
 
 

  6102 األولللربع  اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة
 (6102 آذار – كانون ثانيدورة )

 
 

 سنة فأكثر  01نسبة المشاركة في القوى العاملة بين االفراد  45.8%
الضالةة  فالي ا  شخصال 468,677 مالهم ، 2713 األو خالل  الرعال   ا  شخص 1,623,077بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 

 في قطاع غزة. ا  شخص 892,877و  الغرعية
 

 ومالن الواضالأ  ن الةةالوةفالي قطالاع غالزة،  %8358مقابال   %8454 هسبة المشاركة في القوى العاملة في الضةة الغرعيالة بلغت
 لإلهاث. %1958للذكور مقاب   %0153بين الذكور واإلهاث ما زالت كبيرة حيث بلغت  في المشاركة في القوى العاملة

 
 المشاركين في القوى العاملة بين معدل البطالة من 6262%
بواق  ، 2713 األو شخص في الرع   642,477 الدولية عدد العاطلين عن العم  حسب تعريف مهظمة العم  بلغ

 .في الضةة الغرعية 147,777 ،قطاع غزةفي  272,477
 

في الرع   %8152معد  في قطاع غزة ال بلغلغرعية وقطاع غزة حيث ما يزا  التةاوت كبيرا  في معد  البطالة بين الضةة ا
للذكور  %2256في الضةة الغرعية خل  هةس الةترة،  ما على مستوى الةهس فقد بلغ المعد   %14.7مقاب  ، 2713 األو 
 .2713 األو لإلهاث خل  الرع   %8254مقاب  

 
 مالالا علالالى مسالالتوى  .2713 األو فالالي الرعالال   %8657حيالالث بلغالالت  سالالهة 28 -27للةئالالة العمريالالة  علالالى معالالدطت بطالالالة ُسالالةلت 

مالن  %8451حيالث بلغالت  سالهة دراسالية فالر أر  علالى معالدطت بطالالة 16اللالواتي  همالين  سالةلت اإلهالاثفقالد  ،السهوات الدراسية
 .لمذه الةئة إةمالي اإلهاث المشاركات في القوى العاملة

 
 6102 لعام األولوالربع  6101لعام  الرابع في السوق المحلي ما بين الربع عدد العاملين انخفض
فالي الرعال   عالامل   443,977 ليصالبأ 2714 الرابال في الرع   عامل   438,477 عدد العاملين في السوق المحلي من اهخةض
فالالالي قطالالالاع غالالالزة بمقالالالدار  واهخةالالالض ،عالالالامل   1,877عالالالدد العالالالاملين فالالالي الضالالالةة الغرعيالالالة بمقالالالدار  اهخةالالالض، حيالالالث 2713 األو 

 .عامل   3,277
 

فالالي  مالالن بالالين العالالاملين حيالالث بلغالالت هسالالبة العالالاملين فيالال  فالالي السالالوق المحلالالي عالالاملينلل ا  يعتبالالر قطالالاع الخالالدمات األ أالالر اسالالتيعاب
، بواقالال  العالالا مالالن العالالاملين يعملالالون فالالي القطالالاع  %22.0وههالالا    قطالالاع غالالزة. فالالي %4451مقابالال   %68.2 الضالالةة الغرعيالالة

 في الضةة الغرعية. %13.8في قطاع غزة، و 6058%
 
   في قطاع غزة. شيق 31.4   في الضةة الغرعية، مقاب شيق 9954علغ معد  األةر اليومي للمستخدمين برةر و 



 
 2713 األو سالالاعة  سالالبوعيا فالالي الرعالال   86.9 للمسالالتخدمين بالالرةر فالالي الضالالةة الغرعيالالة األسالالبوعية سالالاعات العمالال  بلالالغ معالالد 
الرعالال  األو  فالالي  يالالو  عمالال  22.4  ايالالا  العمالال  الشالالمرية معالالدبلالالغ كمالالا ، 2714 الرابالال سالالبوعيا فالالي الرعالال   سالالاعة  88.0مقابالال  
ساعات العمال  األسالبوعية للمسالتخدمين بالرةر  بلغتوفي قطاع غزة ، 2714الرع  الراب  في يو  عم   22.3مقاب     2713
معالد   وحالاف ، علالى التالوالي 2714والرعال  الرابال   2713األو  ساعة عمال   سالبوعيا خالل  الرعال   60.8وساعة عم   64.1

الرعالال  الرابالال  فالالي يالالو  عمالال   22.8و 2713 األو يالالو  عمالال  فالالي الرعالال   22.6 علالالى هةالالس المسالالتوى بواقالال  يالالا  العمالال  الشالالمرية 
2714  . 

 
 يعملون في إسرائيل والمستوطنات عاملا  001,111

لرع  في ا عامل   114,277 مقاب  2713 األو في الرع   عامل   118,777 عدد العاملين في اسرائي  والمستوطهات بلغ
بواق   2713 األو هذا وقد توزع عدد العاملين في اسرائي  والمستوطهات حسب حيازتم  للتصريأ في الرع  ، 2714 الراب 

يحملون وأيقة اسرائيلية  و  عامل   12,077 ،بدون تصاريأ عم  عامل   64,877 ،لديم  تصاريأ عم  عامل   32,977
 ةواز سةر  ةهبي.

 
فالالي  عالالامل   21,077الالالى  2714 الرابالال فالالي الرعالال   عالالامل   23,677  مالالن اإلسالالرائيلية العالالاملين فالالي المسالالتوطهات عالالدد اهخةالالض
 .2713 األو  الرع 
 

 اةمالالي مالن %3854 تشالك  يوالتالفالي إسالرائي  والمسالتوطهات  تشالغي سة  قطاع البهاء والتشالييد  علالى هسالبة من ةمة  خرى 
 طهات.في إسرائي  والمستو  نالةلسطيهيي العاملين

 

مقارهالالالة بالالالال  2713 األو فالالالي الرعالالال   شالالاليقل   212.4 األةالالالر اليالالالومي للعالالالاملين فالالالي إسالالالرائي  والمسالالالتوطهات معالالالد  بلالالالغبالمقابالالال  
سالالاعة  8756 معالالد  سالالاعات العمالال  للعالالاملين فالالي إسالالرائي  والمسالالتوطهات بلالالغبيهمالالا ، 2714 الرابالال فالالي الرعالال   شالاليقل   277.3

  يالا  العمال  الشالمريةمعد   وعلغ. 2714 الراب ساعة اسبوعيا في الرع   8152بال مقارهة  2713 األو عم  اسبوعيا في الرع  
 .2714في الرع  الراب  يو  عم  شمريا   1951مقارهة بال  2713يو  عم  شمريا  في الرع  األو   1954

 

   العاملون حسب الحالة العملية

 .قطاع غزةفي  %0951ولغرعية الضةة افي  %3851بواق   ه  من المستخدمين برةرمن العاملين  3453%
 

 في قطاع غزة. %1851في الضةة الغرعية و %2154 بواق  الخاص يعملون لحسابم  من العاملين 1954%
 

في الضةة الغرعية  %0.2بواق   %3.6العاملين الذين يعملون كرعضاء  سرة غير مدفوعي األةر  هسبةفيما بلغت 
 .في قطاع غزة %8.1و
 

 في قطاع غزة. %250في الضةة الغرعية و %359بواق  يعملون كررعاب عم   العاملين من %453بالمقاب  فإن 
 

 



 6102 األول التوزيع النسبي للعاملين حسب الحالة العملية، الربع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق وامتيازات المستخدمين بأجر في القطاع الخاص
، مقابالال  عقالود غيالر محالددة المالدة  %10.4ود محالددة المالالدة ولالديم  عقال %954)مالهم   مالن المسالتخدمين بالرةر لالديم  عقالود عمالال  2056%
 يعملون بموةب اتةاقية شةوية. %2751ط يوةد لديم  عقود عم ، و 4253%

 
 

مالالالن المسالالالتخدمين بالالالرةر يحصالالاللون علالالالى  %2657ومالالالن المسالالالتخدمين بالالالرةر يحصالالاللون علالالالى مكافالالالرة همايالالالة الخدمالالالة  و التقاعالالالد،  2259%
 المسالالالتخدمات بالالالرةر مالالالن الهسالالالاء %8756، ةالالالراألمدفوعالالالة  يحصالالاللون علالالالى إةالالالازات مرضالالالية %2857، وةالالالرألا إةالالالازات سالالالهوية مدفوعالالالة

 يحصلن على إةازة  مومة مدفوعة األةر.
 

 في قطاع غزة. %6850و في الضةة الغرعية %1853 بواق  %2753علغت هسبة العاملين الذين يهتسبون لهقابات عمالية/ ممهية و 
   

 

 في فلسطين (قلشي 05111) ع الخاص يتقاضون أجراا شهرياا أقل من الحد األدنى لألجرمن المستخدمين بأجر في القطا 83.3%
 يتقاضون  ةرا  شمريا   ق  من الحد األدهى لألةر  69,477) الضةة الغرعية من من المستخدمين برةر في القطاع الخاص 1956%

 .ل  شيق 1,730 قدره ةر شمري وبمعد  
يتقاضون  ةرا  شمريا   ق  من الحد األدهى لألةر  الذين لمستخدمين برةر في القطاع الخاصا هسبة بلغتفقد  ما في قطاع غزة 

 .ل  شيق 024بمعد   ةر شمري قدره و  ، 42,977) 0457%
 

 األطفال عمالة 
 في قطاع غزة. %252في الضةة الغرعية و %4.8سهة عاملين، بواق   10-17من األطةا   851%
 

 
 

 القوى العاملة بدعم من اإلتحاد األوروبي.تم تمويل جمع بيانات مسح 
 

       

    

   

                       

                                       


