
  

 
 

 إلحصاء الفلسطيني ارئيس  السيدة عال عوض، العمال العالمي، يوم ،من أيار األولعشية 
 

 .بمناسبة اليوم العالمي للعمال فلسطينتستعرض الواقع العمالي في 
 

عشية األول من   ،7102 في فلسطين الواقع العمالياستعرضت معالي السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، 
 :العمال العالمي على النحو األتي يومأيار، 

 
   7102ألف عاطل عن العمل في فلسطين في العام  463حوالي 
 . ألفًا في قطاع غزة 702ألفًا في الضفة الغربية و 036ألف شخص، بواقع  463حوالي  7102عدد العاطلين عن العمل في  بلغ

 
التفااو  ببيارًا فاي معادل البطالاة باين الضافة الغربياة وقطااع غازة، ، وماا يازال 7102في العام % 7272غ معدل البطالة في فلسطين بل

 .في الضفة الغربية% 0274، مقابل %3474حيث بلغ في قطاع غزة 
 

مع زيادة هذه  عند النظر لمعدال  البطالة على مستوى الجنس يبدو واضحًا أن االرتفاع في معدال  البطالة للنساء أبثر منه للرجال
لنفس  %72.8 لإلناثمعدل البطالة  بينما بلغ، 2102في العام   %22.5 للذبورالمعدل  بلغحيث  األخيرة،الفجوة في األعوام 

 .العام
 

 النساء أضعاف مشاركة  3 حواليمشاركة الرجال في القوى العاملة 
ومن الواضح أن   ،7102 مالعا في% 3174 بلغ  سنة فأبثر 01نتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاربة في فلسطين لألفراد الين  ب

 %04.1 مقابل ،%2174نسبة مشاربة الذبور  حيث بلغ الفجوة في المشاربة في القوى العاملة بين الذبور واإلناث ما زال  ببيرة 
 .7102في العام   لإلناث

 
 .في قطاع غزة% 3170مقابل % 3174بلغ  نسبة المشاربة في القوى العاملة في الضفة الغربية 

 
 عامل مستخدمين بأجر ألف  666

 770وألااف عاماال يعملااون فااي الضاافة الغربيااة  444ألااف عاماال، بواقااع  666 فلسااطين ماانعاادد الفلسااطينيين المسااتخدمين بااأجر  يقاادر
 بينما بلغ عدد   .المستعمرا يعملون في  ألف 71ألف عامل يعملون في إسرائيل و 47ألف عامل يعملون في قطاع غزة و
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ألاف عامال  071ألاف عامال مان الضافة الغربياة، و 740ألاف عامال مان فلساطينا بواقاع  410 لقطاع  الااع في ا المستخدمين باأجر
 .من قطاع غزة

 
 فلسطينهو القطاع األكثر تشغياًل في  الخاصالقطاع 
فاااي اسااارائيل  المساااتخدمين باااأجر نسااابة بينماااا بلغااا ، يعملاااون فاااي القطااااع الخااااص 7102فاااي العاااام المساااتخدمين باااأجر  مااان 1772%
 . 7102في العام % 41.1 بلغ  النسبة للقطاع العام ، في حين%0672 المستعمرا و 
 

 مقاباالفااي قطاااع غاازة % 1374فااي الضاافة الغربيااة و% 1771بواقااع  بااأجر يعملااون فااي القطاااع الخاااصالمسااتخدمين أبثاار ماان ن ااف 
مان المساتخدمين باأجر فاي الضافة % 71.0، فاي حاين في قطاع غزة% 3172في الضفة الغربية و في القطاع العاميعملون  % 7774
 .والمستعمرا يعملون في إسرائيل الغربية 

 
 يعملون في مهن فنية ومتخصصةفي القطاع الخاص  بأجر المستخدمين ربعحوالي 

% 0373 افلسااطين ماان %7476الااذين يعملااون فااي مفنااة الفنيااين والمتخ  ااين  فااي القطااع  الاااع  المسااتخدمين بااأجر بلغاا  نساابة
% 71.1 ا%02.1 مفاانالالحاارف ومااا اليفااا ماان فااي  للمسااتخدمين العاااملين النساابةفااي حااين بلغاا    .لالناااث% 62.6للااذبور مقاباال 
 .لالناث% 774للذبور مقابل 

 
  متدنية في القطاع الخاص حقيقية معدالت أجور

 فااي شاايقل 71 فااي فلساطين حااوالي لخاااصفااي القطااع ا للمسااتخدمين بااأجر (7101= ساانة األسااس) معاادل األجاار الياومي الحقيقااي بلاغ
فااي الضاافة شاايقل  23حااوالي  بالمقاباال بلااغ االجاار الحقيقااي، لقشااي 33 االجاار الحقيقااي فااي قطاااع غاازة حااوالي بلااغحيااث  ، 7102 العااام
 .(والمستعمرا ال يشمل العاملين في اسرائيل ) الغربية

 016بمعادل  فاي الضافة الغربياة فاي القطااع الخااص الحقيقياة أعلاى معادال  لألجاور اليومياة النقل والتخازين واالت ااال سجل قطاع 
أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخادما  أعلاى معادال  لألجاور اليومياة الحقيقياة  ،شيقل 46بواقع  البناء والتشييد، يليه قطاع شيقل

 قطااع الزراعاة أدناى معادل أجار ياوميبينماا ساجل  . شيقل 37شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل  20في القطاع الخاص بمعدل 
 .على التوالي شيقل 73و شيقل 61بواقع  في بل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 
( شيقل 053,1)من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر % 46حوالي 

 في فلسطين
 42,111في الضفة الغربية يتقاضون أجرًا شفريًا أقل من الحد األدنى لألجر أي  من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص% 06.2

 .7102في العام  شيقالً  0,124 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شفري قدره
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 .شيقالً  240مستخدم بأجر وبمعدل أجر شفري قدره  22,211أي % 2371فقد بلغ  النسبة أما في قطاع غزة 
 

سااعة للمساتخدمين باأجر فاي  31سااعة عمالا  37 ا  العمال األسابوعية للمساتخدمين باأجر حاواليفي سياق مت ال، بلاغ معادل سااع
 .نفس العام لخال ساعة في القطاع الخاص 34القطاع العام و

 
  يحصلون على تمويل التقاعد في القطاع الخاص المستخدمين بأجر خمسحوالي 
يح الون علاى % 7072تمويال التقاعاد أو مبافاأة نفاياة الخدماة، ويح الون علاى في القطاع الخااص من المستخدمين بأجر % 7072

العاامال  باأجر يح الن مان النسااء % 41، ويح لون على إجازا  مرضية مدفوعاة األجار% 7071وإجازا  سنوية مدفوعة األجر، 
 .أمومة مدفوعة األجر على إجازة

 
 عملبأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود المستخدمين ربع  أكثر من
% 7474في الضفة الغربية و% 7677ا فلسطينفي  من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل% 7173

 .7102في العام  في قطاع غزة
 

 مهنية/ منتسبين لنقابات عمالية في القطاع الخاص بأجرالمستخدمين  خمس حوالي
في قطاع % 7476في الضفة الغربية و% 0773ا فلسطينفي  مفنية/ ةمن المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابا  عمالي 0273%
 .7102في العام  غزة
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


