متوسةة

انخفض ــت نس ــلة المش ــاركة ف ــي الق ــو العامل ــة ف ــي عـــام 2020
لتصــل ال ـ  %41مقارنــة م ـ  %44فــي عــام 2019؛ وأشــار
البيانــا

فاعلى األكثر معاناة من البطالة

الـ ـ ان هــذا النســلة انخفضــت ف ــي الضــفة ال يــة مــن

بلد معدل اللعالة بين الشلاب ( )29-19سنة الخ يتين من

 %46الـ  %44كمــا انخفضــت فــي اعــاة غـ مــن  %41الـ

حملة شهاى الدبلوم المتوسط فأعل حوالي  ،%54بواا %69

 %35خالل نفس الفت .
وهذا يفس عـدم ارففـاة معـدا
 ،2020حي ـ ـ

ورام

والبي ـ أىن ـ

لإلناث مقابل  %39بين الذكور ،في حين بلد  %52في العام
 2019بواا  %35للذكور و %68لإلناث.

اللعالـة شـكل كبيـ خـالل العـام

بلـ ــد معـ ــدل اللعالـ ــة بـ ــين المشـ ــاركين فـ ــي القـ ــو

انخفاض عدد العاملين بمقدار  55ألف عامل عام 2020

العاملة ( 15سنة فأكث ) في عام  2020حوالي  ٪26مقارنة م
 %25عـ ــام  ،2019فـ ــي حـ ــين بلـ ــد خجمـ ــالي نق ـ ـ

مقارنة مع العام 2019

ااسـ ــتخدام

انخفــع عــدى العــاملين مــن  1.01مليــون عامــل فــي عــام 2019

للعمالـ ـ ــة ح ـ ـ ـوالي  ،٪36وفق ـ ـ ـاي لمعـ ـ ــاعي مندمـ ـ ــة العمـ ـ ــل الدوليـ ـ ــة
(.(ICLS-19th

ال ـ نفــو  955ألــع عامــل فــي عــام  2020بنســلة  ،%5حي ـ
انخفــع فــي اعــاة غ ـ بنســلة  %13كمــا انخفــع فــي الضــفة
ال ية بنسلة .%3

1

دولة فلسطين

صدر بتاريخ2021/2/15 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ولعــل اانخفــاك ا كب ـ مــا بــين العــامين  2019و 2020ســتل
ب ــين المس ــتخدمين ــأج

انخف ــاك ا ــدرا  32أل ــع عام ــل ،علي ــه

العــاملين الــذعن يعملــون لفســابهم الخــاب (صــاحب عمــل ويعمــل
انخفع عدىهم مقدار  23ألع عامل.

لفسا ه) حي

حوالي  %35من المستخدمين أج
يفصلون عل
اإلضافة ال

حقواهم (فمويل التقاعد /مكافأ نهاية الخدمة
اإلجا از

سنوية مدفوعة ا ج  ،واإلجا از

الم ضية مدفوعة ا ج ) ،بينما حوالي  %60من النساء

انخفاض في عدد العاملين في السةوق المحلةي بةين عةامي
 2019و2020

انخفـع عــدى العـاملين فــي السـوي المفلــي مـن  877ألــع عامــل

فــي عــام  2019ال ـ  830ألــع عامــل فــي عــام  ،2020حي ـ

العامال

أج يفصلن عل خجاز أمومة مدفوعة ا ج .

 %36من المستخدمين أج

يعملون موجب عقد عمل.
منتسبين ال نقا ا

في القعاة الخاب الفلسعيني
و %23من المستخدمين أج

عمالية /مهنية.

انخفع العدى في اعاة غ بنسلة  %13كما انخفع العدى في
الضفة ال ية بنسلة  %2لنفس الفت .

انخفةةةاض فةةةي عةةةدد العةةةاملين فةةةي اسةةةرائيل والمسةةةتعمرات
بحوالي  8آالف عامل بين عامي  2019و2020
انخفع عدى العاملين في اس ائيل والمستعم ا

من حـوالي 133

أل ــع عامـ ــل فـــي عـ ــام  2019الـ ـ  125ألـ ــع عام ــل فـ ــي عـ ــام
 ،2020حيـ ـ

انخف ــع ع ــدى الع ــاملين ش ــكل كبيـ ـ ب ــين اافـ ـ اى

ال ــذعن اعم ــارهم أكثـ ـ م ــن  50عامـ ـاي ،كم ــا اظهـ ـ

البيان ــا

ان

معدم اانخفاك فـي عـدى العـاملين كـان بـين العـاملين فـي اعـاة

اانشاءا

مقدار  ،%15عليه نشاط ال راعة مقدار  %9عامل،

أمــا ــااي ا نشــعة ف ــان هنــاك زيــاى ســيعة فــي عــدى العــاملين
فيها.

 7من كل  10عاملين مستخدمون بأجر

 %72م ـ ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـ ــاملين م ـ ـ ـ ـ ــن المس ـ ـ ـ ـ ــتخدمين ـ ـ ـ ـ ــأج  ،مقاب ـ ـ ـ ـ ــل
 %24يعملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون لفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابهم الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وأر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل،

و %4كأعضاء أس غي مدفوعي ا ج .

ح ةوالي نصةةف العةةاملين فةةي فلسةةطين يصةةنفوا انهةةم عمالةةة
غيةر منظمةةة ،وحةوالي ثلةةث المسةتخدمين بةةأجر فةي القطةةاع
الخاص يحصلون على حقوقهم

حوالي  %50من العاملين في فلسعين يصـنفوا علـ انهـم عمالـة
غي مندمة ،بوااـ  %52فـي الضـفة ال يـة وحـوالي  %42فـي

اعاة غ .

في القعاة الخاب
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