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 8102 للعام االحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح القوى العاملة

 

 انخفاض طفيف في معدل البطالة في الضفة الغربية مقابل ارتفاع حاد في قطاع غزة
 

% 28، حيز  رغزف مزد فبزا   زا  8112لتازا   ما يزال  لتفازا ك يريز لي مزد مازب  لترباتزا رزي  لترزاا لتط ريزا  فبزا   زا  مزد
عغززا لتفز لتد،  مززا عغززا مجززف   لت ززن  % 11 % 12، رينمززا رغززف لتمازب  مززد لترززاا لتط ريززا 8112اززا  مززد لت% 44مقارز  

 .8112تإلنا  مد لتاا  % 21تغذي   مقار  % 82مقب رغف لتماب  
 

 8102 -8102 ،حسب المنطقةفي فلسطين معدل البطالة 

 
 

 لعاملة بين الذكور واإلناثفجوة كبيرة في المشاركة في القوى ا
 .إنا  11م  ي   8ذي   ه  مشا ي   مد لتق   لتاامغا مقار   11م  ي   2

فبزا   زا  عن زا مزد لترزاا لتط ريزا حيز  رغطزك لتنجزرا  لتق   لتاامغا مزد هناك م ق مغح ظ راياب  نجرا مشا يا لإلنا  مد
 .مد لتراا لتط ريا% 12 مد فبا   ا  مقار   82%
 

 8102والعام  8102العام عدد العاملين في السوق المحلي بين  ارتفاع في
، لذ 8112 لتاززا  تززع عززاميي مززد  282لتززا  8112ا  لتازز تززع عززاميي مززد  282ل فاززع عززبب لتاززامغي  مززد لتجزز ق لتمحغززد مزز  

 .تنا  لتاف  % 1لتابب مد فبا   ا  رنجرا  رينما لنخاض، %2رنجرا لتراا لتط ريا ل فاع لتابب مد 
 

ر  فبا  لتخبماك  لتا    لألخ   لأليث  لجفيااراي تغاامغي  مزد لتجز ق لتمحغزد حيز  رغطزك نجزرا لتازامغي  ميزن  يثز  مز  ياف
 .  ثغ  لتاامغي  مد لتراا لتط ريا مقار   يث  م  لتنصع مد فبا   ا 

جاعا مد  2232 قار جاعا  جر عيا م 4232رغف ماب  جاعاك لتام  لألجر عيا تغمجفخبمي  رأ   مد لتراا لتط ريا 
 .مد فبا   ا  88.2مقار  مد لتراا لتط ريا ي   عم   8832، يما رغف ماب  ليا  لتام  لتش  يا فبا   ا 
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 8102والعام  8102العام عامل بين  آالف 2المستعمرات بحوالي و  اسرائيل ارتفاع في عدد العاملين في

 يانك لتحصا لألير  تم  تبي    8112 لتاا  تع عاميي مد  182رغف عبب لتاامغي  مد لج لئي   لتمجفام لك ح لتد 
 ما حامغ  لتربافا لالج لئيغيا      لا جا  % 21من    لتاامغ   ب   فصا يح عم  رنجرا % 21فصا يح عم  رنجرا 

 %.11  نرد رغطك نجرف   ح لتد 
 

 .8112لتاا   تع عاميي مد  81مقا نا رز  8112 لتاا  تع عاميي مد  88لتاامغي  مد لتمجفام لك لإلج لئيغيا  رغف عبب
مزززز  ل مززززاتد لتاززززامغي  % 24جزززز   فبززززا  لترنززززاع  لتفشززززييب  عغززززا نجززززرا فشززززطي  مززززد إجزززز لئي   لتمجززززفام لك  لتفززززد فشززززي  

 .مد إج لئي   لتمجفام لك  لتاغجبينيي
شززيق  تيصزز   12رمقززبل   8112   لتاززا 8112لتاززا   ماززب  لأل زز  لتيزز مد تغاززامغي  مززد إجزز لئي   لتمجززفام لك رززي  ل فاززا 
 .شيق  842

 

 عاملين هم مستخدمون بأجر  01من كل  2

يامغزززززززززززز   تحجززززززززززززغر   لتخززززززززززززا     رززززززززززززا  % 82مزززززززززززز  لتاززززززززززززامغي  هزززززززززززز  مزززززززززززز  لتمجززززززززززززفخبمي  رززززززززززززأ  ، مقارزززززززززززز  % 21
 .يأعراع  ج    ي  مبم عد لأل  % 4عم ،  

 
 دون عقد عمل نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون

يحصزززغ   عغزززا مجزززاهما مزززد فم يززز  % 82جزززفخبمي  رزززأ   مزززد لتقبزززا  لتخزززا  يامغززز   ب   عقزززب عمززز ،  مززز  لتم% 21
يحصزغ  عغزا إ زاا  %( 42)ميامأ  ن ايا لتخبما، راتمقار   ف  م  نصع لتمجزفخبماك رزأ   مزد لتقبزا  لتخزا  / لتفقاعب

 . م ما مبم عا لأل  
   

فلي ( شليق ً  05421)جرًا شهريًا أقلل ملن الحلد اىدنلج ل جلر من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أ% 01
 فلسطين
مززد نجززرا لتمجززفخبمي  رززأ   مززد لتقبززا  لتخززا  لتززذي  يفقارزز     زز لي شزز  ياي  فزز  مزز  لتحززب لألبنززا  لنخاززاض مغحزز ظهنززاك 

   زا  مزز  لنخارزك لتنجزرا مززد فبزا يمززا، 8112  لتازا  8112 لتازا رززي  % 18إتزا % 12تأل ز  مزد لترزاا لتط ريززا مز  
 .خي  نا  لتاف  % 28إتا % 21

ال فززال   زز  لتشزز    ماززب  لأل لتا زز   مززد إال   مززد يزز  مزز  لترززاا لتط ريززا  فبززا   ززا  عغززا لتزز    مزز  لنخاززاض لتنجززرا 
 .شيق  مد لتراا لتط ريا 1,076شيق  مد فبا   ا  مقار   221، حي  رغف لتماب  يري  

 
 لغربية عنها في قطاع غزة ارتفاع نسبة عمالة اىطفال في الضفة ا

 .مد فبا   ا % 8مد لتراا لتط ريا  % 2جنا عامغي ، ر لفع ( 12-11)م  لألباا  % 4
 

 


