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ي 
 برنامج تع��ز المشاركة المدن�ة والد�مقراط�ة للشباب الفلسطييف

ي القطاع الخاصتأث�ي كورونا ع� النساء ورقة حقائق: 
 الفلسطين�ات العامالت �ف

 مها الطواشي                                                  : إعداد

/نوف ي
�ن الثايف  2020 م�ب ��ث

 
 وأرقام حقائق      

الضفة الغربیة وقطاع في بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة  •

% للذكور مقابل  69.9%، بواقع  44.3، نحو  2019عام  في الغزة،  

 % لإلناث.18.1

،  2019عام في ال، القطاعوصل معدل البطالة المنقح في الضفة و  •

 % بین الذكور. 21.3و% بین اإلناث  41.2بمعدل %،  25.3لى  إ

امرأة،   آالف 109بلغ عدد النساء العامالت في القطاع الخاص  •

  1000% من إجمالي النساء العامالت، مقابل حوالي 68یشكلن 

 %.  0.6امرأة یعملن في إسرائیل والمستعمرات بنسبة  

أن عدد النساء المستخدمات بأجر في    2019عام  لأظهرت البیانات ل •

تركز معظمهن  ی%، و 59، بنسبة 72,600القطاع الخاص حوالي 

% في نشاط الصحة، بینما شكلت  15%، و 40في نشاط التعلیم بنسبة  

ا في نشاط التعلیم ركزن أیًض، ویت% فقط4نسبة صاحبات األعمال 

،  %17بلغت نسبة العامالت لحسابهن الخاص فیما %، 33بنسبة 

 %.27تركزن في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة  یو 

  األكبر للمستخدمات بأجر في القطاع الخاص،  نشاط الخدمات المشغَل ّدیع •

%، یلیه نشاط 75.1، 2019عام إذ بلغت نسبة المستخدمات فیه، في ال

%،  7.8%، ونشاط الصناعة بنسبة  12.2المطاعم والفنادق والتجارة بنسبة  

البناء والزراعة والنقل وتتوزع باقي المستخدمات بأجر على أنشطة 

 والتخزین.

% فقط من النساء المستخدمات بأجر یحصلن 48حوالي  هناك تبین أن  •

 .2019عام اللبیانات  ا  على إجازة أمومة مدفوعة األجر، وفًق

اتي یتقاضین أقل من و بلغت نسبة المستخدمات بأجر في القطاع الخاص الل •

التعلیم (یشمل  تركزن في نشاط ، وی%48، نحو اشیكل شهرًی 2000

 %.34الحضانات وریاض األطفال والمدارس الخاصة) بنسبة  

% في الضفة 12% من األسر، بواقع  11تترأس النساء في فلسطین حوالي   •

 .2019بیانات مسح القوى العاملة للعام    بحسب قطاع،  ال% في  9و 

القطاع من بلغ عدد اإلناث المصابات بفیروس كورونا في الضفة و  .1

، حوالي 10/11/2020تاریخ دون مدینة القدس داخل الجدار، حتى 

ألف إصابة بین الذكور   28%، مقابل 52,5ألف إصابة، بنسبة  31

 %.47,5بنسبة 

ناث في القوى العاملة  أدت جائحة كورونا إلى تراجع نسبة مشاركة اإل .2

%، في 15، إلى  2020%، في الربع األول  17سنة فأكثر)، من    15(

%  68، فیما تراجعت نسبة مشاركة الذكور من 2020الربع الثاني 

 %. 61لى  إ

وصلت نسبة النساء خارج القوى العاملة بسبب القیام بأعمال المنزل،   .3

الضفة % في 66.3%، بواقع 62,3لى إ، 2020في الربع الثاني 

 قطاع.ال%  55.8و 

%،  27لى حوالي  إارتفع معدل البطالة بین المشاركین في القوى العاملة   .4

 % بین الذكور.  23ناث و % بین اإل41، بواقع  2020في الربع الثاني 

انخفض عدد المستخدمین بأجر في القطاع الخاص، في الربع الثاني  .5

. وبلغت 2020عامل، مقارنة بالربع األول    115,300، بمقدار  2020

نحو بنسبة المتغیبات عن العمل، ألسباب مرتبطة بجائحة كورونا، 

 % من الذكور. 27.2%، مقابل  43

اع الخاص % من المستخدمین بأجر في القط46لى أن إتشیر البیانات  .6

% فقط یحصلون على مكافأة نهایة 37دون عقد عمل، وأن  من  یعملون  

 الخدمة/التقاعد.

% من العامالت بأجر، المعیالت ألسرهن، لم یحصلن على 26تبین أن   .7

% من العامالت بأجر في القطاع الخاص 57أجرهن الكامل، وأن حوالي  

 یحصلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر.
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ي 
 برنامج تع��ز المشاركة المدن�ة والد�مقراط�ة للشباب الفلسطييف

ي القطاع الخاصورقة حقائق: 
 تأث�ي كورونا ع� النساء الفلسطين�ات العامالت �ف

                 

 

 

، الجهاز 2020أیار)،  -ذارآ(كورونا) على الظروف االجتماعیة واالقتصادیة لألسر الفلسطینیة، (  19اإلحصاء الفلسطیني یعلن نتائج مسح أثر جائحة كوفید  .1

 http://bit.ly/34KcLWS : 10/2020/ 4المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 

: 2020/ 9/ 9الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ، )2020حزیران  –اإلحصاء الفلسطیني یعلن نتائج مسح القوى العاملة، دورة الربع الثاني (نیسان  .2

http://bit.ly/3nSnasq 

 http://bit.ly/3jRNvUN : 2020/ 4/ 30ستعرض الواقع العمالي في فلسطین بمناسبة الیوم العالمي للعمال، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، عوض ت .3

 http://bit.ly/3lEOacO : 2020/ 3/ 8الفلسطیني، عوض تستعرض أوضاع المرأة الفلسطینیة عشیة یوم المرأة العالمي، الجهاز المركزي لإلحصاء  .4

، هیئة األمم المتحدة للمرأة، على زیادة هشاشة النساء وتفاقم عدم المساواة بین الجنسین في فلسطین 19-تحذر هیئة األمم المتحدة للمرأة من مخاطر جائحة كوفید .5

6 /5 /2020 : https://bit.ly/3lyHeyo 

 http://bit.ly/33NYadH : ، وزارة الصحة الفلسطینیة91المرصد اإللكتروني لكوفید  .6

 -شئون المرأةمركز شؤون المرأة یناقش دراسة حول تداعیات جائحة كورونا على المشاریع الصغیرة ومتناهیة الصغر التي تقودها نساء في قطاع غزة، مركز  .7

 http://bit.ly/36VbFtZ : 2020/ 10/ 7غزة، 

 .2020/ 10/ 10غزة، ، جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیةة ممثل، مقابلة شخصیة یاسین أبو عودة .8

  
 المراجع 

تعمل   إذأثرت جائحة كورونا على سبل عیش النساء بشكل أكبر،  .8

معظم النساء في القطاع غیر الرسمي واألعمال الصغیرة، وبلغت نسبة 

 إجمالي % من  76اتي فقدن دخلهن في ظل كورونا نحو و النساء الل

 العامالت. 

% من النساء اللواتي یقدن المشاریع بالغة الصغر  95تأثر عمل نحو  .9

والصغیرة والمتوسطة، بسبب جائحة كورونا، وتشمل القطاعات 

%،  20%، والتطریز 26المنتجات الغذائیة بنسبة  ار تضرًراألكث

 لى نشاط صالونات التجمیل وریاض األطفال. إإضافة  

مدفوعة  التزایدت األعباء على النساء في أعمال الرعایة المنزلیة غیر   .10

 .%68األجر، منذ سریان تدابیر الطوارئ، وبلغت 

تصاعد العنف االقتصادي ضد النساء، خاصة العامالت في القطاع   .11

رسمي، نتیجة لعدم تلقیهن رواتب، أو دفع الالخاص وفي االقتصاد غیر  

 ا. ، أو فقدن مصدر دخلهن كلًیالراتب   جزء بسیط من 

لى اتفاق مع القطاع الخاص یقضي إتوصلت وزارة العمل الفلسطینیة  .12

% من الراتب كحد أدنى للعامالت خالل اإلغالق، والسماح  50بدفع 

ـ   سنوات العمل عن بعد   10للعامالت اللواتي لدیهن أطفال تحت سن ال

 یات ملزمة للقطاع الخاص.  آلمن المنزل، ولكن ذلك لم یقترن بوضع  

، "وقفة عز"ندوق صرفت وزارة التنمیة االجتماعیة، بالتعاون مع ص .13

ألف أسرة متضررة من  18شیكل لنحو  500مساعدات نقدیة بقیمة 

 % أسرة ترأسها نساء.48الجائحة، وشملت هذه الدفعة ما نسبته  

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطینيالمصدر: 

http://bit.ly/34KcLWS
http://bit.ly/3nSnasq
http://bit.ly/3jRNvUN
http://bit.ly/3lEOacO
https://bit.ly/3lyHeyo
http://bit.ly/33NYadH
http://bit.ly/36VbFtZ

