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االحراء الفمدطيشي يردر بيانًا صحفيًا حهل نتائج 
 9102مدح القهى العاممة لمعام 

 

احتمت محافظة بيت لحم في الزفة الغربية 
ومحافظة دير البمح في قطاع غزة اعمى معدل 

 9102بطالة في العام 
 

سشة  15)بمغ معجل البطالة بين السذاركين في القوى العاممة 
٪ في حين بمغ إجسالي 25 حوالي 2012عام في ( فأكثخ

٪، وفقًا لسعاييخ مشظسة العسل 33نقص االستخجام لمعسالة 
 .ICLS-19th))لجولية السشقحة ا
 

 343,000 سشة فأكثخ 15 بمغ عجد العاطمين عن العسل
في قطاع  شخص 215,100بواقع  ،2012 عامفي شخص 

ما يدال التفاوت  شخص في الزفة الغخبية، 120,000وغدة 
كبيخًا في معجل البطالة بين الزفة الغخبية وقطاع غدة، حيث 

٪ في الزفة 15رنة بـ ٪ في قطاع غدة مقا45مغ السعجل ب
لإلناث  بمغ معجل البطالةأما عمى مدتوى الجشذ فقج الغخبية، 

 . ٪ لمحكور في فمدطين21مقابل  41%
 

، شخص 400,400معسالة االستخجام الشاقص لبمغ إجسالي  
من الباحثين عن عسل  03,100 حيث يتزسن هحا العجد

 .تسترمة بالوقالفي العسالة الشاقرة  20,500والسحبطين 
 

 9102 -9102 ،حدب السشطقةفي فمدطين  السشقح معدل البطالة
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في البمح بيت لحم في الزفة الغربية ودير محافظة سجمت 
 بين السحافظاتبطالة  تاعمى معدالغزة قطاع 

 

زــــفة ســــجمت محافظــــة بيــــت لحــــة أعمــــى معــــجل بطالــــة فــــي ال
ـــة حـــوالي ـــين  %23 الغخبي فـــي حـــين % 22تميوـــا محافظـــة جش

ســـجمت محـــافظتي القـــجس وقمقيميـــة ادنـــى معـــجل بطالـــة حـــوالي 
ســــجمت محافظـــة ديــــخ الــــبم  أعمــــى بالسقابــــل ، لكـــل مشوــــا 0%

ــــي قطــــاع غــــدة حــــوالي  ــــة ف تميوــــا محافظــــة  %52معــــجل بطال
فــي حــين ســجمت محافظــة غــدة ادنــى % 42خــانيونذ حــوالي 
  %.41لي معجل بطالة حوا

 

 الذين يحسمهن مؤهل عمسي دبمهم متهسط فاعمىفئة الذباب 
 األكثر معاناة من البطالة

 

سشة الخخيجين ( 51-91)معجل البطالة بين الذباب % 25
لإلناث % 86ة شوادة الجبموم الستوسط فأعمى، بواقع ممن حس
 .لحكوربين ا% 52مقابل 

 

ن الذكهر فجهة كبيرة في السذاركة في القهى العاممة بي
 واإلناث

 

ذكور هة مذاركون في القوى العاممة  91من كل  7حوالي 
 .إناث 91من كل  5 حوالي مقابل

 

 القوى العاممة في هشاك فخق بديادة ندبة مذاركة اإلناث في
 %91قطاع غدة عشوا في الزفة الغخبية حيث بمغت الشدبة 

 .في الزفة الغخبية% 97في قطاع غدة مقابل 
 89حوالي  5191عام في اللجاخمين لدوق العسل بمغ إجسالي ا
 51ألـف شـخص فـي الزـفة الغخبيـة و 55مشوة  ؛ألف شخص

 .ألف شخص في قطاع غدة

 

العاااام عااادد العااااممين فاااي الداااه  السحماااي باااين  ارتفااااع فاااي
 9102والعام  9102

 

عــامً  ألـف  657عـجد العـاممين فـي الدــوق السحمـي مـن  ارتفـع
، اذ 5191 العــامعــامً  فــي ألــف  677الــى  5196ام العــفــي 
العــجد  ارتفــع كســا، %6 بشدــبة الزــفة الغخبيــةالعــجد فــي  ارتفــع
 .لشفذ الفتخة %5بشدبة قطاع غدة في 

 



 

 

التعمـــــــية  يذـــــــسل) يعتبـــــــخ قطـــــــاع الخـــــــجمات والفـــــــخوع ا خـــــــخى 
ا كثــخ اســتيعابًا لمعــاممين فــي الدــوق السحمــي حيــث ( والرــحة

فــي الزــفة  ممينبمغــت ندــبة العــاممين ثيــن أكثــخ مــن  مــث العــا
 .  الغخبية مقابل أكثخ من الشرف في قطاع غدة

بمغ معجل ساعات العسل ا سبوعية لمسدتخجمين بأجخ في 
في ساعة  58.8 ساعة أسبوعيا مقابل 44.9الزفة الغخبية 

يوم  55.6، كسا بمغ معجل ايام العسل الذوخية قطاع غدة
 .في قطاع غدة 55.7مقابل في الزفة الغخبية عسل 
 

 9102العام في السدتعسرات و  اسرائيل في ألف عاماًل  011
 

 5191العام في والسدتعسخات عجد العاممين في اسخائيل  بمغ
ألف عامً  وكانت الحرة ا كبخ لسن لجيوة  955حوالي 

والعاممون دون تراري   مشوة% 79تراري  عسل بشدبة 
سفخ االسخائيمية أو جواز  الوويةأما حاممو % 51عسل بشدبة 

 %.1أجشبي بمغت ندبتوة حوالي 
 

 عـام ً  ألـف 55اإلسـخائيمية  السدـتعسخاتفـي  العاممين عجد بمغ
 .5196العام في  عام ً ألف  55مقارنة بـ  5191 العامفي 

 
 

ســـجل قطـــاع البشـــاد والتذـــييج أعمـــى ندـــبة تذـــغيل فـــي إســـخائيل 
مـــــــن اجســـــــالي العـــــــاممين % 84والتـــــــي تذـــــــ ل  والسدـــــــتعسخات

 .والسدتعسخاتي إسخائيل ف نالفمدطيشيي
 
 

والسدـتعسخات معـجل ا جـخ اليـومي لمعـاممين فـي إسـخائيل  ارتفع
 524شـيقل ليرـل  99بسقجار  5191 والعام 5196العام  بين

 .شيقل
 

 عاممين هم مدتخدمهن بأجر  01من كل  7

، مــــــــــــن العــــــــــــاممين هــــــــــــة مــــــــــــن السدــــــــــــتخجمين بــــــــــــأجخ% 79
وة الخـــــــــــــــا  وأربـــــــــــــــاب ابيعسمـــــــــــــــون لحدـــــــــــــــ% 52مقابـــــــــــــــل 

 .كأعزاد أسخة غيخ مجفوعي ا جخ% 4و عسل،
 

 نرف السدتخدمين بأجر في القطاع الخاا  يعسماهن حهالي 
 دون عقد عسل

 
 

في القطاع الخا  يعسمون دون من السدتخجمين بأجخ % 46
مدــــــاهسة فــــــي تسويــــــل يحرــــــمون عمــــــى % 51، وعقــــــج عســــــل

بالسقابـــــل أقـــــل مـــــن نرـــــف ، م افـــــأة نوايـــــة الخجمـــــة/ التقاعـــــج

يحرمن عمـى %( 46)في القطاع الخا  السدتخجمات بأجخ 
 .إجازة أمومة مجفوعة ا جخ

 
   

 

من السدتخدمين باأجر فاي القطااع الخاا  يتقا اهن % 11
فاي ( شايقالً  05421)أجرًا شهريًا أقل من الحاد األدناى لرجار 

 فمدطين
 

السدــــتخجمين بـــــأجخ فـــــي فـــــي ندـــــبة  انخفـــــاو ممحــــو هشــــاك 
ـــحين القطـــاع الخـــا  ًا أقـــل مـــن الحـــج يتقاضـــون أجـــخًا شـــوخي ال
بــين % 91إلــى % 95فــي الزــفة الغخبيــة مــن  ا دنــى لرجــخ

الشدـــبة فـــي قطـــاع  ارتفعـــت بيشســـا، 5191 والعـــام 5196 العـــام
 .خ ل نفذ الفتخة% 61إلى % 75غدة من 

 

بين  الذوخي الحج االدنى لرجخ معجل  في كبيخة الفجوةال تدال 
شيقل فـي  881، حيث بمغ السعجل  الزفة الغخبية وقطاع غدة

 .شيقل في الزفة الغخبية 1,038قطاع غدة مقابل 
 

 

الزافة الغربياة عشهاا فاي  فاي العااممين ارتفاع ندابة األففاال
 قطاع غزة 

فــــي % 4ســــشة عــــاممين، بواقــــع ( 97-91)مــــن ا طفــــال % 5
 .في قطاع غدة% 9الزفة الغخبية و
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تم تسهيل جسع بيانات مدح القهى العاممة بدعم من اإلتحاد 
 .األوروبي

 

http://www.pcbs.gov.ps/

