
 

 المركزي لالحصاء الفلسطينيالجهاز 
 2021 ،العمال العالمييوم 

 

 29/04/2021 التاريخ:

 

 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ةعال عوض، رئيسد. 
بمناسبة  2020لعام  فلسطينتستعرض الواقع العمالي في 

 (من أيار لاألو) .اليوم العالمي للعمال
  
 

 ى سوق العمل الفلسطينيعل 19-كوفيدأثر جائحة 
على االقتصاد الفلسطيني بشكل كبير  19-كوفيدأثرت جائحة 

 الفئات الهشةعلى  األكبر أثرهاكان يث ح وخاصة سوق العمل،
 الفئات: هذه أهمو  ،بشكل خاص في سوق العمل واألكثر انكشافا  

 

النساء العامالت في عدد  انخفضاذ  ؛النساء في القطاع الخاص
 98حوالي الى  2019عام لامرأة  آالف 109من القطاع الخاص 

 .2020عام ألف امرأة 
 

يعملون دون عقد ص الذين جر في القطاع الخاأالمستخدمون ب
 القطاعمن المستخدمين بأجر في ألفا   70هناك نحو  اناذ  ؛عمل
 يعملون دون عقد عمل.لخاص ا
 

في القطاع  نيالعاملبلغ عدد  ؛العاملون في القطاع غير المنظم
عامل من ألف  373عامل منهم ألف  410نحو  غير المنظم

نسبة العاملين وتمثل من اإلناث، ألف  37 الذكور مقابل نحو
 فلسطين من % من إجمالي العاملين43 في هذا القطاع نحو
  شيقال . 143بمعدل أجر يومي 

 

 في القطاع غير المنظم العاملون )العاملون عمالة غير منظمة 
ال يحصلون على أي من  الذينجر أبباإلضافة إلى المستخدمين 

، أو تقاعد الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/
( األجرمرضية مدفوعة  إجازة، أو األجرسنوية مدفوعة  إجازة
بلغت نسبة العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين حوالي حيث 
% من 36% من الذكور و67( % من مجمل العاملين62

  .% في قطاع غزة51% في الضفة الغربية و66بواقع ، و )اإلناث
 

حيث  ؛ن البطالةسنة( كونهم األكثر معاناة م 29-19الشباب )
% في الضفة 24) %39حوالي  بين الشباب لبطالةامعدل  بلغ

الذين ن و الخريجالشباب  كما أن% في قطاع غزة(، 67الغربية و
هم األكثر معاناة من  لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى

% 54نحو  حيث بلغ معدل البطالة بينهمبين الشباب البطالة 
 % في قطاع غزة(.79% في الضفة الغربية و36)

 877ض عدد العاملين في السوق المحلي من اخفان مما ادى الى
 ،2020ألف عامل في عام  830الى  2019ألف عامل في عام 

انخفض عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات من حوالي كما 
ألف عامل في عام  125الى  2019ألف عامل في عام  133
2020. 

 

  2020عن عملهم خالل عام % من العاملين تغيبوا 14
من العاملين كانوا غائبين عن  ألف 138 بينت النتائج ان هناك

% من اجمالي 14وهذا يشكل ما نسبته  2020عملهم في عام 
من االناث،  ألف 33من الذكور وآالف  105بواقع  العاملين
 .2019عامل غائب عن عمله في عام ألف  69مقارنة بـ 

 

 في فلسطينألف عاطل عن العمل  334
في بين األفراد المشاركين في القوى العاملة معدل البطالة  ارتفع

% مقارنة مع 26حوالي الى ليصل  2020فلسطين في العام 
 334الى عدد انخفض الفي حين ، 2019% في عام 25حوالي 

ألف في العام  344من  2020عام في الالعمل عن ألف عاطل 
المشاركين في القوى  االنخفاض في نسبةوذلك بسبب  (2019

% 41حوالي  2020، اذ بلغت لعام 2020العاملة في العام 
وعلى مستوى المنطقة فقد  . 2019% لعام 45مقارنة بحوالي 

عام الفي الضفة الغربية في % 16حوالي  معدل البطالةبلغ 
في حين بلغ ، 2019عام ل% 15مقارنة مع حوالي  2020
مقارنة مع  2020عام لافي قطاع غزة في % 47حوالي المعدل 

 .2019عام ال% في 45
 

% عام 33إجمالي نقص االستخدام للعمالة من حوالي  ارتفع كما
، حيث 2020ألف شخص( عام  534% )36إلى حوالي  2019

ألف من الباحثين عن عمل  111يتضمن هذا العدد حوالي 
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المتصلة العمالة الناقصة  منألف  16المحبطين، وحوالي 
 بالوقت.

 
 سنة فأكثر 15ين المشاركين في القوى العاملة ب البطالة عدلم

 2020-2015حسب المنطقة، 
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 قطاع غزة الضفة الغربية

 
 

معددل للبطالدة فدي ال دفة الغر يدة علدى تتصددر أ بيت لحممحافظة 
 في قطاع غزة ودير البلح
عـام ل أعلـى معـدل للبطالـةفـي الضـفة الغربيـة بيـت لحـم  محافظةسجلت 
 بحـــوالي وســـلفيت جنـــين هـــا محـــافظتيلت%، ت25حـــوالي بلـــغ إذ  2020
، بينما كان أدنى معدل للبطالـة فـي الضـفة الغربيـة فـي لكل منها 20%

ـــغ ف القـــد محافظـــة  فقـــد ســـجلت %. أمـــا فـــي قطـــاع غـــزة، 7 حـــواليبل
%، تليهـــــا 53 بحـــــوالياألعلـــــى للبطالـــــة  المعـــــدل ديـــــر الـــــبل محافظـــــة 

للبطالــــة فــــي  معــــدلنــــى أد بينمــــا كــــان %،52 بحــــوالي رفــــ افظــــة مح
 .%38 بحواليغزة شمال محافظة 

 

  االكثر تشغيالا  الخاص هو القطاع القطاعو ،حوالي مليون عامل

ـــغ عـــدد العـــاملين   604ألـــف عامـــل، بواقـــع  955 نحـــو فلســـطين فـــيبل
ألــف فــي  125ألــف فــي قطــاع غــزة و 226فــي الضــفة الغربيــة وآالف 

 فــــيمســــتخدم بــــأجر ألــــف  690مــــنهم حــــوالي  اســــرائيل والمســــتعمرات،
ألـــف  187وألـــف مســـتخدم يعمـــل فـــي الضـــفة الغربيـــة  385فلســـطين )

  إســرائيلألــف مســتخدم يعمــل فــي  100ومسـتخدم يعمــل فــي قطــاع غــزة 
 ألف يعمل في المستعمرات(.   18و
 

يعملــون فــي  % مــن مجمــوع المســتخدمين بــأجر فــي فلســطين54حــوالي 
الضــفة الغربيــة، مــن بــأجر ألــف مســتخدم  273؛ بواقــع القطــاع الخــاص

% يعملون 29من قطاع غزة، مقابل حوالي بأجر ألف مستخدم  100و

% يعملون في إسـرائيل والمسـتعمرات.  17في القطاع الحكومي وحوالي 
يعملـــون فـــي و وقــد بلغـــت نســـبة المســـتخدمين بـــأجر مــن الضـــفة الغربيـــة 

 %.23حوالي إسرائيل والمستعمرات 
 

كان القطاع الخاص األكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا حيث انخفـض 
، 2020و 2019ألـف عامـل بـين عـامي  38بمقـدار  فيـهعدد العـاملين 

وخاصــة العــاملون فــي نشــاة التجــارة والمطــاعم والفنــادق حيــث انخفــض 
ألــــف عامــــل خــــالل نفــــ  الفتــــرة، يليــــه  27حــــوالي العــــاملين فيــــه عــــدد 

والفـــروع االخـــرى حيـــث انخفـــض العـــدد  العـــاملون فـــي نشـــاة الخـــدمات
آالف عامــــل، أمــــا العــــاملون فــــي نشــــاة الزراعــــة والحراجــــة  6بحــــوالي 

 .والصيد فكانوا األقل تضررا
 

يعملون في في القطاع الخاص  بأجر المستخدمين ر عأكثر من 
 مهن فنية ومتخصصة

الـــــذين يعملـــــون فـــــي مهنـــــة الفنيـــــين  المســـــتخدمين بـــــأجر بلغـــــت نســـــبة
مجمـوع العـاملين  مـن %28حـوالي  ي القطاع  الااع فوالمتخصصـين 

% 75% للــــذكور مقابــــل 18 ؛يفلســــطينبــــاجر فــــي القطــــاع الخــــاص ال
الحـرف ومـا فـي  للمسـتخدمين العـاملين النسـبةفي حـين بلغـت   .لإلناث

 .فقط لإلناث% 2% للذكور مقابل 21 %؛17حوالي  مهنالاليها من 
  متدنية في القطاع الخاص حقيقية معدالت أجور

للمســــتخدمين بــــأجر فــــي القطــــاع  بلــــغ معــــدل األجــــر اليــــومي الح يقــــي
فـــي  ال  قشـــي 88حـــوالي  (2010)ســـنة األســـا    2020عـــام الخـــاص 
 فـــي الضـــفةشـــواقل  104وفـــي قطـــاع غـــزة شـــيقال   43بواقـــع  ،فلســـطين
 .(المستعمراتال يشمل العاملين في اسرائيل و )الغربية 

 

ليوميـــة الح ي يـــة فـــي نشـــاة الخـــدمات أعلـــى معـــدالت ل جـــور ا ســـجل
شـيقال  فـي  84شيقال  فـي الضـفة الغربيـة و 116القطاع الخاص بمعدل 

فــي الضــفة الغربيــة شــيقال   114البنــاء والتشــييد  نشــاةيليــه  قطــاع غــزة،
الزراعـة أدنـى معـدل أجـر  نشاةبينما سجل  في قطاع غزة،شيقال   38و

فـي قطـاع ال  شيق 20في الضفة الغربية وشيقال   89بواقع  ح يقي يومي
 غزة.
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ل للمستخدمين بأجر في القطاع قمعدل األجر اليومي الحقيقي بالشي
  2020-2015الخاص حسب المنطقة، 
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% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون 28حوالي 
في  (الا قشي 1,450) أجراا شهرياا أقل من الحد األدنى لألجر

 فلسطين
عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون غ بل

 ألف 87( حوالي شيقال 1,450اقل من الحد األدنى ل جر )
حوالي )يمثلون  ،في الضفة الغربيةألف  17منهم بأجر  ا  مستخدم

 % من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة7
 ألف 70ابل ، مقشيقال 1,078جر شهري أ( وبمعدل الغربية
% من إجمالي 81حوالي ، )يمثلون في قطاع غزةجر أبمستخدم 

بمعدل اجر  (المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة
 .شيقال   662 ال يتجاوز شهري 

 

الذي يتقاضون و بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص و 
 ألف مستخدم بأجر أي 121 شيقل شهريا  حوالي 2000اقل من 
المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع إجمالي % من 39
مستخدم باجر،  ألف 48حوالي يمثلون % في الضفة الغربية 21
مستخدم بأجر في  ألف 73حوالي يمثلون  % في قطاع غزة84و

 القطاع الخاص.
 

 نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراا 
 2020 -2015 ،لألجرأقل من الحد األدنى  شهرياا 
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للمسـتخدمين  بلغ معدل ساعات العمـل األسـبوةيةفي سياق متصل، 
للمســتخدمين بــأجر  عمــل ســاعة 39ســاعة عمــل؛  41بــأجر حــوالي 

 في القطاع الخاص.عمل ساعة  41في القطاع العام و
 
 

ى يحصدلون علد القطداع الخداصفي  المستخدمين بأجر ثلث حوالي
  حقوقهم
% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون 35حوالي 
 الى  باإلضافةمكافأة نهاية الخدمة  /تمويل التقاعدحقوقهم )على 
مرضية مدفوعة الجازات اإلو  ،سنوية مدفوعة األجرالجازات اإل

الخاص  في القطاع المستخدمين بأجرحيث بلغ عدد  ،(األجر
 60الذين لديهم عقد عمل دائم )مكتوب لفترة غير محددة( حوالي 

ألف عامل في القطاع الخاص  132، وحوالي مستخدم بأجرألف 
(، شفوي لديهم عقد عمل بشكل مؤقت )مكتوب لفترة محدودة، اتفاق 

% 60بينما  ألف عامل لي  لديهم عقد عمل، 180مقابل حوالي 
 صلن على إجازة أمومة مدفوعةمن النساء العامالت بأجر يح

  األجر. 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 1647.ب.  صفلسطين   -رام هللا
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