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 المؤشرات

 

األساس 
 بع الثانيالر
-2000  

الربع الثاني 
- 2006  

الربع الثالث 
- 2006  

الربع الرابع 
-2006  

 - األولالربع 
2007 

الربع الثاني 
2007 

 لثالربع الثا
2007 

 

)حسب المنطقة ( سوق العمل الفلسطيني 
 

 

 األراضي الفلسطينية المحتلة

مجموع السكان   3,149.0 3,872.6 3,904.3 3,936.3 3,968.3 4,000.4 4,032.5 
 2,193.9 2,183.4 2,162.7 2,141.7 2,121.2 2,100.8 1,664.0 الفئة العمرية العاملة 

 (ILO  القوى العاملة )تعريف  705.7 859.1 876.7 920.5 890.4 926.3 937.2 
 42.7%  42.4% 41.2% 43.0% 41.3% 40.9% 42.5% مشارآة القوى العاملة (%) 

        
ال يعملون مطلقًا وال يبحثون عن عمل بسبب اليأس من 

 78.7 81.2 77.9 81.9 75.9 68.0 83.0 الحصول عليه

 1,015.9 1,007.5 968.3 1,002.4 952.6 927.1 788.7 القوى العاملة الموسعة

 الضفة الغربية

مجموع السكان   1,999.0 2,435.5 2,453.5 2,471.7 2,489.8 2,508.0 2,526.2 
 1,421.8 1,415.5 1,403.1 1,390.7 1,378.2 1,366.0 1,101.0 الفئة العمرية العاملة

 (ILO  القوى العاملة )تعريف  483.3 596.5 614.6 635.1 599.5 634.6 636.6 
 44.8 % 44.8% 42.7% 45.7% 44.6% 43.7% 43.9% مشارآة القوى العاملة (%) 

        
ال يعملون مطلقًا وال يبحثون عن عمل بسبب اليأس من 

 56.3 55.6 55.3 59.2 51.0 48.3 53.0 الحصول عليه

 692.9 690.2 654.8 694.3 665.6 644.8 536.3 القوى العاملة الموسعة

 قطاع غزة

مجموع السكان   1,130.0 1,437.0 1,450.8 1,464.6 1,478.5 1,492.4 1,506.3 
 772.1 767.9 759.6 751.0 743.0 734.8 563.0 الفئة العمرية العاملة

 (ILO  القوى العاملة )تعريف  222.4 262.6 262.1 285.4 290.9 291.7 300.6 
 38.9 % 38.0% 38.3% 38.0% 35.3% 35.7% 39.5% مشارآة القوى العاملة (%) 

        
ال يعملون مطلقًا وال يبحثون عن عمل بسبب اليأس من 

 22.4 25.6 22.6 22.7 24.9 19.7 30.0 الحصول عليه

 323.0 317.3 313.5 308.1 287.0 282.3 252.4 القوى العاملة الموسعة

 
االعداد المطلقة هذا يعني أن سكان   في.  %3.3ما يزال ثابتًا نسبيًا عند سكاني  ، معدل النمو ال2007خالل الربع الثالث من عام 

معدل مشارآة القوى العاملة شهد إرتفاعًا طفيفًا .  األخيرة12في األشهر ال شخص  130,000األراضي الفلسطينية المحتلة قد إزداد بنحو 
غير ( منظمة العمل الدولية ووفقًا لتعريف .  أساسًا نتيجة للنمو السريع نسبيًا من القوى العاملة في غزة2007خالل الربع الثالث من 

أي االشخاص ( و من المثير لالهتمام أن عدد العمال  . % 42.7معدل مشارآة القوى العاملة يقف عند ) محتوى على العمال المحبطون 
 في محاولة اوقد إنخفض مما يعني أن الناس الذين آانوا في الماضي قد تخل) الذين هم في سن العمل الذين ال يعملون وال يبحثون عن عمل

   .الحصول على عمل هم األن مرة أخرى في الدخول إلى سوق العمل حسب الظروف االقتصادية تستمر في التدهور
 
 
 
 



 
 

 المؤشرات
 

األساس الربع 
2000- الثاني الربع الثاني   

- 2006  
الربع الثالث 

- 2006  
الربع الرابع 

-2006  
 - األولالربع 

2007 
 لثالربع الثا
2007 

 

)حسب المنطقة ( لة و العمالة البطا
 

 

 األراضي الفلسطينية المحتلة

 720,000 748,900 698,300 717,900 664,300 662,100 643,000 موظفين
 639,600 649,600 636,500 642,400 595,100 589,800 606,000 موظفين بشكل آاملة

 80,400 99,300 61,800 75,500 69,200 72,300 37,000 عمالة محدودة
        

 217,200 177,400 192,100 202,600 212,400 197,000 63,000 غير موظفين
 (ILO تعريف) 23.2 % 19.2% 21.6% 22.0% 24.2% 22.9% 5.4% معدل البطالة 

        
 295,900 258,600 270,000 284,500 288,300 265,000 146,000 البطالة المعدلة

ة  المعدل (تعريف واسع)   29.1 % 25.7% 27.9% 28.4% 30.3% 28.6% 18.5%  معدل البطالة 

 الضفة الغربية

 518,400 534,100 495,700 531,900 497,400 488,900 451,000 موظفين
 449,100 456,500 450,900 478,000 437,200 427,000 417,000 موظفين بشكل آاملة

 69,300 77,600 44,800 53,900 60,200 61,900 34,000 عمالة محدودة
        

 118,200 100,500 103,800 103,200 117,200 107,600 32,000 غير موظفين
 (ILO تعريف) 18.6 % 15.8% 17.3% 16.2% 19.1% 18.0% 6.6% معدل البطالة 

        
 174,500 156,100 159,100 162,400 168,200 155,900 85,000 البطالة المعدلة

 (  25.2 % 22.6% 24.3% 23.4% 25.3% 24.2% 17.6%  معدل البطالة  المعدلة  ( واسعتعريف

 قطاع غزة

 201,600 214,800 202,600 186,000 166,900 173,200 192,000 موظفين
 190,500 193,100 185,600 164,400 157,900 162,800 189,000 موظفين بشكل آاملة

 11,100 21,700 17,000 21,600 9,000 10,400 3,000 عمالة محدودة
        

 99,000 76,900 88,300 99,400 95,200 89,400 31,000 غير موظفين
 (ILO تعريف) 32.9 % 26.4% 30.4% 34.8% 36.3% 34.0% 13.8% معدل البطالة 

        
 121,400 102,500 110,900 122,100 120,100 109,100 61,000 البطالة المعدلة

 ( يف واسعتعر  37.6 % 32.3% 35.4% 39.6% 41.8% 38.6% 24.2%  معدل البطالة  المعدلة  (
 

 نقاط 4أي بزيادة % ( 23.2زاد بشكل آبير جدًا إلى  ) منظمة العمل الدوليةحسب تعريف ( معدل البطالة .2007 من الثالثفي الربع 
 األولى يبدو أن هذه الزيادة ترجع أساسًا إلى التطورات في غزة حيث  للوهلة.)2007في الربع الثاني  % 19.2مئوية إذا ما قورنت إلى 

في الحقيقة زادت البطالة تقريبًا آمًا هائًال في الضفة   ).2007الست نقاط زيادة على الربع الثاني % ( 32.9مستويات البطالة وصلت إلى 
  ) .في قطاع غزة % 15.6عاطلين من مقابل زيادة في عدد ال% ( 17.6الغربية حيث بلغ عدد العاطلين بمقدار 

  
 ،2007و نظرًا لفرض حصار صارم على أثر حرآة حماس في حزيران ، في حين أن الزيادة في أرقام البطالة هو متوقع لقطاع غزة 

العدد االجمالي حصاء ووفقًا لبيانات الجهاز المرآزي الفلسطيني لإل. ويبدو أن أرقام الربع الثالث للبطالة ال تعكس تمامًا بعد أثر الحصار
 فقط في حين أن مصادر أخرى مثل تقديرات مرآز التجارة الفلسطينية تشير أن 13,200لسكان غزة مع عمالة آاملة أو جزئية نسبة 

أحد التفسيرات .  فرصة عمل قد فقدت بسبب الخطر المفروض على الصادرات والقيود على إستيراد المواد األولية30,000 حوالي 
آما ال يزال الحصار، . ال يزال يبلغون أنهم عاطلون) بينما يستمر الحصار ( كن أن سكان غزة التي تم وقفهم م لهذا االختالف يالمحتملة

   .والبطالة المتزايدة باطراد أمر متوقع
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 المؤشرات

 
االساس الربع 

2000- الثاني  
الربع الثاني 

- 2006  
الربع الثالث 

- 2006  
ع الرابع الرب
-2006  

 -الربع االول 
2007 

الربع الثاني 
2007 

 لثالربع الثا
2007 

 

)بالجنس ( العمالة و البطالة 
 

 

 األراضي الفلسطينية المحتلة

 42.7 % 42.4% 41.2% 43.0% 41.3% 40.9% 42.5% معدل مشارآة القوى العاملة
 69.3 % 67.8% 66.7% 68.0% 68.3% 67.6% 73.20% ذآور

 15.7 % 16.6% 15.2% 17.5% 13.9% 13.7% 13.67% إناث    
        

 68.2 % 70.1% 71.5% 69.8% 67.9% 68.7% 85.8% عمالة تامة
 66.6 % 67.9% 69.8% 66.9% 66.8% 66.9% 85.34% ذآور

 75.6 % 79.3% 79.0% 81.1% 73.0% 77.6% 83.49% إناث    
 8.6 % 10.7% 6.9% 8.2% 7.9% 8.4% 5.4% عمالة محدودة

 10.0 % 12.7% 8.0% 9.6% 9.0% 9.4% 5.70% ذآور
 2.3 % 2.7% 2.1% 2.7% 2.5% 3.3% 2.62% إناث    
 23.2 % 19.2% 21.6% 22.0% 24.2% 22.9% 8.8% بطالة
 23.4 % 19.4% 22.2% 23.5% 24.2% 23.7% 8.95% ذآور

 22.1 % 18.0% 18.9% 16.2% 24.5% 19.1% 13.88% إناث    

 الضفة الغربية

 44.8 % 44.8% 42.7% 45.7% 44.6% 43.7% 43.9% معدل مشارآة القوى العاملة
 71.1 % 69.8% 67.5% 69.7% 71.6% 69.6% 73.5% ذآور

 17.9 % 19.4% 17.5% 21.2% 17.1% 17.2% 14.1% إناث    
        

 70.5 % 72.0% 75.3% 75.3% 71.1% 71.6% 86.4% عمالة تامة
آورذ  %86.0 %69.5 %70.1 %72.2 %73.2 %68.8 % 68.4 

 78.9 % 83.5% 83.4% 85.3% 75.6% 80.2% 88.1% إناث    
 10.9 % 12.2% 7.5% 8.5% 9.8% 10.4% 7.1% عمالة محدودة

 13.0 % 14.9% 9.0% 10.4% 11.4% 12.2% 8.0% ذآور
 2.5 % 2.5% 1.4% 2.2% 2.8% 2.9% 2.7% إناث    
 18.6 % 15.8% 17.3% 16.2% 19.1% 18.0% 6.5% بطالة
 18.6 % 16.3% 17.8% 17.4% 18.5% 18.3% 6.0% ذآور

 18.6 % 14.0% 15.2% 12.5% 21.6% 16.9% 9.2% إناث    

 قطاع غزة

 38.9 % 38.0% 38.3% 38.0% 35.3% 35.7% 39.5% معدل مشارآة القوى العاملة
 66.0 % 64.1% 65.4% 64.8% 62.3% 63.9% 67.4% ذآور

 11.5 % 11.5% 10.8% 10.8% 7.8% 7.2% 11.6% إناث    
        

 63.4 % 66.2% 63.8% 57.6% 60.3% 62.0% 84.6% عمالة تامة
 62.9 % 66.1% 63.4% 56.3% 59.9% 61.6% 85.3% ذآور

 66.3 % 66.2% 66.0% 65.7% 62.6% 65.9% 80.5% إناث    
 3.7 % 7.4% 5.8% 7.6% 3.4% 4.0% 1.6% عمالة محدودة

 4.0 % 8.2% 6.1% 8.1% 3.8% 3.8% 1.6% ذآور
 1.7 % 3.4% 4.2% 4.5% 0.9% 5.1% 1.9% إناث    
 32.9 % %26.4% 30.4% 34.8% 36.3% 34.0% 13.8% بطالة
 33.1 % 25.7% 30.5% 35.6% 36.3% 34.6% 13.1% ذآور

 32.1 % 30.4% 29.8% 29.8% 36.5% 29.0% 17.6% إناث    
 

وهذا .  آان سيئًا خصوصًا عمالة االناث2007في محاولة استكشاف سوق العمل مصنف حسب نوع الجنس، نالحظ أن الربع الثالث من 
ارآة االناث في سوق العمل تنخفض بينما البطالة بين االناث تقريبًا تنمو بسرعة تبلغ ضعف شصحيح بصفة خاصة في الضفة الغربية حيث م

  ).موسم الحصاد ( القفزة المعتادة في مستويات العمالة متوقع في الربع الرابع . ى مستويات البطالةالذآور عل
  

مشارآة . ايجاد مثيرا لالهتمام هو ان الضائقة االقتصادية والحصار المستمر ال تؤثر على الدور النسبي للسكان غزة االناث فى سوق العمل
  .هي نفسها اليوم آما آانت عليه قبل اندالع االنتفاضةاالناث في القوى العاملة لمعدالت غزة 

  
 4 من أصل 3مع % 15.7 لىإمشارآة االناث في القوى العاملة لكامل األراضي الفلسطينية انخفض معدل  ، 2007فى الربع الثالث من عام 

 .إمرآة في سوق العمل التي يجري تشغيلها بالفعل
  
  
  
  
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 المؤشرات

 

االساس الربع 
2000- لثانيا  

الربع الثاني 
- 2006  

الربع الثالث 
- 2006  

الربع الرابع 
-2006  

 -الربع االول 
2007 

الربع الثاني 
2007 

 لثالربع الثا
2007 

 

العمالة حسب الوضع
 

 

 األراضي الفلسطينية المحتلة

 30,240 29,956 25,139 37,331 31,222 28,470 27,006 أرباب عمل
اصیعملون لحسابهم الخ  120,241 176,119 166,075 159,374 173,877 187,225 169,200 
 429,120 435,111 425,963 410,639 395,923 394,612 437,883 مستخدمون بأجر

 264,120 270,111 260,963 245,939 243,923 242,612 327,883 راتب موظفى القطاع الخاص
 165,000 165,000 165,000 164,700 152,000 152,000 110,000 راتب موظفى القطاع العام
 91,440 96,608 73,322 110,557 71,080 62,900 57,870 أعضاء أسرة بدون أجر

        
)نسبة من الموظفين( المعدل          

 4.2 % 4.0% 3.6% 5.2% 4.7% 4.3% 4.2% أرباب عمل
 23.5 % 25.0% 24.9% 22.2% 25.0% 26.6% 18.7% یعملون لحسابهم الخاص

 59.6 % 58.1% 61.0% 57.2% 59.6% 59.6% 68.1% مستخدمون بأجر
 36.7 % 36.1% 37.2% 34.1% 36.6% 36.6% 51.0% راتب موظفى القطاع الخاص
 22.9 % 22.0% 23.8% 23.1% 23.0% 23.0% 17.1% راتب موظفى القطاع العام
 12.7 % 12.9% 10.5% 15.4% 10.7% 9.5% 9.0% أعضاء أسرة بدون أجر

 الضفة الغربية

 24,365 22,432 16,854 23,404 24,870 22,978 22,550 أرباب عمل
 128,045 140,468 133,343 130,316 132,806 139,825 87,043 یعملون لحسابهم الخاص

 298,598 296,960 292,463 285,630 278,047 273,784 301,719 مستخدمون بأجر
 67,392 74,240 53,040 92,551 61,678 52,312 39,688 أعضاء أسرة بدون أجر

        
)نسبة من الموظفين( المعدل          

 4.7 % 4.2% 3.4% 4.4% 5.0% 4.7% 5.0% أرباب عمل
 24.7 % 26.3% 26.9% 24.5% 26.7% 28.6% 19.3% یعملون لحسابهم الخاص

 57.6 % 55.6% 59.0% 53.7% 55.9% 56.0% 66.9% مستخدمون بأجر
 13.0 % 13.9% 10.7% 17.4% 12.4% 10.7% 8.8% أعضاء أسرة بدون أجر

 قطاع غزة

 6,048 7,303 8,306 13,391 6,181 5,196 4,416 أرباب عمل
 41,328 46,183 40,316 29,015 33,242 36,375 32,832 یعملون لحسابهم الخاص

 130,637 138,120 133,307 125,172 117,935 120,902 136,128 مستخدمون بأجر
 23,587 23,199 20,665 18,413 9,689 10,739 18,624 أعضاء أسرة بدون أجر

        
)نسبة من الموظفين( المعدل          

 3.0 % 3.4% 4.1% 7.2% 3.7% 3.0% 2.3% أرباب عمل
 20.5 % 21.5% 19.9% 15.6% 19.9% 21.0% 17.1% یعملون لحسابهم الخاص

 64.8 % 64.3% 65.8% 67.3% 70.6% 69.8% 70.9%  بأجرمستخدمون
 11.7 % 10.8% 10.2% 9.9% 5.8% 6.2% 9.7% أعضاء أسرة بدون أجر

  
في استكشاف سوق العمل مصنفة حسب حالة العمالة ونالحظ ان االنخفاض في العمالة قسمت نسبيا بالتساوي على مختلف فئات الوضع 

  .  فلسطيني الضفة الغربية الذين يبلغون أنهم في تزايدددع. الوظيفي مع باستثناء واحد
  

 يجري  بأجرن العملأن االتجاه العام ال يزال هو أ فى غزة والضفة الغربية ، إال بأجربينما نالحظ بعض التحسن في األهميه النسبية للعمل 
 العمل -فلسطينية المحتلة ، فان األهميه النسبية لالجور عن آامل األراضي ال. جر العملأسرة دون ألببطء االستعاضه عن العمالة الذاتية وا

   %. 59 الى 68قد انخفض من 
  

 فرصة عمل ، واألهميه النسبية للقطاع العام ، ال سيما 165,000مع تدني مستويات العمالة األجماليه في القطاع العام والعمل المجمد في 
على هذا النحو ، ما زال . 2007لمتوقع زيادة أخرى في الربع األخير من بوصفه مصدر من خلق العمل ، هو مرة أخرى في تزايد وا

 .القطاع العام مصدرًا هامًا جداًً من العمالة بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 المؤشرات

 

االساس الربع 
2000- الثاني  

الربع الثاني 
- 2006  

الربع الثالث 
- 2006  

الربع الرابع 
-2006  

 -ل الربع االو
2007 

الربع الثاني 
2007 

 لثالربع الثا
2007 

 

العمالة حسب النشاط االقتصادي
 

 

 العمالة في االقتصاد المحلي حسب الفرع االقتصادي في األراضي الفلسطينية المحتلة

 103,777 124,846 96,044 147,539 86,005 96,304 69,959 الزراعة والصيد و الحراجة
الصناعة اليدويةالتعدين و المحاجر و   75,242 69,821 74,043 74,509 76,119 82,768 80,203 

 51,122 54,017 46,525 40,007 49,251 53,773 63,235 البناء و التشييد
 128,792 132,084 124,967 109,921 120,614 114,607 86,950 التجارة و المطاعم و الفنادق

 40,290 36,538 38,373 35,634 37,556 36,615 28,214 النقل و المواصالت و االتصاالت
 249,016 254,948 248,172 242,191 227,331 233,180 176,012 الخدمات و الفروع األخرى

        
)نسبة الموظفين ( النسبة          

 15.9 % 18.2% 15.2% 22.7% 14.5% 15.9% 14.0% الزراعة والصيد و الحراجة
ناعة اليدويةالتعدين و المحاجر و الص  %15.1 %11.5 %12.4 %11.5 %12.1 %12.1 % 12.3 

 7.8 % 7.9% 7.4% 6.2% 8.3% 8.9% 12.7% البناء و التشييد
 19.7 % 19.3% 19.8% 16.9% 20.3% 19.0% 17.4% التجارة و المطاعم و الفنادق

 6.2 % 5.3% 6.1% 5.5% 6.3% 6.1% 5.6% النقل و المواصالت و االتصاالت
ات و الفروع األخرىالخدم  %35.2 %38.6 %38.2 %37.3 %39.4 %37.2 % 38.1 

 العمالة حسب الفرع االقتصادي في الضفة الغربية ما عدا العمال في إسرائيل

 78,578 97,843 69,271 121,516 70,176 78,029 43,268 الزراعة والصيد و الحراجة
 68,192 65,856 62,002 62,613 64,613 59,923 55,775 التعدين و المحاجر و الصناعة اليدوية

 43,805 40,454 35,063 31,075 41,506 43,110 48,000 البناء و التشييد
 91,223 92,198 91,506 81,165 89,431 83,202 65,916 التجارة و المطاعم و الفنادق

 26,644 23,990 24,373 25,045 28,241 27,590 19,606 النقل و المواصالت و االتصاالت
 143,157 150,058 145,384 142,387 133,933 139,245 105,465 الخدمات و الفروع األخرى

        
)نسبة الموظفين ( النسبة          

 17.4 % 20.8% 16.2% 26.2% 16.4% 18.1% 12.8% الزراعة والصيد و الحراجة
 15.1 % 14.0% 14.5% 13.5% 15.1% 13.9% 16.5% التعدين و المحاجر و الصناعة اليدوية

 9.7 % 8.6% 8.2% 6.7% 9.7% 10.0% 14.2% البناء و التشييد
 20.2 % 19.6% 21.4% 17.5% 20.9% 19.3% 19.5% التجارة و المطاعم و الفنادق

 5.9 % 5.1% 5.7% 5.4% 6.6% 6.4% 5.8% النقل و المواصالت و االتصاالت
 31.7 % 31.9% 34.0% 30.7% 31.3% 32.3% 31.2% الخدمات و الفروع األخرى

 العمالة حسب الفرع الصناعي في قطاع غزة

 25,603 27,280 26,743 26,226 15,522 18,532 26,929 الزراعة والصيد و الحراجة
 11,693 17,184 14,385 11,532 9,346 9,872 19,791 التعدين و المحاجر و الصناعة اليدوية

 7,459 13,318 11,346 9,114 7,677 10,565 15,249 البناء و التشييد
 37,699 39,523 33,429 28,644 31,043 31,349 20,764 التجارة و المطاعم و الفنادق

 13,910 12,458 13,979 10,974 9,346 9,180 8,760 النقل و المواصالت و االتصاالت
 105,235 105,037 102,718 99,510 93,965 93,701 70,729 الخدمات و الفروع األخرى

        
)نسبة الموظفين ( النسبة          

 12.7 % 12.7% 13.2% 14.1% 9.3% 10.7% 16.6% الزراعة والصيد و الحراجة
 5.8 % 8.0% 7.1% 6.2% 5.6% 5.7% 12.2% التعدين و المحاجر و الصناعة اليدوية

 3.7 % 6.2% 5.6% 4.9% 4.6% 6.1% 9.4% البناء و التشييد
ارة و المطاعم و الفنادقالتج  %12.8 %18.1 %18.6 %15.4 %16.5 %18.4 % 18.7 

 6.9 % 5.8% 6.9% 5.9% 5.6% 5.3% 5.4% النقل و المواصالت و االتصاالت
 52.2 % 48.9% 50.7% 53.5% 56.3% 54.1% 43.6% الخدمات و الفروع األخرى

  
العمالة في القطاع الزراعي على سبيل المثال الواضح على . ًا جدةماط متميزنأرقام العمالة حسب النشاط االقتصادي يظهر بعض أتفصيل 

مساوي في  يقابله انخفاض ًايكون متساوي ويكاد 2007 في الربع الثاني تالتي لوحظ الكبيرة ةثار موسمية قوية مع الزيادآهذا الموضوع 
  .2007الربع الثالث من 

  
بينما في الضفة .  قطاع غزة فيذا ما قورنتإظر بين التنمية االقتصادية فى الضفة الغربية بعض القلق هو عدم التناما يثير ومع ذلك ، 

قطاعي الصناعة التحويليه والتشييد ونالحظ ان هذا االتجاه قد توقف في قطاع غزة حيث التوظيف مهم في الغربية نالحظ استمرار تزايد 
  . في هذين القطاعين هو فعال في التناقص

  
 هذه القطاعات شهدت اإلعمار فرصة عمل جديدة تم ترآيبها في الصناعة التحويليه وقطاع 5,600ضفة الغربية ، اآثر من ما في البين
رقام غزة أن أعاله ، فمن المحتمل   أوعالوة على ذلك ، وآما لوحظ. غزة فرصة عمل في قطاع  11,000 نكماش باالضافة إلى أآثر منإ
 .لقطاعين ال سيما في قطاع غزةقلل من واقع التوظيف في هذين ات

  
  

 
 



 
 
 
  

 
 
 
 

 
 المؤشرات

 

االساس الربع 
2000- الثاني  

الربع الثاني 
- 2006  

الربع الثالث 
- 2006  

الربع الرابع 
-2006  

 -الربع االول 
2007 

الربع الثاني 
2007 

 لثالربع الثا
2007 

 

العمالة حسب مكان العمل
 

 

 األراضي الفلسطينية المحتلة

ال في األسواق الداخليةالعم  499,611 604,300 594,800 649,800 630,200 685,200 653,200 
 66,800 63,700 68,100 68,100 69,500 57,800 143,389 العمال في إسرائيل

        
 9.3 % 8.5% 9.8% 9.5% 10.5% 8.8% 22.3% نسبة الموظفين  في إسرائيل

 الضفة الغربية

 451,600 470,400 427,600 463,800 427,900 431,100 337,348  الداخليةالعمال في األسواق
 66,800 63,700 68,100 68,100 69,500 57,800 113,652 العمال في إسرائيل

        
 11.9 % 11.9% 13.7% 12.8% 14.0% 11.8% 25.2% نسبة الموظفين  في إسرائيل

 قطاع غزة

 201,600 214,800 202,600 186,000 166,900 173,200 162,624 العمال في األسواق الداخلية
 0 0 0 0 0 0 29,376 العمال في إسرائيل

        
 0.0 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.3% نسبة الموظفين  في إسرائيل

 
ن العمالة الفلسطينية في اسرائيل ، ألى إتشير  2007رقام الربع الثالث من أن العمالة المحلية في الضفة الغربية آخذة في االنخفاض ، أفي حين 

المستوطنات والمناطق الصناعية  في الة ، العمةمن الناحية النسبي. زيادةفي والمستوطنات االسرائيلية والمناطق الصناعية هو في الواقع 
 .لى ما قبل االنتفاضةإذا ما قورنت إلى النصف االسرائيلية نقصت إ

 
 

 
 المؤشرات

 

االساس 
 بع الثانيالر
-2000  

الربع الثاني 
- 2006  

الربع الثالث 
- 2006  

الربع الرابع 
-2006  

الربع االول 
- 2007  

الربع الثاني 
2007 

 لثالربع الثا
2007 

 

العمالة في القطاع العام بالنسبة للخاص
 

 

 األراضي الفلسطينية المحتلة

 165,000 165,000 165,000 164,700 152,000 152,000 110,000 العمالة في القطاع العام
 555,000 583,900 533,300 553,200 512,300 510,100 533,000 العمالة في القطاع الخاص
 66,800 63,700 68,100 68,100 69,500 57,800 143,389 عدد العمال في إسرائيل

        
 488,200 520,200 465,200 485,100 442,800 452,300 389,611 توظيف في القطاع العام

        
عدد الموظفين/ قطاع عام   %17.1 %23.0 %22.9 %22.9 %23.6 %22.0 % 22.9 
عدد الموظفين/ قطاع عام   %28.2 %33.6 %34.3 %34.0 %35.5 %31.7 % 33.8 

  
 العمالة في و لكن 2006  عليها فيالمستويات التي آانزداد الى إ القطاع العام قد  في للعمالةة االهميه النسبي2007خالل الربع الثالث من 

  . نقصان في خاصالقطاع ال
  

 . وظائف محلية في القطاع العام3 من بين آل 1آبيرة بنسبة همية أعلى هذا النحو ، وما زال القطاع العام ذات 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المؤشرات

 
االساس الربع 

2000- الثاني  
الربع الثاني 

- 2006  
الربع الثالث 

- 2006  
الربع الرابع 

-2006  
 -الربع االول 

2007 
الربع الثاني 

2007 
 لثالربع الثا
2007 

 

الرواتب اليومية والشهریة
 

 

 قطاع غزة

 64.1 63.7 66.9 67 68.8 69.8 54.3 معدل األجرة اليومية بالشيكل
 1435.8 1497.0 1572.2 1574.5 1685.6 1696.1 1308.63 معدل األجرة الشهرية بالشيكل

        
 10.47 10.97 11.19 11.18 11.08 11.18 10.64  راتب يومي أساسي بالدوالر

 234.48 257.84 263.05 262.63 271.53 271.57 256.34 راتب شهري أساسي بالدوالر 

 الضفة الغربية

 77.1 76.9 79.4 79.3 78.2 76.3 69.4 معدل األجرة اليومية بالشيكل
الشيكلمعدل األجرة الشهرية ب  1644.78 1815.9 1837.7 1752.5 1762.7 1714.9 1696.2 

        
 18.40 18.80 18.86 18.62 11.48 11.06 13.77  راتب يومي أساسي بالدوالر

 254.12 264.86 297.51 263.45 269.75 263.22 326.31 راتب شهري أساسي بالدوالر 

 إسرائيل و المستوطنات

بالشيكلمعدل األجرة اليومية   111.2 132.6 133.1 130.6 128.5 130.9 131.9 
 2677.6 2539.5 2685.7 2664.2 2941.5 2890.7 2168.40 معدل األجرة الشهرية بالشيكل

        
 20.07 20.92 19.88 19.37 19.81 19.55 22.05  راتب يومي أساسي بالدوالر

 407.39 405.78 415.48 395.07 437.76 426.14 430.06 راتب شهري أساسي بالدوالر 

 
دوالر بال( الحقيقي جر اليومي أل ، ا2007طفيف خالل الربع الثالث من قد إزدادت بشكل ) بالشيقل (ةسميألجور األن اأفي حين 

 .بشكل أآبرنخفضت إ قد ئية القوة الشرالهذاو) مريكىاأل
 


