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محافظةة بيةةل لحة تتصةةدر أعلة معةةدل للبطالةةة فةةي الغةةفة ال ر يةةة

د .عال عوض ،رئيسة اإلحصاء الفلسطيني

ودير البلح في قطاع غزة

تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2021

سجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية أعلى معدل للبطالة لعـام

بمناسبة اليوم العالمي للعمال (األول من أيار)

 2021إذ بلــغ حـوالي  ،%25تلتهــا محــافظتي جنــين والخليــل بحـوالي

 372ألف عاطل عن العمل في فلسطين

 %19لكــل منهــا ،بينمــا كــان أدنــى معــدل للبطالــة فــي الضــفة الغربيــة

ارتفع عدد العاطلين عن العمل الى  372ألف في العام 2021

في محافظة القدس فبلغ حوالي  .%4أما في قطاع غـزة ،فقـد سـجلت

مقارنة بـ  335ألف في العام  ،2020ومع ذلك فقد حافظ معدل

محافظ ــة دي ــر ال ــبل المع ــدل األعل ــى للبطال ــة بحـ ـوالي  ،%53تلته ــا

البطالة بين األفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في

محافظة خانيونس بحوالي  ،%51بينما كـان أدنـى معـدل للبطالـة فـي

العام  2021على نفس المستوى ( ،)%26وذلك نتيجة الرتفاع

محافظة شمال غزة بحوالي .%38

نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته اذ بلغت حوالي

حوالي مليون عامل ،والقطاع الخاص هو القطاع االكثر تش يالا
بلغ عدد العاملين في فلسطين نحـو  1,034ألـف عامـل؛ بواقـع 630

 %43مقارنة بحوالي  %41لعام  .2020وعلى مستوى المنطقة

فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية

أل ــف ف ــي الض ــفة الغربي ــة و 259أل ــف ف ــي قط ــاع غـ ـزة و 145أل ــف

وقطاع غزة اذ بلغ حوالي  %16و %47على التوالي.

عامــل فــي اس ـراليل والمس ـتعمرات ،مــنهم ح ـوالي  747ألــف مســتخدم

انخفض إجمالي نقص االستخدام للعمالة من حوالي  %36عام

بـ ـ جر ف ــي فلس ــطين ( 402أل ــف مس ــتخدم يعم ــل ف ــي الض ــفة الغربي ــة

 2020إلى حوالي  524( %34ألف شخص) عام  ،2021حيث

و 209آالف مس ــتخدم يعم ــل ف ــي قط ــاع غـ ـزة و 116أل ــف مس ــتخدم

يتضمن هذا العدد حوالي  73ألفا من الباحثين عن عمل

يعمل في إسراليل و 20ألفا يعملون في المستعمرات االسراليلية).

المحبطين ،وحوالي  26ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

حوالي  %54من مجموع المستخدمين ب جر في فلسطين يعملـون فـي

معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة  15سنة فأكثر

القطاع الخاص؛ بواقـع  285ألـف مسـتخدم بـ جر مـن الضـفة الغربيـة

حسب المنطقة2021-2015 ،

و 118ألـ ــف مسـ ــتخدم ب ـ ـ جر مـ ــن قطـ ــاع غ ـ ـزة مقابـ ــل ح ـ ـوالي %28
يعمل ــون ف ــي القط ــاع الحل ــومي وحـ ـوالي  %18يعمل ــون ف ــي إسـ ـراليل
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والمستعمرات .وقد بلغت نسبة المستخدمين ب جر من الضـفة الغربيـة
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ويعمل ـ ــون ف ـ ــي إسـ ـ ـراليل والمس ـ ــتعمرات حـ ـ ـوالي  %25م ـ ــن إجم ـ ــالي
المستخدمين ب جر.
أكثر من ر ع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في

مهن فنية ومتخصصة

بلغـ ــت نسـ ــبة المسـ ــتخدمين ب ـ ـ جر الـ ــذين يعملـ ــون فـ ــي مهنـ ــة الفنيـ ــين
والمتخصص ـ ــين ف ـ ــي القط ـ ــاع الخ ـ ــاص حـ ـ ـوالي  %26م ـ ــن مجم ـ ــوع
العاملين بـ جر فـي القطـاع الخـاص الفلسـطيني؛  %16للـذكور مقابـل
 %74لإلن ــا  .ف ــي ح ــين بلغ ــت النس ــبة للمس ــتخدمين الع ــاملين ف ــي
الحرف وما اليها من المهن حوالي %18؛  %21للذكور مقابل %2

لإلنا
1
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نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أج ار

معدالت أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

شهري ا أقل من الحد األدن لألجر2021 -2015 ،

بل ــغ مع ــدل األج ــر الي ــومي الح يق ــي للمس ــتخدمين بـ ـ جر ف ــي القط ــاع
الخاص عـام ( 2021سـنة األسـاس=  )2018حـوالي  97شـيقل فـي
فلســطين؛ بواقــع  42شــيقل فــي قطــاع غ ـزة و 119ش ـيقل فــي الضــفة
الغربية (ال يشمل العاملين في اسراليل والمستعمرات).
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ســجل نشــا البنــاو والتشــييد أعلــى معــدالت ل جــور اليوميــة الح ي يــة

120
100
80

60

ف ــي القط ــاع الخ ــاص بمع ــدل  128ش ــيقل ف ــي الض ــفة الغربي ــة و40

40

شــيقل فــي قطــاع غ ـزة ،يليــه نشــا الخــدمات  135شــيقل فــي الضــفة

7.3

الغربيــة و 74شــيقل فــي قطــاع غـزة ،بينمــا ســجل نشــا الز ارعــة أدنــى

معــدل أجــر يــومي ح يقــي بواقــع  85شــيقل فــي الضــفة الغربيــة و21
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فـي سـيام متصـل ،بلـغ معـدل سـاعات العمـل األسـبو ية للمسـتخدمين

شيقل في قطاع غزة.

ب ـ جر ح ـوالي  41ســاعة عمــل؛  39ســاعة عمــل للمســتخدمين ب ـ جر
في القطاع العام و 42ساعة عمل في القطاع الخاص.

معدل األجر اليومي الحقيقي بالشيقل للمستخدمين بأجر في
القطاع الخاص حسب المنطقة2021-2015 ،

حوالي ثلث المسةتخدمين بةأجر فةي القطةاع الخةاص يحصةلون علة
حقوقه

حوالي  %33من المستخدمين ب جر في القطاع الخاص يحصلون
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على حقوقهم (تمويل التقاعد /ملاف ة نهاية الخدمة باإلضافة الى

اإلجازات السنوية مدفوعة األجر ،واإلجازات المرضية مدفوعة
األجر) ،حيث بلغ عدد المستخدمين ب جر في القطاع الخاص الذين

لديهم عقد عمل دالم (ملتوب لفترة غير محددة) حوالي  65ألف
مستخدم ب جر ،وحوالي  130ألف عامل في القطاع الخاص لديهم
عقد عمل بشلل مؤقت (ملتوب لفترة محدودة ،اتفام شفوي) ،مقابل

حوالي  %29من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون
أج ار شهريا أقل من الحد األدن

فلسطين

حوالي  208آالف عامل ليس لديهم عقد عمل ،بينما  %51من

لألجر ( 1,450شيقالا) في

النساو العاملت ب جر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر.

بلغ عدد المستخدمين ب جر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

من الحد األدنى ل جر ( 1,450شيقل) حوالي  108آالف

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،1647 :رام هللا  – P6028179فلسطين.
هاتف)970/972( 02-2982700 :
فاكس)970/972( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :

مستخدما ب جر منهم  20ألفا في الضفة الغربية( ،يمثلون حوالي
 %7من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة
الغربية) وبمعدل أجر شهري  1,098شيقل ،مقابل  88ألف

مستخدم ب جر في قطاع غزة( ،يمثلون حوالي  %81من إجمالي

المستخدمين ب جر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر

شهري ال يتجاوز  655شيقل.
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