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 28/04/2016 :التاريخ                                                                                                               2016يوم العمال العالمي، 

  

 

تستعرض الواقع  ،إلحصاء الفمسطينياالسيدة عال عوض، رئيس 
، اليوم العالمي لمعمال عشية 2015لعام  فمسطينالعمالي في 

01/05/2016. 
 

 النساء أضعاف مشاركة  4 حواليمشاركة الرجال في القوى العاممة 
 %46سنة فأكثر  15بمغت نسبة المشاركة في القوى العاممة لألفراد 

لإلناث، أما في الضفة الغربية % 19لمذكور و% 72؛ فمسطينفي 
% 19لمذكور و% 73؛ %46فقد بمغت نسبة المشاركة حوالي 

؛ %45لإلناث، في حين بمغت نسبة المشاركة في قطاع غزة حوالي 
 . لإلناث% 20لمذكور و% 70

 
 ،حسب الجنس سنة فأكثر 15المشاركة في القوى العاممة لألفراد 

2010- 2015 

 

 
 معدالت البطالة مرتفعة 

 15بمغ معدل البطالة من بين األفراد المشاركين في القوى العاممة 
لمذكور % 23؛ (ألف عاطل عن العمل 336% )26سنة فأكثر 

عدد العاطمين عن فقد بمغ لإلناث، أما في الضفة الغربية % 39و
من المشاركين % 17ألف عاطل عن العمل حوالي  143العمل 

لإلناث، % 27لمذكور و% 15سنة فأكثر؛  15في القوى العاممة 
 %41في قطاع غزة حوالي  األف 193 عدد العاطمينفي حين بمغ 

لمذكور % 36؛ سنة فأكثر 15من المشاركين في القوى العاممة 
 . لإلناث% 60و

 15لألفراد  من بين المشاركين في القوى العاممة البطالة معدل
 2015-2010حسب المنطقة،  سنة فأكثر

   

 

 

 ألف عامل مستخدمين بأجر  659

ألف  659 فمسطين منخدمين بأجر بمغ عدد الفمسطينيين المست
 216وألف عامل يعممون في الضفة الغربية  338عامل، بواقع 

ألف عامل يعممون في  83ألف عامل يعممون في قطاع غزة و
 .يعممون في المستوطنات ألف 22إسرائيل و

 

 قطاع غزةالقطاع العام هو القطاع األكثر تشغياًل في 

في القطاع  يعممون فمسطين  منبأجر  المستخدمين من% 52
يعممون في % 16و العاميعممون في القطاع % 32 مقابلالخاص، 

فإن أكثر من نصف  وفي الضفة الغربيةإسرائيل والمستوطنات، 
% 25يعممون في القطاع الخاص مقابل % 51بأجر المستخدمين 

يعممون في إسرائيل % 24في القطاع العام، في حين 
، أما في قطاع غزة كان القطاع العام ىو القطاع والمستوطنات

من المستخدمين  %47مقابل % 53األكثر تشغيال لمعاممين بنسبة 
  .بأجر يعممون في القطاع الخاص
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الضفة الغربية   قطاع غزة 



 28/04/2016: التاريخ                                                                                                               2015يوم العمال العالمي، 

 

 .تم تمويل جمع بيانات مسح القوى العاممة بدعم من اإلتحاد األوروبي

يعممون في اع الخاص في القط بأجر المستخدمين ربع حوالي
 مهن فنية ومتخصصة

الذين يعممون في  القطاع الخاص في المستخدمين بأجر بمغت نسبة
% 15 ؛فمسطين من %25مينة الفنيين والمتخصصين حوالي 

الحرف في  النسبةفي حين بمغت   .لالناث% 66لمذكور مقابل 
% 3لمذكور مقابل % 21 ؛%18حوالي  وما الييا من مين

 .لالناث
 

  معدالت أجور متدنية في القطاع الخاص
 (2010 :سنة األساس) بمغ معدل األجر اليومي الحقيقي

في شيقاًل  68حوالي  في القطاع الخاص لممستخدمين بأجر
 في الضفةشيقاًل   77في قطاع غزة و شيقاًل  48بواقع  ،فمسطين
 .(ال يشمل العاممين في اسرائيل والمستوطنات)الغربية 

 

في  الحقيقية أعمى معدالت لألجور اليومية الخدماتسجل قطاع 
شيقاًل   76و في الضفة الغربيةشيقاًل   93القطاع الخاص بمعدل 

في شيقاًل   83بواقع  البناء والتشييدفي قطاع غزة، يميو قطاع 
، بينما سجل قطاع في قطاع غزةشيقاًل   40و الضفة الغربية

في الضفة الغربية شيقاًل   62الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع 
 .في قطاع غزةشيقاًل   24و

 

من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون % 36حوالي 
في  (شيكل 1,450) أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر

 فمسطين
من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية % 21

 47,600يتقاضون أجرًا شيريًا أقل من الحد األدنى لألجر أي 
، وكان العدد شيقاًل  1,055 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شيري قدره

حيث بمغ  الخميل محافظةاألكبر ليؤالء المستخدمين بأجر في 
 .شيقاًل  986ري قدره مستخدم بمعدل أجر شو 12,700عددىم 

مستخدم  76,100أي % 67بمغت النسبة فقد أما في قطاع غزة 
، وكان العدد األكبر شيقاًل  733بأجر وبمعدل أجر شيري قدره 
حيث بمغ عددىم  غزة محافظةليؤالء المستخدمين بأجر في 

 .شيقاًل  757مستخدم بأجر وبمعدل أجر شيري قدره  31,800

لممستخدمين  معدل ساعات العمل األسبوعيةبمغ في سياق متصل، 
ساعة لممستخدمين بأجر في  40ساعة عمل؛  42حوالي  بأجر

 .في القطاع الخاص لممستخدمين بأجر ساعة 43القطاع العام و
 

 

 

يحصمون  القطاع الخاصفي  المستخدمين بأجر خمسحوالي 
  عمى تمويل التقاعد

يحصمون عمى في القطاع الخاص من المستخدمين بأجر % 21
يحصمون عمى % 22تمويل التقاعد أو مكافأة نياية الخدمة، و

يحصمون عمى إجازات % 23، وإجازات سنوية مدفوعة األجر
من النساء العامالت بأجر يحصمن % 35و ،مرضية مدفوعة األجر

 .عمى إجازات أمومة مدفوعة األجر
 

بأجر في القطاع الخاص يعممون المستخدمين ربع  أكثر من
 بموجب عقود عمل

من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعممون بموجب % 27
في % 32في الضفة الغربية و% 25؛ فمسطينفي  عقد عمل
 .قطاع غزة

 

منتسبين  في القطاع الخاص بأجرالمستخدمين  خمس حوالي
 مهنية/ لنقابات عمالية

 مينية/ من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية 21%
 .في قطاع غزة% 41في الضفة الغربية و% 10؛ فلسطينفي 

 
 لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 فمسطين-رام هللا
 (972/970) 2 2700 298: ىاتف
 (972/970) 2 2710 298: فاكس

 1800300300: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونيةال
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