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نتائج مسح القوى  االحصاء الفلسطيني يستعرض
 2022 فلسطين خالل العام العاملة في

 

مقارنة بالعام  2022البطالة للعام  في معدل نخفاضا
2021 

سنة  15معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة )بلغ 
% 26.4مقارنة مع   ٪24 حوالي 2022عام فأكثر( في 

بلغ إجمالي نقص ، من جهة أخرى 2021في  العام 
وفقًا لمعايير منظمة العمل وذلك ٪، 31االستخدام للعمالة 

 .)th19-ICLSلية المنقحة )الدو 
 

يزال التفاوت كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية  ال
٪ في قطاع غزة 45المعدل هذا لغ وقطاع غزة، حيث ب

أما على مستوى الجنس ٪ في الضفة الغربية، 13مقارنة بـ 
٪ للذكور في 20مقابل  %40لإلناث  بلغ معدل البطالةفقد 

 فلسطين.
 

 ي فلسطين حسب المنطقة،معدل البطالة ف
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 ألف 367 سنة فأكثر 15 بلغ عدد العاطلين عن العمل
في قطاع  شخص ألف 239بواقع  ،2022 عامفي شخص 

 .شخص في الضفة الغربية ألف 128و غزة
 

، شخص ألف 500لعمالة لاالستخدام الناقص بلغ إجمالي 
 من الباحثين عن عمل ألف 56 حيث يتضمن هذا العدد

 .متصلة بالوقتالفي العمالة الناقصة  ألف 22والمحبطين 
 

 
 

البلح في الضفة الغربية ودير  الخليلمحافظة سجلت 
 اعلى معدالت بطالة بين المحافظاتغزة في قطاع 

لغربيـة أعلى معدل بطالـة فـي الضـفة ا الخليلسجلت محافظة 
تليهـــــا  %16.8جنـــــين  محافظـــــة هـــــاتال %16.9 يـــــث بلـــــغح

القـــد   فـــي حـــين ســجلت محافظـــة %15محافظــة بيـــت لحــ  
ســجلت محافظــة ديــر ، بالمقابــل (%3.2)ادنــى معــدل بطالــة 

 %54.8 يــث بلــغحالــبلأ أعلــى معــدل بطالــة فــي قطــاع غــزة 
% فــي حــين ســجلت محافظــة 49.4محافظــة خــانيونس تالهــا 
  %.38.4 بواقعبطالة  غزة ادنى معدلشمال 

 

الةةة ين يحملةةةو  مميةةةل علمةةةي الخةةةرنجين فئةةةة البةةةبا  
 من البطالة معاناةاألكثر  فأعلىدبلوم متوسط 

( سنة الخريجين من 29-19معدل البطالة بين الشباب )بلغ 
ما يشكلون ) و  %48.3 ة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلىلحم

ما على أ، (% من اجمالي المتعطلين عن العمل25.6 نسبته
% بين 34.3% لإلناث مقابل 61.3 مستوى الجنس فقد بلغ

لذكور، أما على مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة ا
% مقابل 28.6في الضفة الغربية الخريحين للشباب 

 % في قطاع غزة.73.9
 

فجوة كبيرة في المباركة في القوى العاملة بين ال كور 
 واإلناث
ركون في القوى العاملة ذكور مشا 10من كل  7حوالي 

مشاركة إناث، وبلغت نسبة  10من كل  2 حوالي مقابل
 .للذكور% 70.7مقابل % 18.6القوى العاملة  اإلناث في

 

شاركة في القوى نسبة الميزال التفاوت كبيرًا في  الما ك
 المعدلهذا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ  العاملة
 ٪ في قطاع غزة 41.0 بـ نة٪ في الضفة الغربية مقار 47.5

 

ــداخلين لســو  العمــل  حــوالي  2022عــام فــي البلــغ إجمــالي ال
ألـف شـخص فـي الضـفة الغربيـة  37مـنه   ؛ألف شـخص 95
 ألف شخص في قطاع غزة. 58و
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العةام ارتفاع في عدد العاملين فةي السةوا المحلةي بةين 
 2022والعام  2021

 عامـلألـف  889ارتفع عدد العاملين فـي السـو  المحلـي مـن 
، اذ 2022 العــامفــي  عامــلألــف  940الــى  2021ام العــفــي 

 ارتفــــع كمــــا%، 4.0بنســــبة الضــــفة الغربيــــة ارتفـــع العــــدد فــــي 
 % لنفس الفترة.9.9العدد في قطاع غزة بنسبة 

 

ــــــي   يشــــــمل) الخــــــدمات والفــــــروع ا خــــــرى  نشــــــا يعتبــــــر  التعل
ا كثــر اســتيعابًا للعــاملين فـي الســو  المحلــي حيــث والصـحة( 

غــت نســبة العــاملين ثيــه أكثــر مــن  لــث العــاملين فــي الضــفة بل
 الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة.  

بلغ معدل ساعات العمل ا سبوعية للمستخدمين بأجر في 
ساعة في  36.9 ساعة أسبوعيا مقابل 43.5الضفة الغربية 

يوم  22.7، كما بلغ معدل ايام العمل الشهرية قطاع غزة
في قطاع بوم عمل  21.8مقابل في الضفة الغربية عمل 

غزة، من جهة أخرى بلغ معدل ا جر اليومي بالشيكل قي 
في قطاع  شيقالً  57.1مقابل  شيقالً  125.6الضفة الغربية 

 .غزة
 

 اإلسةرائيلية المسةتعمراتو  اسةرائيل فةيألف عامةل  193
 2022العام في 

 2022ي العام فبلغ عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات 
ألف يعملون في  29منه   ألف عامل 193حوالي 

عاملين قي اسرائيل الوبلغت نسبة ، المستعمرات اإلسرائيلية
 الحاصلين على تصاريأ عمل اإلسرائيلية والمستعمرات

ت نسبة العاملين بدون تصاريأ عمل حين بلغ% في 58.6
االسرائيلية أو جواز سفر  الهوية حملةأما  ،%20.7نحو 

 %.20.7بلغت نسبته  فقد أجنبي 
 

ســجل قطــاع البنــاش والتشــييد أعلــى نســبة تشــغيل فــي إســرائيل 
ــــي تشــــكل  % مــــن اجمــــالي العــــاملين 57.4والمســــتعمرات والت

 .في إسرائيل والمستعمرات نالفلسطينيي
 

فــي إســرائيل  نللعــاملين الفلســطينيي بلــغ معــدل ا جــر اليــومي
 .الً شيق 276والمستعمرات 

 

 

 عاملين يم مستخدمو  بأجر  10ن كل م 8حوالي 

% مـــــــــــن العـــــــــــاملين هـــــــــــ  مـــــــــــن المســـــــــــتخدمين بـــــــــــأجر، 76
ه  الخــــــــــــــا  وأربــــــــــــــاب اب% يعملــــــــــــــون لحســــــــــــــ20مقابــــــــــــــل 

% كأعضـــــــــــــــــاش أســـــــــــــــــرة غيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــدفوعي 4عمـــــــــــــــــل، و
 ا جر.

 

المسةةةتخدمين بةةةأجر فةةةي القطةةةاع الخةةةا   ثلثةةةيحةةةوالي 
 دو  عقد عمل يعملو  

 

ون % مـــن المســـتخدمين بـــأجر فـــي القطـــاع الخـــا  يعملـــ65
% يحصــلون علــى مســاهمة فــي تمويــل 26دون عقــد عمــل، و

ـــــــــل  ـــــــــة الخدمـــــــــة، بالمقاب مـــــــــن % 44التقاعـــــــــد/ مكافـــــــــأة نهاي
المستخدمات بأجر في القطـاع الخـا   يحصـلن علـى إجـازة 

 أمومة مدفوعة ا جر.
   

 

من المستخدمين بأجر في القطاع الخا  % 40
ر يتقاضو  أجرًا شهرنًا أقل من الحد األدنى لألج

 2022شيقاًل( في فلسطين عام  1,880)
نســـبة المســـتخدمين بـــأجر فـــي القطـــاع الخـــا  الـــذين بلغـــت 

% فـي 19 يتقاضون أجرًا شهريًا أقـل مـن الحـد ا دنـى ل جـر
شــــيقاًل،   1,419الضـــفة الغربيــــة بمعــــدل أجـــر شــــهر  حــــوالي 

% فـــي قطـــاع غـــزة بمعـــدل 89بالمقابـــل بلغـــت النســـبة حـــوالي 
 يقاًل.ش 697أجر شهر  حوالي 

 
 

 

 2021تجــدر اإلشــارة الــى أن الحــد ا دنــى ل جــر فــي العــام 
 2022، عند مقارنـة هـذا ا جـر مـع العـام شيقاًل( 1,450)بلغ 

في نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخا   ارتفاعيظهر 
ـــذين يتقاضـــون أجـــرًا شـــهريًا أقـــل مـــن فـــي ســـواش الحـــد  هـــذا ال

العــام  النسـبة بــين ارتفعــتالغربيــة أو قطــاع غـزة حيــث الضـفة 
مــــن اجمــــالي المســــتخدمين بــــأجر فــــي  2022والعــــام  2021

 مــنفــي الضــفة الغربيــة و % 8إلــى  %7 مــنالقطــاع الخــا  
 .في قطاع غزة% 86إلى  81%

 
 

اعلةةى منهةةا فةةي الضةةفة الغربيةة  العةاملين نسةبة األففةةال
 في قطاع غزة 

% فـــي 5ن، بواقـــع ســـنة عـــاملو ( 17-10% مـــن ا طفـــال )3
 % في قطاع غزة.1بية والضفة الغر 
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 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال: 
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 1647ص.ب.  

  P6028179فلسطين   -رام هللا

 ( 972/970) 2982700-02هاتف: 

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 
 1800300300الرقم مجاني: 

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 ية: صفحة إلكترون

http://www.pcbs.gov.ps 
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