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اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج  االساسية لمسح  
 2021القوى العاملة، للعام 

 

احتلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية ومحافظة 
 دير البلح في قطاع غزة اعلى معدل بطالة 

 2021م في العا
 

 2020مقارنة بالعام  2021ثبات في معدالت البطالة للعام 
سنة  15معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة )بلغ 

بلغ ، من جهة أخرى ٪26 حوالي 2021عام فأكثر( في 
وفقًا لمعايير وذلك ٪، 34إجمالي نقص االستخدام للعمالة 

 .)th19-ICLSمنظمة العمل الدولية المنقحة )
 

يزال التفاوت كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة  الما ك
٪ في قطاع 47المعدل هذا لغ الغربية وقطاع غزة، حيث ب

أما على مستوى ٪ في الضفة الغربية، 16غزة مقارنة بـ 
٪ 22مقابل  %43لإلناث  بلغ معدل البطالةالجنس فقد 

 للذكور في فلسطين.
 

 2021 -2015، حسب المنطقةفي فلسطين  معدل البطالة
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 ألف 372 سنة فأكثر 15 بلغ عدد العاطلين عن العمل
في قطاع  شخص ألف 230بواقع  ،2021 عامفي شخص 

 .شخص في الضفة الغربية ألف 142و غزة
 

، شخص ألف 524لعمالة االستخدام الناقص لبلغ إجمالي 
من الباحثين عن عمل  ألف 73 من هذا العددحيث يتض
 .متصلة بالوقتالفي العمالة الناقصة  ألف 26والمحبطين 

 

 
 

في البلح بيت لحم في الضفة الغربية ودير محافظة سجلت 
 بين المحافظاتبطالة  تاعلى معدالغزة قطاع 

ســــجلت محافظــــة بيــــت لحــــة أعلــــى معــــدل بطالــــة فــــي الضــــفة 
 %19الخليـل و جنـين  حافظتيها متال %25 يث بلغحالغربية 

القدس ادنـى معـدل بطالـة  في حين سجلت محافظة لكل منهما
سجلت محافظة دير البلح أعلى معـدل بطالـة بالمقابل ، (4%)

محافظــــة خــــانيونس تالهــــا  %53 يــــث بلــــغحفــــي قطــــاع غــــزة 
غزة ادنـى معـدل بطالـة شمال % في حين سجلت محافظة 51
  %.38 بواقع

 

ذين يحملةةوم مل ةةم علمةةي دبلةةوم الةةالخةةريجين فئةةة الاةةبا  
 من البطالة معاناةاألكثر  فأعلىمتوسط 

( سنة الخريجين من 29-19معدل البطالة بين الشباب )بلغ 
ما يشكلون ) و  %53 ة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلىلحم

أما على ، (% من اجمالي المتعطلين عن العمل27 ةنسبته
بين  %39% لإلناث مقابل 66 مستوى الجنس فقد بلغ

لذكور، أما على مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة ا
% في 74% مقابل 36في الضفة الغربية الخريحين للشباب 

 قطاع غزة.
 

فجوة كبيرة في المااركة في القوى العاملة بين الذكور 
 واإلناث
 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل 10من كل  7حوالي 
 مشاركة اإلناث فيت نسبة إناث، وبلغ 10من كل  2 حوالي

 .للذكور% 69مقابل % 17القوى العاملة 
 

 شاركة في القوى العاملةنسبة الميزال التفاوت كبيرًا في  الما ك
٪ 39المعدل هذا لغ بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ب

 ٪ في الضفة الغربية46في قطاع غزة مقارنة بـ 
 

حـــوالي  2021م عـــافـــي البلـــغ إجمـــالي الـــداخلين لســـو  العمـــل 
ألف شـخص فـي الضـفة الغربيـة  51منهة  ؛ألف شخص 117
 ألف شخص في قطاع غزة. 66و
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العةةةام عةةةدد العةةةاملين فةةةي السةةةو  المحلةةةي بةةةين  ارتفةةةاع فةةةي
 2021والعام  2020

 عامــلألــف  830عــدد العــاملين فــي الســو  المحلــي مــن  ارتفــع
، اذ 2021 العــامفــي  عامــلألــف  889الــى  2020ام العــفــي 
العــدد  ارتفــع كمــا، %4 بنســبة الضــفة الغربيــةالعــدد فــي  ارتفــع
 لنفس الفترة. %15بنسبة قطاع غزة في 

 

التعلـــــــية  يشـــــــمل) يعتبـــــــر قطـــــــاع الخـــــــدمات والفـــــــروع ا خـــــــرى 
ا كثــر اســتيعابًا للعــاملين فــي الســو  المحلــي حيــث والصــحة( 

فــي الضــفة  بلغــت نســبة العــاملين ثيــن أكثــر مــن  لــث العــاملين
 الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة.  

 

بلغ معدل ساعات العمل ا سبوعية للمستخدمين بأجر في 
في ساعة  36.5 ساعة أسبوعيا مقابل 43.5الضفة الغربية 

يوم عمل  23.0، كما بلغ معدل ايام العمل الشهرية قطاع غزة
 .في قطاع غزةبوم عمل  22.3مقابل في الضفة الغربية 

 

 2021العام في المستعمرات و  اسرائيم فيألف عامم  145
 2021العام في والمستعمرات عدد العاملين في اسرائيل  بلغ

في ألف يعملون  21منهة  ألف عامل 145حوالي 
اسرائيل عاملين قي الوبلغت نسبة ، اإلسرائيلية المستعمرات

حين % في 61الحاصلين على تصاريح عمل والمستعمرات 
أما  ،%25سبة العاملين بدون تصاريح عمل نحو ت نبلغ

بلغت نسبتهة فقد االسرائيلية أو جواز سفر أجنبي  الهوية حملة
14.% 

 

ســـجل قطـــاع البنـــاد والتشـــييد أعلـــى نســـبة تشـــغيل فـــي إســـرائيل 
% مـــــــن اجمـــــــالي العـــــــاملين 63والتـــــــي تشـــــــكل  والمســـــــتعمرات

 .والمستعمراتفي إسرائيل  نالفلسطينيي
 

فــي إســرائيل  نلعــاملين الفلســطينييل اليــومي بلــغ معــدل ا جــر 
 .الً شيق 266والمستعمرات 

 

 عاملين  م مستخدموم بأجر  10من كم  7

، % مــــــــــــن العــــــــــــاملين هــــــــــــة مــــــــــــن المســــــــــــتخدمين بــــــــــــأجر72
هة الخـــــــــــــــا  وأربـــــــــــــــاب اب% يعملـــــــــــــــون لحســـــــــــــــ24مقابـــــــــــــــل 
 % كأعضاد أسرة غير مدفوعي ا جر.4عمل، و

 

 خةا  يعملةوم نصف المستخدمين بأجر في القطاع الحوالي 
 دوم عقد عمم

 

في القطاع الخا  يعملون دون % من المستخدمين بأجر 52
مســــــاهمة فــــــي تمويــــــل % يحصــــــلون علــــــى 32، وعقــــــد عمــــــل

مــــــــــن % 51بالمقابــــــــــل ، التقاعــــــــــد/ مكافــــــــــأة نهايــــــــــة الخدمــــــــــة
المســتخدمات بــأجر فــي القطــاع الخــا   يحصــلن علــى إجــازة 

 أمومة مدفوعة ا جر.
   
 

في القطاع الخا  يتقاضوم  % من المستخدمين بأجر29
شيقاًل( في  1,450أجرًا شهريًا أقم من الحد األدنى لألجر )

 2021فلسطين عام 

فــي نســبة المســتخدمين بــأجر فــي القطــاع الخــا   هنــاث  بــات
سـواد  الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقـل مـن الحـد ا دنـى ل جـر

ام العـ الغربية أو قطاع غزة حيـث بلغـت النسـبة بـينفي الضفة 
فــي الضــفة الغربيــة وحــوالي  %7حــوالي  2021والعــام  2020

المســــتخدمين بــــأجر فــــي  اجمــــالي مــــنفــــي قطــــاع غــــزة  81%
 القطاع الخا .

 

هري بين ال تزال الفجوة كبيرة في معدل الحد االدنى ل جر الش
فـي  الً شـيق 655، حيث بلـغ المعـدل الضفة الغربية وقطاع غزة

 الضفة الغربية.في  شيقالً  1,098 قطاع غزة مقابل

 
 

فةةي اعلةةى منهةةا الضةةفة الغربيةةة  فةةي العةةاملين نسةةبة األافةةال
 قطاع غزة 

% فــــي 4ن، بواقـــع ســـنة عــــاملو ( 17-10)% مـــن ا طفــــال 3
 % في قطاع غزة.1الضفة الغربية و
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