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 إلحصاء الفلسطينياد. عال عوض، رئيسة 
  2021ن لعام تستعرض الواقع العمالي في فلسطي

 )األول من أيار( بمناسبة اليوم العالمي للعمال
 

 ألف عاطل عن العمل في فلسطين 372
 2021عام في الألف  372الى العاطلين عن العمل عدد  ارتفع

ومع ذلك فقد حافظ معدل  ،2020ألف في العام  335مقارنة بـ 
ألفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في البطالة بين ا

 رتفاعال نتيجةوذلك ، (%26)على نفس المستوى  2021العام 
اذ بلغت حوالي في العام ذاته في القوى العاملة  ةالمشارك نسبة
وعلى مستوى المنطقة  . 2020% لعام 41% مقارنة بحوالي 43
 لضفة الغربيةاعلى نفس المعدل لكل من  معدل البطالة حافظفقد 

 .% على التوالي47% و16 حوالي اذ بلغقطاع غزة و 
 

% عام 36إجمالي نقص االستخدام للعمالة من حوالي  انخفض
، حيث 2021ألف شخص( عام  524% )34إلى حوالي  2020

من الباحثين عن عمل  ا  ألف 73يتضمن هذا العدد حوالي 
 صلة بالوقت.المتالعمالة الناقصة  منألف  26المحبطين، وحوالي 

 

 سنة فأكثر 15ين المشاركين في القوى العاملة ب البطالة معدل
 2021-2015حسب المنطقة، 
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معةةدل للبطالةةة فةةي الغةةفة ال ر يةةة علةة  تتصةةدر أ بيةةل لحةة حافظةة م
 في قطاع غزة ودير البلح

عـام ل لةأعلى معدل للبطافي الضفة الغربية بيت لحم  محافظةسجلت 
 بحــوالي والخليــل جنــين هــا محــافظتيلت%، ت25حــوالي إذ بلــغ  2021

، بينمــا كــان أدنــى معــدل للبطالــة فــي الضــفة الغربيــة لكــل منهــا 19%
فقـد سـجلت %. أما في قطاع غـزة، 4 حواليبلغ ف القدسفي محافظة 

هــــا ت%، تل53 بحــــوالياألعلــــى للبطالــــة  المعــــدل ديــــر الــــبل محافظــــة 
للبطالـة فـي  معـدلأدنـى  بينما كـان %،51 اليبحو  نيونسخاافظة مح

 .%38 بحواليغزة شمال محافظة 
 

  االكثر تش يالا  الخاص هو القطاع القطاعو  ،حوالي مليون عامل
 630بواقـع  ؛ألـف عامـل 1,034 نحـو فلسطين فيبلغ عدد العاملين 

ـــف ـــة و أل ـــف فـــي قطـــاع غـــزة و 259فـــي الضـــفة الغربي ألـــف  145أل
ألـــف مســـتخدم  747مـــنهم حـــوالي  تعمرات،فـــي اســـراليل والمســـعامـــل 
ألـــف مســـتخدم يعمـــل فـــي الضـــفة الغربيـــة  402فلســـطين ) فـــيبـــ جر 

ألـــف مســــتخدم  116ومســـتخدم يعمـــل فـــي قطـــاع غـــزة  آالف 209و
 (.  االسراليلية في المستعمرات ون يعمل ا  ألف 20و  إسراليليعمل في 

 

 يعملـون فـي % من مجموع المستخدمين ب جر في فلسطين54حوالي 
مـن الضـفة الغربيـة بـ جر ألـف مسـتخدم  285؛ بواقـع القطاع الخاص

ــــف مســــتخدم  118و % 28مــــن قطــــاع غــــزة مقابــــل حــــوالي بــــ جر أل
ـــون فـــي إســـراليل 18يعملـــون فـــي القطـــاع الحلـــومي وحـــوالي  % يعمل

وقد بلغت نسبة المستخدمين ب جر من الضـفة الغربيـة والمستعمرات.  
 إجمــــــاليمــــــن  %25لي حــــــوايعملــــــون فــــــي إســــــراليل والمســــــتعمرات و 

 .المستخدمين ب جر
 

يعملون في في القطاع الخاص  بأجر المستخدمين ر عأكثر من 
 مهن فنية ومتخصصة

الـــــذين يعملــــون فـــــي مهنــــة الفنيـــــين  المســـــتخدمين بــــ جر بلغــــت نســــبة
مجمــــــوع  مــــــن %26حــــــوالي  فــــــي القطــــــاع الخــــــاصوالمتخصصــــــين 

ور مقابـل % للـذك16 ؛يفلسـطينجر فـي القطـاع الخـاص ال العاملين بـ
فـــي  للمســـتخدمين العـــاملين النســـبةفـــي حـــين بلغـــت   .لإلنـــا % 74

% 2% للذكور مقابل 21 %؛18حوالي  مهنالالحرف وما اليها من 
 .فقط لإلنا 
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  متدنية في القطاع الخاص حقيقية معدالت أجور
ـــومي الح يقـــي ـــ جر فـــي القطـــاع  بلـــغ معـــدل األجـــر الي للمســـتخدمين ب

فـي  ل  قشـي 97حـوالي  (2018اس= )سـنة األسـ 2021عـام الخاص 
 فــي الضــفة ل  يقشــ 119وفــي قطــاع غــزة شــيقل   42بواقــع  ؛فلســطين
 .(المستعمراتال يشمل العاملين في اسراليل و )الغربية 
أعلــى معــدالت ل جــور اليوميــة الح ي يــة  البنــاو والتشــييدنشــا   ســجل

 40شـــيقل  فـــي الضـــفة الغربيـــة و 128فـــي القطـــاع الخـــاص بمعـــدل 
فــي الضــفة شــيقل   135 الخــدمات نشــا يليــه  شــيقل  فــي قطــاع غــزة،

الزراعــة أدنــى  نشــا بينمــا ســجل  فــي قطــاع غــزة،شــيقل   74الغربيــة و
 21فــي الضــفة الغربيــة وشــيقل   85بواقــع  ح يقــي معــدل أجــر يــومي

 في قطاع غزة.شيقل  
 

ل للمستخدمين بأجر في قمعدل األجر اليومي الحقيقي بالشي
  2021-2015الخاص حسب المنطقة،  عالقطا
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% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون 29حوالي 
في  (الا قشي 1,450) أجراا شهرياا أقل من الحد األدن  لألجر

 فلسطين
عدد المستخدمين ب جر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل بلغ 

 آالف 108( حوالي شيقل 1,450) من الحد األدنى ل جر
حوالي )يمثلون  ،في الضفة الغربية ا  ألف 20منهم ب جر  ا  مستخدم

 % من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة7
 ألف 88، مقابل شيقل 1,098جر شهري أ( وبمعدل الغربية

% من إجمالي 81حوالي ، )يمثلون في قطاع غزةجر  بمستخدم 
بمعدل اجر  (ين ب جر في القطاع الخاص في قطاع غزةالمستخدم

 .شيقل   655 ال يتجاوز شهري 

 نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراا 
 2021 -2015 ،أقل من الحد األدن  لألجر شهرياا 
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خدمين للمسـت بلـغ معـدل سـاعات العمـل األسـبو يةفـي سـيام متصـل، 

للمســتخدمين بــ جر  عمــل ســاعة 39ســاعة عمــل؛  41بــ جر حــوالي 
 في القطاع الخاص.عمل ساعة  42في القطاع العام و

 

يحصةلون علة   القطةاع الخةاصفةي  المسةتخدمين بةأجر ثلث حوالي
  حقوقه 
% من المستخدمين ب جر في القطاع الخاص يحصلون 33حوالي 

 الى  باإلضافةملاف ة نهاية الخدمة  /تمويل التقاعدحقوقهم )لى ع
مرضية مدفوعة الجازات اإلو  ،سنوية مدفوعة األجرالجازات اإل

في القطاع الخاص الذين  المستخدمين ب جرحيث بلغ عدد  ،(األجر
ألف  65لديهم عقد عمل دالم )ملتوب لفترة غير محددة( حوالي 

ف عامل في القطاع الخاص لديهم أل 130، وحوالي مستخدم ب جر
(، مقابل شفوي عقد عمل بشلل مؤقت )ملتوب لفترة محدودة، اتفام 

% من 51بينما  عامل ليس لديهم عقد عمل، آالف 208حوالي 
 األجر.  النساو العاملت ب جر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة
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