
 
 

 فلسطيندولة 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 

 

 

 

 

 

 
 مسح القوى العاملة الفلسطينية 

 2017: المنقح التقرير السنوي 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2018، أبريل/نيسان



7102مسح القوى العاملة الفلسطينية،   : PCBS 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018، نيسان ،هـ 9341، شعبان. 
جميع الحقوق محفوظة. 
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

  .7192: المنقح ي التقرير السنو : الفلسطينيةمسح القوى العاملة .  8102الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء 
 .فلسطين -رام هللا 

 
 : جميع المراسالت توجه إلى

   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .فلسطين –رام هللا  ،0461.  ب.ص

 (127/121) 7 2700 298: هاتف
 (127/121) 7 2710 298: فاكس
 9011411411: مجانيال الرقم

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 7432 : يالمرجع الرمز                                                          http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونيةال

المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات 
 7113 ةلإلحصاءات الرسمية الفلسطيني

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/


7102مسح القوى العاملة الفلسطينية،   : PCBS 

 

 
 



7102مسح القوى العاملة الفلسطينية،   : PCBS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7102مسح القوى العاملة الفلسطينية،   : PCBS 

 

 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع 
 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 
بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم ، 7102مسح القوى العاملة لقد تم تخطيط وتنفيذ 

لعام ( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز و  (EU)والتحادر األوروبي  دولة فلسطينمالي مشترك بين كل من 
 .(SDC)والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطين ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  7102

 
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز 

(CFG)  المسحعلى مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا. 
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 فريق العمل
 

  اللجنة الفنية   

  رئيس اللجنة سعدي المصري  
 شروق عقل 

   فايز الغضبان

   دويكاتحسن  
   نجارمأمون  
 أنس أحمد 

  ايناس الرفاعي
 

    

  إعداد التقرير   

 شروق عقل 

 روان أبو فرحة
 المصري  سعدي

  

    

  الخرائط تصميم   
 نور صباح 

 
  

  تدقيق معايير النشر    
   حنان جناجره 

    
  المراجعة األولية   

   سهى كنعان 
    
   المراجعة النهائية   

 جواد الصالح 
 ماهر صبيح

 ابوغبوش رانيا
 عناية زيدان

 دمحم قاللوة

  

    
  اإلشراف العام   

  رئيس الجهاز عال عوض 
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 تنويه للمستخدمين
 

 .في الجداول تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية (-)اإلشارة  .9
 

منظمة العمل الدولية وفق توصيات  من اةالمتبن المعايير الجديدة إلحصاءات العملتم استخدام  7192من بداية العام  .7
ICLS 19) المؤتمر الدولي التاسع عشر إلحصائيي العمل

th
تم أيضا تمديد فترة و  ،يق مفهوم العمالةيحيث تم تض، ( 

 .أسابيع 3البحث عن العمل الى 
 
 .7192هي تقديرات مبنية على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  التقريراألعداد الواردة في  .4
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 اتقائمة المحتوي
 

 الصفحة  الموضـوع

   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 
   

 82 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات :األولالفصل 
 82 المصطلحات والمؤشرات  9.9 
 84 التصنيفات  7.9 

 81 الرئيسيةالنتائج  :الثانيالفصل 
 72 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)نسبة القوى العاملة المشاركة  9.7 
 71 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)العالقة بقوة العمل  7.7 
 71 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)العاملون  4.7 
 43 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)البطالة  3.7 
 42 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)خارج القوى العاملة  األفراد 2.7 

   

 23  المنهجية :الثالثالفصل 
 41 اهداف المسح  9.4 

 41 استمارة المسح 7.4 
 31 اإلطار والعينة  4.4 
 31 مجتمع الهدف 9.4.4  

 31   إطار المعاينة 7.4.4  
 31 حجم العينة 4.4.4  
 31 تصميم العينة 3.4.4  
 39 طبقات العينة5.3.3   

 39 مستويات النشر6.3.3   

 39 حساب االوزان7.3.3   

 39 العمليات الميدانية 3.4 
 37 التدريب والتعيين  9.3.4 
 37 جمع البيانات  7.3.4 

 37 االشراف والتدقيق الميداني  4.3.4 

 37 التدقيق المكتبي والترميز  3.3.4 

 37 معالجة البيانات 2.4 
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 الصفحة  الموضـوع

 37 برنامج االدخال وقواعد التدقيق  9.2.4 

 34 تنظيف البيانات  7.2.4 

 34 استخراج النتائج  4.2.4 

   

 64 الجودة :الرابعالفصل 

 32 الدقة  9.3 

 32 أخطاء المعاينة    9.9.3 

 32 أخطاء غير المعاينة  7.9.3 

 33 معدالت االجابة  4.9.3 

 32 مقارنة البيانات  7.3 

   
   

 63 اإلحصائية الجداول 
   

 115 المالحق 
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  قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
 40 7192 ،سنة فأكثر في فلسطين 92 لألفرادالتغيرات األساسية التي طرأت على القوى العاملة  :0جدول 

   

     فلسطين حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة منسنة فأكثر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :8جدول 
 7192العمل، 

46 

   

الضفة الغربية حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة  منسنة فأكثر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :2جدول 
 7192العمل، 

44 

   

قطاع غزة حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة  منسنة فأكثر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :6جدول 
 7192العمل، 

44 

   

فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  منسنة فأكثر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :4جدول 
 7192والعالقة بقوة العمل، 

41 

   

الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  منسنة فأكثر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :4جدول 
 7192والعالقة بقوة العمل، 

42 

   

قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  منسنة فأكثر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :1جدول 
 7192والعالقة بقوة العمل، 

43 

   

فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والعالقة بقوة  منسنة فأكثر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :2جدول 
 7192العمل والجنس، 

41 

   
   

فلسطين حسب الجنس  منسنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :3جدول 
 7192وعدد السنوات الدراسية والعمر، 

40 

   

الضفة الغربية حسب  منسنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :01جدول 
 7192الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، 

48 

   

قطاع غزة حسب  منسنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :11جدول 
 7192الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، 

42 

   

فلسطين حسب الجنس  منسنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :08جدول 
 7192والحالة الزواجية والعمر، 

46 

   

الضفة الغربية حسب  منسنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :02جدول 
 7192الجنس والحالة الزواجية والعمر، 

46 

   

قطاع غزة حسب  منسنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :06جدول 
 7192والعمر،  الجنس والحالة الزواجية

44 
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 الصفحة  الجدول
 لألفرادنسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة  :04جدول 

 7192فلسطين حسب المنطقة وحالة اللجوء ونوع التجمع والجنس،  منسنة فأكثر  92
44 

   

     فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان منسنة فأكثر  92التوزيع النسبي للعاملين  :04جدول 
 7192العمل، 

41 

   

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان  92التوزيع النسبي للعاملين  :01جدول 
 7192العمل، 

42 

   

 :02جدول 
 

سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي  92التوزيع النسبي للعاملين 
 7192ومكان العمل، 

43 

   

         سنة فأكثر من قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي 92التوزيع النسبي للعاملين  :03جدول 
 7192، الجنسو 

43 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  92التوزيع النسبي للعاملين  :81جدول 
 7192ومكان العمل، 

11 

   

حسب الجنس وعدد السنوات  الضفة الغربية سنة فأكثر من 92التوزيع النسبي للعاملين  :80جدول 
 7192الدراسية ومكان العمل، 

10 

   

   حسب عدد السنوات الدراسية قطاع غزة سنة فأكثر من 92للعاملين التوزيع النسبي  :88جدول 
 7192 ،الجنسو 

10 

   

     سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية 92التوزيع النسبي للعاملين  :82جدول 
 7192والجنس، 

18 

   

 :86جدول 
               والمهنة سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس 92التوزيع النسبي للعاملين 

 7192ومكان العمل، 

12 

والنشاط والمحافظة سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس  92التوزيع النسبي للعاملين  :84جدول 
 7192، االقتصادي

16 

   

سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمحافظة والنشاط  92التوزيع النسبي للعاملين  :84جدول 
 7192االقتصادي، 

14 

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد  92التوزيع النسبي للعاملين  :81جدول 
 7192السنوات الدراسية، 

14 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات  92التوزيع النسبي للعاملين  :82جدول 
 7192الدراسية، 

11 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات  92التوزيع النسبي للعاملين  :83جدول 
 7192الدراسية، 

 

12 
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 الصفحة  الجدول
سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد  92التوزيع النسبي للعاملين  :21جدول 

 7192السنوات الدراسية، 
13 

   

سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات  92التوزيع النسبي للعاملين  :20جدول 
 7192الدراسية، 

21 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد السنوات  92التوزيع النسبي للعاملين  :28جدول 
 7192الدراسية، 

20 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة  92التوزيع النسبي للعاملين  :22جدول 
 7192العملية، 

28 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي  92التوزيع النسبي للعاملين  :26جدول 
 7192وساعات العمل األسبوعية الفعلية، 

22 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وساعات العمل  92التوزيع النسبي للعاملين  :24جدول 
 7192األسبوعية الفعلية، 

26 

   

سنة فأكثر من  92للمستخدمين بأجر  بالشيقلالتوزيع النسبي للعاملين ومعدل األجر اليومي  :24جدول 
 7192لمنطقة، وا قطاعالفلسطين حسب 

24 

   

 :21جدول 
 

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين 
االقتصادي،     سنة فأكثر من جميع أماكن العمل حسب الجنس والنشاط  92األجر  معلومي
7192 

24 

   

للمستخدمين  بالشيقلمعدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية  :22جدول 
 7192االقتصادي،  سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط 92معلومي األجر 

21 

للمستخدمين  بالشيقلمعدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية  :39جدول    
 7192سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  92معلومي األجر 

22 

   

للمستخدمين  بالشيقلمعدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية  :61جدول 
حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  المستعمراتسنة فأكثر في إسرائيل و  92معلومي األجر 

7192 

23   

   

وعدد المستخدمين  بالشيقلعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ومعدل األجر الشهري  :60جدول 
في فلسطين  الحد األدنى لألجرشهريًا أقل من بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا 

 7192، (المستعمراتال تشمل العاملين في اسرائيل و )حسب المنطقة والمحافظة والجنس 

31 

   

من فلسطين حسب النشاط  الخاص للعاملين لحسابهم بالشيقلمعدل الدخل الشهري  :42جدول 
 7192االقتصادي والمنطقة، 

30 

   

من فلسطين حسب النشاط الخاص  للعاملين لحسابهم بالشيقلمعدل الدخل الشهري  :43جدول 
 7192االقتصادي والجنس، 

30 
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 الصفحة  الجدول
الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي  لألفرادنسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة  :66جدول 

 7192دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، 
38 

   

الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي  لألفرادللمستخدمين بأجر  بالشيقلمعدل األجر اليومي  :45جدول 
 7192دبلوم متوسط فأعلى من فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، 

32 

   

للشباب   بالشيقلمعدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة ومعدل األجر اليومي  :46جدول 
الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب  سنة( 71-91) الخريجين

 7192التخصص والمنطقة، 

36 

   

سنة فأكثر في القطاع الخاص في فلسطين حسب بعض المؤشرات  92المستخدمين بأجر  :47جدول 
 7192الخاصة بامتيازات العمل والمنطقة، 

34 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس واالنتساب للنقابات العمالية  92التوزيع النسبي للعاملين  :48جدول 
 7192والمنطقة، 

34 

   

حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي من فلسطين حسب  :63جدول 
 7192المنطقة، 

34 

فأكثر من فلسطين الذين تعرضوا إلصابة عمل سنة  92النسبي للمستخدمين بأجر التوزيع  :41جدول 
 7192، حسب المهنة

34 

   

سنة فأكثر الغائبين عن أعمالهم من فلسطين حسب الجنس  92التوزيع النسبي للعاملين  :40جدول 
 7192وسبب الغياب والمنطقة، 

31 

   

فلسطين حسب المنطقة وحالة سنة فأكثر العاطلين عن العمل في  92التوزيع النسبي لألفراد  :48جدول 
 7192التعطل والجنس، 

32 

   

   

سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وعدد  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :42جدول 
 7192السنوات الدراسية والجنس، 

32 

سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعمر  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :46جدول 
 7192والجنس، 

33 

   

سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :44جدول 
 7192وخطوات البحث عن عمل والجنس، 

011 

   

سنة فأكثر العاطلين عن العمل من  92 لألفراد( شهر فأكثر 97)معدل البطالة طويلة األمد  :44جدول 
 7192فلسطين حسب المنطقة والجنس، 

010 

   
   
   

   



7102مسح القوى العاملة الفلسطينية،   : PCBS 

 

 الصفحة  الجدول
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010 

سنة فأكثر في فلسطين  92معدل فترة التعطل باألشهر لألفراد العاطلين عن العمل  لألفراد  :42 جدول
 7192حسب المنطقة والجنس، 

010 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة  92خارج القوى العاملة  لألفرادالتوزيع النسبي  :43جدول 
 7192والمحافظة وسبب البقاء خارج القوى العاملة، 

018 

   

سنة فأكثر  في فلسطين حسب الجنس وسبب  92خارج القوى العاملة  لألفرادالتوزيع النسبي  :41جدول 
 7192البقاء خارج القوى العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

012 

   

سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس  92خارج القوى العاملة  لألفرادالتوزيع النسبي  :40جدول 
 7192وسبب البقاء خارج القوى العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

016 

   

سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب  92خارج القوى العاملة  لألفرادالتوزيع النسبي  :62جدول 
 7192البقاء خارج القوى العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

014 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب  92خارج القوى العاملة  لألفرادالتوزيع النسبي  :63جدول 
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014 

   

سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس  92خارج القوى العاملة  لألفرادالتوزيع النسبي  :64جدول 
 7192وسبب البقاء خارج القوى العاملة والعمر، 
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سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب  92خارج القوى العاملة  لألفرادالتوزيع النسبي  :65جدول 
 7192البقاء خارج القوى العاملة والعمر، 

012 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :66جدول 
 7192والمنطقة، 

013 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم ومركبات القوى  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :67جدول 
 7192العاملة والمنطقة، 

001 

   

نشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع أسنة فأكثر المشاركين في  92 األفرادنسبة  :68جدول 
 7192النشاط والمنطقة، 

000 

   

نشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين أسنة فأكثر المشاركين في  92 لألفرادالتوزيع النسبي  :69جدول 
النشاط    التي قضاها في  األسبوعيةاالعتيادية  العمل حسب نوع النشاط وعدد ساعات

 7192والمنطقة، 

001 

   

التدريب من فلسطين حسب المنطقة / سنة ليسوا في العمل والتعليم 71-92نسبة الشباب  :70جدول 
 7192والجنس، 

008 
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الشهر الماضي من  97سنة فأكثر الملتحقين بدورات تدريب مهني خالل  92 األفرادنسبة  :71جدول 
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 002 7192سنة من فلسطين حسب العمر والمنطقة،  92-91العاملين  األطفالنسبة  :72جدول 

   

سنة من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم  92-91العاملين  لألطفالالتوزيع النسبي  :73جدول 
 7192 النظامي والمنطقة،

002 

   

   

   

   
 

  



7102مسح القوى العاملة الفلسطينية،   : PCBS 

 

 المقدمة
 

ـــر الســـنوي  ـــدم التقري ـــث يســـر الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني أن يق ـــامج مســـح القـــوى العاملـــة  والعشـــرين الثال فـــي برن
الفلســـطيني، الـــذي ينفـــذه الجهـــاز بصـــورة منتظمـــة ومتواصـــلة للوقـــوف علـــى التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى المؤشـــرات األساســـية 

يهدف هذا التقرير أساسا إلى توفير مادة إحصائية شاملة وموثوقا بهـا لواضـعي السياسـات . الخاصة بسوق العمل الفلسطيني
قــــع القــــرار االقتصــــادي والتنمــــوي علــــى الســــاحة الفلســــطينية حــــول الخصــــائص األساســــية للقــــوى العاملــــة والمهتمــــين فــــي مو 

 .الفلسطينية
 

هذا التقرير هـو واحـد مـن سلسـلة التقـارير السـنوية حـول القـوى العاملـة والتـي يعمـل الجهـاز علـى نشـرها بهـدف الوقـوف علـى 
وتحديد معالمه، ومدى تلبية هذا السوق وآلية أدائه بما يتوافق مـع أوضاع سوق العمل الفلسطيني ومعرفة سماته وخصائصه 

 .احتياجات المجتمع الفلسطيني
 

العمالـة التامـة، )، ويبـرز سـماتها بمركباتهـا الـثالث فلسـطينيتناول التقرير أهم المؤشـرات اإلحصـائية حـول القـوى العاملـة فـي 
مــن حيــث العــدد والتوزيــع الجغرافــي والتركيــب الــديمغرافي، باإلضــافة إلــى دراســة ( ، البطالــةالناقصــة المتصــلة بالوقــتالعمالــة 

 .خارج القوى العاملة ويبين أهم السمات التي يتميزون بها لألفرادكما يتعرض التقرير .  عالقاتها وتوزيعاتها المختلفة
 

ويلقــي الضــوء علــى مشــاركة كــل مــن الــذكور  7192عــام  فلســطينيركــز التقريــر علــى دراســة القــوى العاملــة الفلســطينية فــي 
فــي القــوى العاملــة، ويــدرس أوضــاع العــاملين بالتفصــيل مــن حيــث ( ســنة فــأكثر 92 األفــراد)واإلنــاث المنتســبين للقــوة البشــرية 

دراسـة  يركـز التقريـر علـىكمـا .  العدد والجنس والعمر والنشاط االقتصادي والمهنة والحالة العملية وغير ذلـ  مـن المؤشـرات
 خـارج القـوى العاملـة األفـراددراسـة  إلـىباإلضـافة .  البطالة وأهم سمات العاطلين عن العمـل والخصـائص التـي يتصـفون بهـا

 .  وأهم السمات والخصائص التي يتصفون بها
 

عليهــا عبــر يــوفر التقريــر مجموعــة مــن البيانــات اإلحصــائية حــول المؤشــرات األساســية للقــوى العاملــة، والتغيــرات التــي تطــرأ 
الزمن، مما يتيح اإلمكانية لدراسة سـوق العمـل الفلسـطيني بصـورة معمقـة، لمعرفـة أسـباب التغيـرات، والعوامـل األساسـية التـي 

 .تحكم أسس التشغيل واألداء في السوق 
 

الــدرب يأمــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن يســهم هــذا التقريــر فــي تطــوير ســوق العمــل الفلســطيني، وأن ينيــر  
 .لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن

 
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 

 
 عال عوض 8102، نيسان

 رئيس الجهاز 
 



1027 :االطار العام للقوى العاملة في قطاع غزة 1027 :االطار العام للقوى العاملة في الضفة الغربية                                                                  1027 :فلسطيناالطار العام للقوى العاملة في                  
 ( العدد بااللف)                                                                                                           (العدد بااللف)                                                                                                                           ( االلفالعدد ب)                           

 

(1027منتصف )مجموع السكان   
4,733 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 21 ) 

2,901 

 (%61.3) 

 خارج سن العمل
( سنة 21أقل من  ) 

1,231 
(%3287) 

 

داخل القوى 
 العاملة
1,326 

(45.7)% 
 

خارج القوى 
 العاملة
27171 

(54.3)% 

 

عاطلون 
 عن العمل

377 

 (28.4)% 
 

 عاملون 

949 
(71.6)% 
 

 ألعمال المنزلمتفرغ 
731 

(%46.4) 

 التدريب/ الدراسة
494 

(31.4)% 
 

 المرض /كبار السن

236 

(15.0)% 
 

 أخرى 
114 

(7.2)% 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
 بالوقت

25 
(1.9)%* 

 عمالة تامة

924 

(69.7)%* 
 

(1027منتصف )مجموع السكان   

2,857 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 21 ) 

1,799  
(%63.0) 

 

 خارج سن العمل
( سنة 21أقل من  ) 

1,058 
(%37.0) 

 
 

داخل القوى 
 العاملة
 824 

(45.8)% 
 

خارج القوى 
 العاملة
975 

(54.2)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
462 

(%47.4) 

 التدريب/ الدراسة
293 

(30.1)% 

 المرض /كبار السن
135 

(13.9)% 
 

 أخرى 
85 

(8.6)% 

 عاملون 
 

670 

(%81.3) 
 

عاطلون 
 عن العمل

154 
 (18.7)% 
 

  تامة     عمالة 

655 
(79.5)%* 

 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
  بالوقت

15 
(1.8)%* 

(1027منتصف )مجموع السكان   
1,876 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 21 ) 

1,102 
(%58.7) 

 خارج سن العمل
( سنة 21أقل من  ) 

774 

(41.3)% 
 
داخل القوى  

  العاملة
502 

 (45.6)% 
 

 عاملون 

279 
(1185)% 
 

عاطلون 
 عن العمل

223 
(44.4)% 
 

 عمالة تامة

269 
(1385)%* 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
  بالوقت

  

10 

(2.0)%* 

خارج القوى 
 العاملة
600 

 (54.4)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
269 

(%44.8) 
 

 التدريب/ الدراسة
201 

(33.5)% 
 

 المرض/ كبار السن

101 
 (16.9)% 

 أخرى 
29 

(%4.8) 

 .تم احتساب النسبة من األفراد داخل القوى العاملة.*
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 األولالفصل 
 

والمؤشرات والتصنيفات المصطلحات  
 

 والمؤشرات المصطلحات 1.1
و ليررررل المت رررر ال  اإلوصررررا     وفررررج معلررررح المصررررت والفررررا ارررر ا المسرررر   المسررررت  م المصررررت وال والمت رررر ال  تعرررر  

مرررل الررر  ح   ه رررح اوررر ص التوصررر ال ال ول ررر  المتع  ررر  ساإلوصرررا ال والم سرررلمل االوصرررا    الصرررا  ل هرررو اللترررا  والمعتمررر 
 . ال ول  

 

 :األسرة
و فا أي ولر  مرو أو ال ت بتتح ص   ق اس   و   موو فا مسكو واو   و  ت كوو فا المأكل أو ملموه  أف ا  ت بتتح أف   

 .ت تيسال المع    األ  ى 
 

 :القوة البشرية
 .س   فأكث  51لم ل األف ا  ال يو أتموا اح 

 

 (:مؤشر) نسبة القوى العاملة المشاركة

 .العمال  والستال ال يو  ستوفوو متت سال  (س   فأكث  51)االف ا   مت      س
 

 :J1القدس 
 .5691هاح  ه ول سعي  اوتالل  ل ضف  الغ ب   االوتالل اإلس ا ي ا ال    ال ي ضمو  ال  س ت مل  لك الل   مو مواف  

 

 :  العمل
و الوصررول ه ررح ألرر ل معي رر  سرروا  كا ررل ه ررح أاررو اللترر  الم رر ول فررا لم ررل األ  ررت  التررا  ما سررتا األفرر ا   ترر   الرر ب  

  و غير   لرك مرو التر   أو سمسر ل أو  سرس  مرو األ برا  أو ه رح ال تعر  أو سالم اومر  أو ألر ل أسر وه   أ كل  اتب  ت ي 
 .و م  ه  ل عا    ت  ل ضمو مفتوح العملأو م  وع أو ها   فا مص و  أك لك فاو العمل  وو أل  

 

 :  العامل
سوا  كاو لوساب  الل فت ل االس ا  ال م ا هماًل معي ا ولو لساه  واو ل  سا   س   فأكث  وال ي 51هم ه  الف   ال ياو 

لم ض  هت    سس ب ا)أو كاو غا ب هو هم   س كل متقل  الغي  سأل  أو لوساس  أو   وو أل  فا مص و  ل عا   
ساه   ( 51-5)و ص ف العام وو وسب ه   ساهال العمل األس وه   إلح هام يو  .(توقف متقل أو أي س ب آ  

ساه  فأكث  وك لك األف ا  الغا  وو هو أهمالتح سس ب الم ض  أو إلا ل م فوه  األل   أو إغال  أو إض اب  51هام يو 
و ص ف العام وو وسب الوال  العم    فا الملموهال  .ساه  51-5مو أو توقيف متقل وما  اس   لك   عت   هام يو 

 :التال  
 : صاحب عمل .1

و عمرل تورل إ ر اف  أو لوسراس  مسرت  ح واور  ه رح (  ر كك)م ترا  او الف   ال ي  عمل فا م  أل  م كترا أو  م رك لر  ا
 الم  رر ل س ررر ي أو  عمررل تورررلأصرررواب العمررل الررر يو يرر ي وو م رررا كل أو م رراوالل  رررا    و  رررمل  لررك . األقررل سررأل 
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ال ر كال المسراام  أصرواب همرل وترح  إ  افتح أو لوسا تح مست  ح واو  ه ح األقل سأل  وال  عت   وم   األستح فا
 .ولو هم وا فيتا

 : يعمل لحسابه .2
ل و  ررم ولرر س سالم  ررأل أي مسررت  ح  عمررل سررأل (  رر كك)اررو الفرر   الرر ي  عمررل فررا م  ررأل  م كتررا أو  م ررك لرر  ًا م تررا 

 .اال  اص ال يو  عم وو لوسا تح  ا   الم   ل
 : يعمل بأجر .3

او الف   ال ي  عمل لوساب ف   آ   أو لوساب م  رأل أو لتر  معي ر  وتورل إ ر افتا و وصرل م ا رل هم ر  ه رح ألر  
ك وك ر    تورل  لر.  مو   سوا ًا كاو ه ح  كل  اتب  ت ي أو أل ل أس وه   أو ه ح ال تع  أو أي ت ك    فل أ ر ى 

 .أو ل ى الغي  العام وو فا الو ا ال والتي ال الوكوم   وال  كال ساإلضاف  إلح ال يو  عم وو سأل  فا مص و  ل عا   
 :عضو أسرة غير مدفوع األجر .4

او الف   ال ي  عمل لوساب العا     أي فا م  وع أو مص و  أو م  ه  ل عا    وال يت اضح   ي   لك أي أل ل 
 .األ با ول س ل   صيب فا 

 

 (:مؤشر) نسبة العاملين

الرر يو كررا وا  ررالل فترر ل االسرر ا  فررا العمررل ه ررح االقررل سرراه   او الرر يو كررا وا  (سرر   فررأكث  51) مت رر    رر س ولررح العررام يو
او  الررررا ل ت  بيسرررر أو  التع رررر ح اغال االضرررر اب أو  هت رررر  أو الا لغررررا  يو موقتررررا هررررو العمررررل سسرررر ب المرررر ض او االصرررراس   

 .الخ ..ال كو  فا ال  اي االقتصا ياو أموم  
 

 (:مؤشر) (معدل البطالة)نسبة العاطلين عن العمل 
كررا وا  ررالل فترر ل االسرر ا   رر وو همررل  ومسررتع يو ل عمررل  وكسوثرروو هررو همررل الرر يو  (سرر   فررأكث  51) مت رر    رر س األفرر ا 

سورص هرو مسراه ل العمرل   امراكو مرو  والتو رج مكاترب الت رغيل ال اصر  او الوكوم ر ق  ت رمل تسرليل فرا ست   مو  ل  
 .ص يج أو ق كبمو 

 

 (:مؤشر) نسبة العمالة التامة
العمال  الم فوه   العام يو :   وال يو كا وا  الل فت ل االس ا  تول ا ه الف ال(س   فأكث  51) سس  االف ا   مت      س

 (صاوب همل   عمل لوساس   هضو اس ل غي  م فوع االل )لوسا تح ال اص
 

 (:مؤشر) ة العمالة الناقصة المتصلة بالوقتنسب
و  الل فت ل اإلس ا  ال م ا وب غ ملموع ساهال هم تح الفع    فا لم ل األهمرال أقرل مرو يالعام مت      س  سس  األف ا  

سراه  وك غ رروو فررا  كررا ل هر   سرراهال هم تررح  وفررا  فرس الوقررل مترراووو ومسررتع وو ل عمرل سسرراهال إضرراف   ه رر  أي  21
 .  تتا  لتحف ص  

 

 :المهنة
  سغرض ال  ر  هراتال هرو العمرلاا الو ف  أو  وع العمل ال ي يسا  ه الف   إ ا كراو هرامال  أو الر ي سا ر ه سراس ا إ ا كراو 

 .هو ت  ع  همل الم  أل التا  عمل  تا وسغض ال    هو ملال ال  اس  أو الت  كب ال ي ت  اه الف  
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 :النشاط االقتصادي
و سرتح  الر ولا الموور  لش  رت  االقتصرا    التصر يفوال ي قامل مو ال   وسب  المتسس  تما س ال ي  ت  ع  العملاو 

 .تع   األ  ت   ا ل المتسس  الواو ل وال سأك   ق   مو ال  م  المضاف  فا 
 

 :الغائبون عن أعمالهم االعتيادية
االضرر اب  م ررل   ررمل  لررك لم ررل األفرر ا  العررام يو والرر يو لررح ي اولرروا أهمررالتح  ررالل فترر ل اإلسرر ا  سسرر ب المرر ض أو اإللررا ل  

 .التلول  االغال   أو المتوف يو سصو ل متقت  أو غي   لك مو االسساب
 

 (:مؤشر)نسبة األفراد خارج القوى العاملة 
ات يو هررو العمررل  ررالل فترر ل االسرر ا   وغيرر    رر تيو وال ررا سسرر ب االلتوررا    رر س االفرر ا  غيرر  العررام يو وغيرر  العررمت رر  

  و صر ف األفر ا   را   ال روى سالمتسسال التع  م    والم ا ك  فا الوالسال الم  ل    والت اه  او ال ي و    واسساب ا  ى 
 :العام   وسب الس ب فا الف ال التال  

 مت      س  سس  األف ا    ا   ال وى العام    (:مؤشر) راسة أو التدريبنسبة األفراد خارج القوى العاملة بسبب الد
 .س   فأكث  ال يو تح تص  فتح  ا   ال وى العام   51سس ب ال  اس  أو الت  كب مو ملموع األف ا  

 العام   مت      س  سس  األف ا   ا   ال وى  (:مؤشر) نسبة األفراد خارج القوى العاملة بسبب األعمال المنزلية
 .س   فأكث  ال يو تح تص  فتح  ا   ال وى العام   51سس ب األهمال الم  ل   مو ملموع األف ا  

 مت      س  سس  كسا  السو أو الم ضح  ا   ال وى  (:مؤشر) المرضى خارج القوى العاملة/ نسبة كبار السن
 . يو تح تص  فتح  ا   ال وى العام  س   فأكث  ال 51العام   سس ب الم ض أو ك   السو مو ملموع األف ا  

 

 : التي أتمها الفرد بنجاح سنوات الدراسة
ال  ام ر  الترا أتمترا   لرا   ال  اسر الم توج وال ًا أو ال ي التوج وتر ك أو الر ي التورج وت ر    تكروو سر وال  ل ف   سال سس 

ال سوب   كما ال ت مل الس   الوال ر  الترا لرح ت تر م ل م تورج وال را  وس والاا الس وال الكام    وال ت مل س وال اال  تاع 
 .ال و ال الت  ك    ضمو س وال ال  اس  ال  ام   تعت  وال 

 

  (:مؤشر)  معدل ساعات العمل االسبوعية
 :  سيتيووت اس ساهال العمل ست ك تيو     العمل العا   مت      س مع ل ساهال العمل االس وه   الفع     الل فت ل 

 .ه   ساهال العمل فا الو  ف  الل     أو الو  ف  الكام   والتا  ما ستا الف   ها ل: ساعات العمل االعتيادية - أ
هر   سرراهال العمرل الفع  رر  التررا ير اول فيتررا الفرر   هم ر  و سررتث ح مررو  لرك العمررل اإلضررافا : ساااعات العماال الفعليااة -ب

 .ل عمل ال   سا والثا وي كال ه ح و ه وأوقال الولسال واالست اوال وكتح تسلي تا
 

 (:مؤشر)  معدل أيام العمل الشهرية
 ررالل ال ررت   ساسررتث ا   تا ررال االسرر وع   والعتررل  وااللررا  ال الم ضرر    والمغررا  ال  فررا العمررل رراح األ هرر  مت رر    رر س 

 .الم فوه  والغي  م فوه 
 

 :النقدياألجر 
 .ه ح العمل الم ل األل  ال   ي الصافا الم فوع ل مست  ميو سأل  
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 :(مؤشر) الدخل
 .او العا   ال   ي أو العي ا المتو ج ل ف   أو األس ل  الل فت ل  م    مو و ل كاألس وع أو ال ت  أو الس  

 

 (:مؤشر) غير مدفوع االجر يخدماتالعمل في النسبة االفراد 
  وتتضرمو  ر ا  اوت الرال ال يرل و فرل الفرواتي   حوالسر ا ح  مر  س ركل اساسرا لترمت      س  سرس  األفر ا  الر يو   ر موو 

توضي  ولسال التعاح  ت  يف وت تيب ال يل والو     والت  ص مو  فا ال الم  ل   ها   االتفرال وت  كسرتح واصرتوا تح 
صرر ا   وتوسرريو واإلصررالوال الصررغي ل سررالم  ل  واهمررال الرر  كو  السسرر ت   العامرر   والع ا رر  سكسررا  السررو    الررح االمرراكو

 .ص ا   الم كسال واإلصالوال الصغي ل
 

 (:مؤشر) فراد في العمل التطوعينسبة األ
سرأي   راي س ركل إ ا ي سرال م ا رل أو ألر  مرا ي مرو ألرل تو يرج  واقام وفا العمل التتوها ال يمت      س  سس  األف ا  

مصال  م رت ك  أو مسراه ل لت م ر  مسرتوى مع  ر  ا  ر كو مرو لير ا تح أو الملتمعرال الس ر ك  سصرف  مت  ر   ويرص ال يرتح 
 فوع األل  المت وب والعمل غي  م. اهتسا    ل المواصالل او ولسال التعاح او الت ا ا التح يتح ت   متا الح المتتوع أل ا

 .كل   مو التع  ح أو   امج الت  كب مستث ال مو العمل التتوها
 

 (:مؤشر) إلنتاج لالستهالك الذاتيبغرض ا العاملينفراد نسبة األ
 الر اتا أو حسرأي   راي غير  مر فوع األلر  ال ترا  السر ل أو ت ر  ح ال ر مال السرتتالكت واقراممت     ر س  سرس  األفر ا  الر يو 

  وتتضررمو ا تررا  المواصرريل ال  اه رر  أو اإل تررا  الويرروا ا  كمررا تتضررمو   اترر  مالسررس  صرر اه  أتعمرر   حك أسرر االسررتتال
 .وصي  االسماك  ص اه  أثاص

 

 (:مؤشر) االجر ينسبة المتدربين غير مدفوع

سررأي همرررل غيرر  مرر فوع األلررر  ال تررا  السرر ل أو ت رر  ح ال ررر مال ل  رر كو مررو الرررل  واقرراممت رر    رر س  سررس  األفررر ا  الرر يو 
ويررص ال يررتح اهتسرررا   رر ل مواصرررالل او (مرررو ايلررا  ف صرر  همرررل  حالمترررا ال فررا مكرراو العمرررل لتمكرر ت اكتسرراب ال  رر ال أو

 .)ولسال التعاح او الت ا ا التح يتح ت   متا الح المت  ب أل ا
 

 التصنيفات 2.1
المعتم ل والمست  م  فا اللتا  وفج المعايي  ال ول   التص  فال ه ح  هم    لمل ومعالل  ال  ا ال االوصا   فا اهتم  

 .وسما يتال ح مل ال صوص   الف ستي   
 .الف ستي   مل ال صوص      وسما يتال ح(ISCED)  ليل التص يف الف ستي ا المع ا ي ل ت صصال الع م   .1
 .الف ستي   مل ال صوص      وسما يتال ح(ISCO08)ستي ا الف   ليل التص يف المت ا .2
مل ال صوص    وسما يتال ح  (ISIC 4) االقتصا   التص يف الص اها ال ولا الموو  للم ل األ  ت   .3

 .الف ستي   
 .الف ستي   مل ال صوص    وسما يتال ح  (ICATUS) التص يف ال ولا أل  ت  إوصا ال است  اح الوقل .4
 .الف ستي   مل ال صوص    وسما يتال ح  (CCC) 2002وال ول   ليل الل س ال .5
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 الثا الفصل ا
 

 لنتائج الرئيسيةا
 

 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) نسبة القوى العاملة المشاركة  1.2
.  %11.1ق    غرل  3151فا العاح  س   فأكث  51لشف ا   ف ستيوي ل  تا ج المس  سأو  سس  ال وى العام   الم ا ك  فا  

  %1519ملمرروع الرر كو  ضررمو سررو العمررل قرر    غررل  مررووقرر  أ ررا ل ال تررا ج سررأو  سررس  م ررا ك  الرر كو  فررا ال رروى العام رر  
 (.3ي ل ول /أ   ) %.56.3العام    م ا ك  اإل اص فا ال وى   سس   غل   ي ما

 
 س   21–31سل ل ل ف   العم ك   3151ال تا ج سأو أه ح  سس  م ا ك  ل  وى العام   فا هاح  أ ت ل ح صعي  آ    ه

 واقل % 15.9والتا   غل  س   11-21العم ك   الف  لال اص  ي يتا % 23.2ل  كو  و% 6511 واقل % 9312ويص   غل 
 واقل   %2211س    31-51ال وى العام   ل ف   العم ك   سس  الم ا ك  فا  ب غلو   لإل اص% 31.5ل  كو  و% 6311
 (.3ي ل ول /أ   ). لإل اص% 12.6ل  كو  و% 1311

 
  2112س، والجن الفئة العمريةحسب  سنة فأكثر 11نسبة القوى العاملة المشاركة 

 

 
  ف    ي ل ال تا ج سأو  سس  ال وى العام   2017ما ه ح صعي   سس  ال وى العام   الم ا ك  ه ح مستوى الم ت   هاح أ

% 51.1ل  كو  م ا ل % 73.2أكث   واقل فس    51مو ملموع األف ا  % 45.8الم ا ك  فا الضف  الغ ب   ق    غل 
% 35.6ل  كو  م ا ل % 95.6 واقل % 11.1لإل اص  فا ويو   غل  سس  ال وى العام   الم ا ك  فا قتاع غ ل 

 (.4-3ل ول ي /أ   ) .لإل اص
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 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) العالقة بقوة العمل  2.2
  يو ال كو الستال   مع ل  غ ويص   2017فا العاح % 3511 فا ف ستيو س   فاكث  51لشف ا   الستال  مع ل   غ

 .2017فا العاح % 1513  أما سال سس  لإل اص ف     غل 2017فا العاح % 3213
 

ل  كو  % 74.7   واقل %69.7مو ال وى العام   الم ا ك   2017 او   أ  ى   غل  سس  العمال  التام  فا العاح  مو
 (.3ي ل ول /أ   ). لإل اص %50.7م ا ل 

 
مررا ه ررح صررعي  التو كررل ال سرر ا ل  رروى العام رر  وسررب الم ت رر   ف رر  أ ررا ل ال تررا ج سررأو ال رروى العام رر  الم ررا ك  فررا الضررف  أ

الستالر   مع لب غ   و ستال % 5511همال  م ا ل % 5512وسب العالق  س ول العمل  واقل  3151الغ ب   تو هل  الل هاح 
.   ريو اال راص الم را كال فرا ال روى العام ر % 32.1و و فرا ال روى العام ر  ريو الر كو  الم را كي% 5119فا الضف  الغ ب ر  

 يو % 29.9ستال   وب غل  سس  الستال  فا قتاع غ ل % 44.4همال  م ا ل % 55.6أما فا قتاع غ ل ف   كا ل ال تا ج 
.           3151 ررررررريو اال ررررررراص الم رررررررا كال فرررررررا ال ررررررروى العام ررررررر  فرررررررا العررررررراح % 9615الررررررر كو  الم رررررررا كيو فرررررررا ال ررررررروى العام ررررررر  و

 (.1-2ي ل ول /أ   )
 

  (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) العاملون  3.2
مررو العررام يو مررو ف سررتيو  عم رروو فررا قترراع ال رر مال والفرر وع األ رر ى  %21.6سررأو  3151 اح ي ررل  تررا ج المسرر  فررا العرر

  فرررا وررريو كررراو قتررراع ال  رررا  والت ررريي  مرررو ال تاهرررال الترررا المتررراهح والف رررا  و  عم ررروو فرررا قتررراع التلرررا ل % 35.9م ا رررل 
.  3111فرررا العررراح % 5611 م ا رررل  3151فرررا العررراح % 51.3 وترررح ا و ويرررص   غرررل ال سرررس  3111تضررر  ل م ررر  العررراح 

قتراع التلرا ل والمتراهح وتالارا عرامالل  ال ال سرا  مرو% 99.1 و فرلوت    ال تا ج سرأو أ  رت  ال ر مال والفر وع األ ر ى 
 (.51ي ل ول /أ   ) .مو ال سا  العامالل مو ف ستيو% 55.6 و فويص  والف ا  
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فا الضف  الغ ب    % 11.9 واقل  3151وسب مكاو العمل فا العاح  او تو هأ ت ل ال تا ج سأو العام يو   مو لت  أ  ى 
مو الضف  الغ ب   فا  و الوظ أو  سس  العام يو  والمستعم الفا إس ا يل % 52.1فا قتاع غ ل م ا ل % 36.1و

فا مو العمل مو قتاع غ ل فا ويو لح يتمكو أي هامل   3151 فا العاح% 5511ق    غل  والمستعم الإس ا يل 
 (.59ي ل ول /أ   ) .3151وتح  تا   هاح  3119م   العاح  والمستعم الإس ا يل 

 
 لوسا تح عم وو % 55.9و  مست  موو سأل % 11.1 ح صعي  آ   تو ع العام وو وسب الوال  العم     واقل ه

  (.32ي ل ول /أ   ) .أهضا  أس ل   وو أل % 111و أصواب همل% 911وال اص  

 

% 55.6وف يوو ومت صصوو ومساه وو وكتس   % 39.2تو ع العام وو وسب المت   ال   س    واقل  مو لت  أ  ى 
مت   فا % 615و مال ال  مال والساه  فا األسوا  وه   والمتو األول   الو   وما إليتا مو المتو :ل عام يو فا كل مو

  .همال مت ل فا ال  اه  والصي % 2.1  فا ويو  عمل م  هوو ومو فو اإل ا ل الع  ا% 215و  وملمعوااا الل  م غ وا
 لال اص% 15.5م ا ل % 31.1  غل  أو  سس  العام يو ال كو  كف ييو ومت صصيو ومساه يو وكتس  ي ل ال تا ج  كما

الو   وما إليتا مو مو العام يو ال كو   عم وو فا  %35.2 كما أو. العامالل والتا تمثل ال سس  األه ح  يو اال اص
 (.31ي ل ول /أ   ) .لال اص% 119المتو م ا ل 

 

% 3511( ال تاع الوكوما الف ستي ا)اما ه ح صعي  العام يو وسب ال تاع  ف     غل  سس  العام يو فا ال تاع العاح 
أما وول العام يو فا   .3151 العاح  الل فا الضف  الغ ب   %5112   م ا لفا قتاع غ ل% 2912 واقل   ف ستيوفا 

فا قتاع غ ل % 9211 م ا ل الضف  الغ ب   فا% 9912اقل و  فا ف ستيو  % 9119ال تاع ال اص  ف     غل  س تتح 
 (.29ي ل ول /أ   ) .3151العاح   الل

 
ف    ي ل  ما ه ح صعي  مع ل أ اح العمل ال ت ك  وساهال العمل األس وه   واألل ل اليوم   سال   ل ل مست  ميو سأل  أ

و فا الضف  الغ ب    ييوح همل ل عام  3316يوح همل   واقل  3313ال تا ج سأو المع ل العاح أل اح العمل ال ت ك    غ 
أما المع ل العاح لع   .  والمستعم اليوح همل ل عام يو فا إس ا يل  5619و فا قتاع غ ل  ويل عام  يوح همل 3319و

ساه  فا قتاع غ ل   2119ساه  فا الضف  الغ ب    و 1113ساه  همل   واقل  1515ساهال العمل األس وه   ف     غ 
 (.11 -21ول ا اللي /أ   ). والمستعم الس ا يل إ ساه  ل عام يو فا 1519و
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 حسب للمستخدمين بأجر شيقلمعدل أيام العمل الشهرية ومعدل ساعات العمل األسبوعية واألجر الوسيط اليومي بال
 2112 ،العمل مكان 

 

 
فرا الضرف    ر  ل 6913 واقرل  و هرليوم ًا      ل 6913فا لم ل الم اتج  ل مست  ميو    لاألل  الوس ط اليوما سال   غ

 .3151و لررك فررا العرراح  والمسررتعم الفررا إسرر ا يل ل مسررت  ميو   رر  ل 31111فررا قترراع غرر ل م ا ررل   رر  ل 11.0الغ ب رر   
 (.11 -21ي الل اول /أ   )
 

  ف   أ ا ل  تا ج المس  سأو 3151فا هاح  ما ه ح صعي  األل  الوس ط اليوما وسب ال  اي االقتصا ي ومكاو العملأ
يوم رًا ل عرام يو فرا   ر  الً  1111  رغ  والصي  والو الر  وصري  األسرماك ال  اه فا قتاع ل مست  ميو األل  الوس ط اليوما 

إال او .  والمسررتعم الفرا إسرر ا يل ل مسررت  ميو   ر  الً  511.0  فرا قترراع غرر لل مسررت  ميو   ر  الً  3111والضرف  الغ ب رر   
 51215  واقررل والفرر وع األ رر ى ال رر مال  فررا الضررف  الغ ب رر  كرراو ل عررام يو فررا قترراعل مسررت  ميو أه ررح ألرر  وسرر ط يرروما 

قترراع ال  ررا  ي  رر     رر  الً  1916 واقررل أه ررح ألرر  وسرر ط  والفرر وع األ رر ى  فررا قترراع غرر ل ف رر  سررلل قترراع ال رر مالو    رر  الً 
فرا قتراع ل مسرت  ميو يروما معر ل الر  وسر ط  سرلل اه رحف ر   والمسرتعم الأمرا فرا اسر ا يل    ر  الً  1111 واقل والت يي  

                    (.11-21ي ل ول /أ   ) .   الً  35111 ال  ل والت  كو واالتصااللقتاع وك         الً  311.0 ال  ا  والت يي 
 

فرا (  ر  الً  55111)مو المست  ميو سأل  فا ال تاع ال اص يت اضوو أل ًا  رت كًا أقرل مرو الور  األ  رح لشلر  % 21.6
أمرا فرا .   ر  الً  5,116 مسرت  ح سرأل  وسمعر ل ألر   رت ي قر  ه 21,111فرا الضرف  الغ ب ر  أي % 5913ف ستيو   واقل 

             .  رررررررر  الً  125مسررررررررت  ح سررررررررأل  وسمعرررررررر ل ألرررررررر   ررررررررت ي قرررررررر  ه  55,511أي % 1111قترررررررراع غرررررررر ل ف رررررررر    غررررررررل ال سررررررررس  
 (.15ي ل ول /أ   )
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 2112 ،للمستخدمين معلومي األجر حسب النشاط اإلقتصادي ومكان العمل شيقلاألجر الوسيط اليومي بال

 
 

  ررر  لأمرررا ورررول معررر الل األلرررو  ل مسرررت  ميو سرررأل  وسرررب ال تررراع  ف ررر  أ رررا ل ال ترررا ج الرررح أو معررر ل األلررر  اليررروما سال
 6312فرا الضرف  الغ ب ر  م ا رل   ر  الً  551.1 واقرل     الً  511.1ق    غ  ف ستيول مست  ميو سأل  فا ال تاع العاح فا 

 15.9 ف سرتيول مسرت  ميو سرأل  فرا ال تراع ال راص فرا  اليروما فا قتاع غ ل  ومو لت  أ  ى   غ معر ل األلر     الً 
 (.29ي ل ول /أ   ) .فا قتاع غ ل    الً  11.1 فا الضف  الغ ب   م ا ل    الً  69.1 واقل     الً 

 
 (منظمة العمل الدوليةحسب معايير ومقاييس ) البطالة 4.2

و ملموع الم ا كيو فا ال وى العام   فا ف ستيو  م 3151الل هاح  % 28.4 الستال    غ مع ل ا ل ال تا ج سأو أ
ك لك ف   ت ك ل أه ح مع ل ل ستال   يو ال ساب فا الف   العم ك   .   يو اإل اص% 48.2 يو ال كو  م ا ل % 23.2 واقل 
 (.3ي ل ول /أ   ) .لإل اص% 11.5ل  كو  و% 25.2   واقل %1111ال سس   ويص   غلس   لكال الل سيو  51-31

 

   واقل %5511فا الضف  الغ ب     غ   الستال  وسب الم ت    ف   أ ا ل ال تا ج سأو مع ل الستال مع لما ه ح صعي  أ
لكال  31-51ال ساب فا الف   العم ك  وق  ت ك ل مع ل الستال   يو .   يو اإل اص% 2315 يو ال كو  م ا ل % 5119

ي /أ   ). اص فا  فس الف   العم ك   يو اإل% 55.1 يو ال كو  م ا ل % 26.7   واقل %2513الل سيو ويص   غل 
 (.2ل ول 

 
 معر لكمرا   رغ أه رح .   ريو اإل راص% 69.1 ريو الر كو  م ا رل % 2919   واقرل %44.4الستالر   معر لفا قتاع غ ل   رغ و 

ل  ررر ررريو الررر كو  م ا% 58.6 واقرررل   %65.2 سررر   لكرررال الل سررريو ويرررص   غرررل 31-51 ررريو ال رررساب ل ف ررر  العم كررر  ستالررر  
 (.1ي ل ول /أ   ) . يو اإل اص فا  فس الف   العم ك % 51.6
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 ررا يو س  مواف رر  ي يتررا  %1613  يرر  الرر    مواف رر  فررا كرراو فررا قترراع غرر ل ل ستالرر  معرر لأ ررا ل ال تررا ج إلررح أو أه ررح 
أه رح  وفرا الضرف  الغ ب ر  كراو  .%26.6مواف ر  غر ل  ل ستالر  فرا معر ل أ  رحوكراو  %19.1 فر   مواف   ثح  1511%
 يرل  مواف ر  وك يترا  %3519 توسراس واألغروا  ال رمال   مواف ر    ي يترا%3319  واقرلال  يرل مواف ر   ل ستال  فرا مع ل

 (.5ي ل ول /أ   ) %.51.1 ق  ي    مواف   ل ستال  فا مع ل أ  ح وكاو% 5613 ا  س  مواف   ثح  %3111 لوح
 

 2112، حسب المحافظة والجنس سنة فأكثر 11العاملة من بين المشاركين في القوى البطالة  معدل

 
 
مرو  رريو % 111 ي رل ال ترا ج سرأو  ف ر   ووسرب التو كرل ال سرر ا ل عرات يو هرو العمرل وسرب سر وال التع رر ح و  او ر  أ ر ى مر

مرو  ريو الر كو  العرات يو  %5515كمرا أو .  لإل راص% 1.5وا ه رح أي تع ر ح م ا رل  ال كو  العرات يو هرو العمرل لرح  وصر
ساإلضرراف  إلررح  لررك أ ررا ل  تررا ج .  لإل رراص العرراتالل هررو العمررل% 1.2سرر وال   اسرر   م ا ررل  9-5هررو العمررل قرر  أتمرروا 

لإل رراص العرراتالل هررو % 3.4 ررل اسرر وال   اسرر   م  6-1مررو الرر كو  العررات يو هررو العمررل قرر  أتمرروا % 21.8المسرر  سررأو 
سرر     اسرر    52مررو الرر كو  العررات يو هررو العمررل قرر  أتمرروا % 24.3كمررا أو .  العمرل الواصررالل ه ررح  فررس سرر وال التع رر ح

 (.12ي ل ول /أ   ) .لإل اص الواصالل ه ح  فس س وال التع  ح% 83.3فأكث  م ا ل 
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 ةيسنوات الدراسعدد الحسب المشاركين في القوى العاملة  سنة فأكثر 11لعاطلين عن العمل النسبي لتوزيع ال
 2112 ،والجنس 

 

 
 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) األفراد خارج القوى العاملة 1.2

فا  3151س   فأكث  لعاح  51ل األف ا  مال وى العام   مو ملس   فأكث   ا    51 ا ل ال تا ج سأو  سس  األف ا  أ
مو  او   أ  ى   (.3ي ل ول /أ   ) . يو اإل اص% 5115 يو ال كو  م ا ل % 3511   واقل %11.2  غل  ف ستيو

سس ب % 5111وسب س ب الس ا   ا   ال وى العام    واقل  اأفا ل  تا ج المس  سأو األف ا   ا   ال وى العام   تو هو 
  .ألسساب أ  ى % 113سس ب ال  اس  و% 25.1همال الم  ل  التف غ ألسس ب % 19.1ك   السو أو الم ض  

 (.92ي ل ول /أ   )
 

س    ا   ال وى العام   م ا ل    31-51مو األف ا  ضمو الف   العم ك  % 67.0 ح صعي  آ    ي ل ال تا ج سأو ه
 س   11-11الف   العم ك   الشف ا  ف% 1911س   و 11-21لشف ا  % 15.1وس    21-31لشف ا  % 2111

              .س   فأكث  91لشف ا  ال يو أهما اح % 62.1وب غل  91-11لشف ا  فا الف   العم ك  % 99.2و
 (.3ي ل ول /أ   )
 
 ا   )مو األف ا  ال يو لح يتموا أي س     اس   غي     تيو اقتصا  ًا % 62.5و  او   أ  ى  ي ل  تا ج المس  سأو م

  س وال   اس   6-1لشف ا  ال يو أ توا % 1919وس وال   اس     9-5 أ توالشف ا  ال يو % 1611م ا ل ( ال وى العام  
وه ح مستوى .     اس   فأكث س  52أ توا لشف ا  ال يو % 11.5و  س     اس   53-51أ توا ال يو لشف ا  % 16.5و

% 12.1م ا ل % 3119ث    غل كس     اس   فأ 52الل س فإو  سس  األف ا   ا   ال وى العام   مو ال كو  ال يو أتموا 
 (.1ي ل ول /أ   ) .لإل اص
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 2112 ،ة والجنسيسنوات الدراسعدد ال حسبخارج القوى العاملة  سنة فأكثر 11 نسبة األفراد

 
 

 أ ي ًا  ف    ي ل  تا ج المس  سأو أه ح  سس  لشف ا   ا   ال روى العام ر  ه رح مسرتوى المواف ر  فرا قتراع غر ل كا رل فراو 
 ير  مواف ر    وك يترا س   فرأكث  51مو ملموع األف ا  % 11.2ويص   غل  سس  األف ا   ا   ال وى العام    غ ل مواف  

أه ررح  سررس  لشفرر ا   ررا   ال رروى العام رر  فررا مواف ررال   ي مررا كا ررل.  %12.3  ررمال غرر ل مواف رر   وك يتررا %1216الرر    
  فرا وريو كا رل أ  رح  سرس  %15.1  اح هللا وال ي ه  ي يتا مواف   %96.9الضف  الغ ب   فا مواف   ال  س ويص   غل 

 (.5ي ل ول /أ   )  %.16.3ويص   غل  ق  ي    فا مواف  
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 الثالص لفصلا
 

  المنهجية
 

  أهداف المسح 1.3
مال  ال اقص  عال  الستال   التام  العمال )الت   األساسا مو لمل   ا ال وول ال وى العام   الف ستي    وم كساتتا  يتمثل

فا الوصول ه ح مع ومال أساس   وول ولح و صا ص قول العمل الف ستي     وال  ا ال التا يتح ( المتص   سالوقل
ال م ت ف  تت   الف ص  ل تع   ه ح التغي ال التا تت أ ه ح سو  العمل وه ح وضل العمال  مل م و  لمعتا فا أوق

 .ال مو
ك لك يت   لمل المع ومال هو الف ال ال   ت  اقتصا  ا فا الملتمل إلح إيلا  قاه ل   ا ال  مكو مو  اللتا ق اس 

كما أو لمل مثل ا ه ال  ا ال يت   الف ص  لت ي ح .  االقتصا ي م ى استغالل ال ول الس  ك  فا الملتمل فا هم    اإل تا 
اإلتا  العاح ل س اسال التا تت   إلح تتوك  مستوى العمال   وفا ململ األم  فاو ال  ا ال التا تلمل وول سو  

 :سما ي ا هدافالمسحويمكنتلخيصأالعمل  مكو االستفا ل م تا ا ت ا  سالمع ومال العام  وا تتا  سالسووص األكا  م    
 .ت  ي  ولح ال وى العام   و س تتا إلح السكاو .5
 .ال وى العام   الم ا كيو فا ت  ي  أه ا  العام يو مو  يو .3
تو يل ال وى العام   وتص  فتا وسب الل س  والوال  العم     والمستوى التع  ما وااللتماها  والمت    وال  اي  .2

 .االقتصا ي
 .التغي ال األساس   التا تت أ ه ح ت كيب ال وى العام   و صا صتا االلتماه   واالقتصا   توفي    ا ال وول  .1
 .ت  ي  أه ا  العات يو هو العمل وتو يل  صا صتح العام  .1
 .ت  ي  مع ل ساهال العمل واأللو  ل مست  ميو ساإلضاف  إلح تو يل سمال أ  ى  .9

 
  استمارة المسح 2.3

ل   سر   للمرل ال  ا رال  وقر  ترح تصرم متا اهتمرا ا ه رح توصر ال م  مر  العمرل ال ول ر  مرو لتر  تع  اسرتما ل المسر  األ ال ا
مل المواف   ه ح  صوص ال الملتمل الف ستي ا مو لت  أ  ى  إضاف  الح أ تا تو ج المواصفال الف    لم و   العمل 

 : ل مو أ بع    و     س  المي ا ا  كما تو ج متت سال معالل  ال  ا ال وتو ي تا  وتتكوو االستما
 

  البيانات التعريفية
إو الت   ال   سا لت ا ال    او تو ي  وو ل الت   سصو ل م ف  ل أو ووي ل  ويص تح تو ي  ال  ا ال التا تع   ساألس ل 

  و قح المسكو ه ح وم ت   الع     والتلمل السكا االتس   سصو ل م ف  ل سما فا  لك ت س مال تصم ح العي   مثل   م 
 .  واسح  ب األس لم ت   الع ال ا ت   و قح األس ل فا هي   

 
  السيطرة النوعية

فا ا ا ال    تح وضل ملموه  مو الضواسط التا مو  أ تا ضسط العم  ال المي ا    والمكت    وتس س تا فا الم اول التا 
سالت قيج المي ا ا والمكت ا  ثح الت مي  وا   ال ال  ا ال والت قيج سع   تم   تا االستما ل  ا ت اً  سم و   لمل ال  ا ال وم و اً 

 .اإل  ال  وا تتاً  سعم    الت  كو
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  سجل األسرة
 مل ا ا ال    ملموه  مو األس    العام  المتع    ساألس ل والتا ت ص  سعض السمال ال  مغ اف   وااللتماه   لشس ل سما 

 .ول ستح ووالتتح التع  م   وال وال   وغي   لك مو المت  ال فا  لك ه   األف ا  وأهما اح
 

  قسم العمالة
سر وال فرأكث   51 مل ا ا ال    ما ل السوص ال   س    ويص تح است فا  استما ل واو ل لكل ف   مو أفر ا  األسر ل الر يو أتمروا 

العم  رر   وال  رراي االقتصررا ي والمت رر   ومكرراو  ترر   التعرر   ه ررح هالقررتتح سسررو  العمررل وأاررح سررماتتح  مررو ويررص الوالرر  
 .العمل وغي   لك مو مت  ال ال وى العام  

 
  العينةو  اإلطار 3.3

 

 الهدفمجتمع   1.3.3
 ولرر  فررا مررل أسر اح سصرو ل اهت ا  رر   وأقررامواسرر وال فرأكث   51أهمررا اح    غرلترألف ملتمررل التر   مررو لم ررل األفر ا  الرر يو 

 .3151لعاح  ف ستيو
 

 إطار المعاينة 2.3.3
غ هرر   األسرر  م ت رر  هرر  ي  ر 169العي رر  ال ررام   مرو  لوتألفر 3155تكروو إتررا  المعاي رر  مرو هي رر   ررام   ترح تورر يثتا هرراح 

 كمررا تررح  3151تررا  لعي رر  مسرر  ال رروى العام رر  فررا هرراح إم ت رر  هرر  م تررا ك 161قرر  تررح اسررت  اح و   أسرر ل 531فيتررا سمعرر ل 
 .فا الم و   األولح مو هم    ا ت ا  العي    (PSUs)است  اح ا ه الوو ال كوو ال معاي   أول  

 
 حجم العينة 3.3.3

 15113و  فا ال بل الثالصأس ل  15131و  الثا اال بل اس ل فا  15151و  ال بل االولفا  أس ل 15959   غ ولح العي  
 .ال اسلفا ال بل اس ل 

 
 تصميم العينة 4.3.3

هي ر  مسر  ال روى العام ر  الر ي ي فر ه اللترا  الم كر ي لإلوصرا   ه ح غ ا  ما اتسرل فرا تصرم حهي   ا ا المس  تح تصم ح 
 . (س وعأ 52) ويص يتح ت في  المس  كل  بل مو أ باع الس   5661الف ستي ا سصو ل  و ك  م   أي ول 

 :ت ا اا ه ح م و تيوتح تصم ح العي   لتكوو تس    ه  و    ه وا    م ت م  تح ا 

 

  واسرتث يل م راتج هر    رل فيترا م ت ر  هر  161تمث ل سا ت را  هي ر  تس  ر  ه روا    م ت مر  تكو رل مرو  :المرحلة األولى
 .أس ل 11ه   األس  هو 

 

تمث ل سا ت ا  هي   ه وا    م ت م  مو األس  ضمو كل م ت   ه  م تا ل  وقر  ترح فرا كرل  و ل ا ت را   :المرحلة الثانية
فأكث   وأما م اتج  51أس ل مو كل م ت   ه  فيتا ه   األس   59تح ا ت ا  و أس ل فا م ت   الع  الواو ل   59ما مع ل  

 . أس 5ف   تح ا ت ا   51األس  هو  الع  التا   ل فيتا ه  
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 طبقات العينة 1.3.3
 :التال   تح تو كل العي   إلح تس ال ساست  اح المستو ال

 .(ساهتسا  ال  س م ت تيو اوصا يتيومواف    51)المواف    .5

 (.م  ح    كف  وض ) وع التلمل  .3
 

 دورية العينة 

  ( بل)م    ًا ولح م اتج الع  ثا ل فا كل  و ل   م ت   ه ( 161)كل  و ل مو  و ال ال وى العام    الل الس   تغتا 
ويص أو هي   األس  تس ح فا هي   ال و ل ل و تيو متتاليتيو   (العي   ال ام  )مو أس  م اتج الع  % 11ويص يتح ت  يل 

 . ومو سع اا يتح استث ا اا مو هي   ال و ل التال    ح ت  ل فا  و تيو متتاليتيوومو ثح تست ك  ل و تيو متتاليتيو ومو ث
 

 يو كل  و تيو متتاليتيو وبيو كل س تيو متتاليتيو مما ل  أث  فا لعل العي    ال فعال   ألغ اض % 11ا اك تك ا  
 . الم ا    وم اقس  التغي ال

 
  مستويات النشر6.3.3 
 . ول  ف ستيو .5

 (.J1مواف   سما فيتا ال  س   16)المواف    .3

 (.م  حو   و كف  وض ) وع التلمل   الم ت   .2
 

 حساب األوزان  2.3.3

  وهي   مس  ال وى ب ال كاضا الوتمال ا ت ا  الوو لفا العي   سأ   الم  و ( وو ل المعاي  ) ع   و و الوو ل اإلوصا    
ويص يتح فا الم و   األولح وساب و و م اتج الع    م و تيوالعام   اا هي   تس    ه  و    ه وا    م ت م   ال 

ساب و و األس ل مو كل اوت فا الم و   الثا    يتحو   (هي   ه وا    م ت م )ل م ت   ه  ساالهتما  ه ح اوتمال ا ت ا  ك
  وح و   ألولاا لا    ف وصل ه ح و و األس  ثح  ل  واصل ض ب و و الم و   األولح فا و و الم و   الث  م ت   ه 

وتكوو ف   التع يل اا التس    3151 باع هاح أت  ي ال األس  م تصف كل  بل مو   تع يل ا ه األو او ساالهتما  ه ح
 .ال تا ا لوسالتالا  وصل ه ح و و األس  (  وع التلمل  مواف  )
 

ثح   وح  تع يل ا ه األو او   المع لس ل ال تا ا كث  يتح اضاف  لكل ف   و و األأس وال ف 51ف ا  سال سس  لم ف األ
  (غ ل  ضف )الم ت    وتكوو ف   التع يل اا 3151 باع هاح أ  ي ال االف ا  م تصف كل  بل مو ساالهتما  ه ح ت

 .وسالتالا  وصل ه ح و و الف   ال تا ا (ف   51)ماس   الف ال العم ك  ال و   ( ثحأ   ك )الل س و 
 

 العمليات الميدانية 4.3
لر لك فررإو ضرماو ولررو  .  العم  رال المي ا  رر   أارح م اوررل ت فير  المسرر  للمرل ال  ا ررال المت وسر  مررو مصرا  اا األول رر  تمثرل

وقر  ا رتمل  لرك ه رح تروفي  .  م ومال ال لا  فا ا ه الم و   مو ال ضرا ا األساسر   الترا ترح العمرل ه يترا س ركل تفصري ا
م  ررال التعيرريو والترر  كب وترروفي  المسررت  مال الما  رر  الال مرر  أل ا  العمررل كررل المسررت  مال الف  رر  واإل ا كرر  سمررا فررا  لررك ه

 .سأفضل صو ل
 



7102مسح القوى العاملة الفلسطينية،   : PCBS 

 

 13 

 التدريب والتعيين 1.4.3
اسررتع اض الم رراكل التررا توالتتررا  ترر    والم رر فالل ساوثررال كررل  و ل مررو  و ال المسرر  ت كي كرر  فررا   ا رر   يررتح ه رر   و ل 

   .هم تح سكل  س  و ق  إل لا وآل ال إل ا  الم اسالل الساوثال فا المي او 
 

 جمع البيانات 3...2
ف ا  ال يو لش ساال اس سأس وب الم ا     11/15/3155 واال تتا   تا كخ 15/15/3151  تا كخالمس    ا ال  لمل  ال   تح 

لمل ال  ا ال ساست  اح  تح  ويص 3151لعاح   ول  ف ستيوسصو ل اهت ا    فا  وأقامواس وال فأكث   51أهما اح    غل
 (.J1)ال  س فا    ي ما تح است  اح االستما ال الو ق   وقتاع غ ل فا الضف  الغ ب   PC-tabletالت ل 

 
 اإلشراف والتدقيق الميداني 3...3

 الال م  واأل وال ا  موال  التع  مال تتوف  ويص   اً مسس المع ل ال ت  وفج مي ا  اً  والت سيج ال  ا ال لمل هم    ت في  يتح 

 .المي ا ا ل عمل

 ح ألت ل ف ما ي ص العمل ه PC-tablet تتح مو  الل وضل كاف  قواه  الت قيج ا لا والمكت ا  فإو هم    الت قيج
 .سويص  غتا كاف  الضواسط المت وس  وفج المعايي  التا تو  اا اإلستما ل اه ح ال   امج مسس 

   استما ال ال  س  ل صوص(J1) وف  اً  ت ق  ا  ك  اً  االستما ال يجق ت   الم  ف مل ال  ا ال و ق ا  ويص ت وحيتح ل 
 .وسب قواه  الت قيج المع ل مسس اً 

 ل مي ا  ا مو ق ل م سج الم  وع والم  فال وا  ا ل الم  وع واإلتالع ه ح سي  العمل والتأك  مو يتح همل  كا 
 .مي ا  ااإلستما ال الم ق   مكت  ا ومو أ ا  الساوثال 

 
 التدقيق المكتبي والترميز 3...4

وفررج الرر ليل ت ميرر  ال  رراي االقتصررا ي    سسرر ب اسررت  اح االسررتما ال الو ق رر   وثررح تررح(J1)  رر س ل الترر قيج المكت ررا ف ررط تررح
  ويص تررح تص يف ال  راي االقتصرا ي للم رل العرام يو والعرات يو (ال اسلالت     )   ت  اإلقتصا   الص اها الف ستي ا لش

كرر لك تررررح ت ميرر  المتررو ساالهتمررا  ه ررح التص يرررف الرر ولا .  ال ررامسهررو العمررل الرر ي سرر ج لتررح العمررل ه ررح مسررتوى الورر  
 .السا س  وتح ت مي  المت   ه ح مستوى الو  3115ل مترررو 

 

  معالجة البيانات 1.3
االسررتما ل ه ررح اللتررا  الكفررا  ترر   لمررل ال  ا ررال وت  ك تررا وبترر ا تث تصرر  هرر ل م اوررل ويررص يررتح لمررل وترر قيج تررح   ملرر  

وتتت رررب اررر ه الت   ررر  مترررا ل هال ررر  فرررا اسرررت  اح االلتررر ل وفترررح لالسرررتما ل لمع فررر  كافررر    وا   ررال ال  ا رررال فرررا م و ررر  واوررر ل
تح است  امتا فا لمل ال  ا ال فا ار ا المسر  المص    ويص  ال  ا ال المتوف ل ل وصول ه ح   ا ال صو و  و ق    مو

 .(J1)ال  س فا الضف  الغ ب   ساستث ا  
 

 برنامج االدخال وقواعد التدقيق ..1.1
ساستث ا   3152 ولاأل ه ح لمل   ا ال مس  ال وى العام   ساست  اح االلت ل الكف   فا ف ستيو مو   ا   ال بل   أ العمل

  اس     امج اإل  ال فا الضف    تتوك     امجاإل ا ل العام  ال  م  المع ومال وقتاع غ ل  ويص قامل ( J1) ال  س
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لمل   أ  3159  ومل   ا   ال بل األول لعاح فا اللتا  الكفا (Sql Server and Microsoft dot Net) الغ ب   
 .  وقتاع غ ل((J1)  ا  ال  سساستث)فا الضف  الغ ب    PC-tablet ال  ا ال ساست  اح الت ل

 

إلح ت   ص م اول ت في  المس   ويص ت وح الساوث  المي ا    سا  ال وت مي  ال  ا ال مو  PC-tablet ى است  اح االلت ل أ
 .  ا ل الم  وع مسا  لإلح إ سال ال  ا ال لمل ال  ا ال ه ح اللتا  الكفا وا   الل 

 

ويص   PC-tablet  فس ت     األلت لمكت ا  إست  اح  ف   تح إه ا     امج  (J1)لل العمل سالتوا ي مل ال  س ومو أ
ق ًا ه ح  فس ال اه ل ال اص    ال ال  ا ال التا تح لمعتا و  وكتح إ ست  ح  فس قاه ل ال  ا ال ال اص  ساأللت ل 

 .لت لساأل
 

 تنظيف البيانات ..2.1
 ا    لإللاسال التح تكوو  ا      الفووص ال ا مو  الل  ال  ا الت  يف سع  استكمال م و   اإل  ال والت قيج يتح 

ل ا  الم ى و  تا  الست  ا  ك و  ساأل تا  والت اقضال وتع ي ( SPSS)    امج است  اح  ام   مو  اللقواه  ت قيج ا 
 .تلتي    ا ال    ف  و ق    لاا ل ل ل ول  وال    ليتح

 
 استخراج النتائج 3.1.3

مو ا  ال ال  ا ال وت ق  تا وت   فتا مو أ   أ تا   يتح است  ا  ل اول  تا ج المس  و لك وفج قا م  سع  اإل تتا  
 .الل ول  التا أه ل مسس ا لت ا الغ ض
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 ال اسل لفصلا
 

 الجودة
 

  الدقة 1.4
ت لررل إلررح ترراقح  المعاي رر أ تررا  غيرر  و  أ تررا  المعاي رر   ررمل فوررص  قرر  ال  ا ررال لوا ررب متعرر  ل فررا المسرر  مررو أ   اررا 

و  ررمل ارر ا ال سررح ه ررح . اررح آثا اررا ه ررح الت رر ي الأ إلررح معرر الل االسررتلاس  فررا المسرر  و العمررل وأ وال المسرر   ساإلضرراف  
 :ا تا

 
 أخطاء المعاينة 1.1.4

لوو ال ملتمرل ال  اسر   ولر لك مرو   امالً   تيل  الست  اح هي   ول س وص اً  سأ تا  المعاي  إو   ا ال ا ا المس  تتأث  
اررح التسررايو أل وسررابوقرر  تررح .  المتكرر   تررو  فرر و  هررو ال رر ح الو    رر  التررا  توقررل الوصررول ه يتررا مررو  ررالل التعرر ا ال

و مل الت  كر   وال يولر  إ ركال   فرا مسرتو ال ال  ر  ل ت ر ي ال المر كو ل فرا ل اول وساسال التساي ويص تح إ فا المت  ال 
 .  وه ح مستوى مواف ال الضف  الغ ب   وقتاع غ ل ول  ف ستيوالت  ك  ه ح مستوى 

 
 أخطاء غير المعاينة 2.1.4

أو إ  الترا والترا  مكرو فترا ممك ر  الور وص فرا كرل م اورل ت فير  الم ر وع   رالل لمرل ال  ا رال  المعاي ر أ تا  غير  أما 
. وأ ترررا  إ  رررال ال  ا رررال( الساورررص)  وأ ترررا  الم ا  ررر  (المسوررروص)إلمالترررا سأ ترررا  هررر ح االسرررتلاس   وأ ترررا  االسرررتلاس  

مكثفًا  وت  ك تح ه ح ك ف   إلر ا   ولتفا ي األ تا  والو  مو تأثي اا ف     لل لتو  ك ي ل مو  الل ت  كب الساوثيو ت  كساً 
واألمو  التا يلرب اتساهترا أث را  إلر ا  الم ا  ر   واألمرو  الترا يلرب تل  ترا  وترح إلر ا  سعرض التمرا كو العم  ر  الم اسالل  

إال أو ا ه األ تا  ت ل تر  كل ًا ويرص تتر اكح ال  ر ل لر ى الف كرج المير ا ا سصرو ل متر  ل  .  وال   ك   الل ال و ل الت  ك   
مررو سرراوثيو  ا مرريو وغيرر   ا مرريو   ومرروو  ررإل ا  العمررل فررا كررل  و ل مررو  و ال  ال سرر ما وأو ف كررج العمررل الميرر ا ا يتررألف

 .المس 
 

ألول رك المت ر ميو سالسرو ويرص  اً هر ح مع فر  همر  المسوروص  صوصر الالمير ا   الح اإل ركال ال الترا والترل الساوثرمو أا
كرا وا  عتمرر وو ه رح األورر اص الترا مرر ل سررالملتمل فرا ت رر ي  أهمرا اح فررا  رل هرر ح ترروف  وثرا ج تورر   ترا كخ المرر ال  سرراليوح 

كما أو االستلاس  لسعض المتغي ال مثل ه   أ اح العمل فا ال رت  الماضرا وم ر ا  األلر ل اليوم ر  أو األسر وه   .  وال ت 
األول يتمثل فا كروو األمرو  المال ر  واور ل :   كا ل غي   ق    فا سعض األو او  وق   عو   لك لس  يو    سييوأو ال ت ك

فرا كرل المسرو  اإلوصرا     أمرا السر ب الثرا ا ف ر   عرو   قر  ال تعترا   ا رال  ق  ر     لر  هال ر مو األمو  الوساس  الترا 
سووص الواو  يليب ه ح لم ل األس    المتع    سأف ا  أسر ل المسوروص الر ي لت  ع  ال  اس  التا تل ى ساإل اس   ويص أو الم

 .ي توي ست  ع  الوال ه ح ه ح ال ق  فا سعض التفاصيل ال اص  سساهال العمل وأ اح العمل واألل ل اليوم  
 

 ل ررالل  كررا   السررك   هرر ح ولررو  األسرر ل فررا الوورر ل  وقرر  صرراوب مل كررال المسرر  أ تررا  هرر ح االسررتلاس  ويررص  ررك ل والرر 
وتعت ر  ار ه % 51.3وق    غرل  سرس  هر ح االسرتلاس  اإللمال ر  . ه ح مو واالل ه ح االستلاس ال سس  األ  الساوث  المي ا  

وارا % 2.0كر لك   غرل  سرس  وراالل الر فض   سر ك  الترا ت فر  فرا اللترا سالمسرو  األ ترح م ا  تترام  فض  إ ا مرا  ال سس 
 .واضو  لح كوو استما ل المس إ   لك  عو  اا اللتا  و س ك  التا ي فسالم ا    مل المسو  األ  س  اً  سس  م  فض  
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 معدالت االجابة 3.1.4 
أسر ل  ( 32,531)  وب رغ هر   األسر  الترا ترح اسرت فا    ا اتترا ( برل  و الأ)  فرا ف سرتيوأس ل ممث   ( 21,321)تح ا ت ا  

وقرر  لرر ى تعرر يل األو او ه ررح مسررتوى تس ررال   سرر ل فررا قترراع غرر لأ (5,125)وأسرر ل فررا الضررف  الغ ب رر   ( 51,953)م تررا 
وفرا قتراع % 5311التصم ح لتع يل تأثي   سرب وراالل الر فض وهر ح التلراوب  وب غرل  سرس  التلراوب فرا الضرف  الغ ب ر  

 %.6311غ ل 

 
 وزيادة الشمول عدم االستجابةو  االستجابة حاالت

 

 :االستجابة وعدم االستجابةمعادالت 
 x511%     ملموع واالل  كا ل ال مول=  سس  أ تا   كا ل ال مول 

ه   واالل العي   األص                                  
 =5116%   

 x   511% ملموع واالل ه ح االستلاس =   سس  ه ح االستلاس  
العي   الصاف                                    

   =51.3%  

(واالل  كا ل ال مول )  –العي   األص    = العي   الصاف     
         سس  ه ح االستلاس  -% 511=  سس  االستلاس  

 =51.5%     

 

:معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان   



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.  

 

  

 عدد الحاالت وزيادة الشمول عدم االستجابةو  االستجابة حاالت
 73,071 االس  المكتم  

  حاالت عدم االستجابة

 416 س ل مساف لاأل

 0,817 و  فا ال يلال أ

 806  فض التعاوو 

 29 لح يتوف  مع ومال

 211   ى أ

  حاالت زيادة الشمول

 606 وو ل غي  مولو ل

 7,690 اول وو ل غي  مأ

 03,003 (حجم العينة الكلي ) المجموع 
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 ويص أو

  wi  .iس ل الو و األولا ق ل التع يل لش  :  
    g :ف   التع يل وسب المواف   و  وع التلمل. 
    fg :   معامل تع يل الو و وسب الفg. 

ng
wi   :   ملموع األو او فا الفg  

 cgo
wi

.
 و او واالل  كا ل  مولملموع أ:  

rg
wi    :و او واالل االستلاس ملموع أ 
 ساست  اح المعا ل  التال  (  'iw) لكل ف   وفا ال تا    وصل ه ح الو و ال تا ا لالس ل  fgيلا  إيتح 

                        
fgiwiiw *'  

 
 مقارنة البيانات 2.4

سالم تج اإلوصا ا إ  ال    مرو أو تتروف  فرا اإلوصرا ال سرم  الم ا  ر  مرل مصرا   أ ر ى ومرل فتر ال ا ا المع ا  م تسط 
الررح ولررو   3151وا ررا ال  تررا ج ال  ا ررال ال ررت ك  لعرراح   .لتو رر الل ت رروح ه ررح أسرراس الم ا  رر  م  رر  أ رر ى  فررالكثي  مررو ا

معر ل الم را ك  : ال   سر  الارح المت ر ال  3159ل لتا لعاح   ت اسج وم ت    فا ال  ا ال م ا    مل ال  ا ال ال ت ك  الم ا 
 .والمستعم الفا ال وى العام    ومع ل الستال   وه   العام يو فا اس  يل 
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBSم 

Numbersالعدد Percentageالنسبة

Q1-
2017

Q2-
2017

Q3-
2017

Q4-
2017

2017Q1-2017Q2-2017Q3-2017Q4-20172017

 Participants in Labour Force  1,325,400  1,335,800  1,348,200  1,306,900 45.645.246.345.645.71,310,700داخل القوى العاملة المشاركة

Employment     948,700     966,500     949,800     924,900    72.870.870.472.371.6953,800العاملين

Unemployment     376,700     369,400     398,400     382,000    27.229.229.627.728.4356,900العاطلين عن العمل

*Employed in Agriculture, Fishing and Forestry       63,500       64,500       60,000      64,700      6.87.06.36.76.765,000*العاملين في الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

*Employed in Mining, Quarrying and Manufacturing     123,600     125,100     121,100     121,000    13.413.112.813.013.1127,300*العاملين في التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

*Employed of employed in Construction     162,300     166,000     171,300     150,800    16.916.418.117.217.2160,800*العاملين في البناء والتشييد

*Employed in Commerce, Hotels & Restaurants     203,800     206,700     213,400     197,500    20.821.522.521.521.6197,600العاملين في التجارة والمطاعم والفنادق*

*Employed in Transportation, Storage & Communication       61,800       58,200       63,400      63,900      6.56.96.76.06.561,600العاملين في النقل والتخزين واالتصاالت*

*Employed in Services and Other Branches     330,700     343,200     317,400     322,800    35.735.133.535.634.9339,400العاملين في الخدمات والفروع األخرى*

Employed in Israel & Settlements     122,700     118,100     120,600     120,600    13.813.112.712.313.0131,300العاملين في إسرائيل والمستعمرات 

*Employers        61,600       67,500       63,500      57,200      6.16.26.77.06.558,300*صاحب عمل

*Self  Employed     175,600     175,700     177,600     174,500    18.319.018.818.218.6174,500*يعمل لحسابه

*Wage Employees     665,700     675,600     659,500     649,500    71.370.569.770.170.4678,400*مستخدم بأجر

*Unpaid Family Members       42,800       44,900       46,000      39,500      4.34.34.94.74.540,500*عضو أسرة بدون أجر

:Note:مالحظة

*: Workers who worked abroad are excluded

 Q :تعني الربع من السنة، فمثاًل :Q1-2017 2017 تعني الربع األول من عام Q: Quarter, Example:  Q1-2017 means: First Quarter of 2017

2017 سنة فأكثر في فلسطين، 15التغيرات األساسية التي طرأت على القوى العاملة لألفراد : 1جدول 

Table 1: Basic Changes in the Labour Force Indicators Aged 15 Years and Above in Palestine During, 2017

Indicatorsالمؤشرات

ال يشمل العاملين خارج البالد *:

 51



 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBSم 

Numbersالعدد Percentageالنسبة

Q1-
2017

Q2-
2017

Q3-
2017

Q4-
2017

2017Q1-2017Q2-2017Q3-2017Q4-20172017

 Participants in Labour Force  823,600  826,700  833,600  820,700 45.645.846.245.545.8813,500داخل القوى العاملة المشاركة

Employment  669,600  686,600  676,500  653,800 81.379.781.183.181.3661,700العاملين

Unemployment  154,000  140,100  157,100  166,900 18.720.318.916.918.7151,800العاطلين عن العمل

*Employed in Agriculture, Fishing and Forestry    48,600    47,200    45,000    50,900   7.87.86.76.97.351,300*العاملين في الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

*Employed in Mining, Quarrying and Manufacturing  106,500  108,600  105,500  103,500 16.415.915.715.916.0108,500*العاملين في التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

*Employed of employed in Construction  146,100  152,600  155,200  135,500 21.320.823.022.321.9140,800*العاملين في البناء والتشييد

*Employed in Commerce, Hotels & Restaurants  145,000  150,000  154,200  140,000 20.621.522.921.921.7135,800العاملين في التجارة والمطاعم والفنادق*

*Employed in Transportation, Storage & Communication    38,300    33,700    37,300    42,600   6.06.65.54.95.739,600العاملين في النقل والتخزين واالتصاالت*

*Employed in Services and Other Branches  182,500  192,300  176,600  177,500 27.827.326.228.127.4183,700العاملين في الخدمات والفروع األخرى*

Employed in Israel & Settlements  122,700  118,100  120,600  120,600 19.918.617.917.318.4131,300العاملين في إسرائيل والمستعمرات 

*Employers     52,100    57,900    53,400    48,200   7.47.47.98.57.848,700*صاحب عمل

*Self  Employed  136,000  137,900  135,000  137,900 20.221.220.020.120.4133,300*يعمل لحسابه

*Wage Employees  444,700  452,100  449,000  432,300 67.566.566.666.166.7445,500*مستخدم بأجر

*Unpaid Family Members    34,200    36,500    36,400    31,600   4.94.95.45.35.132,200*عضو أسرة بدون أجر

:Note:مالحظة

*: Workers who worked abroad are excluded

 Q :تعني الربع من السنة، فمثاًل :Q1-2017 2017 تعني الربع األول من عام Q: Quarter, Example:Q1-2017 means: First Quarter of 2017

ال يشمل العاملين خارج البالد *:

2017 سنة فأكثر في الضفة الغربية، 15التغيرات األساسية التي طرأت على القوى العاملة لألفراد : (تابع) 1جدول 

Table 1 (Cont.): Basic Changes in the Labour Force Indicators Aged 15 Years and Above in the West Bank During, 2017

Indicatorsالمؤشرات
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBSم 

Numbersالعدد Percentageالنسبة

Q1-
2017

Q2-
2017

Q3-
2017

Q4-
2017

2017Q1-2017Q2-2017Q3-2017Q4-20172017

501,800  509,200  514,600  486,200 45.744.346.545.745.5497,200داخل القوى العاملة المشاركة  Participants in Labour Force 

279,100  279,900  273,300  271,100 58.855.853.155.055.6292,100العاملين  Employment

222,700  229,300  241,300  215,100 41.244.246.945.044.4205,100العاطلين عن العمل  Unemployment

*Employed in Agriculture, Fishing and Forestry   14,900    17,300    15,000    13,800   4.75.15.56.25.413,700*العاملين في الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

*Employed in Mining, Quarrying and Manufacturing   17,100    16,500    15,600    17,500   6.46.55.75.96.118,800*العاملين في التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

*Employed of employed in Construction   16,200    13,400    16,100    15,300   6.95.75.94.85.820,000*العاملين في البناء والتشييد

*Employed in Commerce, Hotels & Restaurants   58,800    56,700    59,200    57,500   21.221.221.720.321.161,800العاملين في التجارة والمطاعم والفنادق*

*Employed in Transportation, Storage & Communication   23,500    24,500    26,100    21,300   7.57.99.68.88.422,000العاملين في النقل والتخزين واالتصاالت*

148,200  150,900  140,800  145,300 53.353.751.654.053.2155,700العاملين في الخدمات والفروع األخرى*  Employed in Services and Other Branches*

Employed in Israel & Settlements----------العاملين في إسرائيل والمستعمرات 

*Employers      9,500      9,600    10,100      9,000     3.23.33.73.43.49,600*صاحب عمل

*Self  Employed   39,600    37,800    42,600    36,600   14.113.515.613.514.241,200*يعمل لحسابه

221,000  223,500  210,500  217,200 79.880.277.180.079.3232,900*مستخدم بأجر  Wage Employees*

*Unpaid Family Members     8,600      8,400      9,600      7,900     2.92.93.53.03.18,300*عضو أسرة بدون أجر

:Note:مالحظة

*: Workers who worked abroad are excluded

 Q :تعني الربع من السنة، فمثاًل :Q1-2017 2017 تعني الربع األول من عام Q: Quarter, Example:  Q1-2017 means: First Quarter of 2017

ال يشمل العاملين خارج البالد *:

2017 سنة فأكثر في قطاع غزة، 15التغيرات األساسية التي طرأت على القوى العاملة لألفراد : (تابع) 1جدول 

Table 1 (Cont.): Basic Changes in the Labour Force Indicators Aged 15 Years and Above in Gaza Strip During, 2017

Indicatorsالمؤشرات
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unempl-

oymentTotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1558.92.438.710052.547.510015-24

34-2573.02.624.410091.58.510025-34

44-3585.51.712.810092.57.510035-44

54-4585.11.313.610086.813.210045-54

64-5583.41.215.410057.342.710055-64

65+92.70.46.910012.187.9100+65

 74.72.123.210071.628.4100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1527.71.570.810012.687.410015-24

34-2539.61.459.010032.367.710025-34

44-3570.00.529.510024.175.910035-44

54-4587.60.212.210017.982.110045-54

64-5591.11.17.81009.091.010055-64

65+100.0--1001.498.6100+65

50.71.148.210019.280.8100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1553.02.344.710033.067.010015-24

34-2564.42.333.310062.337.710025-34

44-3582.31.516.210058.641.410035-44

54-4585.51.213.310053.346.710045-54

64-5584.31.214.510033.766.310055-64

65+93.60.46.01006.393.7100+65

 69.71.928.410045.754.3100Totalالمجموع

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by 

Sex, Age and Labour Force Status, 2017
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unempl-

oyment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1571.02.326.710054.645.410015-24

34-2582.42.415.210091.58.510025-34

44-3588.21.99.910093.16.910035-44

54-4589.31.59.210088.911.110045-54

64-5586.81.511.710062.437.610055-64

65+94.20.55.310014.885.2100+65

 82.42.015.610073.226.8100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1543.91.055.110011.089.010015-24

34-2554.61.244.210028.471.610025-34

44-3586.30.713.010023.077.010035-44

54-4596.40.23.410017.482.610045-54

64-5596.21.42.410010.389.710055-64

65+100.0--1001.998.1100+65

67.00.932.110017.582.5100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1566.72.131.210033.466.610015-24

34-2576.02.121.910060.639.410025-34

44-3587.81.710.510058.541.510035-44

54-4590.41.38.310054.345.710045-54

64-5588.11.510.410037.063.010055-64

65+95.00.44.61007.892.2100+65

 79.51.818.710045.854.2100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 3جدول 

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

Table 3: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from the West Bank 

by Sex, Age and Labour Force Status, 2017
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1538.72.758.610049.450.610015-24

34-2558.52.938.610091.68.410025-34

44-3580.61.517.910091.48.610035-44

54-4576.21.022.810082.517.510045-54

64-5574.70.724.610047.852.210055-64

65+86.1-13.91006.893.2100+65

 61.22.236.610068.931.1100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1510.21.987.910014.985.110015-24

34-2523.01.675.410038.062.010025-34

44-3544.90.254.910026.074.010035-44

54-4571.60.428.010018.881.210045-54

64-5576.8-23.21006.793.310055-64

65+100.0--1000.499.6100+65

29.61.369.110021.978.1100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1532.32.565.210032.567.510015-24

34-2548.22.549.310064.935.110025-34

44-3572.71.226.110058.741.310035-44

54-4575.40.923.710051.448.610045-54

64-5575.00.624.410027.672.410055-64

65+87.1-12.91003.396.7100+65

 53.62.044.410045.554.5100Totalالمجموع

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2017 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 4 جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza Strip by 

Sex, Age and Labour Force Status, 2017
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employmen

t

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

075.31.922.810019.980.11000

6-170.82.426.810067.232.81001-6

9-774.72.123.210071.228.81007-9

12-1073.02.424.610073.027.010010-12

13+78.41.520.110074.425.6100+13

74.72.123.210071.628.4100Totalالمجموع

Femalesإناث

090.3-9.71002.797.31000

6-184.70.514.81008.092.01001-6

9-773.90.625.51007.192.91007-9

12-1061.51.237.31007.792.310010-12

13+44.31.154.610046.553.5100+13

50.71.148.210019.280.8100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

079.71.418.91006.993.11000

6-172.02.225.810040.359.71001-6

9-774.62.023.410043.456.61007-9

12-1071.92.325.810040.959.110010-12

13+64.51.434.110059.940.1100+13

69.71.928.410045.754.3100Totalالمجموع

الجنس وعدد 
السنوات 
الدراسية

Sex and 

Years of  

Schooling   

 Labour Force Status

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by 

Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2017
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

084.31.014.710019.380.71000

6-177.92.819.310065.834.21001-6

9-780.52.217.310073.426.61007-9

12-1081.42.016.610076.024.010010-12

13+87.41.611.010075.124.9100+13

82.42.015.610073.226.8100Totalالمجموع

Femalesإناث

0100.0--1003.396.71000

6-197.60.61.81008.491.61001-6

9-796.20.83.01006.893.21007-9

12-1087.31.611.11007.692.410010-12

13+56.80.842.410042.657.4100+13

67.00.932.110017.582.5100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

090.00.69.41006.993.11000

6-180.12.517.410037.462.61001-6

9-781.42.216.410045.354.71007-9

12-1081.82.016.210043.556.510010-12

13+75.41.323.310057.842.2100+13

79.51.818.710045.854.2100Totalالمجموع

Sex and 

Years of  

Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

2017 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from the West Bank 

by Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2017
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

061.23.435.410021.178.91000

6-158.81.739.510069.730.31001-6

9-762.11.936.010066.833.21007-9

12-1056.63.240.210067.832.210010-12

13+66.31.532.210073.426.6100+13

61.22.236.610068.931.1100Totalالمجموع

Femalesإناث

0----1.598.51000

6-135.7-64.31006.893.21001-6

9-740.20.459.41007.692.41007-9

12-1025.00.674.41007.992.110010-12

13+29.51.569.010052.147.9100+13

29.61.369.110021.978.1100Totalالمجموع

 Bothكال الجنسين

Sexes 058.62.938.51006.993.11000

6-157.61.640.810046.953.11001-6

9-760.21.838.010039.860.21007-9

12-1053.02.944.110036.663.410010-12

13+50.91.547.610062.637.4100+13

53.62.044.410045.554.5100Totalالمجموع

Sex and 

Years of  

Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

2017 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza Strip by 

Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2017
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العالقة بقوة العمل والجنس        

مإذمإذمإذمإذمإذمإذمإذ
MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

West Bankالضفة الغربية

 86.261.881.10.10.20.113.738.018.810010010076.020.949.024.079.151.0100100100Jeninجنين

79.261.875.43.22.23.017.636.021.610010010076.021.949.424.078.150.6100100100Tubas and Northern Valleysطوباس واألغوار 

 84.670.181.82.21.12.013.228.816.210010010072.017.745.228.082.354.8100100100Tulkarmطولكرم

 82.067.079.11.91.01.716.132.019.210010010077.519.248.722.580.851.3100100100Nablusنابلس

89.171.386.03.72.73.67.226.010.410010010078.818.750.821.281.349.2100100100Qalqiliyaقلقيلية

85.177.283.70.30.40.314.622.416.010010010069.216.443.530.883.656.5100100100Salfitسلفيت

0.115.518.115.910010010068.314.341.631.785.758.4100100100Ramallah & Al-Bireh-84.381.984.00.2رام هللا والبيرة

0.212.327.215.510010010070.519.144.629.580.955.4100100100Jericho & AL Aghwar-87.572.884.30.2أريحا واألغوار

0.310.817.511.610010010056.46.730.443.693.369.6100100100Jerusalem-88.982.588.10.3القدس

 72.064.170.210.93.79.317.132.220.510010010075.923.150.224.176.949.8100100100Bethlehemبيت لحم

79.561.076.11.50.51.319.038.522.610010010076.918.748.823.181.351.2100100100Hebronالخليل

82.467.079.52.00.91.815.632.118.710010010073.217.545.826.882.554.2100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

62.929.754.92.20.91.934.969.443.210010010070.322.746.829.777.353.2100100100North Gazaشمال غزة

 66.530.858.91.30.81.232.268.439.910010010067.618.042.732.482.057.3100100100Gazaغزة

56.034.449.91.00.50.943.065.149.210010010066.425.746.133.674.353.9100100100Dier Al-Balahدير البلح

56.625.749.43.01.32.640.473.048.010010010069.622.947.130.477.152.9100100100Khan Yunisخانيونس

56.826.748.84.93.54.538.369.846.710010010071.725.848.628.374.251.4100100100Rafahرفح

61.229.653.62.21.32.036.669.144.410010010068.921.945.531.178.154.5100100100Totalالمجموع

74.750.769.72.11.11.923.248.228.410010010071.619.245.728.480.854.3100100100Palestineفلسطين

M: Maleذكور: ذ

F: Femaleاناث: إ

T: Totalالمجموع: م

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unemployment

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والعالقة بقوة العمل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by Region, Governorate, Labour Force Status and Sex, 2017

TotalInside LFOutside LFTotal

المجموع

 Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

بطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Labour Force Status and Sex

خارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموع
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

00.20.20.80.40.75.50.40

6-16.26.612.715.921.725.310.21-6

9-723.617.723.623.524.424.321.87-9

12-1051.138.137.433.123.218.139.410-12

13+18.937.425.527.130.026.828.213+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0-0.10.61.66.629.80.70

6-10.40.56.211.924.924.03.91-6

9-72.33.210.715.214.813.66.37-9

12-1019.211.419.316.617.013.315.610-12

13+78.184.863.254.736.719.373.513+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.10.20.70.61.48.50.50

6-15.15.011.415.322.125.28.91-6

9-719.614.021.022.223.123.018.67-9

12-1045.231.333.730.422.417.534.510-12

13+30.049.533.231.531.025.837.513+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

Table 9: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above Participants in the 

Labour Force from Palestine by Sex, Years of Schooling and Age, 2017

2017 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 9جدول 

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

00.2-0.80.50.55.40.40

6-14.66.412.715.223.727.710.11-6

9-725.119.525.823.225.924.623.37-9

12-1053.838.940.136.222.514.541.110-12

13+16.335.220.624.927.427.825.113+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0-0.10.71.68.332.91.00

6-1-0.68.215.028.826.55.41-6

9-71.72.910.816.515.213.06.87-9

12-1020.311.819.816.917.010.016.210-12

13+78.084.660.550.030.717.670.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.20.00.80.71.59.10.50

6-13.85.111.915.224.427.59.21-6

9-721.315.722.922.224.523.020.27-9

12-1048.432.736.233.221.813.936.410-12

13+26.346.528.228.727.826.533.713+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

Table 10: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above Participants 

in the Labour Force from the West Bank by Sex, Years of Schooling and Age, 2017

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة من الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات 15التوزيع النسبي لألفراد : 10جدول 
2017الدراسية  والعمر، 

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

00.10.40.70.31.05.80.40

6-18.86.912.517.416.814.910.51-6

9-721.215.019.624.120.623.419.17-9

12-1046.836.832.526.425.033.836.510-12

13+23.140.934.731.836.622.133.513+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0--0.41.72.0-0.30

6-10.80.43.36.314.1-1.81-6

9-73.03.510.413.013.718.95.87-9

12-1018.111.018.616.117.145.914.810-12

13+78.185.167.362.953.135.277.313+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.10.30.70.51.25.40.40

6-17.05.010.515.416.513.88.41-6

9-717.111.717.622.119.823.115.97-9

12-1040.329.329.424.524.134.631.310-12

13+35.553.741.837.538.423.144.013+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة من قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 11جدول 
2017

Table 11: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above Participants in the 

Labour Force from Gaza Strip by Sex, Years of Schooling and Age, 2017

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

37.3Never Married-92.641.62.40.90.3لم يتزوج أبدًا

7.357.997.198.798.996.862.3Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*0.10.50.50.40.83.20.4*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

81.442.017.915.914.516.341.7Never Marriedلم يتزوج أبدًا

17.253.775.274.266.547.952.9Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*1.44.36.99.919.035.85.4*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

90.541.75.63.32.12.038.2Never Marriedلم يتزوج أبدًا

9.156.892.794.794.790.760.4Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*0.41.51.72.03.27.31.4*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

39.0Never Married-95.747.93.00.90.4لم يتزوج أبدًا

4.251.796.698.698.897.060.7Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*0.10.40.40.50.83.00.3*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

88.148.720.118.317.317.944.8Never Marriedلم يتزوج أبدًا

10.647.572.972.461.152.949.5Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*1.33.87.09.321.629.25.7*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

94.548.16.33.62.72.540.1Never Marriedلم يتزوج أبدًا

5.250.892.094.693.891.058.6Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*0.31.11.71.83.56.51.3*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة من فلسطين حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 12جدول 

2017 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة من الضفة الغربية حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 13جدول 

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

Table 13: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above Participants in the 

Labour Force from the West Bank by Sex, Marital Status and Age, 2017

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

Table 12: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above Participants in the 

Labour Force from Palestine by Sex, Marital Status and Age, 2017

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+

Age

Including divorced, widowed and separated :(*)تشمل المطلق واألرمل والمنفصل: (*)

Including divorced, widowed and separated :(*)تشمل المطلق واألرمل والمنفصل: (*)

65+ 24-1534-2544-3554-4564-55

64
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

34.3Never Married--87.532.01.30.8لم يتزوج أبدًا

12.567.398.298.899.096.165.2Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*0.00.70.50.41.03.90.5*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

37.6Never Married-74.134.514.511.66.5لم يتزوج أبدًا

57.2Currently Married-24.460.678.977.281.5متزوج حاليًا

Other*5.2-1.54.96.611.212.0*أخرى

100Total-100100100100100المجموع

Both Sexesكال الجنسين

35.1Never Married-84.532.74.22.70.8لم يتزوج أبدًا

15.265.493.994.996.989.563.3Currently Marriedمتزوج حاليًا

Other*0.31.91.92.42.310.51.6*أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Including divorced, widowed and separated :(*)تشمل المطلق واألرمل والمنفصل: (*)

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

2017 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة من قطاع غزة حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above Participants in 

the Labour Force from Gaza Strip by Sex, Marital Status and Age, 2017

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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SexالجنسSexالجنس

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

70.417.544.315.731.618.8Refugeeالجئ

74.217.446.315.632.218.7Non-Refugeeغير الجئ

73.217.545.815.632.118.7Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

68.324.246.537.668.145.5Refugeeالجئ

69.917.443.734.871.842.1Non-Refugeeغير الجئ

68.921.945.536.669.144.4Totalالمجموع

 Palestineفلسطين

69.221.645.628.856.535.3Refugeeالجئ

73.217.445.819.541.023.5Non-Refugeeغير الجئ

71.619.245.723.248.228.4Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

73.317.746.015.630.918.5Urbanحضر

73.717.045.715.035.718.8Ruralريف

70.016.443.518.828.420.6Refugee Campsمخيمات الالجئين

73.217.545.815.632.118.7Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

69.321.945.735.768.743.6Urbanحضر

66.517.442.141.174.247.9Ruralريف

67.022.745.240.470.347.8Refugee Campsمخيمات الالجئين

68.921.945.536.669.144.4Totalالمجموع

 Palestineفلسطين

71.619.545.923.849.129.1Urbanحضر

73.317.045.416.338.020.3Ruralريف

68.120.444.632.257.738.0Refugee Campsمخيمات الالجئين

71.619.245.723.248.228.4Totalالمجموع

 سنة فأكثر من فلسطين حسب 15نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد : 15جدول 
2017المنطقة وحالة اللجوء ونوع التجمع والجنس، 

Table 15: Labour Force Participation Rate and Unemployment Rate Among labour Force 

Participants of Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by Region, Refugee 

Status, Type of locality and Sex, 2017

   Region and Type of locality المنطقة ونوع التجمع  

 Region, Refugee Statusالمنطقة وحالة اللجوء ونوع التجمع

and Type of locality

معدل البطالةنسبة المشاركة في القوى العاملة

  Region and Refugee Statusالمنطقة وحالة اللجوء 

Labour Force Participation RateUnemployment Rate
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المجموعإسرائيل والمستعمراتقطاع غزةالضفة الغربية
West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

21.5100West Bank-78.5الضفة الغربية

100Gaza Strip-0.199.9قطاع غزة

55.030.015.0100Palestineفلسطين

Femalesإناث

1.9100West Bank-98.1الضفة الغربية

100Gaza Strip-0.399.7قطاع غزة

72.526.11.4100Palestineفلسطين

Both Sexesكال الجنسين

18.4100West Bank-81.6الضفة الغربية

100Gaza Strip-0.199.9قطاع غزة

57.629.413.0100Palestineفلسطين

Place of Work

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمنطقة ومكان العمل،15التوزيع النسبي للعاملين : 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Region and Place of Work, 2017

الجنس والمنطقة
مكان العمل

 Sex and Region
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مكان العمل
المجموعوالمستعمرات إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

6.75.87.66.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

17.46.513.013.5Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

15.86.662.520.0Constructionالبناء والتشييد

26.623.211.123.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.49.42.47.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

26.148.53.429.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

9.52.68.27.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.23.88.610.7Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.80.76.20.9Constructionالبناء والتشييد

13.66.918.911.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

2.4Transportation, Storage & Communication-2.61.8النقل والتخزين واالتصاالت

60.384.258.166.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

7.25.47.66.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.66.113.013.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

12.95.861.617.2Constructionالبناء والتشييد

24.121.011.221.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

6.58.42.46.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

32.753.34.234.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Place of Work

Sex and Economic Activity   الجنس والنشاط االقتصادي

Table 17: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Economic Activity and Place of Work, 2017

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 17جدول 
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مكان العمل
المجموعوالمستعمرات إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

7.66.9Agriculture, Hunting & Fishing-6.7الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.016.5Mining, Quarrying & Manufacturing-17.5التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

62.525.8Construction-15.8البناء والتشييد

11.123.2Commerce, Hotels & Restaurants-26.6التجارة والمطاعم والفنادق

2.46.3Transportation, Storage & Communication-7.4النقل والتخزين واالتصاالت

3.421.3Services & Other Branches-26.0الخدمات والفروع األخرى

100100Total-100المجموع

Femalesإناث

8.29.5Agriculture, Hunting & Fishing-9.5الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

8.613.1Mining, Quarrying & Manufacturing-13.2التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

6.20.9Construction-0.8البناء والتشييد

18.913.7Commerce, Hotels & Restaurants-13.6التجارة والمطاعم والفنادق

0.02.5Transportation, Storage & Communication-2.5النقل والتخزين واالتصاالت

58.160.3Services & Other Branches-60.4الخدمات والفروع األخرى

100100Total-100المجموع

Both Sexesكال الجنسين

7.67.3Agriculture, Hunting & Fishing-7.2الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.016.0Mining, Quarrying & Manufacturing-16.6التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

61.621.9Construction-12.9البناء والتشييد

11.221.7Commerce, Hotels & Restaurants-24.1التجارة والمطاعم والفنادق

2.45.7Transportation, Storage & Communication-6.5النقل والتخزين واالتصاالت

4.227.4Services & Other Branches-32.7الخدمات والفروع األخرى

100100Total-100المجموع

الجنس
إناثذكور

MalesFemales

5.82.65.4Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

6.53.86.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

6.60.75.8Constructionالبناء والتشييد

23.36.921.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

9.42.18.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

48.483.953.2Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100Totalالمجموع

  Economic Activityالنشاط االقتصادي 

2017 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 19جدول 
Table 19: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza 

Strip by Economic Activity and Sex, 2017

Sex

المجموع
Total

Place of Work

  Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي 

2017 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 18جدول 
Table 18: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from the 

West Bank by  Sex, Economic Activity and Place of Work, 2017
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المجموعوالمستعمرات إسرائيلقطاع غزةالغربية الضفة
West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

00.50.50.20.40

6-19.310.011.19.81-6

9-721.919.326.321.87-9

12-1038.934.547.138.810-12

13+29.435.715.329.2+13

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

01.40.41.91.20

6-17.82.19.96.41-6

9-79.77.611.29.17-9

12-1021.112.329.518.910-12

13+60.077.647.564.4+13

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.60.40.30.50

6-19.08.911.19.21-6

9-719.617.826.119.97-9

12-1035.531.646.835.810-12

13+35.341.315.734.6+13

100100100100Totalالمجموع

Sex and Years of 

Schooling

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above 

from Palestine by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2017

Place of Workمكان العمل
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المجموعوالمستعمرات إسرائيلقطاع غزةالغربية الضفة
West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

00.5-0.20.40

6-19.3-11.19.71-6

9-721.9-26.322.87-9

12-1038.9-47.140.710-12

13+29.4-15.326.4+13

100100Total-100المجموع

Femalesإناث

01.4-1.91.50

6-17.8-9.97.91-6

9-79.7-11.29.77-9

12-1021.1-29.521.210-12

13+60.0-47.559.7+13

100100Total-100المجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.6-0.30.60

6-19.0-11.19.41-6

9-719.6-26.120.87-9

12-1035.6-46.837.610-12

13+35.2-15.731.6+13

100100Total-100المجموع

Sexالجنس

المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotal

00.50.40.4

6-110.02.18.9

9-719.37.617.7

12-1034.512.231.6

13+35.777.741.4

100100100المجموع

+13

Total

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

2017 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

the West Bank by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2017

Place of Workمكان العمل

2017 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب عدد السنوات الدراسية والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 22جدول 
Table 22: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Gaza Strip by Years of Schooling and Sex, 2017

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

0

1-6

7-9

10-12
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

8.82.27.8Employerصاحب عمل

21.514.620.4Self Employedيعمل لحسابه

65.970.866.7Wage Employeeمستخدم بأجر

3.812.45.1Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

3.81.13.4Employerصاحب عمل

14.313.614.2Self Employedيعمل لحسابه

78.882.379.3Wage Employeeمستخدم بأجر

3.13.03.1Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

7.31.96.5Employerصاحب عمل

19.314.318.6Self Employedيعمل لحسابه

69.873.870.4Wage Employeeمستخدم بأجر

3.610.04.5Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above 

from Palestine by Region, Employment Status and Sex, 2017

المنطقة والحالة العملية
Sex

Region and Employment Status 
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مكان العمل
 الضفة
الغربية

غزة قطاع
إسرائيل 

والمستعمرات
المجموع

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlement

s

Total

Malesذكور

5.02.42.03.8Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

20.031.51.620.7الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

20.225.26.219.6Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

4.01.70.72.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

20.310.945.821.3Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

12.59.57.610.9Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

18.018.836.120.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

4.03.91.84.0Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

52.574.344.558.1الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

16.210.616.214.8Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

6.4Skilled Agricultural & Fishery Workers-8.22.0العمال المهرة في الزراعة والصيد

6.14.15.25.6Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.90.36.83.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

8.14.825.57.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

4.82.72.03.8Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

26.137.22.326.3الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

19.423.36.318.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

4.81.80.73.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

17.610.045.218.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

11.18.37.69.8Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

16.216.735.918.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Occupation and Place of Work, 2017

الجنس والمهنة 

Place of Work

Sex and Occupation  
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 الزراعة والصيد
 والحراجة وصيد

 التعدين والمحاجر
والصناعة التحويلية

 البناء
والتشييد

 التجارة والمطاعم
والفنادق

 النقل والتخزين
واالتصاالت

 الخدمات
والفروع األخرى

المجموع

Agriculture, 

Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturing

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services & 

Other 

Branches

Total

Malesذكور

10.811.924.224.47.121.6100Jeninجنين

27.58.018.916.97.121.6100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

13.112.824.518.46.824.4100Tulkarmطولكرم

4.918.722.624.36.123.4100Nablusنابلس

10.017.929.217.96.118.9100Qalqiliyaقلقيلية

2.721.829.914.75.225.7100Salfitسلفيت

3.913.924.823.87.026.6100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

35.98.57.514.05.029.1100Jericho & AL Aghwarأريحا  واألغوار

0.913.828.329.89.417.8100Jerusalemالقدس

2.421.027.924.04.919.8100Bethlehemبيت لحم

4.719.428.524.05.517.9100Hebronالخليل

6.916.525.823.26.321.3100Totalالمجموع

Femalesاناث

15.91.849.2100Jenin-17.415.7جنين

30.17.61.517.32.241.3100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

10.812.71.015.31.858.4100Tulkarmطولكرم

10.210.02.817.34.255.5100Nablusنابلس

58.0100Qalqiliya-10.5-8.423.1قلقيلية

3.911.72.317.41.063.7100Salfitسلفيت

1.73.61.36.55.281.7100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

17.15.70.612.01.962.7100Jericho & AL Aghwarأريحا  واألغوار

78.4100Jerusalem-2.110.30.78.5القدس

8.97.30.325.04.154.4100Bethlehemبيت لحم

7.820.60.49.91.459.9100Hebronالخليل

9.513.10.913.72.560.3100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

11.812.520.423.16.325.9100Jeninجنين

28.07.915.816.96.325.1100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

12.812.820.617.95.930.0100Tulkarmطولكرم

5.817.319.323.15.828.7100Nablusنابلس

9.818.625.116.95.224.4100Qalqiliyaقلقيلية

2.920.125.315.14.532.1100Salfitسلفيت

3.512.321.021.06.735.5100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

32.48.06.213.64.435.4100Jericho & AL Aghwarأريحا  واألغوار

1.013.425.327.58.424.4100Jerusalemالقدس

3.718.422.624.24.726.4100Bethlehemبيت لحم

5.219.624.321.94.924.1100Hebronالخليل

7.316.021.921.75.727.4100Totalالمجموع

 2017 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمحافظة والنشاط االقتصادي، 15التوزيع النسبي للعاملين : 25جدول 
Table 25: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from the West Bank 

by Sex, Governorate and Economic Activity, 2017

الجنس والمحافظة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

Sex and Governorate
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 الزراعة والصيد
والحراجة وصيد األسماك

 التعدين والمحاجر
والصناعة التحويلية

 البناء
والتشييد

 التجارة والمطاعم
والفنادق

 النقل والتخزين
واالتصاالت

 الخدمات
والفروع األخرى

المجموع

Agriculture, 

Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturing

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services & 

Other 

Branches

Total

Malesذكور

6.26.08.122.711.845.2100North Gazaشمال غزة

1.88.66.127.510.845.2100Gazaغزة

6.94.75.916.66.659.3100Dier Al-Balahدير البلح

8.45.27.322.07.249.9100Khan Yunisخانيونس

11.84.85.320.77.250.2100Rafahرفح

5.86.56.623.39.448.4100Totalالمجموع

Femalesاناث

12.50.775.7100North Gaza-3.67.5شمال غزة

0.33.21.55.15.684.3100Gazaغزة

91.2100Dier Al-Balah-1.53.40.63.3دير البلح

8.21.885.1100Khan Yunis-4.10.8خانيونس

83.7100Rafah-6.13.70.85.7رفح

2.63.80.76.92.183.9100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

5.86.27.021.410.349.3100North Gazaشمال غزة

1.68.05.625.010.249.6100Gazaغزة

5.84.54.914.15.465.3100Dier Al-Balahدير البلح

7.94.66.420.36.554.3100Khan Yunisخانيونس

11.04.64.618.46.155.3100Rafahرفح

5.46.15.821.18.453.2100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمحافظة والنشاط االقتصادي، 15التوزيع النسبي للعاملين : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza 

Strip by Sex, Governorate and Economic Activity, 2017

الجنس 

والمحافظة

Economic Activityالنشاط االقتصادي

Sex and 

Governorate

75



 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

Malesذكور

23.39.78.36.73.86.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

8.315.218.515.37.013.5Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

6.424.424.024.010.620.0Constructionالبناء والتشييد

19.425.224.825.119.023.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

8.37.27.88.15.87.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

34.318.316.620.853.829.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

58.525.823.113.81.07.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

18.933.625.520.93.210.7Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.50.10.71.10.9Construction-البناء والتشييد

17.719.025.021.26.511.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.80.51.43.12.4Transportation, Storage & Communication-النقل والتخزين واالتصاالت

4.920.325.842.085.166.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

35.011.39.37.23.06.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

11.817.119.015.75.913.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

4.321.922.322.27.917.2Constructionالبناء والتشييد

18.824.624.824.815.521.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.66.67.37.65.06.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

24.518.517.322.562.734.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

13+

 2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Economic Activity and Years of Schooling, 2017

الجنس والنشاط االقتصادي

عدد السنوات الدراسية

Sex and Economic Activity  
Years of Schooling

06-19-712-10
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

Malesذكور

1.02.02.57.73.8Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

26.35.86.610.449.820.7الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

16.019.417.922.417.219.6Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

13.54.53.82.61.82.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

9.425.330.524.49.121.3Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

2.311.113.613.65.310.9Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

32.532.925.624.19.120.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.41.65.64.0Legislators, Senior Officials & Managers--المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.22.117.284.858.1-الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

17.722.232.232.46.414.8Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

37.521.519.012.50.86.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

27.822.312.211.50.95.6Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

8.013.58.20.73.7Plant & Machine Operators & Assemblers-مشغلو اآلالت ومجمعوها

17.025.820.616.60.87.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0.91.92.47.13.8Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

17.55.26.310.959.626.3الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

16.619.718.923.214.218.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

21.56.34.83.31.53.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

15.525.029.223.46.818.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.510.813.613.24.09.8Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

27.432.125.323.66.818.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

13+

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by 

Sex, Occupation and Years of Schooling, 2017

الجنس والمهنة

عدد السنوات الدراسية

Sex and Occupation  
Years of Schooling

06-19-712-10
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

West Bankالضفة الغربية

1.12.32.98.24.3Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

23.32.93.78.155.321.7الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates 

and Clerks

12.516.815.620.813.517.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

25.87.75.63.81.84.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

16.828.632.827.38.922.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.110.813.813.74.510.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

20.532.126.223.47.819.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.30.81.15.22.7Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

11.013.418.967.437.2-الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates 

and Clerks

28.926.928.129.815.423.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

8.42.62.62.10.91.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

11.715.819.112.33.010.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

2.810.612.911.73.28.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

48.232.823.124.14.916.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

0.91.92.47.13.8Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

17.55.26.310.959.626.3الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates 

and Clerks

16.619.718.923.214.218.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

21.56.34.83.31.53.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

15.525.029.223.46.818.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.510.813.613.24.09.8Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

27.432.125.323.66.818.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

13+

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by 

Region, Occupation and Years of Schooling, 2017

المنطقة والمهنة 

عدد السنوات الدراسية

Region and Occupation  
Years of Schooling

06-19-712-10

78



 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

Malesذكور

1.32.53.09.24.3Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

39.03.34.07.344.316.1الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

7.816.314.819.715.717.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

18.05.34.42.82.13.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

7.529.434.429.012.325.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.911.213.514.15.911.5Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

25.833.226.424.110.521.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.51.76.04.0Legislators, Senior Officials & Managers--المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.21.016.081.652.3-الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

19.520.126.032.38.416.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

37.423.321.513.71.18.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

30.623.512.49.90.96.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

8.817.39.41.04.9Plant & Machine Operators & Assemblers-مشغلو اآلالت ومجمعوها

12.524.121.317.01.08.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.12.32.98.24.3Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

23.32.93.78.155.321.7الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

12.516.815.620.813.517.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

25.87.75.63.81.84.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

16.828.632.827.38.922.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.110.813.813.74.510.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

20.532.126.223.47.819.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

13+

2017 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 30جدول 
Table 30: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from the West Bank 

by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2017

الجنس والمهنة 

عدد السنوات الدراسية

Sex and Occupation  
Years of Schooling

06-19-712-10
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

Malesذكور

0.30.91.15.22.5Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

11.313.818.759.431.5-الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates 

and Clerks

32.826.326.629.719.825.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

4.22.62.21.81.11.7Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

13.316.019.611.93.710.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3.210.913.712.34.39.5مشغلو اآلالت ومجمعوها
Plant & Machine Operators & 

Assemblers

46.532.623.224.56.518.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

1.14.93.9Legislators, Senior Officials & Managers---المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

6.022.791.674.3--الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates 

and Clerks

44.254.432.82.010.6Service and Sales Workers-عمال الخدمات والباعة في األسواق

39.03.79.96.50.32.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

10.111.319.20.94.1Craft and Related Trade Workers-العاملون في الحرف وما إليها من المهن

0.3-2.3---مشغلو اآلالت ومجمعوها
Plant & Machine Operators & 

Assemblers

61.042.018.415.40.34.8Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0.30.81.15.22.7-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا
Legislators, Senior Officials & 

Managers

11.013.418.967.437.2-الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates 

and Clerks

28.926.928.129.815.423.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

8.42.62.62.10.91.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

11.715.819.112.33.010.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

2.810.612.911.73.28.3مشغلو اآلالت ومجمعوها
Plant & Machine Operators & 

Assemblers

48.232.823.124.14.916.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

13+

2017 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza Strip by 

Sex, Occupation and Years of Schooling, 2017

الجنس والمهنة 

عدد السنوات الدراسية

Sex and Occupation  
Years of Schooling

06-19-712-10
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

West Bankالضفة الغربية

0.57.620.539.432.0100Jeninجنين 

1.110.917.735.634.7100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

0.17.219.234.838.7100Tulkarmطولكرم 

0.19.321.436.732.5100Nablusنابلس 

0.56.119.841.232.4100Qalqiliyaقلقيلية

0.48.115.437.238.9100Salfitسلفيت

1.210.019.235.833.8100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

1.312.929.633.622.6100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

0.58.524.343.023.7100Jerusalemالقدس

0.410.218.339.731.4100Bethlehemبيت لحم 

0.610.721.636.630.5100Hebronالخليل

0.69.420.837.631.6100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.211.214.529.544.6100North Gazaشمال غزة

0.710.121.230.737.3100Gazaغزة

0.33.515.928.651.7100Dier Al-Balahدير البلح

0.29.916.235.738.0100Khan Yunisخانيونس

0.66.117.634.840.9100Rafahرفح

0.48.917.731.641.4100Totalالمجموع

0.59.219.935.834.6100Palestineفلسطين

13+

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above 

from Palestine by Region, Governorate and Years of Schooling, 2017

المنطقة والمحافظة
Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

Region and Governorate 06-19-712-10
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموععضو أسرة بدون أجرمستخدم بأجريعمل لحسابهصاحب عمل
EmployerSelf 

Employed

Wage 

Employee

Unpaid Family 

Member

Total

West Bankالضفة الغربية

5.923.862.57.8100Jeninجنين 

6.319.564.79.5100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

5.326.561.86.4100Tulkarmطولكرم 

8.620.265.95.3100Nablusنابلس 

6.226.259.97.7100Qalqiliyaقلقيلية

8.815.474.31.5100Salfitسلفيت

9.816.472.41.4100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

0.716.576.36.5100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

4.913.980.50.7100Jerusalemالقدس

9.120.663.86.5100Bethlehemبيت لحم 

9.320.764.85.2100Hebronالخليل

7.820.466.75.1100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

3.816.475.84.0100North Gazaشمال غزة

3.113.479.63.9100Gazaغزة

1.813.381.83.1100Dier Al-Balahدير البلح

3.214.181.21.5100Khan Yunisخانيونس

5.613.879.01.6100Rafahرفح

3.414.279.33.1100Totalالمجموع

6.518.670.44.5100Palestineفلسطين

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة العملية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above 

from Palestine by Region, Governorate and Employment Status, 2017

المنطقة والمحافظة
Employment Statusالحالة العملية

 Region and Governorate
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

Malesذكور

29.910.95.57.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.710.615.114.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

15.026.420.821.4Constructionالبناء والتشييد

17.813.627.125.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

8.76.47.97.7Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

17.932.123.624.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

36.27.84.78.4Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

11.510.412.211.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.40.21.40.9Constructionالبناء والتشييد

9.96.817.013.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

2.10.43.92.6Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

39.974.460.863.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

31.810.05.47.2Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.910.514.814.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

10.518.718.718.3Constructionالبناء والتشييد

15.411.626.023.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

6.74.67.47.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

24.744.627.730.2Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Note: Excluding persons not at work during the reference periodال يشمل العاملين الغائبين عن أعمالهم خالل فترة اإلسناد: مالحظة

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وساعات العمل األسبوعية الفعلية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Economic Activity and Actual Weekly Work Hours, 2017

الجنس والنشاط االقتصادي

ساعات العمل األسبوعية الفعلية

Sex and Economic Activity  
Actual Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

Malesذكور

2.13.84.03.9Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

11.222.516.317.0Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

11.410.121.519.6Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

11.84.42.53.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

16.320.723.222.6Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

7.18.312.211.5Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

40.130.220.322.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.54.63.83.8Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

26.763.854.154.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

16.48.420.416.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

35.86.43.37.1Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

9.59.93.46.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.51.26.04.1Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

9.65.79.08.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.64.04.03.9Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

16.034.620.522.6Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

12.99.621.419.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

19.24.92.53.6Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

14.217.621.020.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.46.211.510.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

30.723.119.120.2Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Note: Excluding Individuals who are absent during the reference periodال يشمل العاملين الغائبين عن أعمالهم خالل فترة اإلسناد: مالحظة

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وساعات العمل األسبوعية الفعلية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 35جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Occupation and Actual Weekly Work Hours, 2017

الجنس والمهنة

ساعات العمل األسبوعية

Sex and Occupation   
Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza StripPalestine

Public Sector*15.336.321.4*قطاع عام

66.363.765.6Private Sectorقطاع خاص

13.0Israel & Settlements-18.4اسرائيل والمستعمرات

100100100Totalالمجموع

Public Sector*115.492.3107.4*قطاع عام

96.045.578.6Private Sectorقطاع خاص

226.9Israel & Settlements-226.9اسرائيل والمستعمرات

134.859.5113.8Totalالمجموع

Palestinian govermental sector :*القطاع الحكومي الفلسطيني*: 

Average Daily Wage  in NIS for Wage Employeesمعدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر حسب القطاع

 سنة فأكثر من فلسطين حسب القطاع 15التوزيع النسبي للعاملين ومعدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر : 36جدول 
Table36: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above and 

Average Daily Wage in NIS for Wage Employees from Palestine by Sector and Region, 2017

Sectorالقطاع

Percentage Distribution of Employed Individuals by Sectorالتوزيع النسبي للعاملين حسب القطاع
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معدل ساعات 
العمل األسبوعية

معدل أيام العمل 
 الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Working 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

35.618.681.960.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

45.622.6103.290.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

39.918.5181.4170.0Constructionالبناء والتشييد

49.824.180.165.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

42.022.385.550.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

41.423.8110.0100.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

42.922.0119.0100.0Totalالمجموع

Femalesإناث

Agriculture, Hunting & Fishing----الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

44.623.852.450.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction----البناء والتشييد

46.325.151.538.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

39.122.487.870.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.823.290.393.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

35.923.484.676.9Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

35.518.681.460.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

45.522.798.580.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.018.5181.2165.4Constructionالبناء والتشييد

49.624.278.160.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

41.722.385.753.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

39.123.6103.996.2Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.822.2113.896.2Totalالمجموع

 سنة فأكثر من جميع 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 37جدول 
2017أماكن العمل حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

Table 37: Average Weekly Work Hours, Monthly Working Days and Daily Wage in NIS for Wage    

  Employees Aged 15 Years and Above Working from All Work Places by Sex and Economic 

Activity, 2017

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي
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معدل ساعات 
العمل األسبوعية

معدل أيام العمل  
الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Working 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

41.920.375.370.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

47.923.891.780.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

41.119.1108.9100.0Constructionالبناء والتشييد

52.625.285.076.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

48.423.9129.9100.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

44.323.3121.4107.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

45.922.9105.496.2Totalالمجموع

Femalesإناث

Agriculture, Hunting & Fishing----الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

44.823.851.450.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction----البناء والتشييد

47.625.249.638.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

43.124.098.288.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

34.722.795.796.2Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

37.323.187.776.9Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

41.420.274.270.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

47.523.886.576.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

41.119.1109.9100.0Constructionالبناء والتشييد

52.125.281.276.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

47.123.9122.096.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

41.023.1112.7103.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

44.222.9101.896.2Totalالمجموع

 سنة فأكثر في الضفة 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 38جدول 
2017الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

Table 38: Average Weekly Work Hours, Monthly Working Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and Above Working in the West Bank by Sex and Economic          

Activity, 2017

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي
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معدل الساعات 
األسبوعية

معدل أيام العمل  
الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Working 

Days

Average 

Daily 

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

24.015.825.020.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

36.819.234.430.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

36.015.443.640.0Constructionالبناء والتشييد

47.323.530.426.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

37.721.535.830.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

37.024.788.380.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

38.522.357.438.5Totalالمجموع

32.224.571.369.2Femaleاناث

Both Sexesكال الجنسين

24.015.825.020.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

37.019.434.430.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

36.215.643.540.0Constructionالبناء والتشييد

47.123.530.526.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

37.121.336.330.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

35.724.784.776.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

37.622.659.440.0Totalالمجموع

 سنة فأكثر في قطاع غزة 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 39جدول 
2017حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

Table 39: Average Weekly Work Hours, Monthly Working Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and Above Working in Gaza by Sex and Economic Activity, 2017

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

 Note: females had not added due to observations are too small at theلم يتم اضافة االناث بسبب عدم وجود مشاهدات كافية على مستوى كل نشاط : مالحظة

level of each activity
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معدل الساعات 
األسبوعية

معدل أيام العمل 
 الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Working 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

41.619.8147.1150.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

45.221.5189.1192.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

39.818.6254.6250.0Constructionالبناء والتشييد

45.821.8195.2192.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

48.222.1228.0215.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

42.320.0195.5180.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.619.6228.1200.0Totalالمجموع

37.520.3154.4143.3Femaleاناث

Both Sexesكال الجنسين

41.519.8146.3150.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

45.221.5188.4192.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

39.818.6254.5250.0Constructionالبناء والتشييد

45.621.8193.7192.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

48.222.1228.0215.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

40.519.9188.3173.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.619.6226.9200.0Totalالمجموع

 سنة فأكثر في 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 40جدول 
2017إسرائيل والمستعمرات حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

Table 40: Average Weekly Work Hours, Monthly Working Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and Above Working in Isreal and Settlements by Sex and Economic 

Activity, 2017

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

لم يتم اضافة االناث بسبب عدم وجود مشاهدات كافية على مستوى : مالحظة
كل نشاط

Note: females had not added due to observations are too small at 

the level of each activity
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كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

Jenin and Tubas & Northern Valleys       5,500  3,400   2,100         1,066   951 1,252   27,900      5,400    22,500جنين طوباس واألغوار الشمالية

Tulkarm      3,800  1,400   2,400         1,122   985 1,198   12,200      2,600      9,600طولكرم

Nablus      8,100  2,600   5,500         1,073   903 1,155   37,200      6,000    31,200نابلس

Qalqiliya      2,100     800   1,300         1,0971,165 1,207     7,300      1,300      6,000قلقيلية

Salfit         700     500      200         1,029   977 1,156     5,800      1,200      4,600سلفيت

Ramallah & Al-Bireh      1,800     700   1,100         1,0671,122 1,159   32,000      6,400    25,600رام هللا والبيرة

 Jerusalem & Jericho & AL Aghwar and      2,600  1,300   1,300         1,105   978 1,241   23,200      3,800    19,400القدس وأريحا واألغوار

Bethlehem      2,900     900   2,000         1,141   999 1,202   23,200      5,100    18,100بيت لحم

Hebron    10,000  5,300   4,700         1,029   910 1,163   62,400    11,600    50,800الخليل

Total        37,500   16,900     20,600            1,079       950    1,185     231,200        43,400      187,800المجموع

Gaza Strip        88,800     9,300     79,500               731       618       745     120,000        17,400      102,600قطاع غزة

Palestine      126,200   26,200   100,000               835       832       835     351,200        60,800      290,400فلسطين

عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ومعدل األجر الشهري بالشيقل وعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر في فلسطين حسب : 41جدول 
2017 (ال تشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات)المنطقة والمحافظة والجنس 

Table 41: Number of Wage Employees in the Private Sector and Average Monthly Wage in NIS and Number of Wage Employees in the Private 

Sector Who Receive Less Than Minimum Monthly Wage in Palestine by Region, Governorate and Sex (Employees in Israel and Settlements 

are Excluded), 2017

المنطقة والمحافظة

عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص
معدل األجر الشهري للذين يتقاضون اقل من 

 شيكل1,450
عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين 

 شيكل1,450يتقاضون اقل من 

Region and Governorate
Number of Wage Employees in Private 

Sector

Average Monthly Wage for Who 

Receive Less Than 1,450 NIS

Number of Wage Employees  in 

Private Sector Who Receive 

Less Than 1,450 NIS
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Agriculture, Hunting & Fishing      1,945      813    2,345الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

Mining, Quarrying & Manufacturing      2,273      906    2,611التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction      3,292      984    3,757البناء والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants      1,928      832    2,726التجارة والمطاعم والفنادق

Transportation, Storage & Communication      1,727      632    2,415النقل والتخزين واالتصاالت

Services & Other Branches      1,714      584    2,742الخدمات والفروع األخرى

Total      2,085      760    2,801المجموع

Sex  الجنس

كال الجنسينإناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

Agriculture, Hunting & Fishing      1,945      920    2,035الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

Mining, Quarrying & Manufacturing      2,273      522    2,680التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction      3,292-    3,278البناء والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants      1,928   1,024    1,996التجارة والمطاعم والفنادق

Transportation, Storage & Communication      1,727-    1,731النقل والتخزين واالتصاالت

Services & Other Branches      1,714      896    2,061الخدمات والفروع األخرى

Total      2,085      873    2,228المجموع

   Economic Activity النشاط االقتصادي

2017معدل الدخل الشهري بالشيقل للعاملين لحسابهم الخاص من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة، : 42جدول 
Table 42: Average Monthly Income in NIS for Self Employed from Palestine by Economic 

Activity and Region, 2017

   Economic Activity النشاط االقتصادي

2017معدل الدخل الشهري بالشيقل للعاملين لحسابهم الخاص من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والجنس، : 43جدول 
Table 43: Average Monthly Income in NIS for Self Employed from Palestine by Economic 

Activity and Sex, 2017
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كال الجنسينإناثذكورفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةكال الجنسينإناثذكور
MalesFemalesBoth SexesWest BankGaza StripPalestineMalesFemalesBoth Sexes

 Education Science and Teacher Rehabilitation 85.870.974.536.459.447.720.158.647.7علوم تربوية وا عداد معلمين

 Humanities 76.864.769.519.752.936.614.153.836.6علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 89.765.876.532.042.436.719.156.336.7العلوم االجتماعية والسلوكية

 Mass media and Information 96.674.787.424.353.945.831.371.745.8الصحافة واإلعالم

 Business and Administration 94.162.380.122.753.034.922.259.334.9األعمال التجارية واإلدارية

 Law 77.444.467.67.925.715.512.528.015.5القانون

 Natural Sciences 81.874.477.135.442.638.714.454.038.7العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 92.877.783.915.341.732.424.539.232.4الرياضيات واإلحصاء

 Computer 98.562.881.531.347.036.220.363.636.2الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 85.978.184.120.442.128.222.249.228.2الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 84.586.885.020.140.827.221.045.827.2العلوم المعمارية والبناء

Health 90.572.081.919.531.325.116.537.625.1الصحة

Personal Services 95.751.776.622.235.826.320.240.826.3الخدمات الشخصية

88.359.872.220.751.636.415.859.936.4Other Specializationباقي التخصصات

88.767.177.425.248.235.619.754.735.6Totalالمجموع

2017نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة لالفراد الخريجين المشاركين في القوى العاملة الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، : 44جدول 
Table 44: Labour Force Participation Rate and Unemployment Rate for Graduates who Hold Associate Diploma Certificate and Above in 

Palestine by Specialization, Region and Sex, 2017

التخصص

معدل البطالة حسب الجنسمعدل البطالة حسب المنطقةنسبة المشاركة في القوى العاملة حسب الجنس

Specialization
 Labour Force Participation Rate by Sex Unemployment  Rate  by RegionUnemployment  Rate  by Sex
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كال الجنسينإناثذكورفلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestineMalesFemalesBoth Sexes

 Education Science and Teacher Rehabilitation 117.489.4107.4129.990.7107.4علوم تربوية وا عداد معلمين

 Humanities 131.086.3115.8133.490.9115.8علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 129.495.4118.0131.894.1118.0العلوم االجتماعية والسلوكية

 Mass media and Information 107.4-181.955.1107.4114.3الصحافة واإلعالم

 Business and Administration 125.578.1112.6121.086.1112.6األعمال التجارية واإلدارية

 Law 133.3-156.386.9133.3144.0القانون

 Natural Sciences 145.997.5126.9143.7106.2126.9العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 121.7111.7116.2128.1103.5116.2الرياضيات واإلحصاء

 Computer 124.281.9113.3119.791.7113.3الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 165.075.4140.6152.597.3140.6الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 163.892.8142.6141.1147.2142.6العلوم المعمارية والبناء

Health 145.596.7122.8135.2103.5122.8الصحة

Personal Services 113.1-113.1117.0-124.0الخدمات الشخصية

116.776.4102.5114.874.7102.5Other Specializationباقي التخصصات

133.186.9117.3129.394.6117.3Totalالمجموع

2017معدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر لالفراد الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى من فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، : 45جدول 
Table 45: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees for Graduates Who Hold Associate Diploma Certificate and Above From 

Palestine by Specialization, Region and Sex, 2017

التخصص

معدل األجر اليومي بالشيقل حسب الجنسمعدل األجر اليومي بالشيقل حسب المنطقة

Specialization
Average Daily Wage  in NIS by RegionAverage Daily Wage  in NIS by Sex
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فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

 Education Science and Teacher Rehabilitation 57.577.169.869.1علوم تربوية وا عداد معلمين

 Humanities 46.779.767.878.4علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 58.573.664.676.1العلوم االجتماعية والسلوكية

 Mass media and Information 37.764.756.658.1الصحافة واإلعالم

 Business and Administration -34.776.452.0األعمال التجارية واإلدارية

 Law -11.460.226.2القانون

 Natural Sciences 65.075.670.064.9العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 39.372.762.066.7الرياضيات واإلحصاء

 Computer 51.366.256.088.2الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 36.264.645.988.6الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 40.767.350.389.0العلوم المعمارية والبناء

Health 36.156.745.190.3الصحة

Personal Services 37.461.943.7103.8الخدمات الشخصية

35.072.253.970.0Other Specializationباقي التخصصات

41.772.656.382.8Totalالمجموع

سنة الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص  (29-19)معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة ومعدل األجر اليومي بالشيقل للشباب الخريجين : 46جدول 
2017والمنطقة، 

Table 46: Unemployment Rate and Average Daily Wage in NIS for Youth Graduates Aged (19-29) Years who Hold Associate Diploma 

Certificate and Above in Palestine by Specialization and Region, 2017

التخصص

معدل األجر اليومي بالشيقلمعدل البطالة حسب المنطقة
Specialization

Unemployment  Rate  by Region

 Average Daily Wage 

in NIS 
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

:Distribution of Wage Employees by Nature of Work:توزيع المستخدمين بأجر حسب طبيعة الدوام

Full time 99.488.295.6وقت كامل منتظم

0.41.30.7Part timeعمل جزئي

0.210.53.7Seasonal / Casual / Partialموسمي/ عرضي/ عمل مؤقت

100100100Totalالمجموع

:Distribution of Wage Employees by Contract Availability:توزيع المستخدمين بأجر حسب توفر عقود عمل

26.223.925.4With Contractيوجد عقد عمل 

34.70.823.1Verbal  Agreementيعمل بموجب اتفاقية شفوية

39.175.351.5Without Contractال يوجد عقد

100100100Totalالمجموع

Wage Employees by Presented Benefits::المستخدمون بأجر حسب بعض اإلمتيازات التي يقدمها صاحب العمل

24.915.821.8مكافأة نهاية الخدمة/ نسبة الذين يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد
Percentage Contributions to the Pension Fund / end of 

service benefits

 24.516.421.8Percent of Annual Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات سنوية مدفوعة

23.116.821.0Sick Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات مرضية مدفوعة

Maternity Paid Vacations from Employed Women 33.439.035.0نسبة اللواتي يحصلن على اجازات أمومة مدفوعة األجر من النساء العامالت

Wage Employees by Health Incurance Availability::المستخدمون بأجر حسب توفر تأمين صحي

Full Medical Incurance Coverage/ Partialy 14.02.810.2جزئي/ نسبة الذين يحصلون على تأمين صحي خاص مجاني

 14.07.511.8Incurance Against Labour Injuriesنسبة الذين يحصلون على تأمين ضد اصابات العمل

2017 سنة فأكثر في القطاع الخاص في فلسطين حسب بعض المؤشرات الخاصة بامتيازات العمل والمنطقة، 15المستخدمين بأجر : 47جدول 
Table 47: Wage Employees Aged 15 Years and Above in the Private Sector in Palestine by Selected Indicators of Work Advantages 

and Region, 2017

Indicatorالمؤشر
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

10.728.316.0Affiliated to Workers/ Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

89.371.784.0Not Affiliated to Workers/ Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

21.437.825.7Affiliated to Workers/ Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

78.662.274.3Not Affiliated to Workers/ Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

12.429.617.4Affiliated to Workers/ Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

87.670.482.6Not Affiliated to Workers/ Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

Gaza Stripقطاع غزة

Palestineفلسطين

المشرعون وموظفو اإلدارة العليا
الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

عمال الخدمات والباعة في األسواق
العمال المهرة في الزراعة والصيد

العاملون في الحرف وما إليها من المهن
مشغلو اآلالت ومجمعوها

المهن األولية
المجموع

31.7Elementary Occupations

100Total

39.4Craft and Related Trade Workers

11.6Plant & Machine Operators & Assemblers

7.0Service and Sales Workers

0.6Skilled Agricultural & Fishery Workers

1.2Legislators, Senior Officials & Managers

8.5Professionals, Technicians, Associates and Clerks

16.3

2017 سنة فأكثر من فلسطين الذين تعرضوا إلصابة عمل حسب المهنة، 15التوزيع النسبي للمستخدمين بأجر : 50جدول 
Table 50: Percentage Distribution of Wage Employees Aged 15 Years and Above from 

Palestine Who Exposed to Labour Injury by Occupation, 2017

النسبةالمهنة
Occupation 

Percentage

14.4

2017 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس واالنتساب للنقابات العمالية والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 48جدول 
Table 48: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Affiliation to Workers/ Vocational Union and Region, 2017

Sex and Affiliation to Workers/ Vocationalمهنية/ الجنس واالنتساب للنقابات العمالية

 Union 

2017حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي من فلسطين حسب المنطقة، : 49جدول 
Table 49: Share of Women in Paid Jobs in the Non-Agricultural Sector from Palestine by 

Region, 2017

النسبةالمنطقة
Region

Percentage

17.2
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

54.66.115.0Vacationعطلة/ إجازة

12.31.43.4Ill/ Injuryمرض أو إصابة

Maternity Leave---إجازة أمومة

7.35.15.5Strike/ Closureإغالق / اضراب

22.486.975.1Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

3.40.51.0Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

87.350.069.0Vacationعطلة/ إجازة

1.11.71.4Ill/ Injuryمرض أو إصابة

5.43.04.2Maternity Leaveإجازة أمومة

18.18.9Strike/ Closure-إغالق / اضراب

6.227.216.5Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

Other---أخرى

100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

66.911.224.7Vacationعطلة/ إجازة

8.11.53.1Ill/ Injuryمرض أو إصابة

2.30.40.8Maternity Leaveإجازة أمومة

4.56.66.1Strike/ Closureإغالق / اضراب

16.380.064.6Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

1.90.30.7Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر الغائبين عن أعمالهم من فلسطين حسب الجنس وسبب الغياب والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 51جدول 
Table 51: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above who are 

Absent from Work from Palestine by Sex, Reason of Absence and Region, 2017

Sex and Reason of Absenceالجنس وسبب الغياب
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الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

72.623.856.9Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

27.476.243.1Unemployed Never Workedمتعطل لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

36.415.528.6Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

63.684.571.4Unemployed Never Workedمتعطل لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

51.918.640.2Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

48.181.459.8Unemployed Never Workedمتعطل لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

00.4-0.30

6-112.40.38.51-6

9-725.80.617.77-9

12-1043.75.631.510-12

13+17.793.542.013+

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

00.40.20.40

6-111.31.77.71-6

9-718.75.013.67-9

12-1040.115.931.110-12

13+29.577.247.213+

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

00.40.10.30

6-111.81.28.11-6

9-721.83.415.37-9

12-1041.712.031.310-12

13+24.383.345.013+

100100100Totalالمجموع

  Region and Years of Schoolingالمنطقة وعدد السنوات الدراسية

2017 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وعدد السنوات الدراسية والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 53جدول 
Table 53: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Region, Years of Schooling and Sex, 2017

Sex

2017 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وحالة التعطل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 52جدول 
Table 52: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Region, Unemployed Status and Sex, 2017

المنطقة وحالة التعطل
Sex

Region and Unemployed Status 
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الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

24-1542.034.939.715-24

34-2529.754.337.625-34

44-3513.89.112.335-44

54-459.31.36.745-54

64-554.90.23.455-64

65+0.3-0.3+65

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

24-1541.730.737.615-24

34-2536.649.841.525-34

44-3510.315.112.135-44

54-458.23.76.545-54

64-553.10.72.255-64

65+0.1-0.1+65

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

24-1541.832.338.515-24

34-2533.751.539.925-34

44-3511.812.912.235-44

54-458.62.86.645-54

64-553.90.52.755-64

65+0.2-0.1+65

100100100Totalالمجموع

  Region and Ageالمنطقة والعمر

2017 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعمر والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 54جدول 
Table 54: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above 

in Palestine by Region, Age and Sex, 2017

Sex

99



 PCBS :Labour Force Survey, 2017 2017مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

0.10.50.2Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العمل

0.65.92.3Declared \ Placed Answered Job Advertisingتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

5.152.119.9Use Internetاستخدم االنترنت

70.113.352.2Check with Employersراجع أصحاب عمل

1.424.08.5Interview/ Took a Testأجرى امتحان/ قابل

18.83.313.9Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

3.90.93.0Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

5.820.410.6Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العمل

0.74.01.8Declared \ Placed Answered Job Advertisinتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

8.342.419.7Use Internetاستخدم االنترنت

59.322.447.0Check with Employersراجع أصحاب عمل

0.44.21.7Interview/ Took a Testأجرى امتحان/ قابل

24.96.518.8Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

0.60.10.4Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

3.111.55.9Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العمل

0.64.92.0Declared \ Placed Answered Job Advertisingتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

6.846.719.8Use Internetاستخدم االنترنت

64.318.449.4Check with Employersراجع أصحاب عمل

0.913.04.8Interview/ Took a Testأجرى امتحان/ قابل

22.15.116.5Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

2.20.41.6Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

Table 55: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Region, Action were Taken for Seeking Job and Sex, 2017

المنطقة وخطوات البحث عن عمل  
Sex

Region and Action Taken for Seeking Job

2017 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وخطوات البحث عن عمل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 55جدول 
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Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

9.530.316.2West Bankالضفة الغربية

49.482.361.7Gaza Stripقطاع غزة

32.462.843.1Palestineفلسطين

Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

10.230.817.5West Bankالضفة الغربية

51.977.861.2Gaza Stripقطاع غزة

35.259.243.7Palestineفلسطين

Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

3.610.45.8West Bankالضفة الغربية

14.625.218.6Gaza Stripقطاع غزة

9.919.713.3Palestineفلسطين

2017 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والجنس، 15معدل فترة التعطل باألشهر لألفراد العاطلين عن العمل  لألفراد : 58جدول 
Table 58: The Average of Unemployed Duration in Months Individuals Aged 15 Years and 

Above in Palestine by Region and Sex, 2017

Regionالمنطقة

Regionالمنطقة

Table 57: Long Term Unemployment Rate (12 Months and Above) of Youth Aged 15-29 

Years who are Unemployed from Palestine by Region and Sex, 2017

 سنة فأكثر العاطلين عن العمل من فلسطين حسب المنطقة    15لألفراد  ( شهر فأكثر12)معدل البطالة طويلة األمد : 56جدول 
2017والجنس، 

Table 56: Long Term Unemployment Rate (12 Months and Above) of Individuals Aged 15 

Years and Above who are Unemployed from Palestine by Region and Sex, 2017

Regionالمنطقة

 سنة  العاطلين عن العمل من فلسطين حسب المنطقة 29-15للشباب  ( شهر فأكثر12)معدل البطالة طويلة األمد : 57جدول 
2017والجنس، 
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.

سبب البقاء خارج القوى العاملة

المجموعأخرىالتدريب/ الدراسةأعمال المنزلالمرض/ كبر السن
Old/ IllHousekeepingStudy/ TrainingOtherTotal

West Bankالضفة الغربية

18.145.933.92.1100Jeninجنين

11.544.336.77.5100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

16.243.936.63.3100Tulkarmطولكرم

 12.450.731.35.6100Nablusنابلس

13.250.531.44.9100Qalqiliyaقلقيلية

13.443.636.16.9100Salfitسلفيت

12.049.528.210.3100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

15.849.327.07.9100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

18.727.419.034.9100Jerusalemالقدس

11.251.033.44.4100Bethlehemبيت لحم

11.655.430.72.3100Hebronالخليل

13.947.430.18.6100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

18.942.934.73.5100North Gazaشمال غزة

14.647.832.55.1100Gazaغزة

18.441.634.55.5100Dier Al-Balahدير البلح

19.341.433.65.7100Khanyunisخانيونس

15.147.532.84.6100Rafahرفح

16.944.833.54.8100Totalالمجموع

15.046.431.47.2100Palestineفلسطين

  Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

2017 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وسبب البقاء خارج القوى العاملة، 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 59جدول 

Table 59: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 Years and 

Above in Palestine by Region, Governorate and Reason of being Outside Labour Force, 2017

 Reason of being Outside Labour Force
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المجموع
Total

Malesذكور

62.783.041.124.523.937.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

Housekeeping------أعمال المنزل

1.847.865.161.649.7Study/ Training-التدريب/ الدراسة

37.315.211.110.414.513.3Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

51.214.74.52.72.77.1Old/ Illالمرض/كبر السن 

37.174.468.867.150.263.1Housekeepingأعمال المنزل

0.20.522.026.443.424.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

11.510.44.73.83.75.1Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

53.635.215.07.89.215.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

29.352.149.051.634.846.4Housekeepingأعمال المنزل

0.10.929.435.448.931.4Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

17.011.86.65.27.17.2Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Reason of being 

outside Labour Force  

الجنس وسبب البقاء خارج 
القوى العاملة

 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة وعدد السنوات 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 60جدول 
2017الدراسية، 

Table 60: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 Years and 

Above in Palestine by Sex, Reason of being Outside Labour Force and Years of Schooling, 2017

عدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+

Years of Schooling
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المجموع
Total

Malesذكور

60.582.740.422.520.836.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

Housekeeping------أعمال المنزل

0.845.765.463.848.3Study/ Training-التدريب/ الدراسة

39.516.513.912.115.415.2Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

48.012.03.31.81.96.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

41.274.569.366.251.163.3Housekeepingأعمال المنزل

0.620.826.743.223.9Study/ Training-التدريب/ الدراسة

10.812.96.65.33.86.6Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

50.531.513.76.47.113.9Old/ Illالمرض/كبر السن 

33.153.849.851.437.047.4Housekeepingأعمال المنزل

0.627.835.448.930.1Study/ Training-التدريب/ الدراسة

16.414.18.76.87.08.6Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وسبب البقاء 
خارج القوى العاملة

Sex and Reason of 

being outside Labour 

Force  

 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 61جدول 
2017وعدد السنوات الدراسية، 

Table 61: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in the West Bank by Sex, Reason of being Outside Labour Force and 

Years of Schooling, 2017

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+
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المجموع
Total

Malesذكور

66.583.742.227.327.637.6Old/ Illالمرض/كبر السن 

Housekeeping------أعمال المنزل

3.851.164.658.951.7Study/ Training-التدريب/ الدراسة

33.512.56.78.113.510.7Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

58.022.96.64.04.18.6Old/ Illالمرض/كبر السن 

28.174.468.068.548.662.8Housekeepingأعمال المنزل

0.50.424.026.043.726.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

13.42.31.41.53.62.5Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

60.045.017.29.712.416.9Old/ Illالمرض/كبر السن 

21.647.447.651.831.544.8Housekeepingأعمال المنزل

0.41.732.135.449.133.5Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

18.05.93.13.17.04.8Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وسبب البقاء 
خارج القوى العاملة

Sex and Reason of 

being outside 

Labour Force  

عدد السنوات الدراسية

 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 62جدول 
2017وعدد السنوات الدراسية، 

Table 62: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Gaza Strip by Sex, Reason of being Outside Labour Force and Years 

of Schooling, 2017

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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العمر
المجموع
Total

Malesذكور

6.630.866.778.990.893.937.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

Housekeeping-------أعمال المنزل

49.7Study/ Training---84.419.90.8التدريب/ الدراسة

9.049.332.521.19.26.113.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

1.41.01.84.02056.57.1Old/ Illالمرض/كبر السن 

30.288.693.192.472.129.863.1Housekeepingأعمال المنزل

24.7Study/ Training-65.63.81.10.40.1التدريب/ الدراسة

2.86.64.03.27.813.75.1Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

3.34.47.714.943.372.315.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

19.278.584.678.948.417.246.4Housekeepingأعمال المنزل

31.4Study/ Training-72.45.61.00.40.1التدريب/ الدراسة

5.111.56.75.88.210.57.2Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وسبب البقاء 
خارج القوى العاملة

Sex and Reason of 

being outside 

Labour Force  

 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج  القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 63جدول 
2017والعمر، 

Table 63: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Palestine by Sex, Reason of being Outside Labour Force and Age, 2017

 Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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العمر
المجموع
Total

Malesذكور

7.222.361.472.488.792.236.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

Housekeeping-------أعمال المنزل

48.3Study/ Training---83.222.31.3التدريب/ الدراسة

9.655.437.327.611.37.815.2Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

1.60.71.12.714.950.96.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

29.486.692.992.973.730.463.3Housekeepingأعمال المنزل

23.9Study/ Training-65.84.00.80.50.2التدريب/ الدراسة

3.28.75.23.911.218.76.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

3.63.16.211.437.568.113.9Old/ Illالمرض/كبر السن 

19.177.185.181.351.117.747.4Housekeepingأعمال المنزل

30.1Study/ Training-71.96.00.90.40.1التدريب/ الدراسة

5.413.87.86.911.314.28.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وسبب البقاء 
خارج القوى العاملة

Sex and Reason of 

being outside 

Labour Force  

 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 64  جدول 
2017والعمر، 

Table 64: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in the West Bank by Sex, Reason of being Outside Labour Force and Age, 

2017

 Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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العمر
المجموع
Total

Malesذكور

5.944.274.387.093.596.937.6Old/ Illالمرض/كبر السن 

Housekeeping-------أعمال المنزل

51.7Study/ Training----86.016.2التدريب/ الدراسة

8.139.625.713.06.53.110.7Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

1.01.53.16.529.167.48.6Old/ Illالمرض/كبر السن 

31.392.093.591.469.428.662.8Housekeepingأعمال المنزل

26.1Study/ Training--65.23.31.50.2التدريب/ الدراسة

2.53.21.91.91.54.02.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

2.96.610.521.452.680.216.9Old/ Illالمرض/كبر السن 

19.481.083.874.644.016.244.8Housekeepingأعمال المنزل

33.5Study/ Training--73.14.91.30.2التدريب/ الدراسة

4.67.54.43.83.43.64.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وسبب البقاء 
خارج القوى العاملة

Sex and Reason of 

being outside 

Labour Force  

 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 65جدول 
2017والعمر، 

Table 65: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Gaza Strip by Sex, Reason of being Outside Labour Force and Age, 

2017

 Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingملتحق حاليا بالتعليم

8.06.27.3In Labour Forceداخل القوى العاملة

92.093.892.7Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Attended and Leftالتحق بالتعليم وترك

51.649.951.0In Labour Forceداخل القوى العاملة

48.450.149.0Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Attended and Graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

60.962.461.5In Labour Forceداخل القوى العاملة

39.137.638.5Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Never Attendedلم يلتحق أبدا بالتعليم

6.86.16.5In Labour Forceداخل القوى العاملة

93.293.993.5Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

 Educational Attendance andااللتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل

Labour Force Status

2017 سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل والمنطقة، 15التوزيع النسبي لألفراد : 66جدول 
Table 66: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Status and Region, 2017
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingملتحق حاليا بالتعليم

87.259.877.8Employment Rateنسبة العاملين

12.840.222.2Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Attended and Leftالتحق بالتعليم وترك

83.155.273.8Employment Rateنسبة العاملين

16.944.826.2Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Attended and Graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

79.055.769.2Employment Rateنسبة العاملين

21.044.330.8Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Never Attendedلم يلتحق أبدا بالتعليم

90.362.682.1Employment Rateنسبة العاملين

9.737.417.9Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم ومركبات القوى العاملة والمنطقة، 15التوزيع النسبي لألفراد : 67جدول 
Table 67: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Components and Region, 2017

 Educational Attendance andااللتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل

Labour Force Components
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

0.10.50.3Unpaid Trainee Workمتدرب غير مدفوع األجر

0.30.70.4Volunteer Workالعمل التطوعي

1.12.11.5Production for Own final Useاالنتاج لالستهالك الذاتي

 99.799.299.5Own- Use Providers of Service for his/ her Familyعمل خدماتي غير مدفوع األجر لدى أسرته

Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Unpaid Traineeمتدرب غير مدفوع األجر

14-111.46.07.71-14
24-1510.29.59.715-24

34-259.96.47.525-34

35+68.578.175.135+

100100100Totalالمجموع

Volunteer Workالعمل التطوعي

14-162.741.749.81-14
24-1510.314.312.715-24

34-2511.812.011.925-34

35+15.232.025.635+

100100100Totalالمجموع

Production for Own final Useاالنتاج لالستهالك الذاتي

14-171.597.985.91-14
24-1513.81.16.815-24

34-254.00.32.025-34

35+10.70.75.335+

100100100Totalالمجموع

Own- Use Providers of Service for Familyعمل خدماتي غير مدفوع األجر لدى االسرة

14-156.668.361.01-14
24-1517.119.718.115-24

34-2513.67.011.125-34

35+12.75.09.835+

100100100Totalالمجموع

2017 سنة فأكثر المشاركين في أنشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع النشاط والمنطقة، 15نسبة األفراد : 68جدول 
Table 68: Percentage of Individuals Aged 15 Years and above who Participated in Unpaid 

Activities from Palestine by Type of Unpaid Activity and Region, 2017

Type of Unpaid Activity and Average of Hours

 سنة فأكثر المشاركين في أنشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع النشاط وعدد ساعات 15التوزيع النسبي لألفراد : 69جدول 
2017العمل االعتيادية االسبوعية التي قضاها في النشاط والمنطقة، 

Table 69: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above who Participated in 

Unpaid Activities from Palestine by Type of Unpaid Activity, Average of Weakly Usual Hours 

Spent in the Activity and Region, 2017

نوع النشاط غير مدفوع األجر ومعدل الساعات

Type of Unpaid Activity نوع النشاط غير مدفوع األجر
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Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

22.049.635.4West Bankالضفة الغربية

40.256.648.3Gaza Stripقطاع غزة

29.352.440.6Palestineفلسطين

Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

1.40.71.0West Bankالضفة الغربية

1.20.70.9Gaza Stripقطاع غزة

1.30.71.0Palestineفلسطين

Table 71: Percentage of Individuals Aged 15 Years and Above who  Attended of Training 

Courses during last 12 months from Palestine by Region and Sex, 2017

Regionالمنطقة

2017التدريب من فلسطين حسب المنطقة والجنس، /  سنة ليسوا في العمل والتعليم29-15نسبة الشباب : 70جدول 
Table 70: Percentage of Youth Aged 15-29 Years who didn't at Employment, Education/Training 

from Palestine by Region and Sex, 2017

Regionالمنطقة

2017 الشهر الماضي من فلسطين حسب المنطقة والجنس، 12 سنة فأكثر الملتحقين بدورات تدريب مهني خالل 15نسبة االفراد : 71جدول 
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

14-101.60.71.210-14

17-159.73.47.215-17

4.61.73.4Totalالمجموع

Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

29.639.931.6Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 70.460.168.4غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

94.0Currently Attending-93.1ملتحق حاليا

Currently Not Attending 6.0-6.9غير ملتحق حاليا

100Total-100المجموع

Both Sexesكال الجنسين

30.840.332.7Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 69.259.767.3غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

2017 سنة من فلسطين حسب العمر والمنطقة، 17-10نسبة األطفال العاملين : 72جدول 
Table 72: Percentage of Working Children Aged 10-17 Years from Palestine by Age and 

Region, 2017

Table 73: Percentage Distribution of Working Children Aged 10-17 Years from Palestine by 

Sex, Educational Attendance and Region, 2017

Sex and Educational Attendanceالجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي

Age العمر

2017 سنة من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي والمنطقة، 17-10التوزيع النسبي األطفال العاملين : 73جدول 
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التقدير الخطأ المعياري الخطأ النسبي أثر تصميم العينة عدد المشاهدات
Estimate standard error Lower األدنى upper  األعلى relative error design effect

% % % %  CV DEFF

In the Labour Force by Sex 45.7 0.30 45.10 46.20 0.006 2.45 داخل القوى العاملة حسب الجنس      33,157
Males 71.6 0.40 70.80 72.30 0.005 2.90 ذكور      26,187
Females 19.2 0.40 18.40 19.90 0.020 3.70 اناث        6,970
Employed by Sex 71.6 0.40 70.70 72.40 0.006 3.30 العاملون حسب الجنس      23,677
Males 76.8 0.50 75.80 77.70 0.006 3.20 ذكور      19,917
Females 51.8 1.00 49.80 53.70 0.019 2.60 اناث        3,760
Employed by Industry العاملون حسب النشاط االقتصادي
Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 6.7 0.40 6.00 7.50 0.060 6.10 الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك        2,045
Mining, Quarrying & Manufacturing 13.1 0.60 12.00 14.20 0.040 7.00 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية        2,980
Construction 17.2 0.70 15.90 18.50 0.040 7.90 البناء والتشييد        3,832
Commerce, Hotels and Restaurants 21.6 0.60 20.40 22.80 0.028 5.10 التجارة والمطاعم والفنادق        4,886
Transportation, Storage & Communication 6.5 0.20 6.10 7.00 0.037 2.30 النقل والتخزين واالتصاالت        1,475
Services and other Branches 34.9 0.70 33.60 36.30 0.020 5.00 الخدمات والفروع األخرى        8,392
Employed by Occupation     العاملون حسب المهنة
Legislators, Senior Officials and Managers 3.8 0.30 3.30 4.40 0.070 4.60 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا           850
Professionals, Technicians and Clerks 26.3 0.60 25.10 27.50 0.020 4.60 الفنيون والمتخصصون والكتبة        6,152
Service, Shop and Market Workers 18.9 0.50 17.90 19.90 0.027 4.10 العاملون في الخدمات والباعة في األسواق        4,464
Skilled Agricultural & Fishery Workers 3.4 0.20 2.90 3.90 0.070 4.20 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك        1,026
Craft and Related Trade Workers 18.9 0.50 17.90 20.00 0.029 4.60 العاملون في الحرف وما إليها من المهن        4,251
Plant, Machine Operators and Assemblers 9.8 0.30 9.20 10.50 0.035 3.10 مشغلو اآلالت ومجمعوها        2,265
Elementary Occupations 18.9 0.50 18.00 19.90 0.026 3.90 المهن األولية        4,602

أخطاء المعاينة: 1ملحق 
Appendix 1: Sampling Errors

Variable Categories

Confidence interval% 95فترة الثقة 

 Number ofالمتغير وفئات االجابة

Observations
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التقدير الخطأ المعياري الخطأ النسبي أثر تصميم العينة عدد المشاهدات
Estimate standard 

error
Lower األدنى upper  األعلى relative error design effect

% % % %  CV DEFF

Employed by Employement Status   العاملون حسب الحالة العملية
Employer 6.5 0.30 6.00 7.10 0.041 2.80 رب عمل          1,466
Self Employed 18.6 0.40 17.70 19.40 0.023 2.90 يعمل لحسابه          4,506
Wage Employee 70.4 0.60 69.30 71.50 0.008 3.80 مستخدم بأجر        16,439
Unpaid Family Member 4.5 0.20 4.10 5.00 0.050 2.90 عضو أسرة بدون أجر          1,199
Unemployement by Sex 28.4 0.40 27.60 29.30 0.016 3.30 العاطلون عن العمل حسب الجنس          9,480
Males 23.3 0.50 22.30 24.20 0.020 3.20 ذكور          6,270
Females 48.2 1.00 46.30 50.20 0.020 2.60 اناث          3,210
Outside Labour Force by Sex 54.3 0.30 53.80 54.90 0.005 2.40 خارج القوى العاملة حسب الجنس        42,954
Males 28.4 0.40 27.70 29.20 0.014 2.90 ذكور        11,966
Females 80.8 0.40 80.10 81.60 0.005 3.70 اناث        30,988

أخطاء المعاينة: (تابع) 1ملحق 
Appendix 1: Sampling Errors

Variable Categories

Confidence interval% 95فترة الثقة 

 Number ofالمتغير وفئات االجابة

Observations
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Notes for Users 
 

1. (-) in tables means observations are too small. 

 

2. At the beginning of the year 2015 PCBS was adopted the resolution ICIS19
th

 where the 

concept of employment was narrowed, also the reference period seeking work was 

expended to four weeks. 

 

3. The numbers included in report for the Year 2017 are estimates based on the results of 

the Population, Housing and Establishment Census, 2017. 
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Introduction 
 

The PCBS is pleased to present the twenty third annual report on the Palestinian Labour Force 

Survey Programme. This programme consists of an integrated series of labour force surveys, 

the first of which was issued in October 1995.  The Palestinian Labour Force Survey 

Programme conducts surveys quarterly. 

 

The main objective of collecting data on the Palestinian labour force including components of 

employment, unemployment and time related underemployment, is to provide basic 

information on the relative size and structure of the Palestinian labour force.  Data collected at 

different points in time provide a basis for monitoring current trends and changes in the labour 

market and in employment.  These data supported with information on other aspects of the 

economy provide a basis for the evaluation and analysis of macro-economic policies. 

 

This report provides data on labour force, covering standard classifications, economic 

activity, occupation, employment status, and other related variables, as well as the 

demographic characteristics of the work force (population aged 15 years and above). 

 

We hope that this report will provide Palestinian planners, researchers and decision makers 

with revised and accurate statistical data on the Palestinian labour market. 

 
 

 

 

 

April, 2018                 Ola Awad 

President of PCBS  
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      Labour Force Framework in Palestine: 2017                             Labour Force Framework in the West Bank: 2017                Labour Force Framework in Gaza Strip: 2017 

                            ( Number in thousand )                                                                                  ( Number in thousand )                                                                      ( Number in thousand ) 

 

Mid Year 2017 Projected Population       

1,876 

 
 

Within the 

Working Age 

(15 y. and above) 
1,102 

(58.7%) 

Outside The 

Working Age 

(Less than 15) 
774 

 (41.3%) 
) 
 
 In Labour 

Force 
502 

(45.6%) 

Outside Labour 

Force 
600 

(54.4%) 
 

Unem-

ployed 

223 
(44.4%) 

Employed 

279 
(55.6%) 

 

Housekeeping 

 

269 
(44.8%) 

 

Study\ Training  
 

201 

(33.5%) 
 

Old/ ill 

 

101 
(16.9%) 

 

Time 

Related 

Underemp-

loyment 

10 
*(2.0%) 

Full  

Empl-

oyment 

 
269 

(53.6%)*  
 

Mid Year 2017  Projected Population 
2,857 

 

Within the 

Working Age 

(15 y. and above) 
1,799 
63.0%)) 

Outside The 

Working Age 

(Less than 15) 
1,058 

(37.0%) 
 

In Labour 

Force 
824 

(45.8%) 

Outside Labour 

Force 
975 

(54.2%) 
 

Housekeeping 

 

462 
(47.4%) 

 

Study\ Training  

 

293 

(30.1%) 
 

Old/ ill 

 

135 

(13.9%) 
 

Empl-

oyed 

670 

81.3%)) 
 

Unem-

ployed 

 

154 
(18.7%) 
 

Full  

Empl-

oyment 

655 
*(79.5%) 
 

Time 

Related 

Underemp-

loyment 

15 
*(1.8%) 

Mid Year 2017  Projected Population 
4,733 

 

Within the 

Working Age 

(15 y. and above) 
2,901 

(61.3%) 

 

 

Outside The 

Working Age 

(Less than 15) 
1,832 
38.7%)) 

 

In Labour 

Force 
1,326 

(45.7%) 

Employed 

949 
(71.6%) 

Unem-

ployed 

 

377 

(28.4%) 
 

Full 

Empl-

oyment 

924 
(*69.7%) 

 

Time 

Related 

Undere-

mploym

ent 

25 
*(1.9%) 

Outside 

Labour Force 
1,575 

(54.3%) 
 

Housekeeping 

 

731 
(46.4%) 

 

Study\ Training  

 

494 
(31.4%) 

 

Old/ ill 

 

236 
(15.0%) 

 

Other 
114 

(7.2%) 

*  Full Employment and time related underemployment are the percentage from the total Labour Force . 

Other 
85 

(8.6%) 

Other 
29 

(4.8%) 
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Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications 
 

1.1 Terms and Indicators  

The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide 

statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international recommendations 

in statistics and consistent with international systems. 
 

Household: 
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 

living. 
 

Population of Working Age: 

All persons aged 15 years and above. 
 

Percentage of Labor Force Participants ( indicator): 

Indicator  measure size of persons (15 years and above) who fulfill the requirements for 

inclusion among the employed or  the unemployed. 
 

Jerusalem J1: 

Includes that part of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967. 
 

Work: 
All activities performed by persons in order to gain profit or wage either monthly wage, 

weekly, daily, on piece  for profit or family gain, in cash or in kind.  One hour or more of such 

activity constitutes work.  Work also includes unpaid activity on a family farm or business. 
 

Employed: 
Persons aged 15 years and over who were  at work at  least one hour during the reference 

period, or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business 

from which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, 

or any other reason) he\ she was employed, unpaid family member or other.  The employed 

person is normally classified in one of two categories according to the number of weekly 

work hours, i.e. 1-14 work hours and 15 work hours and above.  Also the absence due to sick 

leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason considered employed from 1-14 

hours.  Employed persons are classified according to employment status as follows: 

1. Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or more wage employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of one 

wage employee. Shareholders are not considered employers even if they are working in it.  

2. Self-employed:  

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\her 

(partner) and do not hires any wage employees.  This includes self employed who work to 

own selves outside establishments. 

3. Paid- employed (wage employee): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and 

receives remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This 

item includes persons employed in governmental, non – governmental and private 
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institutions along with those employed in a household enterprise in return for a specific 

remuneration. 

4. Unpaid family member:  

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 
 

Percentage of Employed ( indicator): 

Indicator measures the size of persons aged 15 years and above who were during the reference 

period at work for at least one hour, or who were temporarily absent from work due to illness 

or injury, holiday or vacation, strike or lockout, educational or training leave, maternity, or 

reduction of economic activity…etc. 
 

Percentage of Unemployed /Unemployment Rate (indicator): 

Indicator  measures size of persons (15 years and above) who during the reference period 

were without work, currently available for work, and seeking work by taken specific steps 

may include registration at public or private employment exchange, checking at worksites, 

seeking assistance of friend or relative. 
 

Percentage of Employment (indicator): 

Indicator measures percentage of persons aged (15 years and above) who during the reference 

period, were in the following categories: Paid employment and self- employment (employer, 

self employed, unpaid family member). 
 

Percentage of Time related underemployment (indicator): 

Indicator measures the percentage of persons who were  employed  during a short reference 

period and the total actual hours  worked in all jobs were less than 35 hours and they wanted 

to work additional hours, who were available to work additional hours if they given an 

opportunity for additional work. 
 

Occupation:  

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 

person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 

Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly on 

the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 

 

Economic Activity: 

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC) and that contribute by the large 

proportion of the value added whenever more than one activity exist in the enterprise.  

 

Absent from Usual Work: 
All those who were absent from their usual work during the reference week, due to illness, 

holiday, strike, curfew, lock-out,  temporary work stoppage, or due to some other reasons. 
 

Percentage of Individuals Outside the Labor Force (indicator): 

Indicator measures size of persons who were not employed or unemployed during the 

reference period and hence not currently active because of attendance at educational 

institutions, engagement in household duties, retirement or old age, and other reasons 

 Percentage of  persons outside labor force due to study and training (indicator): 

Index measures persons who are outside labor force due to study or training from all 

persons aged 15 years and above who are classified  outside labor force. 

 Percentage of  persons outside labor force due to housekeeping (indicator): 
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Index measures persons who are outside labor force due to housekeeping from all persons 

aged 15 years and above who are classified  outside labor force.. 

 Percentage of Ill/old Outside the Labor Force (indicator): Index measures Old and 

Illness persons who are outside labor force due to old and illness from all persons aged 15 

years and above who are classified  outside labor force. 
 

Years of Schooling Completed: 

For persons currently attending, attended and left, or successfully graduated, reference shall 

be made to the successfully completed formal educational years (completed years.) It neither 

includes drop out years, failure years nor on – going educational year. Educational training 

courses are not included among the years of regular study. 
 

Average Weekly Working Hours (indicator): 

Indicator measures the actually weekly work hours during normal period of work, measure by 

two ways: 

A. Normal hours work: 

Total number of hours in the permanent or temporarily job which worked by employed 

usually . 

B. Actually worked hours: 

Total number of hours actually worked  during the reference period as well as overtime 

and time spent at the place of work on activities such as preparation of the workplace.  

Leaves, meal breaks and time spent on travel from home to work and vice versa are 

excluded from work hours. 
 

Average  Monthly Working Days (indicator): 

Indicator measures the  number of days at work during the month, excluding week-end, 

holidays, sick and other paid or unpaid leaves. 
 

Average Daily Wage for Paid Employee (indicator): 

Indicator measures net cash wage paid to wage employees for time worked or work done 

together with remuneration for time not worked, such as annual vacation and other paid leave 

or holidays. 
 

Income ( indicator): 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could be a week 

or a month or a year. 
 

Percentage of Unpaid services activity for own household (indicator): 

Indicator measures percentage of persons who  provided service mainly for themselves and 

their families, including  purchasing goods and household accounting, prepare meals, cleaning 

and arranging the house and garden, waste disposal, baby care and teaching and taking them 

to public places, and caring for elderly, maintenance and improvement of small home repairs, 

and acts of simple decoration, vehicle maintenance and small repairs. 
 

Percentage of Volunteer work (indicator): 

Indicator measures percentage of person  in volunteer work who are performed any unpaid 

activity, non compulsory activity to produce goods or provide services for others, it includes 

work done through, or for, self help, mutual aid or community based groups of which 

volunteer is a member, which transportation allowance or meals or gifts that offered to 

volunteer are not considered as wage, and unpaid work required as part of education or 

training programmers are excluded from volunteer work 
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Percentage of Own-use production work (indicator): 

Indicator measures percentage of person who performed any activity to produce goods or 

provide services for their own final consumption or for their families consumption, including 

producing or processing for storage agricultural, fishing, hunting and gathering products, and 

manufacturing household goods ( clothing, food, and furniture) . 
 

Percentage of Unpaid trainee (indicator): 

Indicator measures the percentage of person who performed any unpaid work to produce 

goods and services for others, in order to acquire experience or skills in the workplace in 

order to be able to find jobs, transportation or allowance or meals or gifts that offered to 

trainee are not considered as wage. 
 

Abbreviations: 

PSUs: Primary Sampling Units 

SPSS: Statistical Package for Social Sciences 

EAs: Enumeration Areas   

NIS: New Israeli Shekel 

 

1.2 Classifications  

Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted by 

PCBS, According to international standards and with the Palestinian privacy. 
 

1. The Palestinian Standard Classification of Scientific Specialty (ISCED), according with 

Palestinian privacy. 

2. Palestinian Professional Classification Index (ISCO08), according with Palestinian 

privacy. 

3. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC.4), 

according with Palestinian privacy. 

4. International Classification of Time Use Activities (ICATUS), according with 

Palestinian privacy. 

5. National and Country Manual 2007 (CCC), according with Palestinian privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Labour Force Survey, 2017 

[   ] 12 

Chapter Two 

 

Main Findings 
 

2.1 Labour Force Participation (ILO Standards) 

The results indicated that labour force participation rate was 45.7% in 2017. The males 

participation rate was 71.6% in 2017 and was 19.2% for females in 2017. 
 

The highest labour force participation rate was among individuals aged 25-34 years by 62.3%: 

91.5% for males and 32.3% for females. The labour force participation rate for individuals 

aged 35-44 years was 58.6%: as 92.5% for males compared with 24.1% for females.  The 

labour force participation rate for individuals aged 15-24 years was 33.0% (52.5% for males 

compared with 12.6% for females).  
 

The labour force participation rate in the West Bank was 45.8% for individuals aged 15 years 

and above: 73.2% for males and 17.5% for females.  The results indicated that the labour 

force participation rate in Gaza Strip was 45.5%: 68.9% for males compared with 21.9% for 

females. 

 

2.2 Labour Force Status (ILO Standards) 

The unemployment rate for individuals aged 15 years and above in Palestine in 2017 was 

28.4%, while the percentage of full employment in 2017 was 69.7%. 

 

2.3 Employment (ILO Standards) 

34.9% of employed individuals worked in the services and other branches sector in 2017, 

while 21.6% worked in the commerce, hotels and restaurants sector.  The main field of 

employment for females was the services and other branches sector, which employed about 

66.4% of women.  The Commerce, Hotels & Restaurants sector provided job opportunities to 

about 11.9% of females in Palestine. 
 

In 2017, employed individuals were distributed according to place of work as 57.6% were 

working in the West Bank compared with 29.4% working in Gaza Strip while 13.0% were 

working in Israel and Israeli settlements. The percentage of employed individuals from the 

West Bank in Israel and Israeli settlements was 18.4% in 2017, while workers from Gaza 

Strip had not been accessed to work in Israel or Israeli settlements since 2007. 
 

Employed individuals were distributed by employment status as follows: 70.4% wage 

employees, 18.6% self-employed, 6.5% were employers, and 4.5% were unpaid family 

members.   
 

In terms of occupation, 26.3% of employed individuals worked as professionals, technicians 

and clerks, while 18.9% were employed in crafts and related trade work. Also, 18.9% of 

employed as service and sales workers and in elementary occupation and about 3.4% 

employed as skilled agricultural workers.   
 

The results indicated that percentage of employed individuals in the public sector (Palestinian 

govermental sector) in Palestine was 21.4% in 2017 (36.3% in Gaza Strip and 15.3% in the 

West Bank).  
 

The results revealed that 65.6% of individuals were employed in the private sector in 

Palestine in 2017 (66.3% in the West Bank  and 63.7% in Gaza Strip). 
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35.9% of wage employees in the private sector received less than the minimum wage (1,450 

NIS) in Palestine; 16.2% in the West Bank and about 37,500 wage employees with an average 

of monthly wage by 1,079 NIS.  In Gaza Strip, the percentage of wage employees in the 

private sector who received less than minimum monthly wage was 74.0% of about 88,800 

wage employees with an average of monthly wage 731 NIS.  
  

The average number of days worked per month was 22.2 days (22.9 for employees working in 

the West Bank, 22.6 days for those working in Gaza Strip and 19.6 days for those working in 

Israel and Israeli settlements).  The average number of hours worked per week was 41.8 

hours: 44.2 hours for employees working in the West Bank 37.6 hours for those working in 

Gaza Strip.  The average working hours per week were 41.6 hours for wage employees 

working in Israel and Israeli settlements.  
 

Average of daily wage for wage employees in the public sector was about 107.4 NIS (115.4 

NIS in the West Bank compared to 92.3 NIS in Gaza Strip). The average of daily wage for 

employees in  the private sector was about 78.6 NIS (96.0 NIS in the West Bank and 45.5 NIS 

in Gaza Strip.  

 

2.4 Unemployment (ILO Standards) 

The unemployment rate in Palestine in 2017 was 28.4%, distributed as 23.2% for males and 

48.2% for females.  Results revealed that unemployment was concentrated among youth aged 

15-24 years at 44.7% (38.7% for males and 70.8% for females). 
 

The unemployment rate in the West Bank was 18.7% (15.6% for males compared with 32.1% 

for females). The unemployment rate among youth aged 15-24 years was 31.2%, distributed 

as 26.7% for males compared to 55.1% for females. 
 

In West Bank,the highest unemployment rate was in Hebron governorate by 22.6%, followed 

by Tubas and Northern Valleys governorate by 21.6%, then Bethlehem governorate by 

20.5%. The lowest unemployment rate was in Qalqiliya governorate by 10.4%. 
 

In Gaza Strip, the unemployment rate was 44.4%: 36.6% for males compared with 69.1% for 

females. The unemployment rate among youth aged 15-24 years was 65.2%, distributed as 

58.6% for males compared to 87.9% for females. 
 

The highest unemployment rate in Gaza Strip by governorate was in Dier Al-Balah 49.2%, 

followed by Khan Yunis governorate with 48.0%, then Rafah governorates by 46.7%.  The 

lowest unemployment rate was in Gaza governorate by 39.9%.  
 

The results indicated that 0.4% of unemployed males and 0.1% of females had not  completed 

one year of schooling. Conversely, about 83.3% of unemployed females and 24.3% of 

unemployed males had completed 13 years of schooling and above. 

 

2.5 Individuals Outside Labour Force (ILO Standards) 

54.3% of individuals aged 15 years and above in Palestine were outside labour force, as 

28.4%  was among males compared with 80.8% among females.  
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Chapter Three 

 

Methodology 

 
3.1 Survey Objectives 

The primary objective of collecting data on the Palestinian labor force and its components 

(full employment, unemployment, underemployment related to time) is to obtain basic 

information about the size and characteristics of the Palestinian labor force, and the data 

collected in different times that provide an opportunity to identify changes in the market 

Labor and employment status over time.  

 

The collection of information on economically active groups in society is also aimed at 

creating a database through which the use of human resources in society can be measured in 

the process of economic production. The collection of such data provides an opportunity to 

assess the overall framework of policies aimed at developing the level of employment. In 

general, data collected on the labor market can be used from public information to academic 

research. The objectives of the survey can be summarized as follows: 

 

1. Estimating the size of the labor force and its proportion to the population. 

2. Estimate the number of employed Individuals among the participants in the labor force.  

3. Analysis of Labor force and classification by sex, employment status, educational and 

social level, occupation, and economic activity.  

4. Provide data on the fundamental changes in the composition of the labor force and its social 

and economic characteristics.  

5. Estimating the numbers of unemployed and analyzing their general characteristics.  

6. Estimate the weekly work hours and wages of employees in addition to the analysis of 

other features. 

 

3.2 Questionnaire  

One of the main survey tools is the questionnaire, the survey questionnaire was  designed 

according to the International Labour Organization (ILO) recommendations with preserving 

the specificities of the Palestinian society. The questionnaire includes four main parts:   

 

Identification Data 

The main objective for this part is to record the necessary information to identify the 

household, such as, cluster code, sector, type of  locality, cell, housing number and the cell 

code. 

 
Quality Control 

This part involves  groups of controlling standards to monitor the field and office operation, to 

keep in order the sequence of  questionnaire stages (data collection, field and office coding, 

data entry, editing after entry and store the data. 

 

Household Roster 

This part involves demographic characteristics  about the household, like number of persons 

in the household, date of birth, sex, educational level…etc. 

 

Employment Part 

This part involves the major  research indicators, where  one questionnaire had been answered 

by every 10 years and over household member, to be able to explore their labour force status 
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and recognize their major characteristics toward employment status, economic activity, 

occupation, place of work, and other employment indicators.  

 

3.3 Sample and Frame  
  

3.3.1 Target Population  

It consists of all individuals aged 10 years and Above and there are staying normally with 

their households in the state of Palestine during 2017. 

 

3.3.2 Sampling Frame  

The sampling frame consists of master sample which updated in 2011, each enumeration area 

consists of buildings and housing units with average of about 124 households. These master 

sample consists of 596 enumeration areas, we  used 494 enumeration areas as a framework for 

the labor force survey sample in 2017, and these units have been used as primary sampling     

units (PSUs). 

 

3.3.3 Sample Size 

The estimated sample size in the first quarter is 7,616 households, 7,587 households in the 

second quarter, while 7,525 households in the third, and 7,502 households in the fourth 

quarter. 

 

3.3.4 Sampling Design  

The sample of this survey is implemented periodically every quarter by PCBS since 1995, so 

this survey implement every quarter in the year (distributed over 13 weeks). 

The sample is two stage stratified cluster sample with two stages: 

first stage: we select a systematic random sample of 494 enumeration areas for the whole 

round, and excluded enumeration area that contain less that 40 households. 

second stage: we select a random area sample of average 16 households from each 

enumeration area selected in the first stage, from each region where the number of households 

counted 80 households or more, while enumeration areas contain less that 80 households were 

selected 8 households. 
 

3.3.5 Sample Strata  

The population was divided by: 

1- Governorate (17 governorates, where Jerusalem was considered as two statistical areas) 

2- Type of Locality (urban, rural, refugee camps). 

 

Sample Rotation  
Each round of the Labor Force Survey covers all of the 494 master sample enumeration 

areas.  Basically, the areas remain fixed over time, but households in 50% of the EAs are 

replaced each round. The same household remains in the sample for 2 consecutive rounds, left 

for the next two rounds, then selected for the sample for another two consecutive rounds 

before it is dropped from the sample.  50% overlap is then achieved between both consecutive 

rounds and between consecutive years (making the sample efficient for monitoring purposes).  

 

3.3.6  Domains  

1. State of Palestine 

2. Governorate (16 governorates, included Jerusalem (J1)) 

3. Region, Type of Locality (urban, rural, refugee camps). 
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3.3.7 Weights Calculation of Households  

The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is two stage stratified 

cluster sample, so In the first stage,  we calculate the weight of enumeration areas which  

depending on  the probability of each enumeration area (a systematic random sample), then in 

the second stage we calculate weight of households  in each enumeration area, Initial 

households weights resulted from product of weight of first stage and weight of second stage, 

final households weights obtained after adjustment of initial weights with the households 

estimates of the middle of each quarter of the year 2017 on the level of design strata 

(governorate, locality type ).    

 

For the 10 years and over individuals file we add the final household weight for each person, 

then we adjust the initial  person weight with the individuals estimates of the middle of each 

quarter of the year 2017 on the level of Region (West bank, Gaza strip), Sex (male, female ), 

Five –year age groups (15 groups) then we obtain the final adjusted person weight. 

 

34. Field work Operations 
 

3.4.1 Training and Hiring   

Field workers were trained on basic skills before the start of data collection, In order to review 

the problems faced in the field and the mechanisms of interviewing to complete their work 

with ease and accuracy. 

 

3.4.2 Data Collection 
Started collect data in 08/01/2017 and end in 04/01/2018 in a corresponding interview method 

for individuals aged 10 years and above who were established in the State of Palestine in 

2017. Data were collected using PC-tablet devices in the West Bank and Gaza Strip, while 

used of paper forms in Jerusalem (J1). 

 

3.4.3 Field Editing and Supervising 

• Data collection and coordination are carried out in the field according to the pre-prepared 

plan, where instructions, models and tools are available for fieldwork. 

• Audit process on the PC-Tablet is through the establishment of all automated rules and 

the Office on the program to cover all the required controls according to the criteria 

specified. 

• For privacy of Jerusalem (J1) collected data in a paper. Then supervisor verifies the 

questionnaire in a formal and technical manner according to the pre-prepared audit rules. 

• Field work is carried out by the project coordinator, supervisors and project management 

to check editing questionnaire and work of fieldworker. 

 

3.4.4 Office Editing and Coding 

The office editing was conducted only for the Jerusalem (J1), because it was used paper 

forms, then the economic activity variable underwent coding according to Palestinian 

Standard Industrial Classification, based on the United Nations ISIC-4. Economic activity for 

all employed and ever-employed individuals was classified. The occupations were coded on 

the basis of the International Standard Classification of Occupation of 2008 (ISCO-08). 
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3.5 Data Processing  

 

3.5.1  Programming Consistency Check 
PCBS started collecting data  since 1

st
 quarter 2013 using the hand held devices in Palestine 

excluding Jerusalem (J1) and Gaza Strip, the program used in HHD called Sql Server and 

Microsoft dot Net which was developed by General Directorate of Information Systems, with 

beginning 1
st
 quarter 2016, collecting data  by using PC-tablet devices in West Bank 

(excluding Jerusalem (J1)) and Gaza Strip. 
 

Using PC-tablet devices reduced the data processing stages, the fieldworkers collect data and 

sending data directly to server  then the project manager can withdrawal the data at any time 

he needs. 
 

In order to work in parallel with Jerusalem (J1), an office program was developed using the 

same techniques by using the same database for the PC-tablet devices. 

 

3.5.2  Data Cleaning 
After the completion of the entry and audit phase, the data is cleaned by conducting internal 

tests for the outlier answers and comprehensive audit rules through using SPSS program to 

extract and modify errors and discrepancies, to prepare clean and accurate data ready for 

tabulation and publishing. 

 

3.5.3  Tabulation 
After finished from checked and cleaned of any errors of data, tabulation have been prepared 

for this purpose extracted accordingly. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 
4.1 Accuracy 
 

4.1.1 Sampling Errors  

Data of this survey affected by sampling errors due to use of the sample and not a complete 

enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real values 

obtained through censuses. Variance were calculated for the most important indicators, the 

variance table is attached with the final report. There is no problem to disseminate results at 

the national level and at the level of governorates of the West Bank and Gaza Strip. 

 

4.1.2 Non-Sampling Errors  

Non-statistical errors are possible at all stages of the project, during data collection or 

processing. These are referred to as non-response errors, response errors, interviewing        

errors and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, strenuous efforts were 

made to train the field workers intensively.  They were trained on how to carry out the 

interview, what to discuss and what to avoid, carrying out a pilot survey, as well as practical 

and theoretical training during the training course. 

 

One of the most important problems faced by field workers is not knowing the age of the 

respondent, especially for those who are older. They relied on the events that passed through 

the society in estimating their age in the absence of documents specifying the birth date of the 

day and month. The response to variables such as the number of working days in the last 

month and the amount of daily, weekly or monthly wage was sometimes inaccurate. This may 

be due to two main reasons. First, financial matters are one of the most sensitive issues that 

may not provide accurate data in all statistical surveys, and the second reason may be due to 

the nature of the study carried out on behalf of the respondent. The single respondent answers 

all the questions related to the family members of the respondent, which naturally involves 

inaccuracies in some details of working hours, working days and daily wages. 

 

The implementation of the survey encountered non-response where the case (household was 

not present at home) during the fieldwork visit become the high percentage of the non 

response cases. The total non-response rate reached 14.2% which is very low once compared 

to the household surveys conducted by PCBS, the refusal rate reached 3.0% which is 

relatively low percentage compared to the household surveys conducted by PCBS, and the 

reason is the questionnaire survey is clear. 

 

4.1.3  Response Rate 

The survey sample consists of about 30,230 households of which 23,120 households 

completed the interview; whereas 14,682 households from the West Bank and 8,438 

households in Gaza Strip.  Weights were modified to account for non-response rate. The 

response rate in the West Bank reached 82.4% while in the Gaza Strip it reached 92.7%. 
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Response, Non-Response Cases and Over Coverage 

 

No. of cases Response, Non-Response Cases and Over Coverage 

23,120 Household completed 

 Non-response cases 

406 Traveling households 

1,802 No one at home 

816 Refused to cooperate 

79 No available information 

700 Other 

 Over coverage cases 

616 Unit does not exist 

2691 Vacant Housing unit 

30,230 Total sample size 

 

Response and Non-Response Formulas: 

Percentage of over coverage errors =        Total cases of over coverage       x 100% 

                                                             Number of cases in original sample  

                                                        = 10.9%      
 

Non response rate =  Total cases of non response x 100% 

                                           Net Sample size 

                              = 14.2% 
 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100%  -  non-response rate 

                              = 85.8% 

 

Treatment of Non-Response Cases Using Weight Adjustment  



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.

 

 

Where 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 

g: adjustment group by ( governorate, locality type ). 

fg: weight adjustment factor for the group g. 

 

ng
wi  :   Total weights in group g         

cases  cgo
wi

.
 :  Total weights of over coverage 

 rg
wi : Total weights of response cases  

 

We calculate fg  for each group ,and final we obtain the final household weight ( iw' ) by 

using the following formula: 

fgiwiiw *'   
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4.2  Comparability 

In this section, comparison is made for a time series period and for sectors only, since there 

are no other sources for comparison.  Results indicated that the monthly data along year 2017 

was logically and consistent with the monthly data in 2016 for the main indictors; labour 

force participation rate, unemployment rate, and numbers of worker in Israel and Israeli 

settlements. 
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