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االحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا حول نتائج 
 2020مسح القوى العاملة للعام 

 

 2020أثر جائحة كورونا على سوق العمل عام 

 
 

يعتبر سوق العمل االكثر تأثرا خالل جائحة كورونا 
، حيث اتخذت الحكومة 2020 العامالمستمرة منذ مطلع 

الفلسطينية عدة اجراءات وخطة طوارئ للحد من تفشي 
الجائحة، ويعكس البيان ادناه اهم مؤشرات سوق العمل 

 وفق اآلتي:   2020الفلسطيني خالل عام 
 
 

 2020% من العاملين تغيبوا عن عملهم خالل عام 14
 بسبب الجائحة

من العاملين كانوا غائبين عن   137,600بينت النتائج ان هناك
من   %14وهذا يشكل ما نسبته  2020عملهم  في عام 
عامل غائب عن عمله في  68,800مقارنة بـ اجمالي العاملين، 

 %(7)ما نسبته  .2019عام 
 

 انخفاض في المشاركة في القوى العاملة
 2020فــــي عــــام نســــلة المشــــاركة فــــي القــــو  العاملــــة  انخفضــــت

؛ وأشـــار  2019% فـــي عـــام 44% مقارنـــة مــ  41لتصــل الـــ  
مـــن فـــي الضـــفة ال   يـــة البيانـــا  الـــ  ان هـــذا النســـلة انخفضـــت 

% الــ  41مــن فــي اعــاة غــ   % كمــا انخفضــت 44% الــ  46
 % خالل نفس الفت  .35

 

العـام هذا يفس  عـدم ارففـاة معـدا  اللعالـة  شـكل كبيـ  خـالل و 
ــــ   ،2020 بلــــد معــــدل اللعالــــة بــــين المشــــاركين فــــي القــــو  حي

مقارنة م   ٪26 حوالي 2020عام سنة فأكث ( في  15العاملة )
فـــــي حـــــين بلـــــد خجمـــــالي نقـــــ  ااســـــتخدام  ،2019% عـــــام 25

ــــــة ــــــاي لمعــــــاعي  مندمــــــة العمــــــل الدو 36 حــــــوالي للعمال ــــــة ٪، وفق لي
((ICLS-19th.  
 
 
 

 معدل البطالة في فلسطين حسب المنطقة،
 2015- 2020 

 

سجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية ودير البلح 
 في قطاع غزة اعلى معدالت بطالة بين المحافظات

أعلــ  معــدل  عالــة  يــة فــي الضــفة ال   ســتلت مفافدــة بيــت لفــم 
ــــين و % فليهــــا مفــــافد25حــــوالي  ل كــــفــــي % 20ســــلفيت تي جن
 والبيــ   أىنـــ فــي حــين ســتلت مفــافدتي القــد  ورام    ،منهمــا

% علـــ  التــوالي،  المقابــل ســـتلت 10و %7 بوااــ  معــدل  عالــة
% 53بوااـ  أعل  معدل  عالـة في اعاة غ   مفافدة ىع  البلح 
ســتلت مفافدــة شــمال غــ    % فــي حــين52فليهــا مفافدــة رفــح 
 %. 38اىن  معدل  عالة 

 

فئةةة الشةةباذ الةةذين يحملةةون مؤهةةل علمةةي دبلةةوم متوسةة  
 فاعلى األكثر معاناة من البطالة
( سنة الخ يتين من 29-19بلد معدل اللعالة بين الشلاب )

% 69%، بواا  54حملة شهاى  الدبلوم المتوسط فأعل  حوالي 
% في العام 52في حين بلد  ،% بين الذكور39لإلناث مقابل 

 .% لإلناث68% للذكور و35بواا   2019
 

 2020ألف عامل عام  55انخفاض عدد العاملين بمقدار 
 2019مقارنة مع العام 

 2019عامــل فــي عــام  مليــون  1.01انخفــع عــدى العــاملين مــن 
حيــ  %، 5 بنســلة 2020ألــع عامــل فــي عــام  559 نفــو الــ 

الضــفة  فــي انخفــع مــا ك% 13 بنســلةاعــاة غــ    انخفــع فــي
 . %3 بنسلةال   ية 
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ســتل  2020و 2019مــا بــين العــامين ولعــل اانخفــاك ا كبــ  
ألــــع عامــــل، عليــــه  32  انخفــــاك اــــدرابــــين المســــتخدمين  ــــأج  

يعملــون لفســابهم الخــاب )صــاحب عمــل ويعمــل العــاملين الــذعن 
 ألع عامل. 23لفسا ه( حي  انخفع عدىهم  مقدار 

 

عدد العاملين في السةوق المحلةي بةين عةامي  انخفاض في
  2020و 2019

ألــع عامــل  877انخفـع عــدى العـاملين فــي السـوي المفلــي مـن 
حيـــ  ، 2020ألـــع عامــل فـــي عــام  830الــ   2019فــي عـــام 

كما انخفع العدى في % 13انخفع العدى في اعاة غ   بنسلة 
 لنفس الفت  . % 2بنسلة الضفة ال   ية 

 

املين فةةةي اسةةةرائيل والمسةةةتعمرات انخفةةةاض فةةةي عةةةدد العةةة
 2020و 2019آالف عامل بين عامي  8بحوالي 

 133انخفع عدى العاملين في اس ائيل والمستعم ا  من حـوالي 
ألــــع عامــــل فــــي عــــام  125الــــ   2019ألــــع عامــــل فــــي عــــام 

، حيـــ  انخفـــع عـــدى العـــاملين  شـــكل كبيـــ  بـــين اافـــ اى 2020
ظهــــ   البيانــــا  ان كمــــا ا ،عامــــاي  50الــــذعن اعمــــارهم أكثــــ  مــــن 

فـي اعـاة كـان بـين العـاملين معدم اانخفاك فـي عـدى العـاملين 
عامل،  %9، عليه نشاط ال راعة  مقدار %15اانشاءا   مقدار 

 فـــي عـــدى العـــاملين ة ســيعزيـــاى  هنـــاك  أمــا  ـــااي ا نشـــعة ف ــان
 فيها.

 

 عاملين مستخدمون بأجر  10من كل  7
 ، مقابــــــــــــل % مــــــــــــن العــــــــــــاملين مــــــــــــن المســــــــــــتخدمين  ــــــــــــأج72
% يعملـــــــــــــــــون لفســـــــــــــــــابهم الخـــــــــــــــــاب وأر ـــــــــــــــــاب عمـــــــــــــــــل، 24
 % كأعضاء أس   غي  مدفوعي ا ج .4و
 

يصةةنفوا انهةةم عمالةةة  العةةاملين فةةي فلسةةطين حةةوالي نصةةف
وحةوالي ثلةةث المسةتخدمين بةةأجر فةي القطةةاع  ،غيةر منظمةةة

  الخاص يحصلون على حقوقهم
انهـم عمالـة علـ  يصـنفوا  العاملين في فلسعين % من50حوالي 

% فـي 42% فـي الضـفة ال   يـة وحـوالي 52، بوااـ  ي  مندمةغ
 اعاة غ  .

 

% من المستخدمين  أج  في القعاة الخاب 35حوالي 
يفصلون عل  حقواهم )فمويل التقاعد/ مكافأ  نهاية الخدمة 
 اإلضافة ال  اإلجازا  سنوية مدفوعة ا ج ، واإلجازا  

نساء % من ال60الم ضية مدفوعة ا ج (، بينما حوالي 
 العامال   أج  يفصلن عل  خجاز  أمومة مدفوعة ا ج . 

 

 الفلسعيني % من المستخدمين  أج  في القعاة الخاب36
% من المستخدمين  أج  23يعملون  موجب عقد عمل.  و

 منتسبين ال  نقا ا  عمالية/ مهنية.
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