فلسطين

صدر بتاريخ9302/04/03 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

معالي د.عال عوض ،رئيس اإلحصاء الفلسطيني،

جنااين وبياام لحاام تتصاادران أعلااط معاادل للبطالااة فااي الماافة
ال ربية وخانيونس في قطاع غزة

تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2018

احتلتتم محتتافجتي نتتين وبيتتم لحتتم فتتي الضتتفة الغربيتتة أعلتتى معتتدل

بمناسبة اليوم العالمي للعمال (الول من أيار)

انخفاااض طفيا

للبطالة حتوالي  ،%90تلتهتا محافجتة اليليتل  ،%93بينمتا كتان أدنتى
معتتدل للبطالتتة ف تتي الضتتفة الغربيتتة فتتي محافجتتة قلقيليتتة ح توالي %2

فااي معاادل البطالااة فااي الماافة ال ربيااة م اباال

تلتهتتا محافجتتة القتتد

ارتفاع ملحوظ في قطاع غزة

يتتانيون

ارتفع معدل البطالة في فلسطين في العام  9302ليصل حوالي

المعتتدل األعلتتى للبطالتتة بمعتتدل  ،%82تليهتتا محافجتتة ديتتر

البلح  ،%82بينما كان أدنتى معتدل للبطالتة فتي محافجتة غتزة بمعتدل

 %00من بين األفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع

.%4283

حوالي  %92في عام  ،9302حيث ارتفع العدد من  022ألف

معدل البطالة من بين المشاركين في ال وى العاملة  51سنة

عاطل عن العمل عام  9302إلى  426ألف عاطل في عام
.)9302

 .%00أمتتا فتتي قطتتاع غ تزة ،فاحتلتتم محافجتتة

فأكثر حسب المحافظة0252 :
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اليري تتون الشتتبا

الحاصتتلون علتتى دبلتتوم متوستتط

فت على فتتي تيصتتع العلتتوم التربويتتة مواعتتداد المعلمتتين أعلتتى معتتدثم

بطالة حوالي  %76من اليري ين المشاركين في القوى العاملتة ،يليت

المتيصصتين فتتي الصتتحافة واالعتتوم حتوالي  ،%69فتتي حتتين ست ل
المتيصص تتون ف تتي الق تتانون أدن تتى مع تتدل للبطال تتة حت توالي  %29م تتن

يري ي القانون المشاركين في القوى العاملة.

في حين ان  %08من وي االعاقة المشاركين في القوى العاملة 08
سنة ف ك ر عاطلين عن العمل.
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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

حوالي مليون عامل ،وال طاع الخاص هو ال طاع الكثر

ربع المستخدمين بأجر في ال طاع الخاص يعملون في مهن

تش يالا

فنية ومتخصصة

بلغ عدد العاملين في فلسطين  284ألف عامل ،بواقع  820ألف في

بلغت تتم نست تتبة المست تتتيدمين ب ت ت ر ال ت ت ين يعملت تتون فت تتي مهنت تتة الفنيت تتين

الضتتفة الغربيتتة و 984ألتتف فتتي قطتتاع غ تزة و 092ألتتف فتتي اس ت ار يل

والمتيصصين فا قطاعسخ قط س

حوالي  %98من فلسطين %08

( 353ألتتف مستتتيدم يعمتتل فتتي الضتتفة الغربيتتة و 198ألتتف مستتتيدم

العت تتاملين فت تتي الحت تترف ومت تتا اليهت تتا مت تتن المهت تتن ح ت توالي %90 %02

يعمل في قطاع غزة و 93ألف مستيدم يعمل في إست ار يل و 21ألتف

لل كور مقابل  %9لوناث.

لل ت كور مقابتتل  %23لونتتاث .فتتي حتتين بلغتتم النستتبة للمستتتيدمين

والمستتتعمرام ،متتنهم ح توالي  665ألتتف مستتتيدم ب ت ر متتن فلستتطين

يعمل في المستعمرام).
بلتغ عتتدد المستتتيدمين بت ر فااا قطاعااسخ قط ااس

معدلم أجور ح ي ية متدنية في ال طاع الخاص

 350ألتتف مستتتيدم

بل ت ت تتغ مع ت ت تتدل األ ت ت تتر الي ت ت تتومي الحقيق ت ت تتي (س ت ت تتنة األس ت ت تتا = )9303

ويشتكلون حتوالي  %80متتن م متوع المستتيدمين بت ر فتي فلستتطين

للمس ت تتتيدمين بت ت ت ر ف ت تتي القط ت تتاع الي ت تتاع حت ت توالي  23ش ت تتيقل ف ت تتي

بواقتتع  245ألتتف مستتتيدم متتن الضتتفة الغربيتتة ،و 105ألتتف مستتتيدم

فلسطين ،بواقع  48شيقل في قطاع غزة  93شيقل في الضفة الغربية

متتن قطتتاع غ تزة ،مقابتتل ح توالي  %30يعملتتون فتتي القطتتاع الحكتتومي

(ث يشمل العاملين في اس ار يل والمستعمرام).

وح ت توالي  %02يعملت تتون فت تتي إس ت ت ار يل والمست تتتعمرام .فت تتي حت تتين أن

حي تتث ست ت ل نش تتاط البن تتاا والتش تتييد أعل تتى مع تتدثم لأل تتور اليومي تتة

حتوالي  %94متتن المستتتيدمين بت ر فتتي الضتتفة الغربيتتة يعملتتون فتتي

الحقيقيتتة فتتي القطتتاع اليتتاع بمعتتدل  104شتتيقل فتتي الضتتفة الغربيتتة

إس ار يل والمستعمرام.

و 42ش تتيقل ف تتي قط تتاع غت تزة ،يليت ت نش تتاط الي تتدمام  103ش تتيقل ف تتي

مشاركة الرجال في ال وى العاملة حوالي  4أمعا

الضفة الغربية و 78شيقل في قطاع غتزة ،بينمتا ست ل نشتاط الز ارعتة

مشاركة

أدنتتى معتتدل أ تتر يتتومي حقيقتتي بواقتتع  73شتتيقل فتتي الضتتفة الغربيتتة

النساء

و 21شيقل في قطاع غزة.

 %46نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد  08سنة ف ك ر في
فلسطين بواقع  %72لل كور و %90لإلناث ،حيث بلغم نف

معدل األجر اليومي الح ي ي بالشي ل للمستخدمين بأجر في

النسبة للضفة الغربية ( %44لل كور %24مقابل  %18لإلناث)،

ال طاع الخاص حسب المنط ة2018-0252 ،
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نسبة المشاركة في ال وى العاملة لألفراد  51سنة فأكثر
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مقابل  %42في قطاع غزة ( %42لل كور و %94لإلناث).
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حوالي  %98من المستيدمين ب ر في القطاع الياع يحصلون

حوالي  %33من المستخدمين بأجر في ال طاع الخاص

على حقوقهم (تمويل التقاعد /مكاف ة نهاية اليدمة باالضافة الى

يت امون أجرا شهري ا أقل من الحد األدنط لألجر(55412

اال ازام سنوية مدفوعة األ ر ،واال ازام المرضية مدفوعة

شي ل) في فلسطين

األ ر) ،بينما  %40من النساا العاموم ب ر يحصلن على إ ازة

 %00من المستيدمين ب ر في القطاع الياع في الضفة الغربية

أمومة مدفوعة األ ر.

يتقاضون أ اًر شهرياً أقل من الحد األدنى لأل ر أي 924433
مستيدم ب ر وبمعدل أ ر شهري قدره  04324شيقوً.

 %92من قطمست دمين بأجر فا قطاعسخ قط س يعملون بموجب عاد
عم فا فلسعين 8و %93من المستيدمين ب ر منتسبين الى

أما في قطاع غزة فقد بلغم النسبة حوالي  %23أي 284433

نقابام عمالية /مهنية فا فلسعين.

مستيدم ب ر وبمعدل أ ر شهري قدره  420شيقوً.

نسبة المستخدمين بأجر في ال طاع الخاص الذين يت امون
أج ار شهريا أقل من الحد األدنط لألجر2018 -0253 ،
80.0

80.0

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
رام هللا -فلسطين ص.ب7461 .
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فتي ستيام متصتتل ،بلتغ معتدل ستتاعام العمتل األستبوعية للمستتتيدمين
ب ر حوالي  49ساعة عمل  40ساعة عمل للمستيدمين ب ر في
القطاع العام و 40ساعة عمل في القطاع الياع.

ح اوالي ثلثااي العاااملين فااي فلسااطين يصاانفوا انهاام عمالااة غياار
منظمااة ،وحاوالي ربااع المسااتخدمين بااأجر فااي ال طاااع الخاااص
يحصلون علط ح وقهم

حت توالي  %48م تتن الع تتاملين ف تتي فلس تتطين يص تتنفوا انه تتم عمال تتة غي تتر
منجمتتة ،بواق تتع  %23ف تتي الض تتفة الغربيتتة وحت توالي  %83ف تتي قط تتاع
غزة.

0

