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إلحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع االسيدة عال عوض، رئيس 

 ألول من أيارا عشية 2011العمالي في األراضي الفلسطينية لعام 

  .العالمي العمال يوم

  

أضعاف مشاركة  4مشاركة الرجال في القوى العاملة أكثر من 

  2011في العام النساء 

  %43سنة فأكثر  15بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد 

لإلناث، أمـا فـي   % 17للذكور و% 69؛ في األراضي الفلسطينية

% 71؛ %46الضفة الغربية فقد بلغت نسـبة المشـاركة حـوالي    

لإلناث، في حين بلغت نسبة المشاركة فـي قطـاع   % 19للذكور و

وذلك خالل العام  ناثلإل% 12للذكور و% 64؛ %38غزة حوالي 

2011 .  

  

حسب  سنة فأكثر 15المشاركة في القوى العاملة لألفراد 

  2011 -2006 ،الجنس
  

  
  

  معدالت البطالة مرتفعة نسبيا

بلغ معدل البطالة في األراضي الفلسـطينية مـن بـين األفـراد     

 222 حوالي% (21سنة فأكثر  15المشاركين في القوى العاملة 

لإلناث، أما فـي  % 28للذكور و% 19؛ ) ألف عاطل عن العمل

ألف عاطل  124عدد العاطلين عن العمل فقد بلغ الضفة الغربية 

سنة  15من المشاركين في القوى العاملة % 17عن العمل حوالي 

ألف  98لإلناث، في حين بلغ العدد % 23للذكور و% 16فأكثر؛ 

من المشاركين في  %28في قطاع غزة حوالي عاطل عن العمل 

لإلناث خالل % 44للذكور و% 26؛ سنة فأكثر 15قوى العاملة ال

 . 2011العام 

  

  2011-2000حسب المنطقة،  سنة فأكثر 15لألفراد  البطالة معدل
  

   
  ألف عامل مستخدمين بأجر  550ما ال يقل عن 

بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في األراضـي الفلسـطينية   

ألف عامل يعملـون فـي    300، بواقع 2011عام  ألف عامل 558

ألـف   69ألف عامل يعملون في قطاع غزة و 177والضفة الغربية 

  .آالف يعملون في المستوطنات 12عامل يعملون في إسرائيل و

  

  القطاع العام هو القطاع األكثر تشغيالً في قطاع غزة

، في %52بأجر في القطاع الخاص حوالي  المستخدمينبلغت نسبة 

يعملـون فـي   % 14عملون في القطـاع الحكـومي و  ي% 34حين 

، 2011في األراضي الفلسطينية خالل العام  إسرائيل والمستوطنات

بأجر يعملـون  المستخدمين فإن أكثر من نصف  وفي الضفة الغربية

في القطاع العام، فـي  % 24مقابل % 55في القطاع الخاص بنسبة 

، أما في %21 حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات

قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع األكثر تشـغيال للعـاملين   

  %.46في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص % 54بنسبة 

  

  حوالي خمس المستخدمين بأجر يعانون من الفقر

؛  %22حـوالي   2010بلغت نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عـام  

  .غزةفي قطاع % 33في الضفة الغربية و% 17

  

  العاملين بأجر يعملون في مهن فنية ومتخصصة ربعحوالي 

بأجر الـذين يعملـون فـي مهنـة الفنيـين      المستخدمين بلغت نسبة 

؛ في األراضـي الفلسـطينية   2011عام  %24والمتخصصين حوالي 

في حين بلغت نسبة . في قطاع غزة% 31في الضفة الغربية و% 21
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فـي األراضـي    %15بأجر  في الحرف المهنية حوالي المستخدمين 

  .في قطاع غزة% 7في الضفة الغربية مقابل % 19؛ الفلسطينية

  

بلغت نسبة المستخدمين بـأجر الـذين التحقـوا    من جهة أخرى، فقد 

فـي األراضـي    %17وتخرجوا من دورات تدريب مهني حـوالي  

  .في قطاع غزة% 16في الضفة الغربية و% 17؛ الفلسطينية

  

  لإلناث أقل من الذكور  الحقيقي معدل األجر اليومي

 شـيكل  69بلغ معدل األجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر حوالي 

شـيكل   60شيكل للـذكور   71؛ الفلسطينية األراضيفي  2011عام 

شيكل فـي قطـاع    47شيكل في الضفة الغربية و 78بواقع  ،لإلناث

  .غزة

ألجور اليومية  للمستخدمين بأجر أعلى معدالت ل الخدماتسجل قطاع 

شـيكل   85و شيكل في الضفة الغربية 102في القطاع الخاص بمعدل 

 94في قطاع غزة، يليه قطاع النقل والتخزين واالتصـاالت بواقـع   

، بينما سجل قطاع شيكل في قطاع غزة 43و الضفة الغربيةفي شيكل 

شيكل في الضـفة الغربيـة    58الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع 

  .شيكل في قطاع غزة 29و

  

ساعة  40ساعة عمل؛  41بلغ معدل ساعات العمل األسبوعية حوالي 

عام  ساعة في القطاع الخاص 42للمستخدمين بأجر في القطاع العام و

  .في األراضي الفلسطينية 2011

  

   ربع المستخدمين بأجر يحصلون على تمويل التقاعدحوالي 

يحصلون على تمويل في القطاع الخاص ستخدمين بأجر من الم% 24

يحصلون على إجازات سنوية %  25التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و

يحصلون على إجـازات مرضـية مدفوعـة    % 25مدفوعة األجر، و

من النساء العامالت بأجر يحصلن على إجازات أمومة % 54األجر، و

  . 2011في األراضي الفلسطينية عام  مدفوعة األجر

  

من العاملين بأجر فـي القطـاع   % 90من جهة أخرى فإن أكثر من 

الحكومي يحصلون على معظم الحقـوق واالمتيـازات كاإلجـازات    

  .المرضية والمكافآت واإلجازات السنوية وإجازات األمومة

بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود المستخدمين ثلث 

  عمل

القطاع الخاص يعملون بموجب عقد من المستخدمين بأجر في % 30

في الضفة % 38؛ في األراضي الفلسطينية 2011عام  عمل

  .في قطاع غزة% 20الغربية و

  

  مهنية/ بأجر منتسبين لنقابات عماليةالمستخدمين خمس أقل من 

/ بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين ينتسبون إلى نقابات عمالية

في % 15؛  في األراضي الفلسطينية 2011عام  %16مهنية حوالي 

  .في قطاع غزة% 17الضفة الغربية و

  

  لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  فلسطين- رام اهللا

  ) 972/970( 2982700-02 :اتفه

  ) 972/970( 2982710 -02 :فاكس

  1800300300 :خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

  

  

  

  
 
  

 
 


