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شكر وتقدير 

 
لجياز السركزي لإلحراء الفلدطيشي بالذكر واللقدير إلى كل األسر الفلدطيشية اللي ساىست في إنجاح جسع يلقدم ا

. بيانات السدح، والى جسيع العاملين في ىذا السدح لسا أبدوه من حرص مشقطع الشعير أثشاء تأدية واجبيم
 

الجياز السركزي لإلحراء الفلدطيشي، وبدعم بقيادة فررق فشي من ، 2019مدح القهى العاملة لقد تم تخطيط وتشفيذ 
مسثلة بسكلب السسثلية  2019لعام ( CFG)مجسهعة اللسهرل الرئيدية للجياز و دولة فلدطينمالي مذلرك بين كل من 

 .دولة فلدطينالشرورجية لدى 
 

لرئيدية للجياز يلقدم الجياز السركزي لإلحراء الفلدطيشي بجزرل الذكر واللقدير إلى أعزاء مجسهعة اللسهرل ا
(CFG)  السدحعلى مداىسليم القيسة في تشفيذ ىذا .
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فررق العسل 
 

  اللجشة الفشية   

  رئيذ المجشة سعجو السرخو  
 فخحة روان ابؾ 

   فايد الغزبان

   حدؽ دوركات 
   سييخ الرالحي 
   أنذ أحسج 
 ايشاس الخفاعي 

 احسج عظية
 ثال الذعيبيامت

 داليا شاىيؽ
 ررؼ صالح

 

 

    
  إعداد اللقررر   

 فخحة روان ابؾ 
 سعجو السرخو 

  

    
  ترسيم الخرائط 

 املثال شعيبي
  

    
  تدقيق معايير الشذر   
   حشان جشاجخه 

    
  السراجعة األولية   

 سيى كشعان 
 دمحم الجررجو

  

   رانيا ابؾ غبؾش 
   ماىخ صبيح 
    
    السراجعة الشيائية  

   زرجان هعشاو 
    
  اإلشراف العام   

  رئيذ الجياز عال عؾض. د 
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تشهرو للسدلخدمين 
 

 .في الججاول تعشي عجم وجؾد عجد كافي مؽ السذاىجات في الخمية ()-اإلشارة -1
 
مشغسة العسل الجولية وفق تؾصيات السؤتسخ الجولي اللاسع عذخ  السلبشى مؽتؼ اسلخجام السعيار  2015مؽ بجاية العام -2

 4 إلىوتؼ أيزا تسجيج فلخة البحث عؽ العسل لألفخاد العاطميؽ عؽ العسل  ،يق مفيؾم العسالةوحيث تؼ تض، إلحرائيي العسل
 .الدرارة أسبؾعتدبق  الليأسابيع 

 

العسل  إحراءاتبيا السؤتسخ الجولي لخبخاء  أوصىإحراءات القؾى العاممة اللي تساشيا مع أحجث السعاييخ الجولية السلعمقة ب-3
(ICLS-19th)  قام الجياز السخكدو لإلحراء الفمدظيشي باللعاون مع مشغسة العسل الجولية(ILO ) السفاهيؼ بسخاجعة وتشقيح

، كسا تؼ 2019مؽ عام  اعلباراالجياز مؽ قبل  إصجارىااللي سيلؼ القؾى العاممة  السرظمحات السدلخجمة لقياس إحراءات
 (ICLS19th) السؤتسخ حيث أوصىوىؾ العام الحو تؼ بو تظبيق السعاييخ الججيجة،  2015الخجؾع بيحه السؤشخات مؽ العام 

: بالسؤشخات اللالية لقياس نقص اسلخجام العسالة
الحيؽ لؼ يعسمؾا خالل فلخة  األشخاصل ليذسل فيو تؼ تشقيح مفيؾم العاطميؽ عؽ العؼ ؛(LU1) السشقح معجل البظالة ( 1) 

الحيؽ لؼ يبحثؾا  األشخاصاإلسشاد وبحثؾا بذكل ججو فيو عؽ العسل، وكانؾا مدلعجيؽ وقادررؽ عمى العسل فقط، حيث تؼ اسلثشاء 
مؽ يشلغخون ) م اللي تدبق أسبؾع الدرارة كؾنيؼ سيبجأون العسل في السدلقبل القخرب وه عسل خالل فلخة األسابيع األربعة عؽ

 إسخائيلأخبار مؽ أصحاب العسل، سبق وأجخوا تختيبات لمعسالة لحدابيؼ الخاص، يشلغخون ترخرح عسل لمعسل في 
 ضسؽ ترشيف العاطميؽ عؽ العسل إدراجيؼبيشسا كان يلؼ سابقاًا ( أو سبق ووججوا عسل لمبجء بو  حقاًا  والسدلعسخات،

؛ (LU2)والعسالة الشاقرة السلرمة بالؾقت يارو السع ملغيخ مخكب يجسع معجل البظالة( 2)
الباحثيؽ عؽ عسل السحبظيؽ  إلىباإلضافة ( LU3)العاممة السحلسمة  ىوالقؾملغيخ مخكب يلزسؽ معجل البظالة السعيارو ( 3)

 فخصة عسل؛  إيجادمؽ 
العخض والظمب في سؾق العسل يذيخ ىحا السفيؾم الى عجم اللؾافق بيؽ : (LU4)مخكب مؽ نقص ا سلخجام لمعسل  مؤشخ( 4)

 .القؾى العاممة السحلسمة. 3العسالة السلرمة بالؾقت  . 2البظالة حدب اللعخرف السشقح  . 1: ورلزسؽ
 

مخكبات القؾى القؾى العاممة  صؾرة أكثخ تفريالًا عؽ  إحراءاتسلؾفخ في ىحا السجال، با علساد عمى أحجث السعاييخ الجولية 
الحو ( LU1)لبظالة ل السشقح  اسلخجام اللعخرفىؾ  ليحا اللظبيق أحج اآلثار السيسةذلػ أن . لفمدظيشيفي سؾق العسل االعاممة 

حيث تؼ اسلثشاء الباحثيؽ عؽ عسل ( ICLS_19th, 2013)العسل اللاسع عذخ  إحراءاتلخبخاء دعا إليو قخار السؤتسخ الجولي 
ولكؽ بحثؾا ( 3)؛ لؼ يدعؾا لمعسل خالل فلخة اإلسشاد( 2)لمعسل؛ ملاحؾن ( 1: )األشخاص السرشفؾن عمى أنيؼ ، وىؼالسحبظيؽ
معج ت ، والحو بجوره سيشعكذ عمى لؼ تعج مجرجة في تقجيخات البظالةىحه السعاييخ –خالل األشيخ الدلة الساضية  عؽ عسل
إلى  ،العسالة السحكؾرة أعاله اسلخجاممؤشخات إضافية حؾل نقص سيلؼ احلداب ونذخ . لقؾى العاممةلمذاركة معج ت الالبظالة و

. في فمدظيؽ نقص اسلخجام العسالةمؽ أجل تؾفيخ رؤرة أكثخ شسؾ  لسخلمف أشكال  LU1 السشقحبظالة الجانب معجل 
لزفة الغخبية، في ا البظالة مؤشخيؤدو إلى تغييخ بديط في س( LU1)السشقح  البظالة فإن اعلساد مقياسعمى مدلؾى السشظقة، 

في ا خلالف الكبيخ ىؾ أن اإلحباط مشلذخ عمى نظاق أوسع ىحا سبب ، وغدة ىشاك انخفاض أكبخ بكثيخقظاع ل بيشسا بالشدبة
ا كبيخًاا مؽ األشخاص الحيؽ تؼ ترشيفيؼ في الدابق عمى أنيؼ عاطمؾن عؽ العسل ىؼ بالفعل باحثؾن عؽ قظاع غدة،  إذ إن عجدًا

عؽ  بذكل فعالابق و  يدالؾن ملاحيؽ لمعسل، لكشيؼ لؼ يعؾدوا يبحثؾن يبحثؾن عؽ عسل في الذذلػ انيؼ كانؾا . عسل محبظؾن 
 . عسل
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ات قائسة السحلهي 
 

 الرفحة السهضـهع 

   

 قائسة الججاول  
  السقدمة 
   

 23 السرطلحات والسؤشرات واللرشيفات: األولالفرل 
 23 السرظمحات والسؤشخات  1.1 
 27 اللرشيفات  2.1 

 29 الرئيديةالشلائج : الثانيالفرل 
 29( حدب معاييخ ومقاييذ مشغسة العسل الجولية)ندبة القؾى العاممة السذاركة  1.2 
 30( حدب معاييخ ومقاييذ مشغسة العسل الجولية)العالقة بقؾة العسل  2.2 
 30( حدب معاييخ ومقاييذ مشغسة العسل الجولية)العاممؾن  3.2 
 33( حدب معاييخ ومقاييذ مشغسة العسل الجولية) السشقحة البظالة 4.2 
 35( حدب معاييخ ومقاييذ مشغسة العسل الجولية)األفخاد خارج القؾى العاممة  5.2 

   

 37  السشيجية: الثالثالفرل 
 37 اىجاف السدح  1.3 

 37اسلسارة السدح  2.3 
 38اإلطار والعيشة   3.3 

 38 مع اليجفمجت 1.3.3  

 38   إطار السعايشة 2.3.3  
 38 حجؼ العيشة 3.3.3  
 38 ترسيؼ العيشة 4.3.3  
 38 طبقات العيشة5.3.3   

 39 مدلؾرات الشذخ6.3.3   

 39 حداب ا وزان7.3.3   

 39 العسميات السيجانية 4.3 
 39 اللجررب واللعييؽ  1.4.3 
 40 جسع البيانات  2.4.3 
 40 شخاف واللجقيق السيجانيإلا  3.4.3 

 40 اللجقيق السكلبي واللخميد  4.4.3 

 40معالجة البيانات  5.3 

 40 وقؾاعج اللجقيق اإلدخالبخنامج   1.5.3 
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 الرفحة السهضـهع 

 41 تشغيف البيانات  2.5.3 

 41 اسلخخاج الشلائج  3.5.3 

   

 43 الجهدة :الفرل الخابع

 43 الجقة  1.4 
 43  أخظاء السعايشة   1.1.4 

 43 أخظاء غيخ السعايشة  2.1.4 

 44 اإلجابةمعج ت   3.1.4 

 45 مقارنة البيانات  2.4 

   

 47 السراجع 
   

 49 اإلحرائية الجداول 
   

 123 السالحق 
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  قائسة الجداول
 

 الرفحة الجدول 
ومخكبات القؾى العاممة مشظقة سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب ال 15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 1جدول 

 2019-2015، السشقحة
51 

   

     سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب الجشذ والعسخ والعالقة بقؾة 15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 2جدول 
 2019العسل، 

52 

   

سشة فأكثخ في الزفة الغخبية حدب الجشذ والعسخ والعالقة بقؾة  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 3جدول 
 2019العسل، 

53 

   

سشة فأكثخ في قظاع غدة حدب الجشذ والعسخ والعالقة بقؾة  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 4جدول 
 2019العسل، 

54 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب الجشذ وعجد الدشؾات الجراسية  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 5جدول 
 2019والعالقة بقؾة العسل، 

55 

   

سشة فأكثخ في الزفة الغخبية حدب الجشذ وعجد الدشؾات الجراسية  15للؾزرع الشدبي لألفخاد ا: 6جدول 
 2019والعالقة بقؾة العسل، 

56 

   

سشة فأكثخ في قظاع غدة حدب الجشذ وعجد الدشؾات الجراسية  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 7جدول 
 2019والعالقة بقؾة العسل، 

57 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب السشظقة والسحافغة والعالقة بقؾة  15الشدبي لألفخاد اللؾزرع : 8جدول 
 2019العسل والجشذ، 

58 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب الجشذ  15ندبة القؾى العاممة السذاركة مؽ بيؽ األفخاد : 9جدول 
  2019-2015والعسخ، 

59 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب الجشذ وعجد  15األفخاد ندبة القؾى العاممة السذاركة مؽ بيؽ : 10جدول 
 2019-2015الدشؾات الجراسية، 

60 

   

سشة فأكثخ السذاركيؽ في القؾى العاممة في فمدظيؽ حدب الجشذ  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 11جدول 
 2019وعجد الدشؾات الجراسية والعسخ، 

61 

   

فأكثخ السذاركيؽ في القؾى العاممة في الزفة الغخبية حدب سشة  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 12جدول 
 2019الجشذ وعجد الدشؾات الجراسية والعسخ، 

62 

   

سشة فأكثخ السذاركيؽ في القؾى العاممة في قظاع غدة حدب  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 13جدول 
 2019الجشذ وعجد الدشؾات الجراسية والعسخ، 

63 

سشة فأكثخ السذاركيؽ في القؾى العاممة في فمدظيؽ حدب الجشذ  15سبي لألفخاد اللؾزرع الؽ: 14جدول 
 2019والحالة الدواجية والعسخ، 

64 
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 الرفحة الجدول 
سشة فأكثخ السذاركيؽ في القؾى العاممة في الزفة الغخبية حدب  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 15جدول 

 2019الجشذ والحالة الدواجية والعسخ، 
64 

   

سشة فأكثخ السذاركيؽ في القؾى العاممة في قظاع غدة حدب  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 16جدول 
 2019الجشذ والحالة الدواجية والعسخ، 

65 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب الجشذ  15ندبة القؾى العاممة السذاركة مؽ بيؽ األفخاد : 17جدول 
 2019-2015والسحافغة، 

66 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ  15مؽ بيؽ السذاركيؽ في القؾى العاممة لألفخاد لة السشقح البظامعجل : 18جدول 
 2019-2015حدب الجشذ والسحافغة، 

69 

   

مؽ بيؽ السذاركيؽ في القؾى العاممة البظالة السشقح ندبة السذاركة في القؾى العاممة ومعجل : 19جدول 
 2019ة المجؾء ونؾع اللجسع والجشذ، سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب السشظقة وحال 15لألفخاد 

72 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة والجشذ ومكان العسل،  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 20جدول 
2015-2019 

73 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ والشذاط ا قلرادو،  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 21جدول 
2015-2019 

74 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ والشذاط ا قلرادو ومكان  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 22جدول 
 2019العسل، 

75 

   

: 23جدول 
 

سشة فأكثخ مؽ الزفة الغخبية حدب الجشذ والشذاط ا قلرادو  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ 
 2019ومكان العسل، 

76 

   

         سشة فأكثخ مؽ قظاع غدة حدب الشذاط ا قلرادو 15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 24جدول 
 2019، الجشذو

76 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ وعجد الدشؾات الجراسية  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 25جدول 
 2019ومكان العسل، 

77 

   

الجشذ وعجد الدشؾات سشة فأكثخ مؽ الزفة الغخبية حدب  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 26جدول 
 2019الجراسية ومكان العسل، 

78 

   

الجشذ وعجد الدشؾات الجراسية حدب  سشة فأكثخ مؽ قظاع غدة 15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 27جدول 
 2019ومكان العسل، 

78 

   

     سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة والحالة العسمية 15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 28جدول 
 2019والجشذ، 

79 

   

               سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ والسيشة 15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 29جدول 
 2019ومكان العسل، 

 

80 
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 الرفحة الجدول 
سشة فأكثخ مؽ الزفة الغخبية حدب الجشذ والسحافغة والشذاط  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 30جدول 

 2019ا قلرادو، 
81 

   

سشة فأكثخ مؽ قظاع غدة حدب الجشذ والسحافغة والشذاط  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 31جدول 
 2019ا قلرادو، 

82 

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ والشذاط ا قلرادو وعجد  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 32جدول 
 2019الدشؾات الجراسية، 

83 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ والسيشة وعجد الدشؾات  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 33جدول 
 2019الجراسية، 

84 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة والسيشة وعجد الدشؾات  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 34جدول 
 2019الجراسية، 

85 

   

نذ والسيشة وعجد سشة فأكثخ مؽ الزفة الغخبية حدب الج 15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 35جدول 
 2019الدشؾات الجراسية، 

86 

   

سشة فأكثخ مؽ قظاع غدة حدب الجشذ والسيشة وعجد الدشؾات  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 36جدول 
 2019الجراسية، 

87 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة والسحافغة وعجد الدشؾات  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 37جدول 
 2019ية، الجراس

88 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة والسحافغة والحالة  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 38جدول 
 2019العسمية، 

89 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ والشذاط ا قلرادو  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 39جدول 
 2019وساعات العسل األسبؾعية الفعمية، 

90 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ والسيشة وساعات العسل  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 40ول جد
 2019األسبؾعية الفعمية، 

91 

   

سشة فأكثخ مؽ  15لمسدلخجميؽ بأجخ  بالذيقلاللؾزرع الشدبي لمعامميؽ ومعجل األجخ اليؾمي : 41جدول 
 2019-2015فمدظيؽ حدب السشظقة والقظاع، 

92 

   

: 42دول ج
 

لمسدلخجميؽ  بالذيقلمعجل ساعات العسل األسبؾعية وأيام العسل الذيخرة واألجخة اليؾمية 
          سشة فأكثخ مؽ جسيع السشاطق حدب الجشذ والشذاط  15معمؾمي األجخ 
 2019ا قلرادو، 

93 

   

لمسدلخجميؽ  بالذيقل معجل ساعات العسل األسبؾعية وأيام العسل الذيخرة واألجخة اليؾمية: 43جدول 
 2019ا قلرادو،  سشة فأكثخ في الزفة الغخبية حدب الجشذ والشذاط 15معمؾمي األجخ 

94 

   



 PCBS :  التقرير السنوي -2019 مسح القوى العاملة الفلسطينية

 

 الرفحة الجدول 
لمسدلخجميؽ  بالذيقلمعجل ساعات العسل األسبؾعية وأيام العسل الذيخرة واألجخة اليؾمية : 44جدول 

 2019قلرادو، سشة فأكثخ في قظاع غدة حدب الجشذ والشذاط ا  15معمؾمي األجخ 
95 

   

لمسدلخجميؽ  بالذيقلمعجل ساعات العسل األسبؾعية وأيام العسل الذيخرة واألجخة اليؾمية : 45جدول 
حدب الجشذ والشذاط ا قلرادو،  السدلعسخاتسشة فأكثخ في إسخائيل و 15معمؾمي األجخ 

2019 

96 

   

لمسدلخجميؽ  بالذيقلية واألجخة اليؾمية معجل ساعات العسل األسبؾعية وأيام العسل الذيخ: 46جدول 
 2019-2015سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب مكان العسل،  15معمؾمي األجخ 

97 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب  15لمسدلخجميؽ معمؾمي األجخ  بالذيقلمعجل األجخ اليؾمي : 47جدول 
 2019-2015، (السدلعسخات  تذسل العامميؽ في اسخائيل و)السشظقة والسحافغة 

98 

   

وعجد السدلخجميؽ  بالذيقلعجد السدلخجميؽ بأجخ في القظاع الخاص ومعجل األجخ الذيخو : 48جدول 
في فمدظيؽ  شيخراًا أقل مؽ الحج األدنى لألجخبأجخ في القظاع الخاص الحيؽ يلقاضؾن أجخاًا 

 2019، (تالسدلعسخا  تذسل العامميؽ في اسخائيل و)حدب السشظقة والسحافغة والجشذ 

99 

   

مؽ فمدظيؽ حدب الشذاط  الخاص لمعامميؽ لحدابيؼ بالذيقلمعجل الجخل الذيخو : 49جدول 
 2019ا قلرادو والسشظقة، 

100 

   

مؽ فمدظيؽ حدب الشذاط الخاص  لمعامميؽ لحدابيؼ بالذيقلمعجل الجخل الذيخو : 50جدول 
 2019ا قلرادو والجشذ، 

100 

   

السذاركيؽ في القؾى  فخاد الخخرجيؽلألالبظالة السشقح القؾى العاممة ومعجل  لسذاركة فيندبة ا: 51جدول 
الحيؽ يحسمؾن مؤىل عمسي دبمؾم ملؾسط فأعمى في فمدظيؽ حدب اللخرص العاممة 

 2019والسشظقة والجشذ، 

101 

   

يحسمؾن مؤىل عمسي  فخاد الخخرجيؽ الحيؽلمسدلخجميؽ بأجخ لأل بالذيقلمعجل األجخ اليؾمي : 52جدول 
 2019دبمؾم ملؾسط فأعمى مؽ فمدظيؽ حدب اللخرص والسشظقة والجشذ، 

102 

   

لمذباب   بالذيقلبيؽ السذاركيؽ في القؾى العاممة ومعجل األجخ اليؾمي البظالة السشقح معجل  :53جدول 
سب الحيؽ يحسمؾن مؤىل عمسي دبمؾم ملؾسط فأعمى في فمدظيؽ ح سشة( 29-19) الخخرجيؽ

 2019اللخرص والسشظقة، 

103 

   

سشة فأكثخ في القظاع الخاص في فمدظيؽ حدب بعض السؤشخات  15السدلخجميؽ بأجخ : 54جدول 
 2019الخاصة بامليازات العسل والسشظقة، 

104 

   

سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ وا نلداب لمشقابات  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ : 55جدول 
 2019والسشظقة،  السيشية/العسالية

105 

   

حرة الشداء مؽ الؾعائف السجفؾعة األجخ في القظاع غيخ الدراعي مؽ فمدظيؽ حدب  :56جدول 
 2019السشظقة، 

105 



 PCBS :  التقرير السنوي -2019 مسح القوى العاملة الفلسطينية

 

 الرفحة الجدول 
سشة فأكثخ مؽ فمدظيؽ الحيؽ تعخضؾا إلصابة عسل  15 لمسدلخجميؽ بأجخاللؾزرع الشدبي : 57جدول 

 2019حدب السيشة، 
105 

   

   

سشة فأكثخ الغائبيؽ عؽ أعساليؼ مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ  15اللؾزرع الشدبي لمعامميؽ  :58جدول 
 2019وسبب الغياب والسشظقة، 

106 

   

وحالة العسل في فمدظيؽ حدب السشظقة  عؽ العاطميؽ سشة فأكثخ 15اللؾزرع الشدبي لألفخاد  :59جدول 
 2019والجشذ،  اللعظل

107 

   

سشة فأكثخ العاطميؽ عؽ العسل في فمدظيؽ حدب السشظقة وعجد  15سبي لألفخاد اللؾزرع الؽ :60جدول 
 2019الدشؾات الجراسية والجشذ، 

107 

   

سشة فأكثخ العاطميؽ عؽ العسل في فمدظيؽ حدب السشظقة والعسخ  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد  :61جدول 
 2019والجشذ، 

108 

   

سشة فأكثخ العاطميؽ عؽ العسل في فمدظيؽ حدب السشظقة  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد  :62جدول 
 2019وخظؾات البحث عؽ عسل والجشذ، 

109 

   

سشة فأكثخ العاطميؽ عؽ  15لألفخاد ( شيخ فأكثخ 12)طؾرمة األمج البظالة السشقح معجل  :63جدول 
 2019العسل مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة والجشذ، 

110 

   

سشة  العاطميؽ عؽ  29-15لمذباب ( شيخ فأكثخ 12)طؾرمة األمج لسشقح البظالة امعجل  :64جدول 
 2019العسل مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة والجشذ، 

110 

معجل فلخة اللعظل باألشيخ لألفخاد العاطميؽ عؽ العسل في فمدظيؽ حدب السشظقة والجشذ،  :65جدول
2019 

110 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب السشظقة  15لعاممة اللؾزرع الشدبي لألفخاد خارج القؾى ا :66جدول 
 2019والسحافغة وسبب البقاء خارج القؾى العاممة، 

111 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب الجشذ وسبب  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد خارج القؾى العاممة : 67جدول 
 2019البقاء خارج القؾى العاممة وعجد الدشؾات الجراسية، 

112 

   

سشة فأكثخ في الزفة الغخبية حدب الجشذ  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد خارج القؾى العاممة : 68 جدول
 2019وسبب البقاء خارج القؾى العاممة وعجد الدشؾات الجراسية، 

113 

   

سشة فأكثخ في قظاع غدة حدب الجشذ وسبب  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد خارج القؾى العاممة : 69جدول 
 2019ج القؾى العاممة وعجد الدشؾات الجراسية، البقاء خار

114 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب الجشذ وسبب  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد خارج القؾى العاممة : 70جدول 
 2019البقاء خارج  القؾى العاممة والعسخ، 

115 

   

و الزفة الغخبية حدب الجشذ سشة فأكثخ ف 15اللؾزرع الشدبي لألفخاد خارج القؾى العاممة : 71جدول 
 2019وسبب البقاء خارج القؾى العاممة والعسخ، 

116 

   



 PCBS :  التقرير السنوي -2019 مسح القوى العاملة الفلسطينية

 

 الرفحة الجدول 
سشة فأكثخ في قظاع غدة حدب الجشذ وسبب  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد خارج القؾى العاممة : 72جدول 

 2019البقاء خارج القؾى العاممة والعسخ، 
117 

   

فأكثخ في فمدظيؽ حدب ا للحاق باللعميؼ والعالقة بقؾة العسل  سشة 15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 73جدول 
 2019والسشظقة، 

118 

   

سشة فأكثخ في فمدظيؽ حدب ا للحاق باللعميؼ ومخكبات القؾى  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 74جدول 
 2019العاممة والسشظقة، 

119 

   

شظة غيخ مجفؾعة األجخ مؽ فمدظيؽ حدب نؾع نأسشة فأكثخ السذاركيؽ في  15ندبة األفخاد : 75جدول 
 2019الشذاط والسشظقة، 

120 

   

مؽ فمدظيؽ نذظة غيخ مجفؾعة األجخ أسشة فأكثخ السذاركيؽ في  15اللؾزرع الشدبي لألفخاد : 76جدول 
اللي قزاىا في الشذاط  األسبؾعيةا عليادية  العسل ساعاتحدب نؾع الشذاط وعجد 

 2019والسشظقة، 

120 

   

اللجررب مؽ فمدظيؽ حدب السشظقة /ليدؾا في العسل واللعميؼ الحيؽ سشة 24-15ندبة الذباب : 77جدول 
 2019والجشذ، 

121 

   

مؽ  ةالذيخ الساضي 12سشة فأكثخ السملحقيؽ بجورات تجررب ميشي خالل  15ندبة ا فخاد : 78جدول 
 2019فمدظيؽ حدب السشظقة والجشذ، 

121 

   

 122  2019سشة مؽ فمدظيؽ حدب العسخ والسشظقة،  17-10بة ا طفال العامميؽ نذ: 79جدول 

   

سشة مؽ فمدظيؽ حدب الجشذ وا للحاق باللعميؼ  17-10طفال العامميؽ اللؾزرع الشدبي لأل: 80جدول 
  2019 الشغامي والسشظقة،

122 

   

   

   

   
 

  



 PCBS :  التقرير السنوي -2019 مسح القوى العاملة الفلسطينية

 

السقدمة 
 

بخنامج مدح القؾى العاممة ل والعذخرؽالخامذ  ني أن يقجم اللقخرخ الدشؾو يدخ الجياز السخكدو لإلحراء الفمدظي
الفمدظيشي، الحو يشفحه الجياز برؾرة مشلغسة وملؾاصمة لمؾقؾف عمى اللغيخات اللي تظخأ عمى السؤشخات األساسية 

وقا بيا لؾاضعي الدياسات ييجف ىحا اللقخرخ أساسا إلى تؾفيخ مادة إحرائية شاممة ومؾث. الخاصة بدؾق العسل الفمدظيشي
والسيلسيؽ في مؾقع القخار ا قلرادو واللشسؾو عمى الداحة الفمدظيشية حؾل الخرائص األساسية لمقؾى العاممة 

. الفمدظيشية
 

ىحا اللقخرخ ىؾ واحج مؽ سمدمة اللقاررخ الدشؾرة حؾل القؾى العاممة واللي يعسل الجياز عمى نذخىا بيجف الؾقؾف عمى 
العسل الفمدظيشي ومعخفة سساتو وخرائرو وتحجيج معالسو، ومجى تمبية ىحا الدؾق وآلية أدائو بسا يلؾافق مع أوضاع سؾق 

. احلياجات السجلسع الفمدظيشي
 

العسالة اللامة، )، وربخز سساتيا بسخكباتيا الثالث فمدظيؽيلشاول اللقخرخ أىؼ السؤشخات اإلحرائية حؾل القؾى العاممة في 
مؽ حيث العجد واللؾزرع الجغخافي واللخكيب الجيسغخافي، باإلضافة إلى ( السشقح ، البظالةة السلرمة بالؾقتالشاقصالعسالة 

. سساتيؼكسا يلعخض اللقخرخ لألفخاد خارج القؾى العاممة وربيؽ أىؼ .  دراسة عالقاتيا وتؾزرعاتيا السخلمفة
 

ورمقي الزؾء عمى مذاركة كل مؽ الحكؾر  2019عام  نفمدظييخكد اللقخرخ عمى دراسة القؾى العاممة الفمدظيشية في 
في القؾى العاممة، ورجرس أوضاع العامميؽ باللفريل مؽ حيث ( سشة فأكثخ 15األفخاد )واإلناث السشلدبيؽ لمقؾة البذخرة 

يخ عمى دراسة يخكد اللقخكسا .  العجد والجشذ والعسخ والشذاط ا قلرادو والسيشة والحالة العسمية وغيخ ذلػ مؽ السؤشخات
األفخاد خارج القؾى دراسة  إلىباإلضافة .  وأىؼ سسات العاطميؽ عؽ العسل والخرائص اللي يلرفؾن بيا ةالسشقحالبظالة 
.   وأىؼ الدسات والخرائص اللي يلرفؾن بيا العاممة

 

رات اللي تظخأ عمييا عبخ يؾفخ اللقخرخ مجسؾعة مؽ البيانات اإلحرائية حؾل السؤشخات األساسية لمقؾى العاممة، واللغي
معخفة أسباب اللغيخات، والعؾامل األساسية اللي و الدمؽ، مسا يليح اإلمكانية لجراسة سؾق العسل الفمدظيشي برؾرة معسقة

. تحكؼ أسذ اللذغيل واألداء في الدؾق 
 

ني، وأن يشيخ الجرب يأمل الجياز السخكدو لإلحراء الفمدظيشي أن يديؼ ىحا اللقخرخ في تظؾرخ سؾق العسل الفمدظي 
. لسلخحو القخار وصانعي الدياسات في مديخة اللشسية الؾطشية الذاممة في ىحا الؾطؽ

 
 

وهللا ولي اللؾفيق،،، 
 

 
 عال عهض.د 2020، أيار
 رئيس الجياز 
 



2019 :االطار العام لمقوى العاممة في قطاع غزة 2019 :االطار العام لمقوى العاممة في الضفة الغربية                                                                  2019 :فمسطيناالطار العام لمقوى العاممة في                  
 ( العدد بااللف)                                                                                                           (العدد بااللف)                                                                                                                           ( االلفالعدد ب)                           

 

(2019مظتصف )مجطوع السكان   
4,977 

 ضطن سن العطل
( سظة فأكثر 15 ) 

3,064 

 (%61.6) 

 خارج سن العطل
( سظة 15أقل من  ) 

1,913 
(%38.4) 

 

داخل القوى 
 العاممة
1,357 

(44.3)% 
 

خارج القوى 
 العاممة
1,707 

(55.7)% 

 

عاطمون 
 عن العطل

344 

 (25.3 )%
 

 عاممون 

1,013 
(74.7)% 

 

 متفرغ ألعطال الطظزل
769 

(%45.1) 

 التدريب/ الدراسة
495 

(29.0)% 
 

 الطرض/كبار السن 

266 

(15.6)% 
 

 أخرى 
177 

(10.3)% 

عطالة 
ناقصة 
متصمة 
 بالوقت

20 
(1.5)%* 

عطالة تامة 

993 

(73.2)%* 
 

(2019مظتصف )مجطوع السكان   

2,987 

 ضطن سن العطل
( سظة فأكثر 15 ) 

1,900 
(%63.6) 

 

 خارج سن العطل
( سظة 15أقل من  ) 

1,087 
(%36.4) 

 
 

داخل القوى 
العاممة 
 881 

(46.4)% 
 

خارج القوى 
 العاممة
1,019 

(53.6 )%
 

 متفرغ ألعطال الطظزل
507 

(%49.7) 

 التدريب/ الدراسة
299 

(29.3)% 

الطرض  /كبار السن 
142 

(14.0)% 
 

 أخرى 
71 

(7.0)% 

 عاممون 
 

752 

(%85.4) 
 

عاطمون 
 عن العطل

129 
 (14.6)% 

 

  تامة     عطالة 

741 
(84.1)%* 

 

عطالة 
ناقصة 
متصمة 
  بالوقت

11 
(1.3)%* 

(2019مظتصف )مجطوع السكان   
1,990 

 ضطن سن العطل
( سظة فأكثر 15 ) 

1,164 
(%58.5) 

 خارج سن العطل
( سظة 15أقل من  ) 

826 

(41.5)% 
 
داخل القوى  

  العاممة
476 

 (40.9)% 
 

 عاممون 

261 
(54.9)% 
 

عاطمون 
 عن العطل

215 
(45.1)% 

 

 عطالة تامة

252 
(53.0)%* 

عطالة 
ناقصة 
متصمة 
  بالوقت

  

9 

(1.9)%* 

خارج القوى 
 العاممة
688 

 (59.1)% 
 

 متفرغ ألعطال الطظزل
262 

(%38.2) 
 

 التدريب/ الدراسة
196 

(28.5)% 
 

 الطرض/ كبار السن 

124 
 (18.0)% 

 أخرى 
106 

(%15.3) 

 .ة من األفراد داخل القهى العاملةتم احتساب النسب.*
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 األكؿالفرل 
 

والسؤشرات والترشيفات السرطمحات  
 

 والسؤشرات السرطمحات 1.1
كدليل السؤشخات  اإلحرائية، كفق معجؼ السرظمحاتفي ىحا السدح  السدتخجمةالسرظمحات كالسؤشخات  تعخؼ

مع الشغؼ  ةعمى احجث التؾصيات الجكلية الستعمقة باإلحراءات كالسشدجؼة االحرائية الرادرة عؽ الجياز كالسعتسج
.  الجكلية

 
: األسرة
ك في أي كجو مؽ أك ال تخبظيؼ صمة قخابة، كيكيسؾف في مدكؽ كاحج، كيذتخكؾف في السأكل أك مجسؾعة أفخاد تخبظيؼ أفخد 

. تختييات السميذة األألخر 
 

: القهة البذرية
. سشة فأكثخ 15جسيع األفخاد الحيؽ أتسؾا ىؼ 

 
 (:مؤشر) ندبة القهى العاممة السذاركة

 .العسالة كاليظالةالحيؽ يدتؾفؾف متظميات  (سشة فأكثخ 15)االفخاد  مؤشخ يكيذ

 
:   العامل

سؾاء كاف لحداب ألبلؿ فتخة االسشاد الدمشي عسبًل معيشا كلؾ لداعة كاحجة  باشخ سشة فأكثخ كالحي 15عسخه  الفخد الحيىؾ 
بدبب السخض، عظمة، )عؽ عسمو بذكل مؤقت  أك كاف غائب الغيخ بأجخ أك لحدابو أك بجكف أجخ في مرمحة لمعائمة

ساعة، ( 14-1)كيرشف العاممؾف حدب عجد ساعات العسل األسبؾعية إلى عامميؽ  .(تؾقف مؤقت أك أي سبب آألخ
ساعة فأكثخ ككحلػ األفخاد الغائبؾف عؽ أعساليؼ بدبب السخض، أك إجازة مجفؾعة األجخ، أك إغبلؽ أك إضخاب  15عامميؽ 

كيرشف العاممؾف حدب الحالة العسمية في السجسؾعات  .ساعة 14-1ما شابو ذلػ، يعتبخ عامميؽ مؽ أك تؾقيف مؤقت ك
: التالية

:  صاحب عسل .1
كيعسل تحت إشخافو أك لحدابو مدتخجـ كاحج عمى ( شخيػ)مشيا  ىؾ الفخد الحي يعسل في مشذأة يسمكيا أك يسمػ جدءا

 يجيخكف مذاريع أك مقاكالت ألارج السشذآت بذخط أف يعسل تحتأصحاب العسل الحيؽ  كيذسل ذلػ . األقل بأجخ
الذخكات السداىسة أصحاب عسل حتى  إشخافيؼ أك لحدابيؼ مدتخجـ كاحج عمى األقل بأجخ كال يعتبخ حسمة األسيؼ في

 .كلؾ عسمؾا فييا
:  يعسل لحدابه .2

كيذسل  مشذأة أي مدتخجـ يعسل بأجخكليذ باؿ( شخيػ)ىؾ الفخد الحي يعسل في مشذأة يسمكيا أك يسمػ جدءًا مشيا 
. االشخاص الحيؽ يعسمؾف لحدابيؼ ألارج السشذآت
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:  يعسل بأجر .3
ىؾ الفخد الحي يعسل لحداب فخد آألخ أك لحداب مشذأة أك جية معيشة كتحت إشخافيا كيحرل مقابل عسمو عمى أجخ 

كيشجرج تحت ذلػ .  طخيقة دفع أألخر  محجد سؾاءًا كاف عمى شكل راتب شيخي أك أجخة أسبؾعية أك عمى القظعة أك أي
. أك لجر الغيخ العاممؾف في الؾزارات كالييئات الحكؾمية كالذخكات باإلضافة إلى الحيؽ يعسمؾف بأجخ في مرمحة لمعائمة

: عزه أسرة غير مدفهع األجر .4
ذلػ أي أجخة  ىؾ الفخد الحي يعسل لحداب العائمة، أي في مذخكع أك مرمحة أك مدرعة لمعائمة كال يتقاضى نغيخ

. كليذ لو نريب في األرباح
 

 (:مؤشر) ندبة العاممين

الحيؽ كانؾا ألبلؿ فتخة االسشاد في العسل عمى االقل ساعة، اك الحيؽ كانؾا  (سشة فأكثخ 15) مؤشخ يكيذ حجؼ العامميؽ
اك  اجازة تجربييةأك  التعميؼ،اغبلؽاالضخاب أك ،عظمة أك اجازةغائبيؽ مؾقتا عؽ العسل بدبب السخض اك االصابة، 

 .الخ ..اك الخكؾد في الشذاط االقتراديأمؾمة،
 

(: مؤشر) ندبة العسالة التامة
العسالة السجفؾعة، العامميؽ : ، كالحيؽ كانؾا ألبلؿ فتخة االسشاد تحت ىحه الفئات(سشة فأكثخ 15)ندية االفخاد  مؤشخ يكيذ

 (مجفؾع االجخصاحب عسل، يعسل لحدابو، عزؾ اسخة غيخ ) لحدابيؼ الخاص
 

 (:مؤشر) ندبة العسالة الشاقرة السترمة بالهقت
ف ألبلؿ فتخة اإلسشاد الدمشي كبمغ مجسؾع ساعات عسميؼ الفعمية في جسيع األعساؿ أقل مؽ يالعاملمؤشخ يكيذ ندية األفخاد 

ساعة كيخغبؾف في زيادة عجد ساعات عسميؼ، كفي نفذ الؾقت متاحؾف كمدتعجكف لمعسل بداعات إضافية عشج أي  35
.   فخصة تتاح ليؼ

 
ICLS-19 ):  ( البطالة حدب التعريف السشقح

th 
  

أبجا ألبلؿ فتخة اإلسشاد في أي نؾع  كاملكلؼ يع( سشة فأكثخ 15) ؿالعؼ ؽالؾذيؽ يشتسؾف لدؾ األفخادالفئة جسيع  ىحهتذسل 
أسابيع الساضية بإحجر الظخؽ مثل  4ث عشو ألبلؿ الػػ حلمعسل كقامؾا بالبذه الفتخة مدتعجيؽ ق الؿككانؾا خمؽ األعساؿ، 

اء فسؤاؿ األصجقاء كاألقارب أك غيخ ذلػ مؽ الظخؽ، حيث تؼ استثمظالعة الرحف، التدجيل في مكاتب اإلستخجاـ، 
لؼ يدعؾا لمعسل ألبلؿ فتخة ( 2)متاحؾف لمعسل، ( 1: )الياحثيؽ عؽ عسل السحيظيؽ، كىؼ األشخاص السرشفؾف عمى أنيؼ

 .الساضية الدشة األشيخكلكؽ بحثؾا عؽ عسل ألبلؿ ( 3)اإلسشاد، 
 

 :الشاقص لمعسل اإلستخدام
 :ب في سؾؽ العسل كيتزسؽؿإلى عجـ التؾافق بيؽ العخض كالط السفيـؾ ىحايذيخ 
 ةؿة السحتؼؿالقؾر العاـ. 3  العسالة الشاقرة السترسة بالؾقت. 2 اليظالة  .1
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 :القهى العاممة السحتسمة
ضسؽ العامميؽ أك العاطميؽ عؽ  اسشة فأكثخ كألبلؿ فتخة اإلسشاد الدمشي لؼ يكؾنؾ 15 الحيؽ يشتسؾف لدؽ العسل ىؼ األفخاد

 :بحلػ يرشفؾف عمى احج البشؾد التاليةالعسل كىؼ 
 :باحثهن عن العسل غير متاحين .1

عؽ العسل بأحج  ييحثؾف ألبلؿ فتخة اإلسشاد الدمشي  ككانؾاسشة فأكثخ  15ىؼ األفخاد الحيؽ يشتسؾف لدؽ العسل 
 لمبجء بالعسلكسائل اليحث عؽ عسل كلكشيؼ لؼ يكؾنؾا متاحيؽ كمدتعجيؽ 

 :متاحهن ولم يبحثها عن عسل .2
ألبلؿ فتخة اإلسشاد متاحيؽ كمدتعجيؽ لمعسل كلكؽ لؼ ككانؾا سشة فأكثخ  15ىؼ األفخاد الحيؽ يشتسؾف لدؽ العسل 

 .الفتخة السخجمية بأحج كسائل اليحث عؽ عسل ألبلؿيقؾمؾا باليحث عؽ عسل 
 :العسلغير متاحين ولم يبحثها عن عسل ولديهم رغبة في  .3

الدمشي غيخ متاحيؽ كغيخ مدتعجيؽ  اإلسشادفتخة  ألبلؿ ككانؾاسشة فأكثخ  15الحيؽ يشتسؾف لدؽ العسل ىؼ األفخاد 
 .ة مؽ كسائل اليحث عؽ عسل كلكؽ لجييؼ رغية بالعسلؿؿ الفتخة السخجمية بأي كسيالعؽ عسل خ لمعسل كلؼ ييحثؾا

 
 :السهشة

، بغض الشغخ عاطبل عؽ العسلىي الحخفة أك نؾع العسل الحي يياشخه الفخد إذا كاف عامبل، أك الحي باشخه سابقا إذا كاف 
. عؽ طبيعة عسل السشذأة التي يعسل بيا كبغض الشغخ عؽ مجاؿ الجراسة أك التجريب الحي تمقاه الفخد

 
 :الشذاط االقترادي

كيديؼ  الجكلي السؾحج لؤلنذظة االقترادية الترشيفالحي قامت مؽ اجمو حدب ك السؤسدة تسارسوالحي  طبيعة العسلىؾ 
. تعجد األنذظة داألل السؤسدة الؾاحجة حالةبأكبخ قجر مؽ الكيسة السزافة في 

 
: الغائبهن عن أعسالهم االعتيادية

االضخاب، مشع يذسل ذلػ جسيع األفخاد العامميؽ كالحيؽ لؼ يداكلؾا أعساليؼ ألبلؿ فتخة اإلسشاد بدبب السخض أك اإلجازة، 
. التجؾؿ، االغبلؽ، أك الستؾفقيؽ برؾرة مؤقتة أك غيخ ذلػ مؽ االسياب

 
 (:مؤشر)ندبة األفراد خارج القهى العاممة 

العاطميؽ عؽ العسل ألبلؿ فتخة االسشاد، كغيخ نذيظيؽ حاليا بدبب االلتحاؽ يكيذ االفخاد غيخ العامميؽ كغيخ مؤشخ 
، كيرشف األفخاد ألارج القؾر بالسؤسدات التعميسية، كالسذاركة في الؾاجيات السشدلية، كالتقاعج اك الذيخؾألة، كاسياب األخر 

: العاممة حدب الدبب في الفئات التالية
  مؤشخ يكيذ ندية األفخاد ألارج القؾر العاممة  (:مؤشر) الدراسة أو التدريبندبة األفراد خارج القهى العاممة بدبب

. سشة فأكثخ الحيؽ تؼ ترشيفيؼ ألارج القؾر العاممة 15بدبب الجراسة أك التجريب مؽ مجسؾع األفخاد 
 العاممة مؤشخ يكيذ ندية األفخاد ألارج القؾر  (:مؤشر) ندبة األفراد خارج القهى العاممة بدبب األعسال السشزلية

. سشة فأكثخ الحيؽ تؼ ترشيفيؼ ألارج القؾر العاممة 15بدبب األعساؿ السشدلية مؽ مجسؾع األفخاد 
 مؤشخ يكيذ ندية كيار الدؽ أك السخضى ألارج القؾر  (:مؤشر) السرضى خارج القهى العاممة/ ندبة كبار الدن

 .ذيؽ تؼ ترشيفيؼ ألارج القؾر العاممةسشة فأكثخ اؿ 15العاممة بدبب السخض أك كبخ الدؽ مؽ مجسؾع األفخاد 
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:  التي أتسها الفرد بشجاح سشهات الدراسة
الشغامية التي أتسيا بشجاح ىي  الجراسةالسمتحق حاليًا أك الحي التحق كتخؾ أك الحي التحق كتخخج تكؾف سشؾات  لفخدا

الخسؾب، كسا ال تذسل الدشة الحالية التي لؼ تشتِو لمسمتحق حاليا كال  كسشؾاتالدشؾات الكاممة، كال تذسل سشؾات االنقظاع 
. الجكرات التجريبية ضسؽ سشؾات الجراسة الشغامية تعتبخ

 
  (:ؤشرم) معدل ساعات العسل االسبهعية

: كتقاس ساعات العسل بظخيقتيؽ رئيديتيؽ ،العسل العاديةمؤشخ يكيذ معجؿ ساعات العسل االسبؾعية الفعمية ألبلؿ فتخة 
. عجد ساعات العسل في الؾعيفة الجدئية أك الؾعيفة الكاممة كالتي يسارسيا الفخد عادة: ساعات العسل االعتيادية - أ

عجد ساعات العسل الفعمية التي يداكؿ فييا الفخد عسمو كيدتثشى مؽ ذلػ العسل اإلضافي : ساعات العسل الفعمية -ب
. جيات كاالستخاحات كيتؼ تدجيميا لمعسل الخئيدي كالثانؾي كبل عمى حجهكأكقات الؾ

 
 (:مؤشر) معدل أيام العسل الذهرية

ألبلؿ الذيخ، باستثشاء نيايات االسبؾع،  كالعظل، كاالجازرات السخضية، كالسغادرات  في العسلياـ األ عجدمؤشخ يكيذ 
 .السجفؾعة كالغيخ مجفؾعة

 
: الشقدياألجر 

. عمى العسل السشجداألجخ الشقجي الرافي السجفؾع لمسدتخجميؽ بأجخ 
 

 :الدخل
 .ىؾ العائج الشقجي أك العيشي الستحقق لمفخد أك األسخة ألبلؿ فتخة زمشية محجكدة كاألسبؾع أك الذيخ أك الدشة

 
 (:مؤشر) غير مدفهع االجر يخدماتالعسل في الندبة االفراد 

، كتتزسؽ شخاء احتياجات البيت كدفع الفؾاتيخ، ـكالسخه ـألجمة بذكل اساسي لومؤشخ يكيذ ندية األفخاد الحيؽ يقجمؾف 
تحزيخ كجيات الظعاـ، تشغيف كتختيب البيت كالحجيقة كالتخمص مؽ نفايات السشدؿ، رعاية االطفاؿ كتجريديؼ كاصظحابيؼ 

صيانة كتحديؽ كاإلصبلحات الرغيخة بالسشدؿ، كاعساؿ الجيكؾر اليديظة، صيانة العامة، كالعشاية بكيار الدؽ،  الى االماكؽ
. السخكيات كاإلصبلحات الرغيخة

 
 (:مؤشر) فراد في العسل التطهعيندبة األ

بأي نذاط بذكل إرادي ببل مقابل أك أجخ مادي مؽ أجل تحقيق  كاقاـ ففي العسل التظؾعي الحيمؤشخ يكيذ ندية األفخاد 
كة أك مداعجة لتشسية مدتؾر مميذة اآلألخيؽ مؽ جيخانيؼ أك السجتسعات اليذخية برفة مظمقة، حيث ال يتؼ مرالح مذتخ

كالعسل غيخ مجفؾع األجخ السظمؾب . اعتيار بجؿ السؾاصبلت اك كجيات الظعاـ اك اليجايا التى يتؼ تقجيسيا الى الستظؾع أجخا
. مل التظؾعيكجدء مؽ التعميؼ أك بخامج التجريب مدتثشاة مؽ الع
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 (:مؤشر) إلنتاج لالستهالك الذاتيبغرض ا العاممينفراد ندبة األ
 الحاتي أك ـبأي نذاط غيخ مجفؾع األجخ النتاج الدمع أك تقجيؼ الخجمات الستيبلكو كاقاـمؤشخ يكيذ ندية األفخاد الحيؽ 

كسا تتزسؽ ألياطة مبلبذ، صشاعة أطعسة، ، كتتزسؽ انتاج السحاصيل الدراعية أك اإلنتاج الحيؾاني، ـالستيبلؾ أسخه
. كصيج االسساؾ، صشاعة أثاث

 
 (:مؤشر) االجر يندبة الستدربين غير مدفهع

بأي عسل غيخ مجفؾع األجخ النتاج الدمع أك تقجيؼ الخجمات لآلألخيؽ مؽ اجل  كاقاـمؤشخ يكيذ ندية األفخاد الحيؽ 
حيث ال يتؼ اعتيار بجؿ مؾاصبلت اك (مؽ ايجاد فخصة عسل  ـالسيارات في مكاف العسل لتسكشو اكتداب الخبخات أك

. )كجيات الظعاـ اك اليجايا التى يتؼ تقجيسيا الى الستجرب أجخا
 

 الترشيفات 2.1
السعتسجة كالسدتخجمة في الجياز كفق السعاييخ الجكلية الترشيفات عمى  في عسمية جسع كمعالجة البيانات االحرائيةاعتسج 

 .الخرؾصية الفمدظيشيةكبسا يتبلءـ مع 
مع الخرؾصية  ، كبسا يتبلءـ(ISCED 2011) دليل الترشيف الفمدظيشي السمياري لمتخررات العمسية .1

 .الفمدظيشية
 .الفمدظيشيةمع الخرؾصية  ، كبسا يتبلءـ(ISCO-08)الفمدظيشي  دليل الترشيف السيشي .2
مع الخرؾصية  كبسا يتبلءـ، (ISIC-4) االقتراديةالترشيف الرشاعي الجكلي السؾحج لجسيع األنذظة  .3

 .الفمدظيشية
. الفمدظيشيةمع الخرؾصية  كبسا يتبلءـ ،(ICATUS) الترشيف الجكلي ألنذظة إحراءات استخجاـ الؾقت .4
 .الفمدظيشيةمع الخرؾصية  كبسا يتبلءـ ،(CCC) 2007دليل الجشديات كالجكؿ  .5
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 لفرل الثانيا
 

 لشتائج الرئيديةا
 

 (حدب معايير ومقاييس مشظسة العسل الدولية) العاممة السذاركةندبة القهى   1.2
%  44.3قج بمغت  2019في العاـ  سشة فأكثخ 15يشت نتائج السدح أف ندية القؾر العاممة السذاركة في فمدظيؽ لؤلفخاد ب

 ،%69.9كقج أشارت الشتائج بأف ندية مذاركة الحكؾر في القؾر العاممة مؽ مجسؾع الحكؾر ضسؽ سؽ العسل قج بمغت 
 (.2ي ججكؿ /أنغخ) %.18.1العاممة  مذاركة اإلناث في القؾر  نديةبيشسا بمغت 

 
سشة  34–25سجمت لمفئة العسخية  2019لى صعيج آألخ، أعيخت الشتائج بأف أعمى ندية مذاركة لمقؾر العاممة في عاـ ع

بؾاقع % 56.9سشة كالتي بمغت  44-35لبلناث، يمييا الفئة العسخية % 30.1لمحكؾر ك% 90.3بؾاقع % 60.7حيث بمغت 
، %30.3سشة  24-15ندية السذاركة في القؾر العاممة لمفئة العسخية  بمغتفي حيؽ لئلناث، % 23.4لمحكؾر ك% 90.2
  (.2ي ججكؿ /أنغخ). لئلناث% 10.3لمحكؾر ك% 49.4بؾاقع 

 
  2019س، والجن الفئة العسريةحدب  سشة فأكثر 15ندبة القهى العاممة السذاركة 

 

 
، فقج بيشت الشتائج بأف ندية القؾر العاممة 2019ما عمى صعيج ندية القؾر العاممة السذاركة عمى مدتؾر السشظقة عاـ أ

% 17.4لمحكؾر مقابل % 74.4أكثخ بؾاقع ؼسشة  15مؽ مجسؾع األفخاد % 46.4السذاركة في الزفة الغخبية قج بمغت 
 .لئلناث% 19.2لمحكؾر مقابل % 62.3بؾاقع % 40.9لئلناث، في حيؽ بمغت ندية القؾر العاممة السذاركة في قظاع غدة 

 (.4-3ي ججكؿ /أنغخ)
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 (حدب معايير ومقاييس مشظسة العسل الدولية) العالقة بقهة العسل 2.2
السشقح بيؽ  معجؿ اليظالة، حيث بمغ 2019في العاـ % 25.3سشة فاكثخ في فمدظيؽ  15بمغ معجؿ اليظالة السشقح لؤلفخاد 

. 2019في العاـ %  41.2 ، أما بالشدية لئلناث فقج بمغت2019في العاـ % 21.3الحكؾر 
 

لمحكؾر % 77.1، بؾاقع %73.2مؽ القؾر العاممة السذاركة  2019ناحية أألخر بمغت ندية العسالة التامة في العاـ  مؽ
 (.2ي ججكؿ /أنغخ). لئلناث %57.7مقابل 

 
أما عمى صعيج التؾزيع الشدبي لمقؾر العاممة حدب السشظقة، فقج أشارت الشتائج بأف القؾر العاممة السذاركة في الزفة 

معجؿ بظالة، كبمغ % 14.6عسالة مقابل % 85.4حدب العبلقة بقؾة العسل بؾاقع  2019الغخبية تؾزعت ألبلؿ عاـ 
بيؽ االناث السذاركات في % 25.8بيؽ الحكؾر السذاركيؽ في القؾر العاممة ك% 12.1اليظالة السشقح في الزفة الغخبية 

اليظالة السشقح في معجؿ ، كبمغ بظالة% 45.1عسالة مقابل % 54.9أما في قظاع غدة فقج كانت الشتائج .  القؾر العاممة
بيؽ االناث السذاركات في القؾر العاممة في العاـ % 63.7بيؽ الحكؾر السذاركيؽ في القؾر العاممة ك% 39.5قظاع غدة 

(. 4-3ي ججكؿ /أنغخ. )2019
 

  (حدب معايير ومقاييس مشظسة العسل الدولية) العاممهن  3.2
مؽ العامميؽ مؽ فمدظيؽ يعسمؾف في أنذظة الخجمات كالفخكع األألخر  %35.8بأف  2019 اـبيشت نتائج السدح في الع

 كعفتكتبخز الشتائج بأف أنذظة الخجمات كالفخكع األألخر ، يعسمؾف في نذاط التجارة كالسظاعؼ كالفشادؽ% 22.6مقابل 
مؽ اإلناث العامبلت مؽ % 11.1كعف حيث  نذاط التجارة كالسظاعؼ كالفشادؽكتبلىا عامبلت، اؿاإلناث  مؽ% 73.1

 (.21ي ججكؿ /أنغخ) .فمدظيؽ
 

 2019 ،حدب الجشس والشذاط اإلقترادي سشة فأكثر 15لعاممين الشدبي لتهزيع ال
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في الزفة الغخبية، % 61.0بؾاقع  2019ا حدب مكاف العسل في العاـ كأعيخت الشتائج بأف العامميؽ تؾزع ،ف جية أألخر ـ
، في (مؽ العامميؽ في الزفة الغخبية% 17.8يذكمؾف )في إسخائيل كالسدتعسخات % 13.2في قظاع غدة مقابل % 25.8ك

 .2019حتى نياية عاـ  2007مشح العاـ  في إسخائيل كالسدتعسخاتمؽ العسل مؽ قظاع غدة حيؽ لؼ يتسكؽ أي عامل 
 (.20ي ججكؿ /أنغخ)
 
 لحدابيؼعاممؾف % 18.1ك ،مدتخجمؾف بأجخ% 71.4عسمية بؾاقع لى صعيج آألخ تؾزع العاممؾف حدب الحالة اؿع

  (.28ي ججكؿ /أنغخ) .أعزاء أسخة بجكف أجخ% 4.0ك أصحاب عسل% 6.5كالخاص، 

 

% 20.1فشيؾف كمتخررؾف كمداعجكف ككتية، ك% 28.4تؾزع العاممؾف حدب السيشة الخئيدية بؾاقع  مؽ جية أألخر 
لعساؿ الخجمات كالياعة في % 18.6، كةلمعامميؽ في السيؽ األكلي% 17.3السيؽ، كلمعامميؽ في الحخؼ كما إلييا مؽ 

% 3.3مذخعؾف كمؾعفؾ اإلدارة العميا، في حيؽ يعسل % 3.2ك في ميشة مذغمؾا اآلالت كمجسعؾىا،% 9.1األسؾاؽ، ك
بمغت  كمتخرريؽ كمداعجيؽ ككتيةكفشييؽ  اإلناث تالعامبلأف ندية بيشت الشتائج  كسا.  عساؿ ميخة في الدراعة كالريج

مؽ العامميؽ الحكؾر  %22.9 كسا أف. العامبلت كالتي تسثل الشدية األعمى بيؽ االناث لمحكؾر% 22.9مقابل % 64.0
 (.29ي ججكؿ /أنغخ) .لبلناث% 4.9الحخؼ كما إلييا مؽ السيؽ مقابل يعسمؾف في 

 

% 20.7( القظاع الحكؾمي الفمدظيشي)العامميؽ في القظاع العاـ اما عمى صعيج العامميؽ حدب القظاع، فقج بمغت ندية 
أما حؾؿ العامميؽ في .  2019في الزفة الغخبية ألبلؿ العاـ % 15.3في قظاع غدة، مقابل % 36.4في فمدظيؽ، بؾاقع 

غدة  في قظاع% 63.6الزفة الغخبية مقابل  في% 66.9في فمدظيؽ، بؾاقع % 66.1القظاع الخاص، فقج بمغت ندبتيؼ 
 (.41ي ججكؿ /أنغخ) .2019ألبلؿ العاـ 

 
ما عمى صعيج معجؿ أياـ العسل الذيخية كساعات العسل األسبؾعية كاألجخة اليؾمية بالذيقل لمسدتخجميؽ بأجخ، فقج بيشت أ

الغخبية، ف في الزفة ييـؾ عسل لمعامل 22.8يـؾ عسل، بؾاقع  22.2الشتائج بأف السعجؿ العاـ ألياـ العسل الذيخية بمغ 
أما السعجؿ العاـ لعجد .  يـؾ عسل لمعامميؽ في إسخائيل كالسدتعسخات 19.8ف في قظاع غدة، كييـؾ عسل لمعامل 22.7ك

ساعة في قظاع غدة   36.6ساعة في الزفة الغخبية، ك 44.1ساعة عسل، بؾاقع  41.7ساعات العسل األسبؾعية فقج بمغ 
 (.45 -42ي الججاكؿ /أنغخ). مخاتسخائيل كالسدتعإ ساعة لمعامميؽ في 41.3ك
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حدب لمسدتخدمين بأجر معدل أيام العسل الذهرية ومعدل ساعات العسل األسبهعية واألجر الهسيط اليهمي بالذيقل  

 2019 ،العسل مكان

 

 
في  شيقبل 100.0يؾميًا، كزعت بؾاقع  شيقبل 103.8األجخ الؾسيط اليؾمي بالذيقل لمسدتخجميؽ في جسيع السشاطق  بمغ

كذلػ في العاـ  كالسدتعسخاتلمسدتخجميؽ في إسخائيل  شيقبل 250.0في قظاع غدة مقابل  شيقبل 40.0الزفة الغخبية، 
 (.45 -42ي الججاكؿ /أنغخ) .2019

 

  ، فقج أشارت نتائج السدح2019في عاـ  ما عمى صعيج األجخ الؾسيط اليؾمي حدب الشذاط االقترادي كمكاف العسلأ
يؾميًا لمعامميؽ  شيقبلً  80.0بمغ  كالريج كالحخاجة كصيج األسساؾ الدراعة نذاطبأف األجخ الؾسيط اليؾمي لمسدتخجميؽ في 

إال .  كالسدتعسخاتلمسدتخجميؽ في إسخائيل  شيقبلً  150.0 ،لمسدتخجميؽ في قظاع غدة شيقبلً  20.0كفي الزفة الغخبية، 
 الشقل كالتخديؽ كاإلتراالت كالخجمات  ينذاطاف أعمى أجخ كسيط يؾمي لمسدتخجميؽ في الزفة الغخبية كاف لمعامميؽ في 

الخجمات كالفخكع األألخر أعمى أجخ كسيط بؾاقع  أنذظة تفي قظاع غدة فقج سجلك، شيقبلً  115.4بؾاقع  كالفخكع األألخر 
البشاء كالتذييج  نذاطفقج سجل اعمى معجؿ اجخ كسيط يؾمي لمسدتخجميؽ في  مخاتكالسدتع، أما في اسخائيل شيقبلً  84.6

 (.                   45-42ي ججكؿ /أنغخ). شيقبلً  250.0
 

في ( شيقبلً  1,450)مؽ السدتخجميؽ بأجخ في القظاع الخاص يتقاضؾف أجخًا شيخيًا أقل مؽ الحج األدنى لؤلجخ % 30.2
أما في .  شيقبلً   1,038 مدتخجـ بأجخ كبسعجؿ أجخ شيخي قجره 24,300 نحؾضفة الغخبية في اؿ% 9.5فمدظيؽ، بؾاقع 

             . شيقبلً  660مدتخجـ بأجخ كبسعجؿ أجخ شيخي قجره  84,700أي % 80.4الشدية  ىحه قظاع غدة فقج بمغت
 (.48ي ججكؿ /أنغخ)
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 2019 ،األجر حدب الشذاط اإلقترادي ومكان العسلاألجر الهسيط اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين معمهمي 

 

 
أما حؾؿ معجالت األجؾر لمسدتخجميؽ بأجخ حدب القظاع، فقج أشارت الشتائج الى أف معجؿ األجخ اليؾمي بالذيقل 

 93.4شيقبًل في الزفة الغخبية مقابل  120.6شيقبًل بؾاقع  110.8لمسدتخجميؽ بأجخ في القظاع العاـ في فمدظيؽ قج بمغ 
 96.6شيقبًل في قظاع غدة، كمؽ جية أألخر بمغ معجؿ األجخ اليؾمي لمسدتخجميؽ بأجخ في القظاع الخاص في فمدظيؽ 

 (.41ي ججكؿ /أنغخ) .شيقبًل في قظاع غدة 44.1شيقبًل في الزفة الغخبية مقابل  118.3شيقبًل بؾاقع 
 

 (ليةحدب معايير ومقاييس مشظسة العسل الدو) السشقحة البطالة 4.2
ف مجسؾع السذاركيؽ في القؾر العاممة في ـ 2019الؿ عاـ خ% 25.3 اليظالة السشقح بمغ معجؿشارت الشتائج بأف أ

قج تخكد أعمى معجؿ لميظالة بيؽ الذياب في الفئة ك.  بيؽ اإلناث% 41.2بيؽ الحكؾر مقابل % 21.3فمدظيؽ، بؾاقع 
ي /أنغخ) .لئلناث% 67.1لمحكؾر ك% 34.7، بؾاقع %40.1 الشدية بمغتسشة لكبل الجشديؽ حيث  24-15العسخية  

 (.2ججكؿ 
 

اليظالة السشقح في الزفة الغخبية بمغ  معجؿاليظالة السشقح حدب السشظقة، فقج أشارت الشتائج بأف  معجؿما عمى صعيج أ
اليظالة السشقح بيؽ الذياب في الفئة  معجؿ تخكدتكقج .  بيؽ اإلناث% 25.8بيؽ الحكؾر مقابل % 12.1، بؾاقع 14.6%

 اث في نفذ الفئةفبيؽ اإل% 52.5بيؽ الحكؾر مقابل % 20.6، بؾاقع %25.1 بمغتلكبل الجشديؽ حيث  24-15العسخية 
  (.3ي ججكؿ /أنغخ). العسخية

 
كسا بمغ أعمى .  بيؽ اإلناث% 63.7بيؽ الحكؾر مقابل % 39.5، بؾاقع %45.1اليظالة السشقح  معجؿكفي قظاع غدة بمغ 

بيؽ الحكؾر مقابل % 62.7، بؾاقع %67.4سشة لكبل الجشديؽ حيث بمغت  24-15بظالة بيؽ الذياب لمفئة العسخية  معجؿ
(. 4ي ججكؿ /أنغخ. )بيؽ اإلناث في نفذ الفئة العسخية% 85.6
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، يمييا محافغة ألانيؾنذ %51.7لميظالة في قظاع غدة كاف في محافغة ديخ البمح  معجؿأشارت الشتائج إلى أف أعمى 
كفي الزفة الغخبية كاف أعمى %.  40.9لميظالة في محافغة غدة  معجؿككاف أدنى % 47.8، ثؼ محافغة رفح 49.2%
%  16.5بؾاقع  الخميل ، ثؼ محافغة%21.3، يمييا محافغة جشيؽ بؾاقع %22.9لميظالة في محافغة بيت لحؼ بؾاقع  معجؿ

(. 8ي ججكؿ /أنغخ%. )7.4لميظالة في محافغة قمقيمية  معجؿككاف أدنى 
 

 2019، حدب السحافظة والجشس سشة فأكثر 15العاممة من بين السذاركين في القهى  السشقحالبطالة  معدل

 

 
مؽ بيؽ % 0.3فقج بيشت الشتائج بأف ف ناحية أألخر كحدب التؾزيع الشدبي لمعاطميؽ عؽ العسل حدب سشؾات التعميؼ، ـ

مؽ بيؽ الحكؾر العاطميؽ عؽ  %9.3كسا أف .  لئلناث% 0.1كا عمى أي تعميؼ مقابل ؿالحكؾر العاطميؽ عؽ العسل لؼ يحص
باإلضافة إلى ذلػ أشارت نتائج السدح .  لئلناث العاطبلت عؽ العسل% 0.8سشؾات دراسية مقابل  6-1العسل قج أتسؾا 

لئلناث العاطبلت عؽ العسل % 1.7بل اسشؾات دراسية مق 9-7الحكؾر العاطميؽ عؽ العسل قج أتسؾا  مؽ% 21.4بأف 
سشة دراسية فأكثخ  13مؽ الحكؾر العاطميؽ عؽ العسل قج أتسؾا % 27.2كسا أف .  الحاصبلت عمى نفذ سشؾات التعميؼ

 (.60ي ججكؿ /أنغخ) .لئلناث الحاصبلت عمى نفذ سشؾات التعميؼ% 90.2مقابل 
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ة يسشهات الدراسعدد الحدب السذاركين في القهى العاممة  سشة فأكثر من بين 15لعاطمين عن العسل الشدبي لتهزيع ال
 2019 ،والجشس 

 

 
 (حدب معايير ومقاييس مشظسة العسل الدولية) األفراد خارج القهى العاممة 5.2

في  2019سشة فأكثخ لعاـ  15ؿ األفخاد ـالعاممة مؽ مجسشة فأكثخ ألارج القؾر  15شارت الشتائج بأف ندية األفخاد أ
مؽ ناحية أألخر   (.2ي ججكؿ /أنغخ) .بيؽ اإلناث% 81.9بيؽ الحكؾر مقابل % 30.1، بؾاقع %55.7فمدظيؽ بمغت 

بدبب % 15.6أفادت نتائج السدح بأف األفخاد ألارج القؾر العاممة تؾزعؾا حدب سبب اليقاء ألارج القؾر العاممة بؾاقع 
  .ألسياب أألخر % 10.3التجريب ك/ بدبب الجراسة% 29.0بدبب التفخغ ألعساؿ السشدؿ، % 45.1كبخ الدؽ أك السخض، 

 (.66ي ججكؿ /أنغخ)
 

سشة ألارج القؾر العاممة مقابل    24-15مؽ األفخاد ضسؽ الفئة العسخية % 69.7لى صعيج آألخ بيشت الشتائج بأف ع
% 65.5سشة ك 54-45الفئة العسخية  يلؤلفخاد ؼ% 49.1سشة ك 44-35لؤلفخاد % 43.1كسشة  34-25لؤلفخاد % 39.3

 (.2ي ججكؿ /أنغخ). سشة فأكثخ 65لؤلفخاد الحيؽ أعسارىؼ % 91.4كبمغت  64-55لؤلفخاد في الفئة العسخية 
 
ألارج )مؽ األفخاد الحيؽ لؼ يتسؾا أي سشة دراسية غيخ نذيظيؽ اقتراديًا % 94.1 ف ناحية أألخر بيشت نتائج السدح بأفـ

 ،سشؾات دراسية 9-7لؤلفخاد الحيؽ أنيؾا % 59.0كسشؾات دراسية،  6-1لؤلفخاد الحيؽ أنيؾا % 60.8مقابل ( القؾر العاممة
كعمى مدتؾر . دراسية فأكثخسشة  13لؤلفخاد الحيؽ أنيؾا % 42.7ك ،سشة دراسية 12-10أنيؾا الحيؽ لؤلفخاد % 60.8ك

% 57.3مقابل % 26.3ثخ بمغت ؾسشة دراسية فأ 13الجشذ فإف ندية األفخاد ألارج القؾر العاممة مؽ الحكؾر الحيؽ أتسؾا 
 (.5ي ججكؿ /أنغخ). لئلناث
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 2019، ة والجشسيسشهات الدراسعدد ال حدبخارج القهى العاممة  سشة فأكثر 15 ندبة األفراد

 
 

 أأليخًا، فقج بيشت نتائج السدح بأف أعمى ندية لؤلفخاد ألارج القؾر العاممة عمى مدتؾر السحافغة في قظاع غدة كانت فيك
 محافغة، كيمييا سشة فأكثخ 15مؽ مجسؾع األفخاد % 62.3ألانيؾنذ حيث بمغت ندية األفخاد ألارج القؾر العاممة  محافغة

أعمى ندية لؤلفخاد ألارج القؾر العاممة في محافغات  بيشسا كانت.  %58.9 ديخ البمح محافغة، كيمييا %59.5شساؿ غدة 
، في حيؽ كانت أدنى ندية في %57.4، يمييا محافغة سمفيت %64.2الزفة الغخبية في محافغة القجس حيث بمغت 

 (.8ي ججكؿ /أنغخ)%.  49.4محافغة نابمذ حيث بمغت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

85.4

34.8 32.5
29.0 26.3

96.7
92.5 94.7 94.2

57.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1-6 7-9 10-12 13+

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س

لن
ا

عدد السنوات الدراسية

ذكور إناث



التقرير السنوي -2019مسح القوى العاملة الفلسطينية  : PCBS 

 

 37 

 الثالث لفرلا
 

  السشهجية
 

  أهداف السدح 1.3
مالة الشاقرة عاؿ، اليظالة، التامة العسالة)اليجؼ األساسي مؽ جسع بيانات حؾؿ القؾر العاممة الفمدظيشية كمخكياتيا  يتسثل

البيانات التي  كسا اف الحرؾؿ عمى معمؾمات أساسية حؾؿ حجؼ كألرائص قؾة العسل الفمدظيشية، ىؾ( السترمة بالؾقت
تمفة تتيح الفخصة لمتعخؼ عمى التغيخات التي تظخأ عمى سؾؽ العسل كعمى كضع العسالة مع مخكر يتؼ جسعيا في أكقات مخ

. الدمؽ
كحلػ ييجؼ جسع السعمؾمات عؽ الفئات الشذيظة اقتراديا في السجتسع إلى إيجاد قاعجة بيانات يسكؽ مؽ ألبلليا قياس 

كسا أف جسع مثل ىحه البيانات يتيح الفخصة لتقييؼ .  تراديمجر استغبلؿ القؾة اليذخية في السجتسع في عسمية اإلنتاج االؽ
اإلطار العاـ لمدياسات التي تيجؼ إلى تظؾيخ مدتؾر العسالة، كفي مجسل األمخ فاف البيانات التي تجسع حؾؿ سؾؽ 

: بسا يمي المسحويمكن تلخيص أهداف  العسل يسكؽ االستفادة مشيا ابتجاء بالسعمؾمات العامة كانتياء باليحؾث األكاديسية، 
. تقجيخ حجؼ القؾر العاممة كندبتيا إلى الدكاف .1
. القؾر العاممة السذاركيؽ في تقجيخ أعجاد العامميؽ مؽ بيؽ .2
تحميل القؾر العاممة كترشيفيا حدب الجشذ، كالحالة العسمية، كالسدتؾر التعميسي كاالجتساعي، كالسيشة، كالشذاط  .3

. االقترادي
. األساسية التي تظخأ عمى تخكيب القؾر العاممة كألرائريا االجتساعية كاالقتراديةتؾفيخ بيانات حؾؿ التغيخات  .4
. تقجيخ أعجاد العاطميؽ عؽ العسل كتحميل ألرائريؼ العامة .5
. تقجيخ معجؿ ساعات العسل كاألجؾر لمسدتخجميؽ باإلضافة إلى تحميل سسات أألخر  .6

 
  استسارة السدح 2.3

تعج استسارة السدح األداة الخئيدية لجسع البيانات، كقج تؼ ترسيسيا اعتسادا عمى تؾصيات مشغسة العسل الجكلية مؽ جية 
أنيا تحقق السؾاصفات الفشية لسخحمة العسل  كسامع السحافغة عمى ألرؾصيات السجتسع الفمدظيشي مؽ جية أألخر، 

: كتحميميا، كتتكؾف االستسارة مؽ أربعة بشؾد رئيديةتحقق متظميات معالجة البيانات كالسيجاني، 
 

  البيانات التعريفية
إف اليجؼ الخئيدي ليحا البشج ىؾ تحجيج كحجة اليجؼ برؾرة مشفخدة أك كحيجة، حيث تؼ تحجيج البيانات التي تعخؼ باألسخة 

، كرقؼ السدكؽ عمى كمشظقة العج ،ني، كالتجسع الدكاالظيقة برؾرة مشفخدة بسا في ذلػ تقديسات ترسيؼ العيشة مثل، رمد
  .، كاسؼ رب األسخةمشظقة العجالخارطة، كرقؼ األسخة في عيشة 

 
  الديطرة الشهعية

تؼ كضع مجسؾعة مؽ الزؾابط التي مؽ شأنيا ضيط العسميات السيجانية كالسكتبية كتدمدميا في السخاحل التي تسخ بيا 
بؾضع قؾاعج تجقيق آلية عمى البخنامج اثشاء مخحمة جسع البيانات باستخجاـ كرًا االستسارة، ابتجاًء بسخحمة جسع البيانات كمخ

PC-tablet كانتياًء بعسمية التخديؽجسع البيانات، ثؼ التخميد كالتجقيق بعج ، .
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  سجل األسرة
بسا في ذلػ عجد مجسؾعة مؽ األسئمة العامة الستعمقة باألسخة كالتي تخصج بعض الدسات الجيسغخافية كاالجتساعية لؤلسخة 

. األفخاد كأعسارىؼ كجشديؼ كحالتيؼ التعميسية كالدكاجية كغيخ ذلػ مؽ السؤشخات
 

  قدم العسالة
سشؾات  10تؼ استيفاء استسارة كاحجة لكل فخد مؽ أفخاد األسخة الحيؽ أتسؾا يمادة اليحث الخئيدية، حيث  القدؼشسل ىحا ي

أىؼ سساتيؼ، مؽ حيث الحالة العسمية، كالشذاط االقترادي كالسيشة، فأكثخ بيجؼ التعخؼ عمى عبلقتيؼ بدؾؽ العسل ك
. كمكاف العسل كغيخ ذلػ مؽ مؤشخات القؾر العاممة

 
  العيشةو اإلطار 3.3

 

 الهدفمجتسع   1.3.3
دكلة في مع أسخىؼ برؾرة اعتيادية  كأقامؾا فأكثخ سشؾات 10أعسارىؼ  بمغتتألف مجتسع اليجؼ مؽ جسيع األفخاد الحيؽ 

 2019لعاـ  فمدظيؽ
 

إطار السعايشة  2.3.3
كتتألف العيشة الذاممة ىحه  2017يتكؾف إطار السعايشة مؽ عيشة شاممة تؼ األتيارىا مؽ تعجاد الدكاف كالسداكؽ كالسشذآت 

كقج أسخة، كىي عيارة عؽ مشاطق العج السدتخجمة في التعجاد،  150مؽ مشاطق جغخافية يبمغ عجد األسخ فييا بسعجؿ حؾالي 
. في السخحمة األكلى مؽ عسمية األتيار العيشة  (PSUs)تؼ استخجاـ ىحه الؾحجات كؾحجات معايشة أكلية

 
حجم العيشة  3.3.3

 8,040أسخة في الخبع الثالث، ك 8,040اسخة في الخبع الثاني، ك 7,838أسخة في الخبع االكؿ، ك 7,664بمغ حجؼ العيشة 
 .اسخة في الخبع الخابع

 
العيشة ترسيم  4.3.3

: طيكية عشقؾدية عذؾائية مشتغسة تؼ األتيارىا عمى مخحمتيؽعيشة تؼ ترسيؼ 
مكؾنة مؽ ( pps) األتيار عيشة طيكية عذؾائية احتسالية متشاسية مع حجؼ كل مشظقة عج مؽ األسخ تؼ :السرحمة األولى

. مشظقة عج( 536)
 

ارة في ضسؽ كل مشظقة عج مخت (الؾحجات الدكشية)ر يار عيشة عذؾائية مشتغسة مؽ األساألتتؼ فييا  :السرحمة الثانية
 .في مشظقة العج الؾاحجة أسرة 15، كقج تؼ األتيار السخحمة االكلى

 
 طبقات العيشة 5.3.3

: التالية تؼ تؾزيع العيشة إلى طيقات باستخجاـ السدتؾيات
 .(باعتيار القجس مشظقتيؽ احرائيتيؽمحافغة  16)السحافغة  .1

 (.اتمخيؼ ,ريف, حزخ)نؾع التجسع  .2
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 دورية العيشة 

حجؼ مشاطق العج حيث اف , مشظقة عج( 536)القؾر العاممة ألبلؿ الدشة تغظي العيشة الذاممة مدح كل دكرة مؽ دكرات 
تيقى في عيشة  السختارة اف االسخ اذ ,(العيشة الذاممة)مؽ اسخ مشاطق العج % 50يتؼ تبجيل  ك, (ربع)ثابت في كل دكرة 

دكرتيؽ ؿ ألخجتلجكرتيؽ متتاليتيؽ كمؽ ثؼ تجألل في دكرتيؽ متتاليتيؽ بعج اف  تخخجلجكرتيؽ متتاليتيؽ كمؽ ثؼ  السدح
.  كمؽ ثؼ يتؼ األخاجيا مؽ عيشة الجكرة التالية, سابقتيؽ متتاليتيؽ

 

نة ذات فعالية بيؽ كل دكرتيؽ متتاليتيؽ كبيؽ كل سشتيؽ متتاليتيؽ مسا لو اثخ في جعل العي% 50ىشاؾ تكخار كسا اف 
.  الغخاض السقارنة كمخاقية التغيخات

 
 مدتهيات الشذر 6.3.3 
 .دكلة فمدظيؽ .1

 (.J1محافغة بسا فييا القجس   16)السحافغة  .2

 (.اتكمخيؼ, ريف, حزخ)نؾع التجسع , السشظقة .3
 

 حداب األوزان  7.3.3

في العيشة بأنو السقمؾب الخياضي الحتساؿ األتيار الؾحجة، كعيشة مدح القؾر ( كحجة السعايشة)يعخؼ كزف الؾحجة اإلحرائية 
حيث يتؼ في السخحمة األكلى حداب كزف مشاطق العج , العاممة ىي عيشة طيكية عشقؾدية عذؾائية مشتغسة ذات مخحمتيؽ

ساب كزف األسخة مؽ كل احتفي السخحمة الثانية يتؼ ك, (عيشة عذؾائية مشتغسة)باالعتساد عمى احتساؿ األتيار كل مشظقة عج 
نقـؾ ك, األكلي ةثؼ نجج حاصل ضخب كزف السخحمة األكلى في كزف السخحمة الثانية فشحرل عمى كزف األسخ, مشظقة عج

ف فئة التعجيل ىي الظيقة كتكؾ 2019رباع عاـ أتقجيخات األسخ مشترف كل ربع مؽ  بتعجيل ىحه األكزاف باالعتساد عمى
. الشيائي ةكبالتالي نحرل عمى كزف األسخ( نؾع التجسع, محافغة)
 

ثؼ نقـؾ بتعجيل ىحه األكزاف , سخة الشيائي السعجؿكثخ يتؼ اضافة لكل فخد كزف األأسشؾات ؼ 10فخاد بالشدية لسمف األ
, الزفة الغخبية)السشظقة  كف فئة التعجيل ىيكتػ 2019رباع عاـ أقجيخات االفخاد مشترف كل ربع مؽ باالعتساد عمى ت

. كبالتالي نحرل عمى كزف الفخد الشيائي( فئة 15)الفئات العسخية الخساسية ك, (نثىأ, ذكخ)الجشذ ك ،(غدةقظاع 
 

 العسميات السيدانية 4.3
لحلػ فإف ضساف كجؾد .  األكليةتسثل العسميات السيجانية، أىؼ مخاحل تشفيح السدح لجسع البيانات السظمؾبة مؽ مرادرىا 

كقج اشتسل ذلػ عمى تؾفيخ .  مقؾمات الشجاح في ىحه السخحمة مؽ القزايا األساسية التي تؼ العسل عمييا بذكل تفريمي
كل السدتمدمات الفشية كاإلدارية بسا في ذلػ عسميات التعييؽ كالتجريب كتؾفيخ السدتمدمات السادية البلزمة ألداء العسل 

 .رةبأفزل صؾ
 

 التدريب والتعيين 1.4.3
استعخاض السذاكل التي تؾاجييا بيجؼ  لمياحثات كالسذخفاتكل دكرة مؽ دكرات السدح تحكيخية في بجاية  يتؼ عقج دكرة 

   .عسميؼ بكل يدخ كدقة إلنجازكآليات إجخاء السقاببلت الياحثات في السيجاف 
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 جسع البيانات 2.4.3
فخاد الحيؽ لؤل باالنابةبأسمؾب السقابمة  03/01/2020كاالنتياء بتاريخ  06/01/2019بتاريخ السدح بيانات  تؼ البجء بجسع

جسع البيانات باستخجاـ  تؼ، حيث 2019لعاـ  دكلة فمدظيؽبرؾرة اعتيادية في  كأقامؾاسشؾات فأكثخ  10أعسارىؼ  بمغت
 (.J1)االستسارات الؾرقية في القجس كقظاع غدة، بيشسا تؼ استخجاـ  في الزفة الغخبيةألجيدة المؾحية ا
 

 اإلشراف والتدقيق السيداني 3.4.3
 البلزمة كاألدكات اذجـكالؽ التعميسات تتؾفخ حيث ،قاً مدب السعجة الخظة كفق ميجانياً  كالتشديق البيانات جسع عسمية تشفيح تؼ 

 .السيجاني لمعسل

 لى أجيدة فيسا يخص العسل عPC-tablet مؽ ألبلؿ كضع كافة قؾاعج التجقيق اآللي كالسكتبي  تتؼ فإف عسمية التجقيق
 .بحيث يغظي كافة الزؾابط السظمؾبة كفق السعاييخ التي تحجدىا اإلستسارة اعمى البخنامج مدبق

 استسارات القجس  لخرؾصية(J1)  كفشياً  تجقيقا شكمياً  االستسارات يقؽبتج ةالسذخؼقامت تؼ جسع البيانات كرقيا، حيث 
 .حدب قؾاعج التجقيق السعجة مديقاً 

  زيارت ميجانيا مؽ قبل مشدق السذخكع كالسذخفات كإدارة السذخكع كاإلطبلع عمى سيخ العسل كالتأكج مؽ اجخاء تؼ
 .اإلستسارات السجققة مكتبيا كمؽ أداء الياحثات ميجانيا

 
 التدقيق السكتبي والترميز 4.4.3

كفق الجليل تخميد الشذاط االقترادي  بدبب استخجاـ االستسارات الؾرقية، كثؼ تؼ، (J1)تؼ التجقيق السكتبي فقط لمقجس 
، حيث تػػؼ ترشيف الشذاط االقترادي لجسيع العامميؽ كالعاطميؽ (الخابعالتشكيح ) الرشاعي الفمدظيشي لؤلنذظة اإلقترادية

ميؽ باالعتساد عمى الترشيػف الجكلي كحلػ تػػؼ تخميد اؿ.  الخامذعؽ العسل الحي سبق ليؼ العسل عمى مدتؾر الحج 
. الدادس، كتؼ تخميد السيشة عمى مدتؾر الحج 2008لمسيػػػؽ 

 

  معالجة البيانات 5.3
بيجؼ جسع البيانات كتخديشيا كبيحا ُتخترخ عجة مخاحل حيث يتؼ جسع كتجقيق ألجيدة المؾحية اتؼ بخمجة االستسارة عمى 

كتتظمب ىحه التقشية ميارة عالية في استخجاـ االجيدة كفيؼ لبلستسارة لسعخفة كافة  ،كإدألاؿ البيانات في مخحمة كاحجة
تؼ استخجاميا في جسع البيانات في ىحا السدح السرجر، حيث  الخيارات الستؾفخة لمحرؾؿ عمى بيانات صحيحة كدقيقة مؽ

 .(J1)القجس باستثشاء  كقظاع غدة في الزفة الغخبية
 

 واعد التدقيقبرنامج االدخال وو  1.5.3
باستثشاء  2013 كؿاأل بجاية الخبع ذعمى جسع بيانات مدح القؾر العاممة باستخجاـ االجيدة الكفية في فمدظيؽ مؽ بجأ العسل

يذابو بخنامج اإلدألاؿ في الزفة  بتظؾيخ بخنامجاإلدارة العامة النغسة السعمؾمات كقظاع غدة، حيث قامت ( J1) القجس
جسع بجأ  2016، كمع بجاية الخبع األكؿ لعاـ في الجياز الكفي (Sql Server and Microsoft dot Net) الغخبية 

 (.(J1) باستثشاء القجس)في الزفة الغخبية كقظاع غدة  PC-tablet البيانات باستخجاـ اجيدة
 

ؿ كتخميد البيانات مؽ إلى تقميص مخاحل تشفيح السدح، حيث تقـؾ الياحثة السيجانية بادألا PC-tabletدر استخجاـ االجيدة أ
 . دارة السذخكع مياشخةإلى إرساؿ البيانات جسع البيانات عمى الجياز الكفي كإألبلؿ 
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حيث  ،PC-tablet نفذ تقشية األجيدةمكتبي بإستخجاـ  فقج تؼ إعجاد بخنامج  (J1)جل العسل بالتؾازي مع القجس كمؽ أ
قيًا عمى نفذ القاعجة الخاصة دألاؿ البيانات التي تؼ جسعيا كركيتؼ إيدتخجـ نفذ قاعجة البيانات الخاصة باألجيدة 

 .جيدةباأل
 

 تشظيف البيانات 2.5.3
ألارج  لئلجابات التى تكؾف داألمية  اتفحؾص اجخاءمؽ ألبلؿ  تشغيف البياناتبعج استكساؿ مخحمة اإلدألاؿ كالتجقيق يتؼ 

ىا، الستخخاج كذؾؼ باألألظاء كالتشاقزات كتعجيل (SPSS) بخنامج استخجاـ شاممة مؽ ألبلؿقؾاعج تجقيق إجخاء السجر ك
. تجييد بيانات نغيفة كدقيقة جاىدة لمججكلة كالشذخ ليتؼ

 
 استخراج الشتائج 3.5.3

بعج اإلنتياء مؽ ادألاؿ البيانات كتجقيقيا كتشغيفيا مؽ أية أألظاء، تؼ استخخاج ججاكؿ نتائج السدح كذلػ كفق قائسة 
 .الغخض الججكلة التي أعجت مديقا ليحا
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 الخابع لفرلا
 

 الجهدة
 

  الدقة 1.4
تخجع إلى طاقؼ  السعايشةأألظاء غيخ ك أألظاء السعايشةيذسل فحص دقة البيانات جؾانب متعجدة في السدح مؽ أبخزىا 

عمى كيذسل ىحا القدؼ . ىؼ آثارىا عمى التقجيخاتأإلى معجالت االستجابة في السدح كالعسل كأدكات السدح، باإلضافة 
: اآلتي

 
 أخطاء السعايشة 1.1.4

لؾحجات مجتسع الجراسة، كلحلػ مؽ  شامبلً  نتيجة الستخجاـ عيشة كليذ حرخاً  بأألظاء السعايشةإف بيانات ىحا السدح تتأثخ 
ىؼ التيايؽ أل حدابكقج تؼ .  السؤكج عيؾر فخكؽ عؽ الكيؼ الحكيكية التي نتؾقع الحرؾؿ عمييا مؽ ألبلؿ التعجادات

ججاكؿ حدابات التيايؽ مع التقخيخ، كال يؾجج إشكالية في مدتؾيات الشذخ لمتقجيخات السحكؾرة في  حيث تؼ إرفاؽ السؤشخات
 .، كعمى مدتؾر محافغات الزفة الغخبية كقظاع غدةدكلة فمدظيؽالتقخيخ عمى مدتؾر 

 
 أخطاء غير السعايشة 2.1.4

فيي مسكشة الحجكث في كل مخاحل تشفيح السذخكع، ألبلؿ جسع البيانات أك إدألاليا كالتي يسكؽ  السعايشةأألظاء غيخ أما 
. كأألظاء إدألاؿ البيانات( الياحث)، كأألظاء السقابمة (السيحؾث)إجساليا بأألظاء عجـ االستجابة، كأألظاء االستجابة 

مكثفًا، كتجريبيؼ عمى كيفية إجخاء  ب الياحثيؽ تجريياً كلتفادي األألظاء كالحج مؽ تأثيخىا فقج بحلت جيؾد كبيخة مؽ ألبلؿ تجري 
السقاببلت، كاألمؾر التي يجب اتياعيا أثشاء إجخاء السقابمة، كاألمؾر التي يجب تجشبيا، كتؼ إجخاء بعض التساريؽ العسمية 

ريق السيجاني برؾرة مظخدة، إال أف ىحه األألظاء تقل تجريجيًا حيث تتخاكؼ الخبخة لجر الف.  كالشغخية ألبلؿ الجكرة التجريبية
ال سيسا كأف فخيق العسل السيجاني يتألف مؽ باحثيؽ دائسيؽ كغيخ دائسيؽ يقؾمؾف بإجخاء العسل في كل دكرة مؽ دكرات 

. السدح
 

ألكلئػ الستقجميؽ بالدؽ حيث  اً عجـ معخفة عسخ السيحؾث ألرؾص اتالسيجاني اتـ اإلشكاليات التي كاجيت الياحثمؽ أه 
دكف عمى األحجاث التي مخت بالسجتسع في تقجيخ أعسارىؼ في عل عجـ تؾفخ كثائق تحجد تاريخ السيبلد باليـؾ كانؾا يعتؼ

كسا أف االستجابة ليعض الستغيخات مثل عجد أياـ العسل في الذيخ الساضي كمقجار األجخة اليؾمية أك األسبؾعية .  كالذيخ
األكؿ يتسثل في كؾف األمؾر السالية كاحجة : عؾد ذلػ لدببيؽ رئيدييؽأك الذيخية كانت غيخ دقيقة في بعض األحياف، كقج ي

في كل السدؾح اإلحرائية، أما الدبب الثاني فقج يعؾد  قج ال تعظي بيانات دقيقة بجرجة عاليةمؽ األمؾر الحداسة التي 
عمقة بأفخاد أسخة السيحؾث الحي لظبيعة الجراسة التي تجخر باإلنابة، حيث أف السيحؾث الؾاحج يجيب عمى جسيع األسئمة الست

. يشظؾي بظبيعة الحاؿ عمى عجـ الجقة في بعض التفاصيل الخاصة بداعات العسل كأياـ العسل كاألجخة اليؾمية
 

 ةألبلؿ زيار الدكشيةعجـ كجؾد األسخة في الؾحجة  كقج صاحب مجخيات السدح أألظاء عجـ االستجابة حيث شكمت حالة
كتعتبخ ىحه % 16.6كقج بمغت ندية عجـ االستجابة اإلجسالية . عمى مؽ حاالت عجـ االستجابةألالشدية ا ةالياحثة السيجاني

كىي ندية % 3كحلػ بمغت ندية حاالت الخفض , سخية التي تشفح في الجيازبالسدؾح األ تؼ مقارنتياالشدية مشخفزة إذا ما 
 .كاضحة لى كؾف استسارة السدحإذلػ يعؾد سخية التي يشفحىا الجياز كبالسقارنة مع السدؾح األ ندبياً مشخفزة 
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 معدالت االجابة 3.1.4 
أسخة، ( 24,487)، كبمغ عجد األسخ التي تؼ استيفاء بياناتيا (ربع دكراتأ)في فمدظيؽ أسخة مسثمة ( 31,582)تؼ األتيار 

كقج جخر تعجيل األكزاف عمى مدتؾر طيقات , سخة في قظاع غدةأ (8,913)كأسخة في الزفة الغخبية، ( 15,574)مشيا 
كفي قظاع % 78.7الترسيؼ لتعجيل تأثيخ ندػب حاالت الخفض كعجـ التجاكب، كبمغت ندية التجاكب في الزفة الغخبية 

 %.93.1غدة 

 
 حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الذسهل

 

 :االستجابة وعدم االستجابةمعادالت 
 x100%     مجسؾع حاالت زيادة الذسؾؿ= ندية أألظاء زيادة الذسؾؿ 

عجد حاالت العيشة األصمية                               
 =7.0%   

 x   100% مجسؾع حاالت عجـ االستجابة=  ندية عجـ االستجابة 
العيشة الرافية                                  

   =16.6%  

(حاالت زيادة الذسؾؿ) –العيشة األصمية = العيشة الرافية   
ندية عجـ االستجابة % -100= ندية االستجابة          

 =83.4%     

 

:معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان  



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.  

 

  

 عدد الحاالت الذسهلحاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة 

 24,487 األسخ السكتسمة
  حاالت عدم االستجابة

 447 األسخة مدافخة
 2,557 ال أحج في البيت

 868 رفض التعاكف 
 173 لؼ يتؾفخ معمؾمات

 837 أألخر 
  حاالت زيادة الذسهل

 472 كحجة غيخ مؾجؾدة
 1,741 كحجة غيخ مأىؾلة

 31,582 (حجم العيشة الكمي ) السجسهع 
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 حيث أف

  wi:  سخة الؾزف األكلي قبل التعجيل لؤلi. 
    g :فئة التعجيل حدب السحافغة ك نؾع التجسع. 
    fg : معامل تعجيل الؾزف حدب الفئةg. 

ng
wi : مجسؾع األكزاف في الفئةg  

 cgo
wi

.
 كزاف حاالت زيادة شسؾؿمجسؾع أ: 

rg
wi  :كزاف حاالت االستجابةمجسؾع أ 
 باستخجاـ السعادلة التالية(  'iw) لكل فئة كفي الشياية نحرل عمى الؾزف الشيائي لبلسخة  fgيجاد إيتؼ 

                        

fgiwiiw *'  
 

 مقارنة البيانات 2.4
فتخات  كفيىحا السميار مختيط بالسشتج اإلحرائي إذ ال بج مؽ أف تتؾفخ في اإلحراءات سسة السقارنة مع مرادر أألخر 

الى كجؾد  2019أشارت نتائج البيانات الذيخية لعاـ كقج   .لتحميبلت تقـؾ عمى أساس السقارنةزمشية أألخر، فالكثيخ مؽ ا
السذاركة  ندية: الخئيديةالىؼ السؤشخات  2018ة ليا لعاـ رالسشاظ تشاسق كمشظكية في البيانات مقارنة مع البيانات الذيخية

 .كالسدتعسخات، كعجد العامميؽ في اسخئيل السشقح في القؾر العاممة، كمعجؿ اليظالة
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مركبات القوى العاممة الطظقحة

معدل البطالة السشقحعسالةالطجطوعخارج القهى العاملةداخل القهى العاملة
البطالة والعسالة الشاقرة 

السترلة بالهقت
البطالة والقهى العاملة 

السحتسلة
اإلستخدام الشاقص 

للعسل

In the 

Labour 

Force

Outside Labour 

Force
TotalEmploymentRevised 

Unemployment Rate

Time- related 

underemployment and 

unemployment

Unemployment and 

potential labour 

force

Labour 

Underutilization

Palestineفمسطين

201544.056.010077.023.026.030.633.32015

201643.856.210076.123.926.130.632.62016

201744.056.010074.325.727.631.032.02017

201843.556.510073.826.227.933.234.72018

201944.355.710074.725.326.831.532.92019

West Bankالضفة الغربية 

201545.754.310083.416.619.419.021.72015

201645.154.910082.517.519.619.321.32016

201745.654.410081.618.420.219.221.02017

201845.954.110082.717.318.818.119.62018

201946.453.610085.414.615.915.716.92019

Gaza Strip قطاع غزة 

201541.059.010065.234.838.250.849.22015

201641.558.510064.635.437.647.549.32016

201741.458.610061.238.841.048.950.72017

201839.660.410056.943.145.055.757.22018

201940.959.110054.945.147.155.657.22019

2019-2015 سظة فأكثر من فمسطين حسب الطظطقة ومركبات القوى العاممة الطظقحة، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 1جدول 

Table 1: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine by Region and Revised Labour Force 

Components, 2015-2019

الطظطقة

Revised Labour Force 

Region
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العالقة بقوة العطل

عسالة ناقرة مترلة بالهقتعسالة تامة
معدل البطالة 

السشقح
الطجطوع

داخل القهى 
العاملة

خارج القهى 
العاملة

الطجطوع

Full 

Employmen

t

Time Related 

Underemployment

Revised 

Unempl-

oyment 

Rate

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1563.22.134.710049.450.610015-24

34-2574.62.023.410090.39.710025-34

44-3585.11.213.710090.29.810035-44

54-4586.41.112.510081.818.210045-54

64-5589.20.510.310058.141.910055-64

65+96.30.13.610016.883.2100+65

 77.11.621.310069.930.1100Totalالطجطوع

Femalesإناث

24-1532.10.867.110010.389.710015-24

34-2544.61.653.810030.169.910025-34

44-3577.40.921.710023.476.610035-44

54-4592.70.37.010018.581.510045-54

64-5596.3-3.71009.790.310055-64

65+100.0--1001.698.4100+65

57.71.141.210018.181.9100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

24-1558.01.940.110030.369.710015-24

34-2567.31.930.810060.739.310025-34

44-3583.41.215.410056.943.110035-44

54-4587.60.911.510050.949.110045-54

64-5590.20.49.410034.565.510055-64

65+96.70.13.21008.691.4100+65

 73.21.525.310044.355.7100Totalالطجطوع

Sex and Ageالجظس والعطر 

 Labour Force Status

2019 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس والعطر والعالقة بقوة العطل، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine by 

Sex, Age and Labour Force Status, 2019

52



 PCBS : Palestinian Labour Force Survey 2019 - Annual Report التقرير السنوي - 2019مسح القوى العاملة الفلسطينية : PCBS م

العالقة بقوة العطل

عسالة تامة
عسالة ناقرة مترلة 

بالهقت
معدل البطالة 

السشقح
الطجطوع

داخل القهى 
العاملة

خارج القهى 
العاملة

الطجطوع

Full 

Employmen

t

Time Related 

Underemployment

Revised 

Unempl-

oyment 

Rate

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1577.61.820.610054.145.910015-24

34-2586.71.611.710093.36.710025-34

44-3590.91.18.010093.56.510035-44

54-4590.71.08.310088.012.010045-54

64-5591.10.68.310067.932.110055-64

65+96.30.13.610021.278.8100+65

 86.51.412.110074.425.6100Totalالطجطوع

Femalesإناث

24-1546.80.752.51009.590.510015-24

34-2563.31.535.210027.572.510025-34

44-3588.30.711.010023.876.210035-44

54-4597.30.22.510019.280.810045-54

64-5598.5-1.510012.088.010055-64

65+100.0--1002.297.8100+65

73.30.925.810017.482.6100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

24-1573.21.725.110032.367.710015-24

34-2581.61.616.810061.238.810025-34

44-3590.41.08.610058.941.110035-44

54-4591.90.87.310054.545.510045-54

64-5592.10.57.410040.759.310055-64

65+96.70.13.210011.089.0100+65

 84.11.314.610046.453.6100Totalالطجطوع

2019 سظة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجظس والعطر والعالقة بقوة العطل، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 3جدول 

Sex and Ageالجظس والعطر 

 Labour Force Status

Table 3: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in the West Bank 

by Sex, Age and Labour Force Status, 2019
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العالقة بقوة العطل

عسالة تامة
عسالة ناقرة مترلة 

بالهقت
معدل البطالة 

السشقح
الطجطوع

داخل القهى 
العاملة

الطجطوعخارج القهى العاملة

Full 

Employmen

t

Time Related 

Underemployment

Revised 

Unempl-

oyment 

Rate

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1534.62.762.710042.157.910015-24

34-2554.62.742.710085.614.410025-34

44-3574.21.424.410084.515.510035-44

54-4575.91.322.810069.830.210045-54

64-5583.00.116.910038.961.110055-64

65+96.5-3.51008.391.7100+65

 58.42.139.510062.337.7100Totalالطجطوع

Femalesإناث

24-1513.41.085.610011.588.510015-24

34-2522.71.775.610034.066.010025-34

44-3558.61.340.110022.877.210035-44

54-4583.00.316.710017.182.910045-54

64-5586.6-13.41005.294.810055-64

65+100.0--1000.599.5100+65

35.01.363.710019.280.8100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

24-1530.32.367.410027.172.910015-24

34-2545.62.452.010060.040.010025-34

44-3570.91.427.710053.646.410035-44

54-4577.21.221.610043.956.110045-54

64-5583.40.116.510022.377.710055-64

65+96.8-3.21004.195.9100+65

 53.01.945.110040.959.1100Totalالطجطوع

Sex and Ageالجظس والعطر 

 Labour Force Status

2019 سظة فأكثر في قطاع غزة حسب الجظس والعطر والعالقة بقوة العطل، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 4 جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in Gaza Strip by 

Sex, Age and Labour Force Status, 2019
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العالقة بقوة العطل

عسالة ناقرة مترلة بالهقتعسالة تامة
معدل البطالة 

السشقح
الطجطوع

داخل القهى 
العاملة

خارج القهى 
العاملة

الطجطوع

Full 

Employme

nt

Time Related 

Underemployment

Revised 

Unempl-

oyment 

Rate

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

071.3-28.710014.685.41000

6-175.41.922.710065.234.81001-6

9-775.02.023.010067.532.51007-9

12-1076.41.622.010071.029.010010-12

13+79.81.318.910073.726.3100+13

77.11.621.310069.930.1100Totalالطجطوع

Femalesإناث

091.12.36.61003.396.71000

6-190.2-9.81007.592.51001-6

9-784.10.515.41005.394.71007-9

12-1076.50.123.41005.894.210010-12

13+51.51.347.210042.757.3100+13

57.71.141.210018.181.9100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

079.61.019.41005.994.11000

6-176.61.821.610039.260.81001-6

9-775.51.922.610041.059.01007-9

12-1076.41.522.110039.260.810010-12

13+68.71.330.010057.342.7100+13

73.21.525.310044.355.7100Totalالطجطوع

الجظس وعدد 
السظوات الدراسية

Sex and 

Years of  

Schooling   

 Labour Force Status

2019 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس وعدد السظوات الدراسية والعالقة بقوة العطل، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 5جدول 
Table 5:Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine by 

Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2019
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العالقة بقوة العطل

عسالة تامة
عسالة ناقرة مترلة 

بالهقت
معدل البطالة 

السشقح
الطجطوع

داخل القهى 
العاملة

خارج القهى 
العاملة

الطجطوع

Full 

Employmen

t

Time Related 

Underemployment

Revised 

Unempl-

oyment 

Rate

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

081.4-18.610015.484.61000

6-183.51.714.810067.932.11001-6

9-784.51.813.710073.126.91007-9

12-1085.71.313.010076.923.110010-12

13+90.61.08.410076.823.2100+13

86.51.412.110074.425.6100Totalالطجطوع

Femalesإناث

099.7-0.31003.596.51000

6-197.3-2.71008.891.21001-6

9-795.20.34.51006.793.31007-9

12-1091.00.18.91006.793.310010-12

13+66.21.232.610039.160.9100+13

73.30.925.810017.482.6100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

089.6-10.41006.293.81000

6-185.01.513.510039.260.81001-6

9-785.11.713.210045.554.51007-9

12-1086.01.212.810044.155.910010-12

13+81.31.117.610056.243.8100+13

84.11.314.610046.453.6100Totalالطجطوع

Sex and 

Years of  

Schooling   

الجظس وعدد 
السظوات الدراسية

 Labour Force Status

 سظة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجظس وعدد السظوات الدراسية والعالقة بقوة العطل، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 6جدول 
2019

Table 6: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in the West 

Bank by Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2019
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العالقة بقوة العطل

عسالة تامة
عسالة ناقرة مترلة 

بالهقت
معدل البطالة 

السشقح
الطجطوع

داخل القهى 
العاملة

خارج القهى 
العاملة

الطجطوع

Full 

Employmen

t

Time Related 

Underemploym

ent

Revised 

Unempl-

oyment 

Rate

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

050.0-50.010013.386.71000

6-159.62.438.010060.739.31001-6

9-752.52.644.910057.142.91007-9

12-1054.42.343.310060.239.810010-12

13+64.61.733.710069.830.2100+13

58.42.139.510062.337.7100Totalالطجطوع

Femalesإناث

065.19.325.61002.697.41000

6-149.9-50.11004.195.91001-6

9-745.11.253.71003.196.91007-9

12-1045.6-54.41004.695.410010-12

13+33.01.565.510048.251.8100+13

35.01.363.710019.280.8100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

055.43.441.21005.494.61000

6-159.22.338.510039.360.71001-6

9-752.32.545.210033.266.81007-9

12-1053.72.144.210031.069.010010-12

13+51.71.646.710059.041.0100+13

53.01.945.110040.959.1100Totalالطجطوع

Sex and 

Years of  

Schooling   

الجظس وعدد 
السظوات الدراسية

 Labour Force Status

2019 سظة فأكثر في قطاع غزة حسب الجظس وعدد السظوات الدراسية والعالقة بقوة العطل، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 7جدول 

Table 7: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in Gaza Strip 

by Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2019
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العالقة بقوة العطل والجظس        

مإذمإذمإذمإذمإذمإذمإذ
MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

West Bankالضفة الغربية

 82.658.478.60.10.40.117.341.221.310010010077.016.447.723.083.652.3100100100Jeninجشين

91.375.587.71.30.81.27.423.711.110010010079.725.053.120.375.046.9100100100Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار 

 91.168.386.60.70.80.78.230.912.710010010072.518.145.827.581.954.2100100100Tulkarmطهلكرم

 86.572.883.81.41.41.412.125.814.810010010079.120.550.620.979.549.4100100100Nablusنابلس

92.473.888.93.54.43.74.121.87.410010010076.518.849.023.581.251.0100100100Qalqiliyaقلقيلية

83.285.483.60.10.00.016.714.616.410010010072.411.242.627.688.857.4100100100Salfitسلفيت

92.781.190.50.00.00.07.318.99.510010010072.716.644.427.383.455.6100100100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

90.376.387.30.31.00.49.422.712.310010010071.719.344.928.380.755.1100100100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

95.080.892.50.70.80.74.318.46.810010010060.412.235.839.687.864.2100100100Jerusalemالقدس

 71.669.671.17.31.36.021.129.122.910010010075.422.249.824.677.850.2100100100Bethlehemبيت لحم

84.374.582.70.90.60.814.824.916.510010010079.217.449.120.882.650.9100100100Hebronالخليل

86.573.384.11.40.91.312.125.814.610010010074.417.446.425.682.653.6100100100Totalالطجطوع

Gaza Stripقطاع غزة

59.937.655.32.51.82.437.660.642.310010010062.717.140.537.382.959.5100100100North Gazaشسال غزة

 62.939.358.10.91.31.036.259.440.910010010065.017.141.435.082.958.6100100100Gazaغزة

54.230.946.91.80.51.444.068.651.710010010058.224.941.141.875.158.9100100100Dier Al-Balahدير البلح

56.132.450.20.60.80.643.366.849.210010010055.719.337.744.380.762.3100100100Khan Yunisخانيهنس

50.431.345.97.52.66.342.166.147.810010010069.721.245.230.378.854.8100100100Rafahرفح

58.435.053.02.11.31.939.563.745.110010010062.319.240.937.780.859.1100100100Totalالطجطوع

77.157.773.21.61.11.521.341.225.310010010069.918.144.330.181.955.7100100100Palestineفمسطين

خارج القهى العاملةداخل القهى العاملةالطجطوع
Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Revised Unemployment

2019 سظة فأكثر في فمسطين حسب الطظطقة والطحافظة والعالقة بقوة العطل والجظس، 15التوزيع الظسبي لألفراد : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine by Region, Governorate, Labour Force Status and Sex, 2019

TotalInside LFOutsideLFTotal

الطجطوع

 Region and Governorateالطظطقة والطحافظة

بطالة مشقحةعسالة ناقرة مترلة بالهقتعسالة تامة
Labour Force Status and Sex
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  20152016201720182019Sex and  Ageالجظس والعطر

Malesذكور

24-1550.450.350.850.249.415-24

34-2588.388.889.788.290.325-34

44-3591.092.291.690.590.235-44

54-4584.985.384.981.581.845-54

55+40.038.638.738.342.155+

69.669.870.069.069.9Totalالطجطوع

Femalesإناث

24-1510.410.711.210.010.315-24

34-2528.427.929.129.530.125-34

44-3523.122.421.822.523.435-44

54-4519.517.916.816.718.545-54

55+7.65.55.36.16.155+

17.717.117.317.418.1Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

24-1530.931.031.430.630.315-24

34-2558.858.859.859.360.725-34

44-3557.557.657.056.756.935-44

54-4553.152.651.850.050.945-54

55+23.221.521.521.823.755+

44.043.844.043.544.3Totalالطجطوع

  2019-2015 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس والعطر، 15نسبة القوى العاممة الطشاركة من بين األفراد : 9  جدول 
Table 9: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and above in 

Palestine by Sex and Age, 2015- 2019
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الجظس وعدد السظوات 
الدراسية

20152016201720182019
Sex and Years 

of  Schooling  

Malesذكور

020.318.419.214.714.60

6-165.865.965.162.765.21-6

9-769.069.569.667.267.57-9

12-1070.670.671.370.971.010-12

13+73.373.373.272.873.713+

69.669.870.069.069.9Totalالطجطوع

Femalesإناث

05.12.92.63.53.30

6-110.48.47.37.57.51-6

9-77.46.06.05.25.37-9

12-107.66.86.15.85.810-12

13+42.442.743.441.842.713+

17.717.117.317.418.1Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

08.76.56.76.25.90

6-140.039.738.937.439.21-6

9-741.841.842.040.741.07-9

12-1039.438.939.239.239.210-12

13+57.757.657.756.457.313+

44.043.844.043.544.3Totalالطجطوع

 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس وعدد السظوات 15نسبة القوى العاممة الطشاركة من بين األفراد : 10     جدول 
2019-2015الدراسية، 

Table 10: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and above 

in Palestine by Sex and Years of  Schooling, 2015-2019
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العطر
الطجطوع

 Total

Malesذكور

00.10.10.20.31.03.80.30

6-15.65.210.714.016.630.78.71-6

9-725.214.519.423.422.520.219.97-9

12-1050.540.938.034.727.617.340.510-12

13+18.639.331.727.632.328.030.613+

100100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

00.00.20.51.92.837.10.70

6-10.30.53.59.920.236.73.31-6

9-71.51.58.511.111.96.04.67-9

12-1015.28.314.619.716.24.612.610-12

13+83.089.572.957.448.915.678.813+

100100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

00.00.20.30.61.37.30.40

6-14.74.09.213.217.131.37.61-6

9-721.311.317.221.221.018.716.87-9

12-1044.632.933.232.026.016.034.910-12

13+29.451.640.133.034.626.740.313+

100100100100100100100Totalالطجطوع

الجظس وعدد 
السظوات الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

Table 11: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above 

Participating in the Labour Force in Palestine by Sex, Years of Schooling and Age, 

2019

 سظة فأكثر الطشاركين في القوى العاممة في فمسطين حسب الجظس وعدد السظوات 15التوزيع الظسبي لألفراد : 11    جدول 
2019الدراسية والعطر، 

Age

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

 Total

Malesذكور

00.00.10.30.40.74.60.30

6-14.54.910.813.217.132.48.61-6

9-726.015.021.225.222.822.221.17-9

12-1053.843.141.237.729.315.542.910-12

13+15.736.926.523.530.125.327.113+

100100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

00.00.00.52.63.135.20.90

6-10.30.54.213.322.741.24.71-6

9-71.91.410.914.110.96.76.17-9

12-1017.19.316.222.317.61.814.510-12

13+80.788.868.247.745.715.173.813+

100100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

00.00.10.30.81.18.00.40

6-13.93.99.513.217.933.47.91-6

9-722.612.019.123.321.120.518.37-9

12-1048.635.736.235.027.614.037.710-12

13+24.948.334.927.732.324.135.713+

100100100100100100100Totalالطجطوع

الجظس وعدد 
السظوات الدراسية

Sex and Years 

of Schooling

Table 12: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above 

Participating in the Labour Force in the West Bank by Sex, Years of Schooling and 

Age, 2019

 سظة فأكثر الطشاركين في القوى العاممة في الضفة الغربية حسب الجظس وعدد 15التوزيع الظسبي لألفراد : 12     جدول 
2019السظوات الدراسية والعطر، 

Age

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

 Total

Malesذكور

00.20.20.20.02.00.00.20

6-17.75.610.315.814.722.18.91-6

9-723.613.816.119.121.510.517.57-9

12-1043.837.231.927.221.725.735.610-12

13+24.743.241.537.940.141.737.813+

100100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

00.00.50.40.41.152.30.50

6-10.40.52.42.49.40.01.21-6

9-70.91.54.34.616.40.02.57-9

12-1012.87.111.814.09.927.59.910-12

13+85.990.481.178.663.220.285.913+

100100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

00.10.30.20.11.93.60.30

6-16.24.28.613.314.120.67.11-6

9-718.910.313.616.320.99.714.07-9

12-1037.428.827.624.720.425.929.610-12

13+37.456.450.045.642.740.249.013+

100100100100100100100Totalالطجطوع

الجظس وعدد السظوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

 سظة فأكثر الطشاركين في القوى العاممة في قطاع غزة حسب الجظس وعدد 15التوزيع الظسبي لألفراد : 13       جدول 
2019السظوات الدراسية والعطر، 

Table 13: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above 

Participating in the Labour Force in Gaza Strip by Sex, Years of Schooling and Age, 

2019

Age

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

 Total

Malesذكور

90.732.53.10.50.30.932.7Never Marriedلم يتزوج أبدًا

9.366.896.098.899.295.466.7Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.00.70.90.70.53.70.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

79.136.018.713.921.58.136.6Never Marriedلم يتزوج أبدًا

19.560.574.576.859.563.458.1Currently Marriedمتزوج حاليًا

1.43.56.89.319.028.55.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

88.833.46.32.93.21.733.5Never Marriedلم يتزوج أبدًا

11.065.391.694.993.792.165.0Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.21.32.12.23.16.21.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

العطر
الطجطوع

 Total

Malesذكور

92.236.24.00.70.41.133.8Never Marriedلم يتزوج أبدًا

7.763.194.998.599.194.565.5Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.10.71.10.80.54.40.7Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

83.638.222.915.523.46.638.1Never Marriedلم يتزوج أبدًا

14.057.870.974.557.961.455.7Currently Marriedمتزوج حاليًا

2.44.06.210.018.732.06.2Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

91.036.67.83.23.71.734.6Never Marriedلم يتزوج أبدًا

8.661.990.194.493.290.863.7Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.41.52.12.43.17.51.7Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

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

 سظة فأكثر الطشاركين في القوى العاممة في فمسطين حسب الجظس والحالة الزواجية 15التوزيع الظسبي لألفراد : 14    جدول 
2019والعطر، 

 سظة فأكثر الطشاركين في القوى العاممة في الضفة الغربية حسب الجظس والحالة 15التوزيع الظسبي لألفراد : 15     جدول 
2019الزواجية والعطر، 

  Sex and Marital Statusالجظس والحالة الزواجية

Table 15: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above Participating 

in the Labour Force in the West Bank by Sex, Marital Status and Age, 2019

  Sex and Marital Statusالجظس والحالة الزواجية

Table 14: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above Participating 

in the Labour Force in Palestine by Sex, Marital Status and Age, 2019

Age

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

Age
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العطر
الطجطوع

 Total

Malesذكور

87.626.51.30.00.00.030.5Never Marriedلم يتزوج أبدًا

12.472.998.199.699.5100.069.0Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.00.60.60.40.50.00.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

73.433.411.410.413.120.634.4Never Marriedلم يتزوج أبدًا

26.563.880.681.866.979.461.5Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.12.88.07.820.00.04.1Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

84.728.43.52.01.51.431.4Never Marriedلم يتزوج أبدًا

15.370.394.396.295.898.667.3Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.01.32.21.82.70.01.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالطجطوع

الجظس والحالة 
الزواجية

Sex and Marital 

Status  

 سظة فأكثر الطشاركين في القوى العاممة في قطاع غزة حسب الجظس والحالة 15التوزيع الظسبي لألفراد : 16          جدول 
2019الزواجية والعطر، 

Table 16: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above 

Participating in the Labour Force in Gaza Strip by Sex, Marital Status and Age, 2019

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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20152016201720182019Sex and Governorateالجظس والطحافظة

Malesذكور

74.074.876.077.977.0Jeninجشين

75.675.376.078.179.7Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

72.569.271.971.472.5Tulkarmطهلكرم

77.076.177.477.479.1Nablusنابلس

79.479.878.876.276.5Qalqiliyaقلقيلية

71.771.369.073.072.4Salfitسلفيت

71.067.268.070.572.7Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

68.465.469.670.171.7Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

52.053.055.856.660.4Jerusalemالقدس

71.074.775.774.475.4Bethlehemبيت لحم

76.777.576.977.479.2Hebronالخليل

72.572.473.273.774.4Totalالطجطوع

Femalesاناث

20.919.620.920.816.4Jeninجشين

21.819.921.423.125.0Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

22.218.917.718.418.1Tulkarmطهلكرم

21.419.019.120.320.5Nablusنابلس

20.422.618.619.218.8Qalqiliyaقلقيلية

20.715.216.317.111.2Salfitسلفيت

19.818.514.011.516.6Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

17.714.218.620.119.3Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

6.06.56.79.512.2Jerusalemالقدس

20.719.621.321.522.2Bethlehemبيت لحم

17.517.118.718.317.4Hebronالخليل

18.717.517.517.617.4Totalالطجطوع

2015-2019 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس والطحافظة، 15نسبة القوى العاممة الطشاركة من بين األفراد : 17   جدول 

Table 17: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and above in 

Palestine by Sex and Governorate, 2015-2019
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20152016201720182019Sex and Governorateالجظس والطحافظة

Both Sexesكال الجظسين

48.347.849.050.247.7Jeninجشين

49.048.449.251.553.1Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

47.643.845.145.345.8Tulkarmطهلكرم

48.847.548.749.450.6Nablusنابلس

51.452.850.749.349.0Qalqiliyaقلقيلية

47.345.343.445.442.6Salfitسلفيت

45.843.341.340.944.4Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

42.739.443.945.244.9Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

28.429.630.131.835.8Jerusalemالقدس

46.747.649.348.649.8Bethlehemبيت لحم

48.048.148.749.149.1Hebronالخليل

46.045.445.846.146.4Totalالطجطوع

2019-2015 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس والطحافظة، 15نسبة القوى العاممة الطشاركة من بين األفراد : (تابع) 17   جدول 
Table 17 (Cont.): Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine 

by Sex and Governorate, 2015-2019
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  20152016201720182019Sex and Governorateالجظس والطحافظة

Malesذكور

64.864.264.862.262.7North Gazaشسال غزة

66.366.765.262.665.0Gazaغزة

55.760.960.956.558.2Dier Al-Balahدير البلح

64.865.265.659.055.7Khan Yunisخانيهنس

75.272.868.968.269.7Rafahرفح

 70.369.668.967.862.3Totalالطجطوع

Femalesإناث

14.315.616.416.917.1North Gazaشسال غزة

15.515.116.315.617.1Gazaغزة

18.521.022.221.324.9Dier Al-Balahدير البلح

17.216.416.217.019.3Khan Yunisخانيهنس

20.420.819.219.221.2Rafahرفح

 20.022.221.925.719.2Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

39.940.140.939.740.5North Gazaشسال غزة

40.940.840.639.441.4Gazaغزة

37.641.341.538.641.1Dier Al-Balahدير البلح

41.041.241.838.437.7Khan Yunisخانيهنس

47.846.943.943.645.2Rafahرفح

 45.346.145.546.940.9Totalالطجطوع

Palestineفمسطين

71.771.371.671.569.9Malesذكهر

19.219.319.220.718.1Femalesإناث

45.845.745.746.444.3Both Sexesكال الجظسين

2019-2015 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس والطحافظة، 15نسبة القوى العاممة الطشاركة من بين األفراد : (تابع) 17جدول 
Table 17 (Cont.):Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine 

by Sex and Governorate, 2015-2019
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20152016201720182019Sex and Governorateالجظس والطحافظة 

Malesذكور

13.615.513.716.817.3Jeninجشين

15.314.917.613.67.4Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

13.112.613.114.78.2Tulkarmطهلكرم

12.711.716.113.312.1Nablusنابلس

10.810.17.22.84.1Qalqiliyaقلقيلية

11.313.714.317.116.7Salfitسلفيت

16.614.315.114.27.3Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

12.28.611.214.59.4Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

11.414.99.88.54.3Jerusalemالقدس

11.117.717.017.621.1Bethlehemبيت لحم

18.018.218.917.114.8Hebronالخليل

14.515.115.414.612.1Totalالطجطوع

Femalesاناث

23.733.538.037.241.2Jeninجشين

24.928.134.637.723.7Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

30.431.128.631.530.9Tulkarmطهلكرم

29.730.331.926.225.8Nablusنابلس

21.823.825.627.621.8Qalqiliyaقلقيلية

26.921.821.924.514.6Salfitسلفيت

25.520.316.618.818.9Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

22.314.925.231.722.7Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

24.312.716.521.318.4Jerusalemالقدس

19.624.026.425.929.1Bethlehemبيت لحم

23.532.838.432.824.9Hebronالخليل

25.128.031.229.325.8Totalالطجطوع

2019-2015 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس والطحافظة، 15معدل البطالة الطظقح من بين الطشاركين في القوى العاممة لألفراد : 18جدول 
Table 18: Revised Unemployment Rate among Labour Force Participants of Individuals Aged 15 Years and 

above in Palestine by Sex and Governorate, 2015-2019
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20152016201720182019Sex and Governorateالجظس والطحافظة 

Both Sexesكال الجظسين

15.819.118.820.921.3Jeninجشين

17.417.521.218.911.1Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

17.116.716.118.012.7Tulkarmطهلكرم

16.515.419.215.914.8Nablusنابلس

12.912.910.37.47.4Qalqiliyaقلقيلية

14.615.015.718.516.4Salfitسلفيت

18.515.515.414.99.5Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

14.49.814.218.312.3Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

12.814.610.610.56.8Jerusalemالقدس

13.019.018.919.422.9Bethlehemبيت لحم

19.020.722.519.916.5Hebronالخليل

16.617.518.417.314.6Totalالطجطوع

2019-2015 سظة فأكثر في فمسطين حسب الجظس والطحافظة، 15معدل البطالة الطظقح من بين الطشاركين في القوى العاممة لألفراد : (تابع) 18جدول 

              Table 18 (Cont.): Revised Unemployment Rate among Labour Force Participants of Individuals Aged 15 

Years and above in Palestine by Sex and Governorate, 2015-2019
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20152016201720182019Sex and Governorateالجظس والطحافظة 

Malesذكور

34.434.729.467.437.6North Gazaغزة شسال

26.224.229.764.436.2Gazaغزة

32.230.837.857.644.0Dier Al-Balahالبلح دير

32.635.836.759.643.3Khan Yunisخانيهنس

32.933.135.757.142.1Rafahرفح

 30.730.632.837.839.5Totalالطجطوع

Femalesاناث

54.256.757.663.460.6North Gazaغزة شسال

53.353.765.063.559.4Gazaغزة

44.549.859.660.568.6Dier Al-Balahالبلح دير

48.854.361.963.766.8Khan Yunisخانيهنس

53.258.859.558.766.1Rafahرفح

 51.154.461.362.363.7Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

37.938.935.039.242.3North Gazaغزة شسال

31.429.636.841.140.9Gazaغزة

35.235.643.747.551.7Dier Al-Balahالبلح دير

36.039.441.445.449.2Khan Yunisخانيهنس

37.238.841.046.447.8Rafahرفح

 34.835.438.843.145.1Totalالطجطوع

Palestineفمسطين

20.220.621.522.421.3Malesذكهر

34.338.042.841.941.2Femalesإناث

23.023.925.726.225.3Both Sexesكال الجظسين

 سظة فأكثر في فمسطين حسب 15معدل البطالة الطظقح من بين الطشاركين في القوى العاممة لألفراد  : (تابع) 18جدول 
2019-2015الجظس والطحافظة، 

              Table 18 (Cont.): Revised Unemployment Rate among Labour Force 

Participants of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine by Sex and 

Governorate, 2015-2019
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SexالجنسSexالجنس

الطجطوعإناثذكهرالطجطوعإناثذكهر
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

72.218.746.012.427.115.3Refugeeالجئ

75.216.946.512.025.214.4Non-Refugeeغير الجئ

74.417.446.412.125.814.6Totalالطجطوع

Gaza Stripقطاع غزة

61.421.341.441.063.846.8Refugeeالجئ

64.015.340.036.963.541.9Non-Refugeeغير الجئ

62.319.240.939.563.745.1Totalالطجطوع

 Palestineفمسطين

65.820.243.328.450.533.5Refugeeالجئ

72.716.545.016.933.219.9Non-Refugeeغير الجئ

69.918.144.321.341.225.3Totalالطجطوع

West Bankالضفة الغربية

74.116.845.912.124.614.4Urbanحزر

76.118.948.011.127.914.3Ruralريف

Camps 71.417.845.116.930.319.5مخيسات

74.417.446.412.125.814.6Totalالطجطوع

Gaza Stripقطاع غزة

62.918.941.038.663.044.2Urbanحزر

Camps 58.921.240.345.467.551.1مخيسات

62.319.240.939.563.745.1Totalالطجطوع

 Palestineفمسطين

69.317.743.822.342.226.3Urbanحزر

75.918.847.811.228.314.5Ruralريف

Camps 63.519.942.133.655.438.7مخيسات

69.918.144.321.341.225.3Totalالطجطوع

 سظة فأكثر في 15نسبة الطشاركة في القوى العاممة ومعدل البطالة الطظقح من بين الطشاركين في القوى العاممة لألفراد : 19جدول 
2019فمسطين حسب الطظطقة وحالة المجوء ونوع التجطع والجظس، 

Table 19:Labour Force Participation Rate and Revised Unemployment Rate among 

Labour Force Participants of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine by 

Region, Refugee Status, Type of Locality and Sex, 2019

   Region and Type of locality الطظطقة ونوع التجطع 

الطظطقة وحالة المجوء ونوع 
التجطع

Region, Refugee 

Status and Type of 

locality

معدل البطالة الطظقحنسبة الطشاركة في القوى العاممة

  Region and Refugee Statusالطظطقة وحالة المجوء 

Labour Force  Participation 

Rate
Revised Unemployment Rate
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Males ذكهر

 الزفة
الغربية

الطجطوعإسرائيل والسدتعسراتقطاع غزةالزفة الغربيةالطجطوعإسرائيل والسدتعسراتقطاع غزةالزفة الغربيةالطجطوعإسرائيل والسدتعسراتقطاع غزة

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 

Total

20152015

16.4100West Bank-0.910083.6-19.710099.1-80.3الزفة الغربية

100Gaza Strip-1000.199.9-100.0-100-0.199.9قطاع غزة

55.930.413.710072.926.40.710058.829.711.5100Palestineفمسطين

20162016

16.9100West Bank-0.710083.1-20.110099.3-79.9الزفة الغربية

100Gaza Strip-1000.199.9-100.0-100-0.299.8قطاع غزة

55.131.013.910071.727.80.510057.730.511.8100Palestineفمسطين

20172017

18.4100West Bank-1.910081.6-21.510098.1-78.5الزفة الغربية

100Gaza Strip-1000.199.9-1000.399.7-0.199.9قطاع غزة

55.030.015.010072.526.11.410057.629.413.0100Palestineفمسطين

20182018

18.2100West Bank-1.110081.8-21.410098.9-78.6الزفة الغربية

100Gaza Strip-100.0-100-100.0-100-100.0-قطاع غزة

57.426.915.710074.524.70.810060.126.613.3100Palestineفمسطين

20192019

17.8100West Bank-0.810082.2-21.010099.2-79.0الزفة الغربية

100Gaza Strip-100.0-100-100.0-100-100.0-قطاع غزة

58.426.015.610074.325.10.610061.025.813.2100Palestineفمسطين

Both Sexes كال الجشدين

2019-2015 سظة فأكثر من فمسطين حسب الطظطقة والجظس ومكان العطل، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Palestine by Region, Sex and Place of 

Work, 2015-2019

السظوات والطظطقة

Sex and Place of Work الجظس ومكان العطل

Years and Region

Femalesإناث
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  20152016201720182019Sex and Economic Activityالجظس والظشاط االقتصادي 

Malesذكور

7.87.16.56.25.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

13.313.713.513.813.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

18.319.320.020.920.6Constructionالبشاء والتذييد

22.622.623.323.624.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

6.87.17.36.96.6الشقل والتخزين واالتراالت
Transportation, Storage & 

Communication

31.230.229.428.628.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

13.19.07.76.86.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

10.810.910.79.06.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

0.50.60.90.30.5Constructionالبشاء والتذييد

11.111.911.911.011.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

1.11.92.42.21.7الشقل والتخزين واالتراالت
Transportation, Storage & 

Communication

63.465.766.470.773.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

8.77.46.76.36.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

12.913.213.113.012.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

15.216.317.217.717.4Constructionالبشاء والتذييد

20.620.921.621.722.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

5.96.36.56.25.8الشقل والتخزين واالتراالت
Transportation, Storage & 

Communication

36.735.934.935.135.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100Totalالطجطوع

2019-2015 سظة فأكثر من فمسطين حسب الجظس والظشاط االقتصادي، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 21جدول 

Table 21: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Sex and Economic Activity, 2015-2019
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مكان العطل
الطجطوع إسرائيلغزة قطاع الزفة
West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

6.25.35.95.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

16.46.712.613.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

16.33.964.620.6Constructionالبشاء والتذييد

28.325.110.824.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

6.59.91.76.6Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

26.349.14.428.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

5.56.7Agriculture, Hunting & Fishing*8.41.7الزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

31.56.9Mining, Quarrying & Manufacturing*7.93.4التعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

6.40.5Construction*0.60.0البشاء والتذييد

10.911.1Commerce, Hotels & Restaurants*13.15.2التجارة والسطاعم والفشادق

1.71.60.01.7Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

45.773.1Services & Other Branches*68.388.1الخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

6.64.75.96.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

14.76.212.812.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

13.23.364.217.4Constructionالبشاء والتذييد

25.422.010.822.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

5.68.61.75.8Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

34.555.24.635.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالطجطوع

Refer that the variance in this category is too high (*).تذير الى ان التباين مرتفع في ىذه الفئة (*)

Place of Work

Sex and Economic Activity   الجظس والظشاط االقتصادي

Table 22: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Sex, Economic Activity and Place of Work, 2019

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الجظس والظشاط االقتصادي ومكان العطل، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 22جدول 
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مكان العطل

غزة قطاعالغربية الزفة
 إسرائيل

والسدتعسرات
الطجطوع

West BankGaza StripIsrael and 

Settlements

Total

Malesذكور

6.20.05.96.2Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

16.40.012.615.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

16.30.064.626.4Constructionالبشاء والتذييد

28.30.010.824.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

6.50.01.75.5Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

26.30.04.421.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

5.58.4Agriculture, Hunting & Fishing*8.40.0الزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

31.58.1Mining, Quarrying & Manufacturing*7.90.0التعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

6.40.7Construction*0.60.0البشاء والتذييد

10.913.1Commerce, Hotels & Restaurants*13.10.0التجارة والسطاعم والفشادق

1.70.00.01.7Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

45.768.0Services & Other Branches*68.30.0الخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

6.60.05.96.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

14.70.012.814.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

13.20.064.222.3Constructionالبشاء والتذييد

25.40.010.822.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

5.60.01.74.9Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

34.50.04.629.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالطجطوع

Refer that the variance in this category is too high (*).تذير الى ان التباين مرتفع في ىذه الفئة (*)

Sexالجظس

الطجطوعإناثذكهر
MalesFemalesTotal

5.31.74.7الزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

6.73.46.2التعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

3.90.03.3البشاء والتذييد

25.15.222.0التجارة والسطاعم والفشادق

9.91.68.6الشقل والتخزين واالتراالت

49.188.155.2الخدمات والفروع األخرى

100100100الطجطوع

Place of Work

  Sex and Economic Activityالجظس والظشاط االقتصادي 

2019 سظة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجظس والظشاط االقتصادي ومكان العطل، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from the 

West Bank by Sex, Economic Activity and Place of Work, 2019

الظشاط االقتصادي 

2019 سظة فأكثر من قطاع غزة حسب الظشاط االقتصادي والجظس، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Gaza 

Strip by Economic Activity and Sex, 2019

Economic Activity  

Agriculture, Hunting & Fishing

Total

Mining, Quarrying & Manufacturing

Construction

Commerce, Hotels & Restaurants

Transportation, Storage & Communication

Services & Other Branches
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الطجطوعإسرائيل والسدتعسراتقطاع غزةالغربية الزفة

West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

00.20.20.30.20

6-17.89.110.68.61-6

9-719.616.024.919.57-9

12-1041.333.447.140.110-12

13+31.141.317.131.6+13

100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

01.30.90.01.20

6-16.11.7*13.75.01-6

9-77.73.2*24.66.77-9

12-1017.612.5*28.416.410-12

13+67.381.7*33.370.7+13

100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

00.40.30.30.40

6-17.58.010.78.01-6

9-717.314.024.917.47-9

12-1036.730.247.036.410-12

13+38.147.517.137.8+13

100100100100Totalالطجطوع

Refer that the variance in this category is too high (*).تذير الى ان التباين مرتفع في ىذه الفئة (*)

Sex and Years of Schooling
الجظس وعدد السظوات 

الدراسية

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الجظس وعدد السظوات الدراسية ومكان العطل، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 25جدول 
Table 25: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2019

Place of Workمكان العطل
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الطجطوعإسرائيل والسدتعسراتقطاع غزةالغربية الزفة
West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

00.20.00.30.20

6-17.80.010.68.41-6

9-719.60.024.920.77-9

12-1041.30.047.142.510-12

13+31.10.017.128.2+13

1000.0100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

01.30.00.01.30

6-16.10.013.76.11-6

9-77.70.024.67.87-9

12-1017.60.028.417.710-12

13+67.30.033.367.1+13

1000.0100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

00.40.00.30.40

6-17.50.010.68.01-6

9-717.30.024.818.67-9

12-1036.70.047.038.610-12

13+38.10.017.334.4+13

1000.0100100Totalالطجطوع

Sexالجظس

الطجطوعإناثذكهر
MalesFemalesTotal

00.20.90.3

6-19.11.78.0

9-716.03.214.0

12-1033.412.530.2

13+41.381.747.5

100100100الطجطوع

+13

Total

الجظس وعدد السظوات 
الدراسية

Sex and Years of Schooling

2019 سظة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجظس وعدد السظوات الدراسية ومكان العطل، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

the West Bank by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2019

Place of Workمكان العطل

2019 سظة فأكثر من قطاع غزة حسب الجظس وعدد السظوات الدراسية ومكان العطل، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Gaza Strip by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2019

Years of Schoolingعدد السظوات الدراسية

0

1-6

7-9

10-12

78



 PCBS : Palestinian Labour Force Survey 2019 - Annual Report التقرير السنوي - 2019مسح القوى العاملة الفلسطينية : PCBS م

الجظس
الطجطوعإناثذكهر

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

8.62.77.7Employerصاحب عسل

20.812.819.5Self Employedيعسل لحدابو

67.174.568.3Wage Employeeمدتخدم بأجر

3.510.04.5Unpaid Family Memberعزه أسرة بدون أجر

100100100Totalالطجطوع

Gaza Stripقطاع غزة

3.32.83.2Employerصاحب عسل

15.28.814.3Self Employedيعسل لحدابو

79.685.480.5Wage Employeeمدتخدم بأجر

1.93.02.0Unpaid Family Memberعزه أسرة بدون أجر

100100100Totalالطجطوع

Palestineفمسطين

7.22.76.5Employerصاحب عسل

19.411.818.1Self Employedيعسل لحدابو

70.377.271.4Wage Employeeمدتخدم بأجر

3.18.34.0Unpaid Family Memberعزه أسرة بدون أجر

100100100Totalالطجطوع

الطظطقة والحالة العطمية
Sex

Region and Employment Status 

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الطظطقة والحالة العطمية والجظس، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Region, Employment Status and Sex, 2019
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مكان العطل
 الزفة
الغربية

الطجطوعإسرائيل والسدتعسراتغزة قطاع

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

4.21.51.23.0Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

21.633.61.721.6الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates & 

Clerks

19.627.94.719.4Service & Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

4.31.40.53.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

22.210.446.822.9Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

11.510.16.610.4Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

16.615.138.519.7Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

3.75.10.04.1Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

41.964.0*59.976.7الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates & 

Clerks

3.714.3Service & Sales Workers*15.710.4عسال الخدمات والباعة في األسهاق

0.84.8Skilled Agricultural & Fishery Workers*6.40.4العسال السيرة في الزراعة والريد

13.34.9Craft and Related Trade Workers*5.14.3العاملهن في الحرف وما إلييا من السين

7.12.5Plant & Machine Operators & Assemblers*3.10.6مذغله اآلالت ومجسعهىا

33.25.4Elementary Occupations*6.12.5السين األولية

100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

4.12.01.23.2Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

29.040.22.028.4الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates & 

Clerks

18.925.24.718.6Service & Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

4.71.20.53.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

18.99.446.520.1Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

9.98.66.69.1Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

14.513.438.517.3Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100Totalالطجطوع

Refer that the variance in this category is too high (*).تذير الى ان التباين مرتفع في ىذه الفئة (*)

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الجظس والطهظة ومكان العطل، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Sex, Occupation and Place of Work, 2019

  Sex and Occupationالجظس والطهظة 

Place of Work
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 الزراعة والريد
 والحراجة وصيد

األسساك

 التعدين والسحاجر
والرشاعة التحهيلية

 البشاء
والتذييد

 التجارة والسطاعم
والفشادق

 الشقل والتخزين
واالتراالت

 الخدمات
 والفروع
األخرى

الطجطوع

Agriculture, 

Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturin

g

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services 

& Other 

Branches

Total

Malesذكور

10.311.624.525.84.922.9100Jeninجشين

28.58.116.018.13.425.9100Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

7.714.122.324.13.927.9100Tulkarmطهلكرم

5.818.820.422.87.824.4100Nablusنابلس

9.215.228.321.93.422.0100Qalqiliyaقلقيلية

1.533.229.016.45.414.5100Salfitسلفيت

3.711.927.023.75.228.5100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

31.410.47.718.24.228.1100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

0.514.425.429.99.420.4100Jerusalemالقدس

3.218.128.926.84.818.2100Bethlehemبيت لحم

5.116.833.024.84.016.3100Hebronالخليل

6.215.626.424.65.521.7100Totalالطجطوع

Femalesاناث

11.26.20.013.10.569.0100Jeninجشين

20.78.50.717.41.651.1100Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

3.016.40.616.82.960.3100Tulkarmطهلكرم

17.512.21.312.02.154.9100Nablusنابلس

15.815.01.26.60.461.0100Qalqiliyaقلقيلية

1.012.50.317.03.365.9100Salfitسلفيت

4.33.50.011.22.478.6100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

11.33.80.77.91.175.2100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

0.33.12.311.33.080.0100Jerusalemالقدس

3.15.10.018.01.172.7100Bethlehemبيت لحم

8.18.60.213.41.068.7100Hebronالخليل

8.48.10.713.11.768.0100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

10.410.921.524.24.428.6100Jeninجشين

26.98.213.017.93.130.9100Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

7.014.418.923.03.733.0100Tulkarmطهلكرم

7.817.717.221.06.829.5100Nablusنابلس

10.215.224.119.52.928.1100Qalqiliyaقلقيلية

1.430.525.316.55.121.2100Salfitسلفيت

3.810.522.521.54.836.9100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

27.59.16.416.23.637.2100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

0.512.721.927.18.429.4100Jerusalemالقدس

3.215.523.225.14.029.0100Bethlehemبيت لحم

5.615.527.923.13.524.4100Hebronالخليل

6.514.422.322.84.929.1100Totalالطجطوع

الظشاط االقتصادي

Sex and Governorateالجظس والطحافظة

 2019 سظة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجظس والطحافظة والظشاط االقتصادي، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 30جدول 
Table 30: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from the West Bank by 

Sex, Governorate and Economic Activity, 2019

Economic Activity
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 الزراعة والريد
 والحراجة وصيد

األسساك

 التعدين والسحاجر
والرشاعة التحهيلية

 البشاء
والتذييد

 التجارة والسطاعم
والفشادق

 الشقل والتخزين
واالتراالت

 الخدمات
والفروع األخرى

الطجطوع

Agriculture, 

Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturing

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services 

& Other 

Branches

Total

Malesذكور

5.77.84.022.611.948.0100North Gazaشسال غزة

1.58.54.329.810.145.8100Gazaغزة

6.63.23.617.17.362.2100Dier Al-Balahدير البلح

8.44.73.825.28.449.5100Khan Yunisخانيهنس

11.15.53.121.910.448.0100Rafahرفح

5.36.73.925.19.949.1100Totalالطجطوع

Femalesاناث

0.93.50.08.60.087.0100North Gazaشسال غزة

0.43.90.07.44.184.2100Gazaغزة

1.44.20.00.90.093.5100Dier Al-Balahدير البلح

1.72.80.03.51.190.9100Khan Yunisخانيهنس

6.71.60.02.40.089.3100Rafahرفح

1.73.40.05.21.688.1100Totalالطجطوع

ن Both Sexesكال الجنسي 

5.07.13.420.710.253.6100North Gazaشسال غزة

1.47.93.726.79.251.1100Gazaغزة

5.53.42.913.85.868.6100Dier Al-Balahدير البلح

7.34.43.221.67.256.3100Khan Yunisخانيهنس

10.44.92.618.98.854.4100Rafahرفح

4.76.23.322.08.655.2100Totalالطجطوع

Sex and 

Governorate

2019 سظة فأكثر من قطاع غزة حسب الجظس والطحافظة والظشاط االقتصادي، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Gaza 

Strip by Sex, Governorate and Economic Activity, 2019

الجنس 

والمحافظة

Economic Activity الظشاط االقتصادي
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الطجطوع
Total

Malesذكور

28.511.77.86.03.05.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

1.011.717.816.07.513.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

20.025.027.923.810.720.6Constructionالبشاء والتذييد

26.225.324.627.621.124.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

4.18.96.86.95.66.6Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

20.217.415.119.752.128.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

46.731.923.611.11.66.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

13.416.520.715.72.86.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

0.00.41.10.50.40.5Constructionالبشاء والتذييد

17.121.816.120.77.511.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

0.00.60.60.82.11.7Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

22.828.837.951.285.673.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

37.413.78.86.42.66.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

7.112.218.016.06.112.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

10.222.626.222.27.717.4Constructionالبشاء والتذييد

21.824.924.127.117.122.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

2.18.16.46.54.65.8Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

21.418.516.521.861.935.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالطجطوع

Sex and Economic Activity  الجظس والظشاط االقتصادي

 2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الجظس والظشاط االقتصادي وعدد السظوات الدراسية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Palestine 

by Sex, Economic Activity and Years of Schooling, 2019

06-19-712-1013+

Years of Schooling
عدد السظوات الدراسية
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الطجطوع
Total

Malesذكور

1.71.92.15.33.0Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

3.95.310.251.221.6Professionals, Technicians, Associates and Clerks-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة

24.618.617.921.817.619.4Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

15.46.63.72.81.63.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

6.325.431.528.010.622.9Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

4.111.812.213.15.310.4Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

49.632.027.5228.419.7Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

0.60.11.25.44.1Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

4.24.920.684.964.0Professionals, Technicians, Associates and Clerks-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة

16.323.131.039.16.314.3Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

37.624.918.88.30.74.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

23.214.216.310.81.54.9Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

4.87.18.37.40.42.5Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

18.125.920.612.60.85.4Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

1.61.82.05.33.2Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

4.05.311.061.228.4Professionals, Technicians, Associates and Clerks-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة

20.519.118.723.014.218.6Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

26.38.44.63.21.43.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

14.624.330.626.87.920.1Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

4.411.412.012.73.99.1Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

34.231.22721.36.117.3Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

  Sex and Occupationالجظس والطهظة

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الجظس والطهظة وعدد السظوات الدراسية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Palestine by 

Sex, Occupation and Years of Schooling, 2019

06-19-712-1013+

عدد السظوات الدراسية
Years of Schooling
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الطجطوع
Total

West Bankالضفة الغربية

1.92.22.46.03.6Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

2.43.39.157.924.2-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

17.514.716.119.713.016.3Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

31.510.15.33.71.84.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

15.127.333.330.610.323.8Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

3.711.911.812.43.99.3Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

32.231.728.022.17.118.8Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Gaza Stripقطاع غزة

0.50.10.63.82.0Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

8.312.817.768.240.2-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

31.831.828.735.116.725.2Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

6.83.42.21.40.41.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

12.815.720.213.03.09.4Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

7.19.812.713.93.88.6Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

41.530.523.318.34.113.4Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Palestineفمسطين

1.61.82.05.33.2Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

4.05.311.061.228.4-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

20.519.118.723.014.218.6Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

26.38.44.63.21.43.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

14.624.330.626.87.920.1Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

4.411.412.012.73.99.1Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

34.231.227.021.36.117.3Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Region and Occupation  

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الطظطقة والطهظة وعدد السظوات الدراسية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Palestine 

by Region, Occupation and Years of Schooling, 2019

الطظطقة والطهظة 
06-19-712-1013+

عدد السظوات الدراسية
Years of Schooling
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الطجطوع
Total

Malesذكور

2.12.42.66.43.6Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

2.23.28.246.617.5-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

20.113.915.318.415.216.5Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

16.27.84.13.22.23.5Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

8.129.034.632.314.327.4Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

1.512.512.012.75.410.5Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

54.132.528.422.69.921.0Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

0.60.11.25.23.7Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

4.14.821.282.659.8-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

14.920.226.536.78.415.6Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

46.926.621.19.81.06.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

22.114.815.79.51.55.1Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

6.07.89.08.30.53.1Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

10.125.922.813.30.86.4Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

1.92.22.46.03.6Legislators, Senior Officials & Managers-السذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

2.43.39.157.924.2-الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

17.514.716.119.713.016.3Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

31.510.15.33.71.84.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

15.127.333.330.610.323.8Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

3.711.911.812.43.99.3Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

32.231.728.022.17.118.8Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

2019 سظة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجظس والطهظة وعدد السظوات الدراسية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 35جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from the West 

Bank by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2019

  Sex and Occupationالجظس والطهظة 

06-19-712-1013+

عدد السظوات الدراسية
Years of Schooling
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الطجطوع
Total

Malesذكور

0.00.60.10.52.91.5Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

0.08.413.117.760.133.6الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

40.131.027.434.122.227.9Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

12.53.32.21.40.61.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

0.016.020.112.83.510.4Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

13.210.113.014.65.210.1Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

34.230.624.118.95.515.1Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

0.00.00.01.26.05.1Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

0.05.25.418.290.776.7الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

21.955.663.449.41.310.4Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

0.06.32.11.80.00.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

27.98.221.316.21.44.3Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

0.00.03.23.70.00.6Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

50.224.74.69.50.62.5Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

0.00.50.10.63.82.0Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا

0.08.312.817.768.240.2الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

31.831.828.735.116.725.2Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

6.83.42.21.40.41.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السيرة في الزراعة والريد

12.815.720.213.03.09.4Craft and Related Trade Workersالعاملهن في الحرف وما إلييا من السين

7.19.812.713.93.88.6Plant & Machine Operators & Assemblersمذغله اآلالت ومجسعهىا

41.530.523.318.34.113.4Elementary Occupationsالسين األولية

100100100100100100Totalالطجطوع

2019 سظة فأكثر من قطاع غزة حسب الجظس والطهظة وعدد السظوات الدراسية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 36جدول 
Table 36: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Gaza 

Strip by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2019

  Region and Occupationالطظطقة والطهظة 

06-19-712-1013+

Years of Schooling

عدد السظوات الدراسية
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الطجطوع
Total

West Bankالضفة الغربية

0.67.915.939.735.9100Jeninجشين 

0.710.818.633.036.9100Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

0.05.715.635.143.6100Tulkarmطهلكرم 

0.69.018.738.133.6100Nablusنابلس 

0.97.918.437.135.7100Qalqiliyaقلقيلية

0.67.018.939.234.3100Salfitسلفيت

0.15.815.840.138.2100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

0.612.627.93424.9100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

0.37.320.645.226.6100Jerusalemالقدس

0.38.018.838.034.9100Bethlehemبيت لحم 

0.59.120.336.533.6100Hebronالخليل

0.48.018.638.634.4100Totalالطجطوع

Gaza Stripقطاع غزة

0.68.714.028.448.3100North Gazaشسال غزة

0.49.515.531.942.7100Gazaغزة

03.211.726.358.8100Dier Al-Balahدير البلح

0.28.912.930.547.5100Khan Yunisخانيهنس

0.25.713.331.349.5100Rafahرفح

0.38.014.030.247.5100Totalالطجطوع

0.48.017.436.437.8100Palestineفمسطين

Region and Governorateالطظطقة والطحافظة

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الطظطقة والطحافظة وعدد السظوات الدراسية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 37جدول 
Table 37: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above 

from Palestine by Region, Governorate and Years of Schooling, 2019

Years of Schoolingعدد السظوات الدراسية

06-19-712-1013+
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الطجطوععزه أسرة بدون أجرمدتخدم بأجريعسل لحدابوصاحب عسل
EmployerSelf EmployedWage EmployeeUnpaid Family 

Member

Total

West Bankالضفة الغربية

7.223.363.26.3100Jeninجشين 

5.522.063.49.1100Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

6.233.555.44.9100Tulkarmطهلكرم 

7.225.959.67.3100Nablusنابلس 

5.623.262.88.4100Qalqiliyaقلقيلية

6.515.976.80.8100Salfitسلفيت

8.211.279.70.9100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

2.513.979.44.2100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

5.49.984.30.4100Jerusalemالقدس

8.119.867.24.9100Bethlehemبيت لحم 

10.318.666.24.9100Hebronالخليل

7.719.568.34.5100Totalالطجطوع

Gaza Stripقطاع غزة

2.317.976.13.7100North Gazaشسال غزة

3.714.680.01.7100Gazaغزة

2.18.388.21.4100Dier Al-Balahدير البلح

3.812.282.91.1100Khan Yunisخانيهنس

3.816.477.42.4100Rafahرفح

3.214.380.52.0100Totalالطجطوع

6.518.171.44.0100Palestineفمسطين

Region and Governorate الطظطقة والطحافظة

2019 سظة فأكثر من فمسطين حسب الطظطقة والطحافظة والحالة العطمية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 38جدول 
Table 38: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from Palestine 

by Region, Governorate and Employment Status, 2019

Employment Statusالحالة العطمية
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الطجطوع
Total

Malesذكور

26.29.55.06.3Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

10.110.714.413.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

14.228.920.421.3Constructionالبشاء والتذييد

19.015.727.926.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

9.67.46.76.9Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

20.927.825.625.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالطجطوع

Femalesإناث

23.08.14.87.3Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

16.34.97.37.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

0.00.10.90.6Constructionالبشاء والتذييد

9.06.815.412.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

0.10.72.41.7Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

51.679.469.270.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالطجطوع

Both Sexesكال الجظسين

25.29.15.06.4Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

12.08.913.612.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيلية

9.820.118.218.1Constructionالبشاء والتذييد

15.912.926.524.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

6.75.46.26.1Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

30.443.630.532.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالطجطوع

ة اإلسناد: مالحظة ن عن أعمالهم خالل فتر ن الغائبي  Note: Excluding persons not at work during the reference periodال يشمل العاملي 

 سظة فأكثر من فمسطين حسب الجظس والظشاط االقتصادي وساعات العطل األسبوعية الفعمية، 15التوزيع الظسبي لمعاممين : 39جدول 
2019

Table 39: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Sex, Economic Activity and Actual Weekly Work Hours, 2019

  Sex and Economic Activityالجظس والظشاط االقتصادي

ساعات العطل األسبوعية الفعمية
Actual Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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السجسهع
Total

Malesذكهر

1.41.23.33.0Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العميا

15.019.819.419.3Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة

15.412.220.919.6Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

9.83.62.83.1Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السهرة في الزراعة والريد

15.924.823.823.7Craft and Related Trade Workersالعاممهن في الحرف وما إليها من السهن

9.59.910.910.7Plant & Machine Operators & Assemblersمذغمه اآلالت ومجسعهها

33.028.518.920.6Elementary Occupationsالسهن األولية

100100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

4.65.23.44.0Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العميا

34.668.461.961.7Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة

14.09.418.715.4Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

18.25.83.35.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السهرة في الزراعة والريد

22.35.43.15.4Craft and Related Trade Workersالعاممهن في الحرف وما إليها من السهن

1.50.83.42.4Plant & Machine Operators & Assemblersمذغمه اآلالت ومجسعهها

4.85.06.25.8Elementary Occupationsالسهن األولية

100100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

2.42.43.33.1Legislators, Senior Officials & Managersالسذرعهن ومهظفه اإلدارة العميا

21.134.624.325.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة

15.011.420.619.0Service and Sales Workersعسال الخدمات والباعة في األسهاق

12.44.32.93.5Skilled Agricultural & Fishery Workersالعسال السهرة في الزراعة والريد

17.918.921.520.9Craft and Related Trade Workersالعاممهن في الحرف وما إليها من السهن

7.07.110.19.5Plant & Machine Operators & Assemblersمذغمه اآلالت ومجسعهها

24.221.317.318.2Elementary Occupationsالسهن األولية

100100100100Totalالسجسهع

ة اإلسناد: مالحظة ن عن أعمالهم خالل فتر ن الغائبي  Note: Excluding Individuals who are absent during the reference periodال يشمل العاملي 

2019 سشة فأكثر من فمدظين حدب الجشس والسهشة وساعات العسل األسبهعية الفعمية، 15التهزيع الشدبي لمعاممين : 40جدول 
Table 40: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Sex, Occupation and Actual Weekly Work Hours, 2019

   Sex and Occupationالجشس والسهشة

ساعات العسل األسبهعية
Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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السشظقة والقظاع ومعدل االجر اليهمي 
20152016201720182019بالذيقل

Region, Sector and Average 

Daily Wage in NIS

التهزيع الشدبي لمعاممين حدب القظاع
West Bankالزفة الغربية

16.115.415.315.615.3Public Sectorقطاع عام

67.567.766.366.266.9Private Sectorقطاع خاص

16.416.918.418.217.8Israel & Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

100100100100100Totalالسجسهع

Gaza Stripقظاع غزة

37.036.336.336.636.4Public Sectorقطاع عام

63.063.763.763.463.6Private Sectorقطاع خاص

0.00.00.00.00.0Israel & Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

100100100100100Totalالسجسهع

Palestine`فمدظين

22.321.821.421.120.7Public Sectorقطاع عام

66.266.465.665.666.1Private Sectorقطاع خاص

11.511.813.013.313.2Israel & Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

100100100100100Totalالسجسهع

West Bankالزفة الغربية

108.1110.2115.4117.2120.6Public Sectorقطاع عام

88.693.296.0106.2118.3Private Sectorقطاع خاص

199.5218.4226.9243.1254.3Israel & Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

120.6128.4134.8143.6151.7Totalالسجسهع

Gaza Stripقظاع غزة

85.091.492.394.593.4Public Sectorقطاع عام

51.048.345.545.944.1Private Sectorقطاع خاص

Israel & Settlements*-----*اسرائيل والسدتعسرات

62.361.859.563.161.4Totalالسجسهع

Palestineفمدظين

99.7103.4107.4108.9110.8Public Sectorقطاع عام

75.777.478.688.396.6Private Sectorقطاع خاص

199.5218.3226.9243.1254.4Israel & Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

103.8109.0113.8123.0128.6Totalالسجسهع

 Since 2006, Gaza Strip employees were not able to access Israel and :(*) لم يتسكن أي عامل من قطاع غزة من العسل في إسرائيل والسدتعسرات2006مشذ العام : (*)

Israeli settlements 

2019-2015 سشة فأكثر ومعدل األجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين بأجر من فمدظين حدب السشظقة والقظاع، 15التهزيع الشدبي لمعاممين : 41جدول 
Table 41: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above and Average Daily Wage in 

NIS for Wage Employees from Palestine by Region and Sector, 2015-2019

Percentage distribution of employed by sector

Average Daily Wage  in NIS for Wage Employees by Sectorمعدل األجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين بأجر حدب القظاع
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معدل ساعات 
العسل 

األسبهعية

معدل أيام 
العسل  الذهرية

معدل األجر 
اليهمي

األجر 
الهسيط 
اليهمي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

 Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكهر

35.618.290.075.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

45.222.5119.0100.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

40.218.9212.4200.0Constructionالبشاء والتذييد

48.723.898.276.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

42.621.791.854.8Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

41.323.5118.8107.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

42.922.0134.4107.7Totalالسجسهع

Femalesإناث

38.622.876.776.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

44.023.561.853.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

Construction----البشاء والتذييد

44.923.869.957.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

39.323.491.396.2Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

33.623.0103.7103.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

35.223.198.696.2Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

35.718.489.675.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

45.122.5115.2100.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

40.219.0212.1200.0Constructionالبشاء والتذييد

48.423.896.276.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

42.321.891.758.0Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

38.823.3113.8107.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.722.2128.6103.8Totalالسجسهع

   Sex and Economic Activityالجشس والشذاط االقترادي

Table 42: Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and above Working from All Regions by Sex and Economic Activity, 

2019

 سشة فأكثر من جسيع 15معدل ساعات العسل األسبهعية وأيام العسل الذهرية واألجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين معمهمي األجر : 42جدول 
2019السشاطق حدب الجشس والشذاط االقترادي، 
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معدل ساعات 
العسل 

األسبهعية

معدل أيام 
العسل  
الذهرية

معدل األجر 
اليهمي

األجر 
الهسيط 
اليهمي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكهر

43.521.196.680.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

48.123.9107.6100.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

41.819.3129.8100.0Constructionالبشاء والتذييد

50.824.7110.296.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

48.423.5153.5134.6Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

44.422.9132.8115.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

46.222.8122.7100.0Totalالسجسهع

Femalesإناث

40.322.977.676.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

44.323.659.053.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

Construction----البشاء والتذييد

45.323.773.457.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

40.123.293.296.2Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

34.522.3112.8115.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

36.522.5104.896.2Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

43.321.295.380.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

47.723.9103.196.2Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

41.919.3130.1100.0Constructionالبشاء والتذييد

50.224.6106.396.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

47.223.5144.8115.4Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

40.822.6125.5115.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

44.122.8118.9100.0Totalالسجسهع

   Sex and Economic Activityالجشس والشذاط االقترادي

 سشة فأكثر في الزفة 15معدل ساعات العسل األسبهعية وأيام العسل الذهرية واألجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين معمهمي األجر : 43جدول 
2019الغربية حدب الجشس والشذاط االقترادي، 

Table 43:Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and above Working in the West Bank by Sex and Economic Activity, 

2019
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معدل 
الداعات 
األسبهعية

معدل أيام العسل  
معدل األجر الذهرية

اليهمي

األجر 
الهسيط 
اليهمي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily 

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكهر

21.914.120.720.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

34.918.129.530.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

31.713.641.040.0Constructionالبشاء والتذييد

45.522.928.425.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

38.320.431.320.0Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

36.224.888.484.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

37.622.357.438.5Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

22.014.321.220.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

35.018.329.530.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

31.713.641.040.0Constructionالبشاء والتذييد

45.423.028.325.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

38.220.532.420.0Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

34.824.786.684.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

36.622.761.240.0Totalالسجسهع

   Sex and Economic Activityالجشس والشذاط االقترادي

 سشة فأكثر في قظاع غزة 15معدل ساعات العسل األسبهعية وأيام العسل الذهرية واألجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين معمهمي األجر : 44جدول 
2019حدب الجشس والشذاط االقترادي، 

Table 44: Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and above Working in Gaza Strip by Sex and Economic Activity, 2019

 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 الداعات 
األسبهعية

معدل أيام 
معدل األجر العسل  الذهرية

اليهمي

األجر 
الهسيط 
اليهمي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكهر

42.219.5158.8150.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

43.821.1220.3200.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

39.719.1280.4250.0Constructionالبشاء والتذييد

46.121.8221.6200.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

43.721.2239.5230.8Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

42.821.0213.7200.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.319.8255.0250.0Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

42.219.6158.5150.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

43.721.1219.6200.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

39.719.1280.4250.0Constructionالبشاء والتذييد

46.121.8220.6200.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والسطاعم والفشادق

43.721.2239.5230.8Transportation, Storage & Communicationالشقل والتخزين واالتراالت

42.621.0211.2200.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.319.8254.4250.0Totalالسجسهع

   Sex and Economic Activityالجشس والشذاط االقترادي

 سشة فأكثر في إسرائيل 15معدل ساعات العسل األسبهعية وأيام العسل الذهرية واألجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين معمهمي األجر : 45جدول 
2019والسدتعسرات حدب الجشس والشذاط االقترادي، 

Table 45: Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and above Working in Israel and Israeli Settlements by Sex and 

Economic Activity, 2019

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

نشاط

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

of each activity
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معدل الداعات 
األسبهعية

معدل أيام العسل 
معدل األجر اليهميالذهرية

األجر الهسيط اليهمي

Average 

Weekly Hours

Average 

Monthly Days

Average 

Daily Wage

 Median of 

Daily Wage

20152015

43.922.594.783.3West Bankالزفة الغربية

37.222.962.346.2Gaza Stripقطاع غزة

40.419.2199.5200.0Israel and Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

41.322.0103.884.6Totalالسجسهع

20172017

44.222.9101.896.2West Bankالزفة الغربية

37.622.659.440.0Gaza Stripقطاع غزة

41.619.6226.9200.0Israel and Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

41.822.2113.896.2Totalالسجسهع

20182018

43.922.8109.4100.0West Bankالزفة الغربية

37.322.663.146.2Gaza Stripقطاع غزة

40.719.7243.1250.0Israel and Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

41.622.1123.0100.0Totalالسجسهع

20192019

44,122.8118.9100.0West Bankالزفة الغربية

36.622.761.240.0Gaza Stripقطاع غزة

41.319.8254.4250.0Israel and Settlementsاسرائيل والسدتعسرات

41.722.2128.6103.8Totalالسجسهع

 سشة فأكثر من فمدظين 15معدل ساعات العسل األسبهعية وأيام العسل الذهرية واألجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين معمهمي األجر : 46جدول 
2019-2015حدب مكان العسل، 

Table 46: Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Aged 15 Years and above from Palestine by Place of Work, 2015-2019      

Years and Place of Workالدشهات ومكان العسل
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  20152016201720182019Region and Governorateالسشظقة والسحافغة

West Bankالزفة الغربية

86.391.697.398.8105.4Jeninجشين

95.898.198.4100.3109.2Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

90.191.490.998.6102.5Tulkarmطهلكرم

88.192.395.8100.1105.2Nablusنابمس

86.489.089.695.3103.2Qalqiliyaقمقيمية

98.6103.3106.0104.1109.3Salfitسمفيت

109.8115.2120.0118.2119.9Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

83.794.593.088.993.4Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

98.2105.8110.4151.2166.3Jerusalemالقدس

100.1103.6103.9108.9115.4Bethlehemبيت لحم

92.692.998.2105.7106.7Hebronالخميل

94.798.4101.8109.4118.9Totalالسجسهع

Gaza Stripقظاع غزة

64.768.359.265.961.8North Gazaشسال غزة

61.258.655.657.957.8Gazaغزة

68.866.671.074.170.0Dier Al-Balahدير البمح

57.959.260.162.459.4Khan Yunisخانيهنس

60.959.859.064.164.6Rafahرفح

62.361.859.563.161.2Totalالسجسهع

83.385.487.294.7100.9Palestineفمدظين

ال تذسل العاممين في اسرائيل ) سشة فأكثر في فمدظين حدب السشظقة والسحافغة 15معدل األجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين معمهمي األجر : 47جدول 
2019-2015، (والسدتعسرات

Table 47: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees Aged 15 Years and above in Palestine by Region 

and Governorate (Israel and Israeli Settlements are Excluded), 2015-2019
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كال الجشديناناثذكهركال الجشديناناثذكهركال الجشديناناثذكهر

MalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth Sexes

West Bankالزفة الغربية

جشين وطهباس واألغهار 
الذسالية

19,3003,80023,1001,2149701,0438001,9002,700Jenin and Tubas & Northern Valleys

9,0002,70011,7001,1821,0511,1211,3001,2002,500Tulkarmطهلكرم

25,3005,20030,5001,0999871,0492,6002,2004,800Nablusنابمس

6,8008007,6001,2469591,1256004001,000Qalqiliyaقمقيمية

4,5009005,4008831,0501,014100400500Salfitسمفيت

31,1007,80038,9009539159297001,1001,800Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

50,80011,20062,0001,1069261,0408004001,200Jericho & AL Aghwar and Jerusalemأريحا واألغهار والقدس

16,1004,40020,5001,0941,0311,0579001,2002,100Bethlehemبيت لحم

46,1009,50055,6001,1039371,0143,5004,2007,700Hebronالخميل

209,00046,300255,3001,1159711,03811,30013,00024,300Totalالسجسهع

88,90016,500105,40066858866076,0008,70084,700Gaza Stripقظاع غزة

297,90062,800360,70072681774487,30021,700109,000Palestineفمدظين

عدد السدتخدمين بأجر الذين يتقاضهن اقل من 
 شيكل1,450

Number of Wage Employees Who 

Receive Less Than 1,450 NISRegion and Governorate

Table 48: 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 (Israel and Israeli Settlements are 

Excluded), 2019

عدد السدتخدمين بأجر في القظاع الخاص ومعدل األجر الذهري بالذيقل وعدد السدتخدمين بأجر في القظاع الخاص الذين يتقاضهن أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر في فمدظين حدب السشظقة : 48جدول 
2019، (ال تذسل العاممين في اسرائيل والسدتعسرات)والسحافغة والجشس 

 1,450معدل األجر الذهري لمذين يتقاضهن اقل من عدد السدتخدمين بأجر في القظاع الخاص
شيكل

Number of Wage Employees in 

Private Sector

Average Monthly Wage for Who 

Receive Less Than 1,450 NIS السشظقة والسحافغة
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Regionالسشظقة

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية

West BankGaza StripPalestine

Agriculture, Hunting & Fishing      1,976    567  2,313الزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

Mining, Quarrying & Manufacturing      3,030    644  3,497التعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

Construction      3,541    671  3,796البشاء والتذييد

Commerce, Hotels & Restaurants      2,394    651  3,327التجارة والسطاعم والفشادق

Transportation, Storage & Communication      2,179    533  2,961الشقل والتخزين واالتراالت

Services & Other Branches      2,459    696  3,669الخدمات والفروع األخرى

Total      2,612    641  3,373السجسهع

Sex  الجشس

كال الجشدينإناثذكهر
MalesFemalesBoth Sexes

Agriculture, Hunting & Fishing      1,976-  2,056الزراعة والريد والحراجة وصيد األسساك

Mining, Quarrying & Manufacturing      3,030 1,196  3,229التعدين والسحاجر والرشاعة التحهيمية

Construction      3,541-  3,540البشاء والتذييد

Commerce, Hotels & Restaurants      2,394 1,345  2,464التجارة والسطاعم والفشادق

Transportation, Storage & Communication      2,179-  2,182الشقل والتخزين واالتراالت

Services & Other Branches      2,459 1,360  2,919الخدمات والفروع األخرى

Total      2,612 1,323  2,737السجسهع

2019معدل الدخل الذهري بالذيقل لمعاممين لحدابهم الخاص من فمدظين حدب الشذاط االقترادي والسشظقة، : 49   جدول 

Table 49: Average Monthly Income in NIS for Self-Employed from Palestine by Economic 

Activity and Region, 2019

 Economic Activity   الشذاط االقترادي

   Economic Activity الشذاط االقترادي

2019معدل الدخل الذهري بالذيقل لمعاممين لحدابهم الخاص من فمدظين حدب الشذاط االقترادي والجشس، : 50جدول 

Table 50: Average Monthly Income in NIS for Self-Employed from Palestine by Economic 

Activity and Sex, 2019

100



 PCBS :Labour Force Survey, 2019 2019مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

كال الجشدينإناثذكهرفمدظينقطاع غزةالزفة الغربيةكال الجشدينإناثذكهر

MalesFemalesBoth SexesWest BankGaza StripPalestineMalesFemalesBoth Sexes

 Education Science and Teacher Rehabilitation 81.562.667.029.153.142.120.750.642.1عمهم تربهية وإعداد معمسين

 Humanities 73.258.464.016.952.933.516.746.233.5عمهم  إندانية

 Social and Behavioral Science 84.256.368.324.343.333.315.253.733.3العمهم االجتساعية والدمهكية

 Mass media and Information 89.956.275.118.159.650.241.568.050.2الرحافة واإلعالم

 Business and Administration 91.150.272.117.346.827.818.647.327.8األعسال التجارية واإلدارية

 Law 76.447.968.613.128.020.316.934.720.3القانهن

 Natural Sciences 80.565.171.521.435.027.28.743.527.2العمهم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 88.664.172.714.731.321.98.032.321.9الرياضيات واإلحراء

 Computer 96.352.677.020.543.130.423.945.530.4الحاسهب

 Engineering and Engineering Occupations 89.270.584.916.538.822.416.845.822.4الهشدسة والسهن الهشدسية

 Architectural and Construction 85.573.783.114.854.029.225.646.129.2العمهم السعسارية والبشاء

Health 84.970.477.911.842.025.718.635.025.7الرحة

Personal Services 89.435.063.87.328.413.011.218.113.0الخدمات الذخرية

82.157.869.221.048.030.29.056.730.2Other Specializationباقي التخررات

85.758.971.419.147.031.318.647.531.3Totalالسجسهع

2019ندبة السذاركة في القهى العاممة ومعدل البظالة السشقح لالفراد الخريجين السذاركين في القهى العاممة الذين يحسمهن مؤهل عمسي دبمهم متهسط فأعمى في فمدظين حدب التخرص والسشظقة والجشس، : 51جدول 

Table 51: Labour Force Participation Rate and Revised Unemployment Rate for Graduates Participated in Labour Force who Hold Associate Diploma 

Certificate and above in Palestine by Specialization, Region and Sex, 2019

Specializationالتخرص

معدل البظالة السشقح حدب السشظقة
Revised Unemployment Rate  by 

Region

معدل البظالة السشقح حدب الجشس
Revised Unemployment Rate  

by Sex

ندبة السذاركة في القهى العاممة حدب الجشس
 Labour Force Participation Rate by 

Sex 
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كال الجشدينإناثذكهرفمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestineMalesFemalesBoth Sexes

 Education Science and Teacher Rehabilitation 123.595.2110.9117.8106.3110.9عمهم تربهية وإعداد معمسين

 Humanities 139.590.5124.3139.3109.0124.3عمهم  إندانية

 Social and Behavioral Science 144.393.7125.3137.2105.5125.3العمهم االجتساعية والدمهكية

 Mass media and Information 150.264.9101.5105.483.6101.5الرحافة واإلعالم

 Business and Administration 137.877.1122.0127.9106.2122.0األعسال التجارية واإلدارية

 Law 166.394.3133.8138.2115.0133.8القانهن

 Natural Sciences 159.5115.5142.4167.6107.5142.4العمهم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 154.1117.9140.2144.5135.4140.2الرياضيات واإلحراء

 Computer 137.179.9116.8120.6104.2116.8الحاسهب

 Engineering and Engineering Occupations 147.676.1133.5141.391.5133.5الهشدسة والسهن الهشدسية

 Architectural and Construction 185.882.2154.2162.4105.5154.2العمهم السعسارية والبشاء

Health 154.384.3126.8143.4103.0126.8الرحة

Personal Services 137.1-137.1142.2-149.9الخدمات الذخرية

148.583.2132.9136.7123.7132.9Other Specializationباقي التخررات

143.487.4124.7134.5107.2124.7Totalالسجسهع

التخرص

معدل األجر اليهمي بالذيقل حدب الجشس
Average Daily Wage  in NIS by Sex

Specialization

2019معدل األجر اليهمي بالذيقل لمسدتخدمين بأجر لالفراد الخريجين الذين يحسمهن مؤهل عمسي دبمهم متهسط فأعمى من فمدظين حدب التخرص والسشظقة والجشس، : 52جدول 
Table 52: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees for Graduates who Hold Associate Diploma Certificate and above From 

Palestine by Specialization, Region and Sex, 2019

معدل األجر اليهمي بالذيقل حدب السشظقة
Average Daily Wage  in NIS by Region
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فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

 Education Science and Teacher Rehabilitation 57.078.971.586.7عمهم تربهية وإعداد معمسين

 Humanities 42.780.963.891.2عمهم  إندانية

 Social and Behavioral Science 49.279.462.896.6العمهم االجتساعية والدمهكية

 Mass media and Information 31.079.767.977.0الرحافة واإلعالم

 Business and Administration 29.668.744.389.1األعسال التجارية واإلدارية

 Law -19.856.235.9القانهن

 Natural Sciences -42.171.055.2العمهم الطبيعية

 Mathematics and Statistics -47.758.753.1الرياضيات واإلحراء

 Computer 39.657.647.693.9الحاسهب

 Engineering and Engineering Occupations 30.957.037.9109.0الهشدسة والسهن الهشدسية

 Architectural and Construction 29.076.048.2117.5العمهم السعسارية والبشاء

Health 20.963.341.692.4الرحة

Personal Services 33.4119.2-16.3الخدمات الذخرية

44.070.053.795.5Other Specializationباقي التخررات

35.372.052.494.0Totalالسجسهع

معدل األجر اليهمي بالذيقل من فمدظين

 Average Daily Wage in NIS 

from Palestine

سشة الذين يحسمهن مؤهل عمسي دبمهم متهسط فأعمى في فمدظين  (29-19)معدل البظالة السشقح بين السذاركين في القهى العاممة ومعدل األجر اليهمي بالذيقل لمذباب الخريجين : 53جدول 
2019حدب التخرص والسشظقة، 

Table 53: Revised Unemployment Rate and Average Daily Wage in NIS for Graduates Youth Aged (19-29) Years who Hold Associate 

Diploma Certificate and above in Palestine by Specialization, Region, 2019

التخرص

معدل البظالة السشقح حدب السشظقة

Specialization
Revised Unemployment Rate by Region
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Regionالسشظقة

فمدظينقطاع غزة الزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

:Distribution of Wage Employees by Nature of Work:تهزيع السدتخدمين بأجر حدب طبيعة الدوام

Regular Full time 98.890.696.4وقت كامل مشتعم

0.81.51.0Part timeعسل جزئي

0.47.92.6Seasonal / Casual / Partialمهسسي/ عرضي/ عسل مؤقت

100100100Totalالسجسهع

:Distribution of Wage Employees by Contract Availability:تهزيع السدتخدمين بأجر حدب تهفر عقهد عسل

34.824.631.9With Contractيهجد عقد عسل 

28.01.120.1Verbal  Agreementيعسل بسهجب اتفاقية شفهية

37.274.348.0Without Contractال يهجد عقد

100100100Totalالسجسهع

Wage Employees by Presented Benefits: السدتخدمهن بأجر حدب بعض اإلمتيازات التي يقدمها صاحب 

33.417.628.8Percentage of those receiving the Pension Fund  / end of service benefitمكافأة نهاية / ندبة الذين يحرمهن عمى مداهسة في تسهيل التقاعد

 34.218.729.7Percentage  of those receiving Annual Paid leaveندبة الذين يحرمهن عمى اجازات سشهية مدفهعة

36.619.431.5Percentage of those receiving Sick Paid leaveندبة الذين يحرمهن عمى اجازات مرضية مدفهعة

48.548.148.4Percentage of women  receiving Maternity Paid leave from  Employed Womenندبة المهاتي يحرمن عمى اجازات أمهمة مدفهعة األجر من الشداء 

:Wage Employees by Health Incurance Availability :السدتخدمهن بأجر حدب تهفر تأمين صحي

20.63.715.7Percentage of those who receive private health insurance free / partialجزئي/ ندبة الذين يحرمهن عمى تأمين صحي خاص مجاني

 27.39.422.1Percentage of those who receive Incurance Against Labour Injuriesندبة الذين يحرمهن عمى تأمين ضد اصابات العسل

Indicatorالسؤشر

2019 سشة فأكثر في القظاع الخاص في فمدظين حدب بعض السؤشرات الخاصة بامتيازات العسل والسشظقة، 15السدتخدمين بأجر : 54جدول 
Table 54: Wage Employees Aged 15 Years and above in Private Sector in Palestine by Selected Indicators of Work Benefits and Region, 

2019
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Region السشظقة

فمدظينقطاع غزة الزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكهر

9.236.416.3Affiliated to Workers/ Vocational Unionالسهشية/ مشتدب لمشقابات العسالية

90.863.683.7Not Affiliated to Workers/ Vocational Unionالسهشية/ غير مشتدب لمشقابات العسالية

100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

21.350.528.6Affiliated to Workers/ Vocational Unionالسهشية/ مشتدب لمشقابات العسالية

78.749.571.4Not Affiliated to Workers/ Vocational Unionالسهشية/ غير مشتدب لمشقابات العسالية

100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

11.238.618.2Affiliated to Workers /Vocational Unionالسهشية/ مشتدب لمشقابات العسالية

88.861.481.8Not Affiliated to Workers /Vocational Unionالسهشية/ غير مشتدب لمشقابات العسالية

100100100Totalالسجسهع

West Bankالزفة الغربية

Gaza Stripقطاع غزة

Palestineفمدظين

السذرعهن ومهظفه اإلدارة العميا
الفشيهن والستخررهن والسداعدون والكتبة

عسال الخدمات والباعة في األسهاق
العسال السهرة في الزراعة والريد

العاممهن في الحرف وما إليها من السهن
مذغمه اآلالت ومجسعهها

السهن األولية
السجسهع

 Occupationالسهشة
النسبة

Percentage

Sex and Affiliation to Workers Vocationalالجشس واالنتداب لمشقابات العسالية

 Union 

17.9

17.0

17.6

2019 سشة فأكثر من فمدظين حدب الجشس واالنتداب لمشقابات العسالية والسشظقة، 15التهزيع الشدبي لمعاممين : 55جدول 
Table 55: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above from 

Palestine by Sex, Affiliation to Workers Vocational Union and Region, 2019

2019حرة الشداء من الهعائف السدفهعة األجر في القظاع غير الزراعي من فمدظين حدب السشظقة، : 56جدول 

Regionالسشظقة
النسبة

Percentage

Table 56: Share of Women in Paid Jobs in the Non-Agricultural Sector from Palestine by 

Region, 2019

39.8

13.7

34.3

Legislators, Senior Officials & Managers

Professionals, Technicians, Associates and Clerks

Service and Sales Workers

Skilled Agricultural & Fishery Workers

Craft and Related Trade Workers

100Total

Table 57: Percentage Distribution of Wage Employees Aged 15 Years and above from Palestine 

who were Exposed to Labour Injury by Occupation, 2019

2019 سشة فأكثر من فمدظين الذين تعرضها إلصابة عسل حدب السهشة، 15التهزيع الشدبي لمسدتخدمين بأجر : 57جدول 

Plant & Machine Operators & Assemblers

Elementary Occupations

0.9

5.7

5.6

0.0
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Regionالسشظقة

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكهر

54.611.123.0Vacationعطمة/ إجازة

7.91.83.5Ill/ Injuryمرض أو إصابة

18.96.19.6Strike/ Closureإغالق / اضراب

11.479.961.1Temporary Stoppageتهقف مؤقت/ ركهد

7.21.12.8Otherأخرى

100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

86.558.776.4Vacationعطمة/ إجازة

4.02.33.4Ill/ Injuryمرض أو إصابة

3.25.44.0Maternity Leaveإجازة أمهمة

0.015.05.4Strike/ Closureإغالق / اضراب

6.018.610.5Temporary Stoppageتهقف مؤقت/ ركهد

0.30.00.3Otherأخرى

100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

68.317.736.1Vacationعطمة/ إجازة

6.21.93.5Ill/ Injuryمرض أو إصابة

1.40.81.0Maternity Leaveإجازة أمهمة

10.87.48.6Strike/ Closureإغالق / اضراب

9.171.348.7Temporary Stoppageتهقف مؤقت/ ركهد

4.20.92.1Otherأخرى

100100100Totalالسجسهع

2019 سشة فأكثر الغائبين عن أعسالهم من فمدظين حدب الجشس وسبب الغياب والسشظقة، 15التهزيع الشدبي لمعاممين : 58جدول 
Table 58: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and above who 

were Absent from Work from Palestine by Sex, Reason of Absence and Region, 2019

 Sex and Reason ofالجشس وسبب الغياب

Absence
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الجشس
كال الجشدينإناثذكهر

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالزفة الغربية

75.923.658.9Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العسل

24.176.441.1Unemployed Never Workedمتعطل  لم يدبق له العسل

100100100Totalالسجسهع

Gaza Strip قظاع غزة

28.616.424.6Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العسل

71.483.675.4Unemployed Never Workedمتعطل  لم يدبق له العسل

100100100Totalالسجسهع

Palestineفمدظين

46.419.137.5Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العسل

53.680.962.5Unemployed Never Workedمتعطل  لم يدبق له العسل

100100100Totalالسجسهع

الجشس
كال الجشدينإناثذكهر

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالزفة الغربية

00.40.00.30

6-110.60.57.31-6

9-724.01.116.57-9

12-1046.35.032.910-12

13+18.793.443.013+

100100100Totalالسجسهع

Gaza Strip قظاع غزة

00.30.20.30

6-18.50.96.01-6

9-719.92.114.07-9

12-1039.08.529.010-12

13+32.388.350.713+

100100100Totalالسجسهع

Palestineفمدظين

00.30.10.30

6-19.30.86.51-6

9-721.41.715.07-9

12-1041.87.230.410-12

13+27.290.247.813+

100100100Totalالسجسهع

  Region and Years of Schoolingالسشظقة وعدد الدشهات الدراسية

2019 سشة فأكثر العاطمين عن العسل في فمدظين حدب السشظقة وعدد الدشهات الدراسية والجشس، 15التهزيع الشدبي لألفراد : 60جدول 
Table 60: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and above in 

Palestine by Region, Years of Schooling and Sex, 2019

Sex

2019 سشة فأكثر العاطمين عن العسل في فمدظين حدب السشظقة وحالة التعظل والجشس، 15التهزيع الشدبي لألفراد : 59جدول 
Table 59: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above above in 

Palestine by Region, Unemployed Status and Sex, 2019

السشظقة وحالة التعظل 
Sex

Region and Unemployed Status     
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الجشس
كال الجشدينإناثذكهر

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالزفة الغربية

24-1539.534.838.015-24

34-2530.553.638.025-34

44-3514.09.912.735-44

54-4510.61.47.645-54

64-555.10.33.555-64

65+0.30.00.2+65

100100100Totalالسجسهع

Gaza Strip قظاع غزة

24-1536.626.733.315-24

34-2540.958.046.525-34

44-3513.612.413.235-44

54-457.12.55.645-54

64-551.70.41.355-64

65+0.10.00.1+65

100100100Totalالسجسهع

Palestineفمدظين

24-1537.629.735.115-24

34-2537.056.343.325-34

44-3513.711.513.035-44

54-458.42.16.345-54

64-553.00.42.255-64

65+0.30.00.1+65

100100100Totalالسجسهع

  Region and Ageالسشظقة والعسر

2019 سشة فأكثر العاطمين عن العسل في فمدظين حدب السشظقة والعسر والجشس، 15التهزيع الشدبي لألفراد : 61جدول 
Table 61: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and above in 

Palestine by Region, Age and Sex, 2019

Sex
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الجشس
كال الجشدينإناثذكهر

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالزفة الغربية

0.31.90.8Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العسل

.1.26.52.9Declared \ Placed Answered Job Advتابع عبر وسائل االعالم/ أعمن 

5.756.622.1Use Internetاستخدم االنترنت

64.912.448.0Check with Employersراجع أصحاب عسل

0.916.45.9Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

22.42.616.0Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

4.63.64.3Othersاخرى

100100100Totalالسجسهع

Gaza Stripقظاع غزة

6.119.510.5Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العسل

.1.28.33.5Declared \ Placed Answered Job Advتابع عبر وسائل االعالم/ أعمن 

10.645.522.1Use Internetاستخدم االنترنت

64.621.050.2Check with Employersراجع أصحاب عسل

0.11.80.6Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

16.93.412.6Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

0.50.50.5Othersاخرى

100100100Totalالسجسهع

Palestineفمدظين

3.913.06.9Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العسل

.1.27.63.3Declared \ Placed Answered Job Advتابع عبر وسائل االعالم/ أعمن 

8.849.622.1Use Internetاستخدم االنترنت

64.717.849.4Check with Employersراجع أصحاب عسل

0.47.22.6Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

19.03.113.8Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

2.01.71.9Othersاخرى

100100100Totalالسجسهع

Table 62: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and above in 

Palestine by Region, Action were Taken for Seeking Job and Sex, 2019

السشظقة وخظهات البحث عن عسل  
Sex

Region and Action Taken for Seeking Job

 سشة فأكثر العاطمين عن العسل في فمدظين حدب السشظقة وخظهات البحث عن عسل والجشس، 15التهزيع الشدبي لألفراد : 62جدول 
2019
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Sexالجنس

كال الجشديناناثذكهر
MalesFemalesBoth Sexes

10.528.516.4West Bankالزفة الغربية

55.183.664.5Gaza Stripقطاع غزة

38.463.146.5Palestineفمدظين

Sexالجنس

كال الجشديناناثذكهر
MalesFemalesBoth Sexes

10.326.716.3West Bankالزفة الغربية

58.082.266.0Gaza Stripقطاع غزة

40.960.447.6Palestineفمدظين

Sexالجنس

كال الجشديناناثذكهر
MalesFemalesBoth Sexes

4.29.45.9West Bankالزفة الغربية

15.625.118.7Gaza Stripقطاع غزة

11.319.313.9Palestineفمدظين

Table 64: Long Term Revised Unemployment Rate (12 Months and above) of Youth Aged 

15-29 Years who were unemployed from Palestine by Region and Sex, 2019

 سشة فأكثر العاطمين عن العسل من فمدظين حدب 15لألفراد  ( شهر فأكثر12)معدل البظالة السشقح طهيمة األمد : 63جدول 
2019السشظقة والجشس، 

Table 63: Long Term Revised Unemployment Rate (12 Months and above) of Individuals 

Aged 15 Years and above who were unemployed from Palestine by Region and Sex, 2019

Regionالسشظقة

 سشة  العاطمين عن العسل من فمدظين حدب 29-15لمذباب  ( شهر فأكثر12)معدل البظالة السشقح طهيمة األمد : 64جدول 
2019السشظقة والجشس، 

2019معدل فترة التعظل باألشهر لألفراد العاطمين عن العسل في فمدظين حدب السشظقة والجشس، : 65جدول 

Table 65: The Average of Revised Unemployment Duration in Months in Palestine by 

Region and Sex, 2019

Regionالسشظقة

Regionالسشظقة
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الدبب
السجسهعأخرىالتدريب/ الدراسةأعسال السشزلالسرض/ كبر الدن

Old/ IllHousekeepingStudy/ TrainingOtherTotal

West Bankالزفة الغربية

16.450.830.91.9100Jeninجشين

14.945.829.99.4100Tubas & Northern Valleysطهباس واألغهار الذسالية

15.546.933.14.5100Tulkarmطهلكرم

13.852.729.34.2100Nablusنابمس

10.753.732.33.3100Qalqiliyaقمقيمية

14.653.125.76.6100Salfitسمفيت

15.851.326.16.8100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

17.448.923.710.0100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغهار

16.333.928.821.0100Jerusalemالقدس

12.150.533.04.4100Bethlehemبيت لحم

10.558.528.72.3100Hebronالخميل

14.049.729.37.0100Totalالسجسهع

Gaza Stripقظاع غزة

18.539.526.815.2100North Gazaشسال غزة

16.444.527.711.4100Gazaغزة

17.935.130.316.7100Dier Al-Balahدير البمح

22.623.429.724.3100Khan Yunisخانيهنس

13.747.329.59.5100Rafahرفح

18.038.228.515.3100Totalالسجسهع

15.645.129.010.3100Palestineفمدظين

  Region and Governorateالسشظقة والسحافغة

2019 سشة فأكثر في فمدظين حدب السشظقة والسحافغة وسبب البقاء خارج القهى العاممة، 15التهزيع الشدبي لألفراد خارج القهى العاممة : 66جدول 

Table 66: Percentage Distribution of Individuals who were Outside Labour Force Aged 15 Years and 

above in Palestine by Region, Governorate and Reason, 2019

Reason
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السجسهع
Total

Malesذكهر

60.479.039.525.027.435.9Old/ Illالسرض/كبر الدن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعسال السشزل

0.01.043.658.453.645.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

39.620.016.916.619.018.4Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

55.121.35.83.23.77.9Old/ Illالسرض/كبر الدن 

30.971.367.166.752.262.1Housekeepingأعسال السشزل

0.10.522.124.433.022.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

13.96.95.05.711.17.3Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

56.239.416.58.510.615.6Old/ Illالسرض/كبر الدن 

24.448.945.950.537.045.1Housekeepingأعسال السشزل

0.10.628.932.739.029.0Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

19.311.18.78.313.410.3Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

Sex and Reason  الجشس والدبب

 سشة فأكثر في فمدظين حدب الجشس وسبب البقاء خارج القهى العاممة 15التهزيع الشدبي لألفراد خارج القهى العاممة : 67جدول 
2019وعدد الدشهات الدراسية، 

Table 67: Percentage Distribution of Individuals who were Outside Labour Force Aged 

15 Years and above in Palestine by Sex, Reason and Years of Schooling, 2019

عدد الدشهات الدراسية

06-19-712-1013+

Years of Schooling
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السجسهع
Total

Malesذكهر

59.685.441.323.124.236.4Old/ Illالسرض/كبر الدن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعسال السشزل

0.00.645.864.764.450.0Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

40.414.012.912.211.413.6Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

51.218.03.91.93.06.8Old/ Illالسرض/كبر الدن 

36.174.370.769.258.565.6Housekeepingأعسال السشزل

0.20.421.425.533.222.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

12.57.34.03.45.34.9Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

52.936.314.66.58.114.0Old/ Illالسرض/كبر الدن 

28.954.150.353.944.549.7Housekeepingأعسال السشزل

0.20.528.434.240.629.3Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

18.09.16.75.46.87.0Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

  Sex and Reasonالجشس والدبب

 سشة فأكثر في الزفة الغربية حدب الجشس وسبب البقاء خارج القهى 15التهزيع الشدبي لألفراد خارج القهى العاممة : 68جدول 
2019العاممة وعدد الدشهات الدراسية، 

Table 68: Percentage Distribution of Individuals who were Outside Labour Force Aged 15 

Years and above in the West Bank by Sex, Reason and Years of Schooling, 2019

Years of Schoolingعدد الدشهات الدراسية

06-19-712-1013+
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السجسهع
Total

Malesذكهر

61.870.037.427.030.635.2Old/ Illالسرض/كبر الدن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعسال السشزل

0.01.741.151.543.040.8Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

38.228.321.521.526.424.0Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

63.729.59.05.25.09.8Old/ Illالسرض/كبر الدن 

19.463.761.563.240.656.2Housekeepingأعسال السشزل

0.00.523.222.932.822.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

16.96.36.38.721.611.3Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

63.245.819.211.214.418.0Old/ Illالسرض/كبر الدن 

14.838.039.545.925.638.2Housekeepingأعسال السشزل

0.01.029.630.736.528.5Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

22.015.211.712.223.515.3Otherأخرى

100100100100100100Totalالسجسهع

  Sex and Reasonالجشس والدبب

عدد الدشهات الدراسية

 سشة فأكثر في قظاع غزة حدب الجشس وسبب البقاء خارج القهى العاممة 15التهزيع الشدبي لألفراد خارج القهى العاممة : 69جدول 
2019وعدد الدشهات الدراسية، 

Table 69: Percentage Distribution of Individuals who were Outside Labour Force Aged 15 

Years and above in Gaza Strip by Sex, Reason and Years of Schooling, 2019

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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العسر
السجسهع
Total

Malesذكهر

5.926.952.374.287.096.635.9Old/ Illالسرض/كبر الدن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعسال السشزل

81.112.61.00.00.10.045.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

13.060.546.725.812.93.418.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

1.01.32.05.824.061.87.9Old/ Illالسرض/كبر الدن 

31.086.289.585.670.130.762.1Housekeepingأعسال السشزل

62.72.40.70.50.10.022.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

5.310.17.88.15.87.57.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

2.84.57.818.844.776.415.6Old/ Illالسرض/كبر الدن 

19.575.379.369.447.117.945.1Housekeepingأعسال السشزل

69.53.70.80.40.10.029.0Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

8.216.512.111.48.15.710.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

  Sex and Reasonالجشس والدبب

 سشة فأكثر في فمدظين حدب الجشس وسبب البقاء خارج  القهى 15التهزيع الشدبي لألفراد خارج القهى العاممة : 70جدول 
2019العاممة والعسر، 

Table 70: Percentage Distribution of Individuals who were Outside Labour Force 

Aged 15 Years and above in Palestine by Sex, Reason and Age, 2019

 Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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العسر
السجسهع
Total

Malesذكهر

6.626.652.174.488.196.636.4Old/ Illالسرض/كبر الدن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعسال السشزل

84.722.72.40.10.20.050.0Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

8.750.745.525.511.73.413.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

1.31.01.62.817.255.86.8Old/ Illالسرض/كبر الدن 

31.891.792.690.275.935.265.6Housekeepingأعسال السشزل

63.92.60.80.60.10.022.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

3.04.75.06.46.89.04.9Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

3.13.25.612.636.972.314.0Old/ Illالسرض/كبر الدن 

20.883.685.277.954.820.949.7Housekeepingأعسال السشزل

71.14.30.90.50.10.029.3Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

5.08.98.39.08.26.87.0Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Sex and Reasonالجشس والدبب

 سشة فأكثر في الزفة الغربية حدب الجشس وسبب البقاء خارج القهى 15التهزيع الشدبي لألفراد خارج القهى العاممة : 71  جدول 
2019العاممة والعسر، 

Table 71: Percentage Distribution of Individuals who were Outside Labour Force Aged 

15 Years and above in the West Bank by Sex, Reason and Age, 2019

 Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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العسر
السجسهع
Total

Malesذكهر

5.027.152.574.086.096.735.2Old/ Illالسرض/كبر الدن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعسال السشزل

76.85.60.00.00.10.040.8Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

18.267.347.526.013.93.324.0Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

0.51.72.811.436.173.39.8Old/ Illالسرض/كبر الدن 

29.777.584.577.159.722.156.2Housekeepingأعسال السشزل

60.72.10.70.30.10.022.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

9.118.712.011.24.14.611.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Both Sexesكال الجشدين

2.36.311.128.656.183.518.0Old/ Illالسرض/كبر الدن 

17.763.570.555.935.812.438.2Housekeepingأعسال السشزل

67.22.70.60.30.10.028.5Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

12.827.517.815.28.04.115.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالسجسهع

Sex and Reasonالجشس والدبب

 سشة فأكثر في قظاع غزة حدب الجشس وسبب البقاء خارج القهى 15التهزيع الشدبي لألفراد خارج القهى العاممة : 72جدول 
2019العاممة والعسر، 

Table 72: Percentage Distribution of Individuals who were Outside Labour Force Aged 

15 Years and above in Gaza Strip by Sex, Reason and Age, 2019

 Age

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

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingممتحق حاليا بالتعميم

7.25.16.4Inside Labour Forceداخل القهى العاممة

92.894.993.6Outside Labour Forceخارج القهى العاممة

100100100Totalالسجسهع

Attended and Leftالتحق بالتعميم وترك

52.742.649.2Inside Labour Forceداخل القهى العاممة

47.357.450.8Outside Labour Forceخارج القهى العاممة

100100100Totalالسجسهع

Attended and Graduatedالتحق بالتعميم وتخرج

60.056.258.4Inside Labour Forceداخل القهى العاممة

40.043.841.6Outside Labour Forceخارج القهى العاممة

100100100Totalالسجسهع

Never Attendedلم يمتحق أبدا بالتعميم

6.04.95.7Inside Labour Forceداخل القهى العاممة

94.095.194.3Outside Labour Forceخارج القهى العاممة

100100100Totalالسجسهع

 Educational Attendance andااللتحاق بالتعميم والعالقة بقهة العسل

Labour Force Status

2019 سشة فأكثر في فمدظين حدب االلتحاق بالتعميم والعالقة بقهة العسل والسشظقة، 15التهزيع الشدبي لألفراد : 73جدول 
Table 73: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in 

Palestine by Educational Attendance, Labour Force Status and Region, 2019
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Regionالسشظقة

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingممتحق حاليا بالتعميم

87.948.075.3Employment Rateندبة العاممين

12.152.024.7Revised Unemployment Rateمعدل البطالة السشقح

100100100Totalالسجسهع

Attended and Leftالتحق بالتعميم وترك

86.454.676.9Employment Rateندبة العاممين

13.645.423.1Revised Unemployment Rateمعدل البطالة السشقح

100100100Totalالسجسهع

Attended and Graduatedالتحق بالتعميم وتخرج

84.355.272.7Employment Rateندبة العاممين

15.744.827.3Revised Unemployment Rateمعدل البطالة السشقح

100100100Totalالسجسهع

Never Attendedلم يمتحق أبدا بالتعميم

89.267.483.3Employment Rateندبة العاممين

10.832.616.7Revised Unemployment Rateمعدل البطالة السشقح

100100100Totalالسجسهع

2019 سشة فأكثر في فمدظين حدب االلتحاق بالتعميم ومركبات القهى العاممة والسشظقة، 15التهزيع الشدبي لألفراد : 74جدول 
Table 74: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Components and Region, 2019

 Educational Attendance and Labourااللتحاق بالتعميم والعالقة بقهة العسل

Force Components
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Region المنطقة

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

0.10.30.1Unpaid Trainee Workالستدرب غير مدفهع األجر

0.81.41.0Volunteer Workالعسل التطهعي

2.01.51.8Own- Use Production Workاالنتاج لالستهالك الذاتي

العسل الخدماتي غير مدفهع األجر 
لدى أسرته

99.399.299.3Own- Use Providers of Service for Family 

Region المنطقة

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Unpaid Traineeالستدرب غير مدفهع األجر

14-10.07.35.41-14
24-155.018.915.315-24

34-2560.90.016.025-34

35+34.173.863.335+

100100100Totalالسجسهع

Volunteerالعسل التظهعي

14-177.035.957.61-14
24-1511.423.717.215-24

34-255.212.08.425-34

35+6.428.416.835+

100100100Totalالسجسهع

Own- Use Productionاالنتاج لالستهالك الذاتي

14-159.398.569.71-14
24-1514.01.510.615-24

34-259.20.06.725-34

35+17.50.013.035+

100100100Totalالسجسهع

Own- Use Providers of Service for Familyعسل خدماتي غير مدفهع األجر لدى 

14-183.377.281.31-14
24-156.514.39.115-24

34-256.35.05.925-34

35+3.93.53.735+

100100100Totalالسجسهع

2019 سشة فأكثر السذاركين في االنذظة غير مدفهعة األجر من فمدظين حدب نهع الشذاط والسشظقة، 15ندبة األفراد : 75جدول 

Table 75: Percentage of Individuals Aged 15 Years and above who Participated in Unpaid 

Activities from Palestine by Type of Unpaid Activity and Region, 2019

Type of Unpaid Activity and Number of 

Hours

 سشة فأكثر السذاركين في االنذظة غير مدفهعة األجر من فمدظين حدب نهع الشذاط وعدد ساعات 15التهزيع الشدبي لألفراد : 76جدول 
2019العسل االعتيادية االسبهعية التي قزاها في الشذاط والسشظقة، 

Table 76: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and above who Participated in 

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

Spent in the Activity and   Region, 2019

نهع الشذاط غير مدفهع األجر وعدد 
الداعات

Type of Unpaid Activity نهع الشذاط غير السدفهع األجر
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Sexالجنس

كال الجشديناناثذكهر
MalesFemalesBoth Sexes

18.237.627.7West Bankالزفة الغربية

39.844.642.2Gaza Stripقطاع غزة

26.740.433.4Palestineفمدظين

Sexالجنس

كال الجشديناناثذكهر
MalesFemalesBoth Sexes

1.21.01.2West Bankالزفة الغربية

1.42.71.7Gaza Stripقطاع غزة

1.31.71.4Palestineفمدظين

Table 78: Percentage of Individuals Aged 15 Years and above who were Attending a 

Vocational Training Course during the Last 12 Months from Palestine by Region and  

Sex, 2019

Regionالسشظقة

2019التدريب من فمدظين حدب السشظقة والجشس، /  سشة ليدها في العسل والتعميم24-15ندبة الذباب : 77جدول 
Table 77: Percentage of Youth Aged 15-24 Years who were not in Employment, 

Education/Training from Palestine by Region and Sex, 2019

Regionالسشظقة

 الذهر الساضي من فمدظين حدب السشظقة 12 سشة فأكثر السمتحقين بدورات تدريب مهشي خالل 15ندبة االفراد : 78جدول 
2019والجشس، 

121



 PCBS :Labour Force Survey, 2019 2019مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

Region المنطقة

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

14-101.40.61.010-14

17-159.52.76.715-17

4.31.33.0Totalالسجسهع

Region المنطقة

فمدظينقطاع غزةالزفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكهر

24.237.526.6Currently Attendingممتحق حاليا

Currently Not Attending 75.862.573.4غير ممتحق حاليا

100100100Totalالسجسهع

Femalesإناث

74.3Currently Attending-73.1ممتحق حاليا

Currently Not Attending 25.7-26.9غير ممتحق حاليا

100Total-100السجسهع

Both Sexesكال الجشدين

25.637.827.8Currently Attendingممتحق حاليا

Currently Not Attending 74.462.272.2غير ممتحق حاليا

100100100Totalالسجسهع

2019 سشة من فمدظين حدب العسر والسشظقة، 17-10ندبة االطفال العاممين : 79جدول 
Table 79: Percentage of Employed Children Aged 10-17 Years from Palestine by Age and 

Region, 2019

Table 80: Percentage Distribution of Employed Children Aged 10-17 Years from Palestine 

by Sex, Educational Attendance and Region, 2019

Sex and Educational Attendanceالجشس وااللتحاق بالتعميم الشغامي

Age العسر

2019 سشة من فمدظين حدب الجشس وااللتحاق بالتعميم الشغامي والسشظقة، 17-10التهزيع الشدبي لالطفال العاممين : 80جدول 
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التقدير الخطأ المعياري الخطأ الندبي أثر ترميم العينة عدد المذاهدات

Estimate Standard Error Lower األدنى Upper  األعلى Relative 

Error
Design Effect

% % % %  CV DEFF

In the Labour Force by Sex داخل القوى العاملة حسب الجنس  33,449  2.2  0.6  44.8  43.8  0.3  44.3
Males ذكهر  26,507  2.9  0.6  70.6  69.1  0.4  69.9
Females اناث  6,942  3.7  2.1  18.8  17.3  0.4  18.1
Employed by Sex العاملون حسب الجنس  24,872  4.4  0.7  75.6  73.7  0.5  74.7
Males ذكهر  20,761  4.1  0.6  79.6  77.7  0.5  78.7
Females اناث  4,111  2.8  1.7  60.8  56.8  1.0  58.8
Employed by Industry العاملون حسب النشاط االقتصادي
Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing الزراعة والحراجة والريد وصيد األسماك  1,955  10.4  8.0  7.1  5.2  0.5  6.1
Mining, Quarrying & Manufacturing التعدين والمحاجر والرناعة التحهيلية  3,007  4.7  3.6  13.2  11.4  0.4  12.3
Construction البناء والتذييد  4,031  7.9  3.8  18.7  16.1  0.7  17.4
Commerce, Hotels and Restaurants التجارة والمطاعم والفنادق  5,294  4.8  2.5  23.7  21.5  0.6  22.6
Transportation, Storage & Communication النقل والتخزين واالتراالت  1,433  2.8  4.2  6.3  5.4  0.2  5.8
Services and other Branches الخدمات والفروع األخرى  9,092  4.9  1.9  37.2  34.5  0.7  35.8
Employed by Occupation     العاملون حسب المهنة
Legislators, Senior Officials and Managers المذرعهن ومهظفه اإلدارة العليا  723  2.4  5.3  3.5  2.9  0.2  3.2
Professionals, Technicians and Clerks الفنيهن والمتخررهن والكتبة  7,009  5.5  2.3  29.7  27.1  0.7  28.4
Service, Shop and Market Workers العاملهن في الخدمات والباعة في األسهاق  4,548  3.6  2.5  19.6  17.7  0.5  18.6
Skilled Agricultural & Fishery Workers العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك  995  12.1  11.9  4.1  2.6  0.4  3.3
Craft and Related Trade Workers العاملهن في الحرف وما إليها من المهن  4,802  4.0  2.5  21.1  19.1  0.5  20.1
Plant, Machine Operators and Assemblers مذغله اآلالت ومجمعهها  2,231  3.2  3.5  9.8  8.5  0.3  9.1
Elementary Occupations المهن األولية  4,504  4.1  2.8  18.3  16.5  0.5  17.3

أخطاء المعاينة: 1ملحق 
Appendix 1: Sampling Errors

Variable Categories

Confidence Interval% 95فترة الثقة 

 Number ofالمتغير وفئات االجابة

Observations
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التقدير الخطأ السعياري الخطأ الشدبي أثر ترسيم العيشة عدد السذاهدات
Estimate Standard Error Lower األدنى Upper  األعلى Relative Error Design Effect

% % % %  CV DEFF

Employed by Employement Status العاملون حسب الحالة العملية
Employer رب عسل  1,466  3.1  4.2  7.1  6.0  0.3  6.5
Self Employed يعسل لحدابه  4,715  2.6  2.1  18.9  17.4  0.4  18.1
Wage Employee مدتخدم بأجر  17,536  4.7  0.9  72.6  70.2  0.6  71.4
Unpaid Family Member عزو أسرة بدون أجر  1,095  5.4  7.2  4.5  3.4  0.3  4.0
Unemployement by Sex العاطلون عن العمل حسب الجنس  8,577  4.4  1.9  26.3  24.4  0.5  25.3
Males 21.3  V ذكور  5,746  4.1  2.3  22.3  20.4
Females اناث  2,831  2.8  2.4  43.2  39.2  1.0  41.2
Outside Labour Force by Sex خارج القوى العاملة حسب الجنس  44,054  2.2  0.5  56.2  55.2  0.3  55.7
Males ذكور  12,539  2.9  1.3  30.9  29.4  0.4  30.1
Females اناث  31,515  3.7  0.5  82.7  81.2  0.4  81.9

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 adopted the resolution of the ICLS19
th

, where the 

concept of employment was narrowed. Also the reference period seeking work was expanded to 

four weeks. 

 

3. Following ILO technical assessment mission in 2018, PCBS implemented revisions to the 

concepts and definitions underpinning labour underutilization statistics, which PCBS will release 

as of the first quarter of 2019. These methodological changes were carried out in order to fully 

bring PCBS statistics in line with the latest international standards pertaining to labour 

underutilization statistics, established by the 19
th

 International Conference of Labour Statisticians 

(ICLS, 2013). The following indicators were recommended by the 19
th

 ICLS for measuring labour 

underutilization comprehensively: 
 
(1) Unemployment rate (LU1); the concept of the unemployed was narrowed to include only those 

who didn't work during the reference period, but sought seriously for work and have the welling 

and ability to work. People who didn't seek work during the last four weeks preceding the 

interview were excluded from the definition because they will start work in the near future 

(Waiting employers reply, have already made arrangements for self-employed, who are waiting 

for work permits to work in Israel and the Israeli settlements, or have already found work to start 

later), while they were previously included in the definition of the unemployed. 

 (2) Combined rate of revised unemployment and underemployment (LU2); 

 (3) Combined rate of revised unemployment and potential labour force (LU3), including 

discouraged jobseekers; and  

(4) Composite measure of labour underutilization (LU4); refers to the mismatches between labour 

supply and demand which include: 1. Unemployment rate 2.Time-related underemployment. 3. 

Potential labour force. 
 

By adopting the latest standards and the full set of labour underutilization indicators, PCBS 

statistics will provide a more detailed picture of the different forms of labour underutilization in 

the Palestinian labour market. One important implication is that PCBS is now applying the strict 

unemployment measure called for in the 19
th

 ICLS, 2013 resolution (LU1). Discouraged 

jobseekers – those persons classified as: (1) available for work; (2) not seeking work currently; 

and (3) having sought work during the past six months – are no longer included in PCBS 

unemployment estimates. This caused  lower estimated unemployment and labour force 

participation rates. The other measures of labour underutilization listed above will be calculated 

and disseminated by PCBS alongside the strict LU1 unemployment rate in order to provide a more 

comprehensive view of different forms of labour underutilization in Palestine. 
 

For the West Bank, adoption of the strict unemployment rate (LU1) measure caused only a small 

change in the unemployment estimate, while for Gaza Strip, there is a much larger change. The 

reason for the large difference in Gaza Strip is that discouragement is widespread – a large number 

of persons who were previously classified as unemployed are actually discouraged jobseekers. 

These individuals were previously seeking work and are still available to work, but are no longer 

actively seeking for a job. Large numbers of discouraged jobseekers in conjunction with a high 

rate of unemployment reflects the severe labour market distress in Gaza Strip. With little hope to 

find employment, many jobseekers are giving up on their search for work. 
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Introduction 
 

PCBS is pleased to present the twenty fifth 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, revised 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.  Accordingly,  these data are supported with information on other 

aspects of the economy , which in return, provided, all together, 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. 

 
 

 

 

 

May, 2020                 Dr. Ola Awad 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Concepts, Indicators and Classifications 
 

1.1 Concepts and Indicators  

The following statistical concepts and indicators are defined in accordance with the glossary 

and guide issued by PCBS and certified based on the latest international recommendations in 

statistics and consistent with the international systems. 
 

Household: 
One person or a group of individuals 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. 
 

Man Power: 

All individuals aged 15 years and above. 
 

Labor Force Participation Rate (indicator): 

It is the indicator that measures the size of individuals (15 years and above) who fulfill the 

requirements for inclusion among the employed or the unemployed individuals. 
 

Employed Individual: 
Individuals 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 individuals are classified according to employment status as follows: 

1. Employer: 

A person who works in an establishment that totally or partially belongs to him/her and 

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

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 works in an establishment that totally or partially belongs to him/her 

(partner) and does not hire any wage employees.  This includes self-employed individuals 

who work to their own-selves outside establishments. 

3. Paid-employed (wage employee): 

An individual who works for a public or private employer or under its supervision and 

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

item includes individuals employed in governmental, non–governmental and private 

institutions along with those employed in a household enterprise in return for a specific 

remuneration. 

4. Unpaid family member:  

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

person living in the same household. 
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Percentage of Employed (indicator): 

It is an indicator that measures the size of individuals 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 Employment (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of individuals 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): 

It is an indicator that measures the percentage of individuals 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, and who were available to work additional hours if 

they were given an opportunity for additional work. 

 

Unemployed (Revised ILO Standards ICLS-19
th

): 

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and above who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the last four weeks by one of the following methods: newspaper, 

registered at employment office, ask friends or relatives or any other method, where 

discouraged jobseekers  are persons classified as: (1) available for work; (2) not seeking work 

currently; and (3) having sought work during the past six months are excluded. 

 

Potential labour force:  

All persons aged 15 years and above who, during the reference period, were neither in 

employment nor in unemployment. Those individuals were considered as either: 

1. Unavailable jobseekers: 
All persons aged 15 years and above who, during the reference period, carried out 

activities to seek employment were not currently available. 

2. Available potential jobseekers: 
All persons aged 15 years and above who, during the reference period, were currently 

available but did not carry out activities to seek employment. 

3. Willing potential jobseekers: 

All persons aged 15 years and above who, during the reference period, did not carry out 

activities to seek employment and were not currently available but want employment. 

 

Labour underutilization:  

It refers to mismatches between labour supply and demand which includes: 

 1. Unemployment rate     2. Time-related underemployment   3. Potential labour force 

 

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: 

It is the main work of the enterprise based on the (ISIC) and that contributes by the large 

proportion of the value added whenever more than one activity exists in the enterprise. 
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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): 

It is an indicator that measures the size of individuals who were not employed or unemployed 

during the reference period and hence are not currently active because of attendance at 

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

reasons 

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

It is an index that measures individuals who are outside labor force due to study or 

training from all individuals aged 15 years and above who are classified outside labor 

force. 

 Percentage of  Individuals outside labor force due to housekeeping (indicator): 

It is an index that measures individuals who are outside labor force due to housekeeping 

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

 Percentage of Ill/old Outside the Labor Force (indicator): It is an index that measures 

old and ill individuals who are outside labor force due to old age and illness from all 

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

Years of Schooling Completed: 

For individuals 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 ongoing educational year. Educational 

training courses are not included among the years of regular study. 
 

Average Weekly Working Hours (indicator): 

It is an indicator that measures the actually weekly work hours during normal period of work. 

It is measured by two ways: 

A. Normal hours work: 

Total number of hours in the permanent or temporarily jobs 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): 

It is an indicator that measures the number of days spent at work during the month, excluding 

weekends, holidays, sick and other paid or unpaid leaves. 
 

Average Daily Wage for Paid Employee (indicator): 

It is an indicator that measures net cash wage paid to wage employees for time worked or 

work done together with remuneration for time not worked, such as annual paid leave and 

other paid leave or holidays. 
 

Income: 

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

week, a month or a year. 

 
 



PCBS: Palestinian Labour Force Survey 2019 - Annual Report 
 

[   ] 24 

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

It is an indicator that measures the percentage of individual who provided service mainly for 

themselves and their families, including  purchasing goods and household accounting, 

preparing meals, cleaning and arranging the house and garden, waste disposal, baby care and 

teaching and taking them to public places, caring for elderly, maintenance and improvement 

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

Percentage of Volunteer work (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of persons in voluntary work who 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 the volunteer is a member, in which transportation allowance, meals or gifts that 

offered to the volunteer are not considered as wage and unpaid work required as part of 

education or training programmers are excluded from volunteer work 

 

Percentage of Own-use production work (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of persons 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): 

It is an indicator that measures the percentage of persons 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, allowance, 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 

ILO: International Labour Organization 

 

1.2 Classifications  

Classifications used in the process of collection and processing of statistical data that are 

adopted by PCBS according to the international standards and in line with the Palestinian 

privacy. 
 

1. The Palestinian Standard Classification of Scientific Specialty (ISCED 2011) in 

accordance with the Palestinian privacy. 

2. Palestinian Occupational Classification (ISCO-08) in accordance with the Palestinian 

privacy. 

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

accordance with the Palestinian privacy. 

4. International Classification of Time Use Activities (ICATUS) in accordance with the 

Palestinian privacy. 

5. National and Country Manual 2007 (CCC) in accordance with the Palestinian privacy. 
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Chapter Two 

 

Main Findings 
 

2.1 Labour Force Participation (ILO Standards) 

The results indicated that labour force participation rate among individuals aged 15 years and 

above reached 44.3% in 2019, where males' participation rate was 69.9% and 18.1% for 

females in 2019.(See table 2) 
 

The highest labour force participation rate was among individuals aged 25-34 years by 60.7% 

(90.3% for males and 30.1% for females). The labour force participation rate for individuals 

aged 35-44 years was 56.9% (90.2% for males and 23.4% for females).  Labour force 

participation rate for individuals aged 15-24 years was 30.3% (49.4% for males and 10.3% 

for females). (See table 2) 

 
 

The labour force participation rate in the West Bank was 46.4% for individuals aged 15 years 

and above (74.4% for males and 17.4% for females).  Moreover, the results indicated that the 

labour force participation rate in Gaza Strip was 40.9% (62.3% for males and 19.2% for 

females). (See tables 3,4) 

 

2.2 Labour Force Status (ILO Standards) 

The Revised Unemployment Rate for individuals aged 15 years and above in Palestine in 

2019 was 25.3%, while the percentage of full employment in 2019 was 73.2%. (See table 2) 

 

2.3 Employment (ILO Standards) 

35.8% of employed individuals worked in the services and other branches activity in 2019, 

whereas 22.6% worked in the commerce, hotels and restaurants activity.  The main field of 

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

73.1% of females.  Commerce, hotels and restaurants sector provided job opportunities to 

about 11.1% of females in Palestine. (See table 21) 
 

In 2019, employed individuals were distributed according to place of work as 61.0% were 

employed in the West Bank compared with 25.8% employed in Gaza Strip, and13.2% were 

employed in Israel and Israeli settlements (which is 17.8% of employed individuals in the 

West Bank), while employed individuals from Gaza Strip did not have access to work in 

Israel or Israeli settlements since 2007  until the end of 2019. (See table 20) 
 

Employed individuals were distributed by employment status as follows: 71.4% wage 

employees, 18.1% self-employed, 6.5% employers and 4.0% were unpaid family members. 

(See table 28) 
 

In terms of occupation, 28.4% of employed individuals worked as professionals, technicians 

and clerks while 20.1% were employed in crafts and related trade work. Also, 18.6% were 

employed as services and sales workers and about 3.3% were employed as skilled agricultural 

workers. (See table 29) 
 

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

(Palestinian governmental sector) in Palestine was 20.7% in 2019 (36.4% in Gaza Strip and 

15.3% in the West Bank). Results also revealed that 66.1% of individuals were employed in 

the private sector in Palestine in 2019 (66.9% in the West Bank and 63.6% in Gaza Strip). 

(See table 41) 
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30.2% of wage employees in the private sector received less than the minimum wage (NIS 

1,450) in Palestine; 9.5% in the West Bank and about 24,300 wage employees with an 

average of monthly wage NIS 1,038. In Gaza Strip, the percentage of wage employees in the 

private sector who received less than minimum monthly wage was 80.4% of about 84,700 

wage employees with an average of monthly wage NIS 660. (See table 48) 
 

The average number of days worked per month was 22.2 days (22.8 for employees working in 

the West Bank, 22.7   days for those working in Gaza Strip and 19.8 days for those working in 

Israel and Israeli settlements).  Thus, the average number of hours worked per week was 41.7 

hours: 44.1 hours for employees working in the West Bank and 36.6 hours for those working 

in Gaza Strip.  Also, the average working hours per week were 41.3 hours for wage 

employees working in Israel and Israeli settlements. (See tables 42-45) 
 

Average of daily wage for wage employees in the public sector was about NIS 110.8 

(NIS120.6 in the West Bank and NIS 93.4 in Gaza Strip). The average of daily wage for 

employees in the private sector was about NIS 96.6 (NIS 118.3 in the West Bank and NIS 

44.1 in Gaza Strip(. (See table 41) 

 

2.4 Revised Unemployment (ILO Standards) 

The Revised Unemployment Rate in Palestine in 2019 was 25.3% (21.3% for males and 

41.2% for females).  Moreover, results revealed that unemployment was concentrated among 

youth aged 15-24 years reaching 40.1% (34.7% for males and 67.1% for females). (See table 

2) 
 

The Revised Unemployment Rate in the West Bank was 14.6% (12.1% for males and 25.8% 

for females). Also, the Revised Unemployment Rate among youth aged 15-24 years was 

25.1% (20.6% for males and 52.5% for females). (See table 3) 
 

In Gaza Strip, the Revised Unemployment Rate was 45.1% (39.5% for males and 63.7% for 

females). The Revised Unemployment Rate among youth aged 15-24 years was 67.4% 

(62.7% for males and 85.6% for females). (See table 4) 
 

The highest Revised Unemployment Rate in Gaza Strip governorates was in Dier Al-Balah 

Governorate 51.7%, followed by Khan Yunis Governorate with 49.2%, then Rafah 

Governorate 47.8%, and  the lowest Revised Unemployment Rate was in Gaza Governorate 

by 40.9%.  In the West Bank, the highest Revised Unemployment Rate was in Bethlehem 

Governorate by 22.9%, followed by Jenin Governorate 21.3%, then Hebron Governorate 

16.5%, and the lowest Revised Unemployment Rate was in Qalqiliya Governorate by 7.4%. 

(See table 8) 
 

Consequently, the results indicated that 0.3% of unemployed males and 0.1% of females did 

not complete one year of schooling. Conversely, about 90.2% of unemployed females and 

27.2% of unemployed males completed 13 years of schooling and above. (See table 60) 

 

2.5 Individuals Outside Labour Force (ILO Standards) 

55.7% of individuals aged 15 years and above in Palestine were outside labour force, out of 

which 30.1% for males and 81.9% for females. (See table 2) 
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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 labor market 

and employment status over time.  

 

The collection of information on economic 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. Estimating the number of employed individuals among the participants in the labor force.  

3. Analyzing labor force and classifications by sex, employment status, educational and social 

level, occupation and economic activity.  

4. Providing 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. Estimating 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, in addition to  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, direct audited rules during 

data collection stage using PC-tablet field and office coding, editing after data collection entry 

and store the data. 

 

Household Roster 

This part involves demographic characteristics about the household, like number of 

individuals in the household, date of birth, sex, educational level…etc. 
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Employment Part 

This part involves the major research indicators, where one questionnaire was filled in for 

every household member aged 10 years and above, to ensure exploring their labour force 

status and recognize their major characteristics in terms of 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 they are staying normally with their 

households in the state of Palestine during 2019. 

 

3.3.2 Sampling Frame  

The sampling frame consists of master sample which was taken from the Census 2017, where 

each enumeration area consists of buildings and housing units with average of about 150 

households in it. These enumeration areas are used as primary sampling units (PSUs) in the 

first stage of the sampling selection. 

 

3.3.3 Sample Size 

The estimated sample size in the first quarter is 7,664 households, 7,838 households in the 

second quarter, 8,040 households in the third quarter and 8,040 households in the fourth 

quarter. 

 

3.3.4 Sampling Design  

The sample of this survey is implemented periodically every quarter by PCBS since 1995, 

where this survey is implemented every quarter in the year (distributed over 13 weeks). 

The sample is a two-stage stratified cluster sample with two stages: 

First stage: selection of a stratified sample of 536 EA with (pps) method. 

Second stage: selection of a random area sample of 15 households from each enumeration 

area selected in the first stage. 

 

3.3.5 Sample Strata 

The population was divided by: 

1- Governorate (16 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 536 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, including 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 a two-stage stratified 

cluster sample. In the first stage, we calculated the weight of enumeration areas depending on 

the probability of each enumeration area (a systematic random sample). Then, in the second 

stage, we calculated weight of households in each enumeration area. Initial households' 

weights resulted from product of weight of first stage and weight of second stage, while final 

households weights were obtained after adjustment of initial weights with the households 

estimates of the middle of each quarter of the year 2019 on the level of design strata 

(governorate, locality type).    

 

As for the file of the individuals aged 10 years and above, we added the final household 

weight for each individual, then we adjusted the initial individual weight with the individuals 

estimates of the middle of each quarter of the year 2019 on the level of Region (West bank, 

Gaza Strip), Sex (male, female), Five –year age groups (15 groups), then we obtained the final 

adjusted individual weight. 

 

3.4 Fieldwork Operations 
 

3.4.1 Training and Hiring   

Fieldworkers 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 
Data collection process started on 06/01/2019 and ended on 03/01/2020, where PCBS adopted 

the method of utilizing a proxy to answer the questions of the interview  on behalf of the 

individuals aged 10 years and above who were living/residents in the State of Palestine in 

2019. Data were collected using PC-tablet devices in the West Bank and Gaza Strip, while 

paper questionnaires were used in Jerusalem (J1). 

 

3.4.3 Field Editing and Supervising 

• Data collection and coordination were carried out in the field according to the pre-

prepared plan, where instructions, models and tools were available for fieldwork. 

• Editing process on the PC-Tablet was carried out through the establishment of all 

automated editing rules and the office editing on the program to cover all the required 

controls according to the specified criteria. 

• Due to the specificity of Jerusalem (J1), data were collected through paper 

questionnaires. Then, the supervisor verified the questionnaire in a formal and technical 

manner according to the pre-prepared editing rules. 

• Fieldwork was carried out by the project coordinator, supervisors and project manager to 

check the editing of questionnaires and work progress of fieldworkers. 

 

3.4.4 Office Editing and Coding 

The office editing was conducted only for Jerusalem (J1), because paper questionnaires were 

used. Then, the economic activity variable underwent coding according to the Palestinian 

Standard Industrial Classification, based on the United Nations ISIC-4. Economic activity for 

all employed and ever-employed individuals was classified and 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  
 

The questionnaire was programmed on the PC-tablet device in order to collect and store 

data, which, in return, helped in reducing data collection, editing and entry into one single 

stage. This technique requires a high skill in using the devices and an understanding of the 

questionnaire to know all the options available to obtain correct and accurate data from the 

source, where it was used in data collection of this survey in the West Bank and Gaza Strip 

excluding Jerusalem (J1). 
 

3.5.1 Data Entry Program and Editing Rules 
PCBS started data  collection since the 1

st
 quarter 2013 using the PC-tablet 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 the Information, Systems and 

Computer Directorate. At the beginning of the 1
st
 quarter 2016, data were collected by using 

PC-tablet devices in the West Bank (excluding Jerusalem (J1)) and Gaza Strip. 
 

Accordingly, using PC-tablet devices reduced the data processing stages, where fieldworkers 

collect data and then send them directly to the server, where the project manager can extract 

data at any time he/she needs. 
 

In order to work in parallel with Jerusalem (J1),a software 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 editing phase, data were cleaned by conducting internal 

tests for the outlier answers and comprehensive editing 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 finishing from checking and cleaning any errors in data, tabulation was prepared to 

extract the data results tables in abidance to the previously list for this purpose. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 
4.1 Accuracy 

The data accuracy test includes multiple aspects of the survey, most notably sampling errors 

and non-sampling errors that occur due to the staff and survey tools, as well as survey 

response rates and their most important impact on estimates. This section includes the 

following: 

 

4.1.1 Sampling Errors  

Data of this survey are affected by sampling errors due to the use of the sample and 

incomplete 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. Such errors 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 fieldworkers 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 fieldworkers 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 date of birth by the 

day and month. Thus, 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 household 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 16.6% which is very low once compared 

to the household surveys conducted by PCBS, and the refusal rate reached 3.0% which is 

relatively low percentage compared to the household surveys conducted by PCBS, and the 

reason is that  the survey's questionnaire is clear. 

 

4.1.3 Response Rate 

The survey sample consists of about 31,582 households of which 24,487 households 

completed the interview; whereas 15,574 households from the West Bank and 8,913 

households in Gaza Strip.  Weights were modified to account for non-response rate. The 

response rate in the West Bank reached 78.7% while it reached 93.1%. in Gaza Strip  
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Response, Non-Response Cases and Over Coverage 
 

No. of cases Response, Non-Response Cases and Over Coverage 

24,487 Household completed 

 Non-response cases 

447 Traveling households 

2,557 No one at home 

868 Refused to cooperate 

173 No available information 

837 Other 

 Over coverage cases 

472 Unit does not exist 

1,741 Vacant Housing unit 

31,582 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  

= 7.0%      
 

Non response rate = Total cases of non response x 100% 

                                     Net Sample size 

 = 16.6% 
 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100% - non-response rate 

                              = 83.4% 

 

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 at the end 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 during 2018 were 

logical and consistent with the monthly data in 2017 for the main indictors; labour force 

participation rate, unemployment rate, and numbers of workers in Israel and Israeli 

settlements. 
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