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 شكر وتقدير
 

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

 
بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي ، فلسطينفي   1025المسح األسري لمسح القوى العاملة لقد تم تخطيط وتنفيذ 

لعام ( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز و  دولة فلسطينلإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من 
 .(SDC)والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطين ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  1025

 
 مسؤولية من التقرير هذا محتويات أن إلى اإلشارة تجدر . االوروبي االتحاد من التقرير لهذا البيانات جمع تمويل تم

 .الفلسطينيلإلحصاء  المركزي الجهاز
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز 
(CFG)  واإلتحاد االوروبي(EU)  المسحعلى مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا. 
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 فريق العمل
 

  اللجنة الفنية   

  رئيس اللجنة سعدي المصري 
 شروق عقل 

   جعفر قدوس

   اشواق صدقة 
   نافع زهران 
   أنس أحمد 
   اية الرابي 
    

  إعداد التقرير   

 شروق عقل 
 روان ابوفرحة

  

    
    تصميم الخرائط 

 نبال اسماعيل 
 

  

    

  تدقيق معايير النشر   
   حنان جناجره 

    
  المراجعة األولية   

 سعدي المصري 
 سهى كنعان

  

   خالد أبو خالد 
    
   المراجعة النهائية   

 جواد الصالح 

 محمد قاللوة
  

    
  اإلشراف العام   

  رئيس الجهاز عال عوض 
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 تنويه للمستخدمين
 

 .في الجداول تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية (-)اإلشارة  .3
 

منظمة العمل الدولية وفق توصيات المؤتمر الدولي التاسع  تم استخدام المعيار المتبنى من 1035العام من بداية  .1
تم أيضا تمديد فترة البحث عن العمل لألفراد العاطلين عن و  ،يق مفهوم العمالةيحيث تم تض، عشر إلحصائيي العمل

 .أسابيع التى تسبق اسبوع الزيارة 4العمل الى 
 
هي تقديرات مبنية على نتائج التعداد العام للسكان  1035 -1000لألعوام ( 3)األعداد الواردة في جدول رقم  .1

 .1007والمساكن والمنشآت 
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 اتقائمة المحتوي
 

 الصفحة  الموضـوع

   

 31 قائمة الجداول 
 21 المقدمة 
   

 12 الرئيسيةالنتائج  :األولالفصل 
 11 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)نسبة القوى العاملة المشاركة  3.3 
 27 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)العالقة بقوة العمل  ..1 
 28 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)العاملون  ..1 
 37 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)البطالة  ..4 
 38 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)األفراد خارج القوى العاملة  ..5 

   

 41 والجودة المنهجية :الثانيالفصل 
 41 استمارة المسح 3.1 
 41 البيانات التعريفية 1.1.2 

 41 السيطرة النوعية 2.1.2 

 41 سجل األسرة 3.1.2 

 41 قسم العمالة 4.1.2 

 41 اإلطار والعينة  1.1 
 41 (الدراسةمجتمع )  الشمول 3.1.1  

 42   المعاينةإطار  1.1.1  
 42 حجم العينة 1.1.1  
 42 تصميم العينة 4.1.1  
 42 دورية العينة5.2.2   

 42 حساب االوزان 1.1 
 43 العمليات الميدانية 4.1 
 43 نيالتدريب والتعي 3.4.1       
 43 الترميز 1.4.1       
 44 معالجة البيانات 5.1 
 44 دقة البيانات 2.1 
 44 األخطاء اإلحصائية 3.2.1        
 44 األخطاء غير اإلحصائية 1.2.1        
 45 االستجابة وعدم االستجابةنسب  1.2.1        
 46 قابلية المقارنة 7.1 
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 الصفحة  الموضـوع

 47 إعادة المقابلة 0.1 
 47 إجراءات ضبط الجودة 2.1 
 47 مالحظات فنية أخرى 30.1 
   

 49 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث
   

 53 المراجع 
   

 55 الجداول 
 

  

 221 ملحق 
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  قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والجنس والعالقة بقوة  35التوزيع النسبي لألفراد  :2جدول 

 1035 -1000العمل، 
57 

   

  سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة 35التوزيع النسبي لألفراد  :1جدول 
 1035العمل، 

60 

   

سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة  35التوزيع النسبي لألفراد  :2جدول 
 1035العمل، 

61 

   

سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة  35التوزيع النسبي لألفراد  :6جدول 
 1035العمل، 

62 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  35التوزيع النسبي لألفراد  :5جدول 
 1035والعالقة بقوة العمل، 

63 

   

سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات  35التوزيع النسبي لألفراد  :6جدول 
 1035الدراسية والعالقة بقوة العمل، 

64 

   

سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  35التوزيع النسبي لألفراد  :1جدول 
 1035والعالقة بقوة العمل، 

65 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والعالقة بقوة  35التوزيع النسبي لألفراد  :1جدول 
 1035العمل والجنس، 

66 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس  35نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد  :1جدول 
  1035 -1000والعمر، 

67 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد  35نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد  :20جدول 
 1035 -1000السنوات الدراسية، 

68 

   

سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس  35التوزيع النسبي لألفراد  :22جدول 
 1035وعدد السنوات الدراسية والعمر، 

69 

   

سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حسب  35التوزيع النسبي لألفراد  :21جدول 
 1035 الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر،

70 

   

سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة حسب  35التوزيع النسبي لألفراد  :13جدول 
 1035الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، 

71 

   

سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس  35التوزيع النسبي لألفراد  :26جدول 
 1035الزواجية والعمر، والحالة 

72 
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 الصفحة  الجدول
سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حسب  35التوزيع النسبي لألفراد  :25جدول 

 1035الجنس والحالة الزواجية والعمر، 
72 

   

سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة حسب  35التوزيع النسبي لألفراد  :26جدول 
 1035الجنس والحالة الزواجية والعمر، 

73 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس  35نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد  :21جدول 
 1035-1000والمحافظة، 

74 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب  35معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  :21جدول 
 1035-1000الجنس والمحافظة، 

77 

   

نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  :21جدول 
        اللجوء ونوع التجمع السكانيسنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة وحالة  35

 1035والجنس، 

80 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل،  35التوزيع النسبي للعاملين  :10جدول 
1000-1035 

81 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  35التوزيع النسبي للعاملين  :12جدول 
1000-1035 

84 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي  35التوزيع النسبي للعاملين  :11جدول 
 1035ومكان العمل، 

85 

   

 :12جدول 
 

سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي  35التوزيع النسبي للعاملين 
 1035ومكان العمل، 

86 

   

         سنة فأكثر من قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي 35النسبي للعاملين التوزيع  :16جدول 
 1035، الجنسو 

87 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  35التوزيع النسبي للعاملين  :15جدول 
 1035ومكان العمل، 

88 

   

حسب الجنس وعدد السنوات  الضفة الغربية سنة فأكثر من 35التوزيع النسبي للعاملين  :16جدول 
 1035الدراسية ومكان العمل، 

89 

   

   حسب عدد السنوات الدراسية قطاع غزة سنة فأكثر من 35التوزيع النسبي للعاملين  :11جدول 
 1035 ،الجنسو 

90 

   

 :11جدول 
   العمليةسنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والحالة  35التوزيع النسبي للعاملين 

 1035والجنس، 
91 

   

 :11جدول 
               سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة 35التوزيع النسبي للعاملين 

 1035ومكان العمل، 
92 
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 الصفحة  الجدول
سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي  35التوزيع النسبي للعاملين  :20جدول 

 1035والمحافظة، 
93 

   

سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمحافظة والنشاط  35التوزيع النسبي للعاملين  :22جدول 
 1035االقتصادي، 

94 

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي  35التوزيع النسبي للعاملين  :21جدول 
 1035وعدد السنوات الدراسية، 

95 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات  35التوزيع النسبي للعاملين  :22جدول 
 1035الدراسية، 

96 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات  35التوزيع النسبي للعاملين  :26جدول 
 1035الدراسية، 

97 

   

سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد  35التوزيع النسبي للعاملين  :25جدول 
 1035السنوات الدراسية، 

98 

   

سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات  35التوزيع النسبي للعاملين  :26جدول 
 1035الدراسية، 

99 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد  35التوزيع النسبي للعاملين  :21جدول 
 1035السنوات الدراسية، 

100 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة  35التوزيع النسبي للعاملين  :21جدول 
 1035العملية، 

101 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي  35التوزيع النسبي للعاملين  :21جدول 
 1035وساعات العمل األسبوعية الفعلية، 

102 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وساعات العمل  35التوزيع النسبي للعاملين  :60جدول 
 1035األسبوعية الفعلية، 

103 

   

سنة فأكثر من  35التوزيع النسبي للعاملين ومعدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر  :62جدول 
 1035-1000فلسطين حسب المنطقة والقطاع، 

104 

   

 :61جدول 
 

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين 
          سنة فأكثر من جميع المناطق حسب الجنس والنشاط  35األجر  معلومي

 1035االقتصادي، 

105 

   

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين  :62جدول 
 1035االقتصادي،  سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط 35معلومي األجر 

106 
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 الصفحة  الجدول
معــدل ســاعات العمــل األســبوعية وأيــام العمــل الشــهرية واألجــرة اليوميــة بالشــيكل للمســتخدمين  :44جدول 

 1035سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  35معلومي األجر 
107 

   

بالشيكل للمستخدمين معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية  :65جدول 
سنة فأكثر في إسرائيل والمستوطنات حسب الجنس والنشاط  35معلومي األجر 

 1035االقتصادي، 

108 

   

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين  :66جدول 
 1035-1000 سنة فأكثر من فلسطين حسب مكان العمل، 35معلومي األجر 

109 

   

سنة فأكثر في فلسطين  35معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر  :61جدول 
 1035-1000، (ال تشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات)حسب المنطقة والمحافظة 

221 

   

بالشيكل وعدد عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ومعدل األجر الشهري  :61جدول 
شهريًا أقل من الحد األدنى المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا 

ال تشمل العاملين في اسرائيل )في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والجنس  لألجر
 1035، (والمستوطنات

113 

   

من فلسطين حسب النشاط  الخاص معدل الدخل الشهري بالشيكل للعاملين لحسابهم :49جدول 
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 المقدمة
 

فـــي برنـــامج مســـح القـــوى العاملـــة  الحـــادي والعشـــرين يســـر الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني أن يقـــدم التقريـــر الســـنوي
الفلســـطيني، الـــذي ينفـــذه الجهـــاز بصـــورة منتظمـــة ومتواصـــلة للوقـــوف علـــى التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى المؤشـــرات األساســـية 

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

 .الفلسطينية
 

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

 .احتياجات المجتمع الفلسطيني
 

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

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

لقــي الضــوء علــى مشــاركة كــل مــن الــذكور وي 1035عــام  فلســطينيركــز التقريــر علــى دراســة القــوى العاملــة الفلســطينية فــي 
فــي القــوى العاملــة، ويــدرس أوضــاع العــاملين بالتفصــيل مــن حيــث ( ســنة فــأكثر 35األفــراد )واإلنــاث المنتســبين للقــوة البشــرية 

يركـز التقريـر علـى دراسـة كمـا .  العدد والجنس والعمر والنشاط االقتصادي والمهنة والحالة العملية وغير ذلـ  مـن المؤشـرات
 األفـراد الخـارج القـوى العاملـةدراسـة  إلىباإلضافة .  البطالة وأهم سمات العاطلين عن العمل والخصائص التي يتصفون بها

 .  وأهم السمات والخصائص التي يتصفون بها
 

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

 .تحكم أسس التشغيل واألداء في السوق
 

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

 
 

 واهلل نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح
 

 
 عال عوض 1026، نيسان

 رئيس الجهاز 
 



1025 :االطار العام للقوى العاملة في قطاع غزة 1025 :االطار العام للقوى العاملة في الضفة الغربية                                                                  1025 :فلسطيناالطار العام للقوى العاملة في                     
 ( العدد بااللف)                                                                                                           (العدد بااللف)                                                                                                                           ( االلفالعدد ب)                           

 

(1025منتصف )مجموع السكان   
4,682 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 25 ) 

2,836 

 (%60.6) 

 خارج سن العمل
( سنة 25أقل من  ) 

1,648 
(%4.94) 

 

داخل القوى 
 العاملة
1,299 

(45.8)% 
 

خارج القوى 
 العااملة
1,537 

(54.2)% 

 

عاطلون 
 عن العمل

336 

 (25.9)% 
 

 عاملون

963 
(74.1)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
709 

(%46.1) 

 الدراسة
502 

(32.6)% 
 

 المرض/كبار السن 

199 

(13.0)% 
 

 أخرى
127 

(8.3)% 

عمالة 
 ناقصة

متصلة 
 بالوقت

38 
(2.9)%* 

 عمالة تامة

925 

(2291)%* 
 

(1025منتصف )مجموع السكان   

2,862 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 25 ) 

1,798 
(%8196) 

 

 خارج سن العمل
( سنة 25أقل من  ) 

1,064 
(%4291) 

 
 

داخل القوى 
 العاملة
 828 

(46.1)% 
 

خارج القوى 
 العااملة
970 

(53.9)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
440 

(%45.3) 

 الدراسة
296 

(30.5)% 

 المرض /كبار السن 
130 

(13.4)% 
 

 أخرى
104 

(10.8)% 

 عاملون
685 

(%82.7) 
 

عاطلون 
 عن العمل

143 
 (17.3)% 
 

 تامة     عمالة 

662 
(79.9)%* 

 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
  بالوقت

23 
(2.8)%* 

(1025منتصف )مجموع السكان   
1,820 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 25 ) 

1,038 
(%57.0) 

 خارج سن العمل
( سنة 25أقل من  ) 

782 

(43.0)% 
 
داخل القوى  

  العاملة
471 

 (45.3)% 
 

 عاملون

278 
(59.0)% 
 

عاطلون 
 عن العمل

193 
(41.0)% 
 

 عمالة تامة

263 
(55.9)%* 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
  بالوقت

  

15 

(3.1)%* 

خارج القوى 
 العااملة
567 

 (54.7)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
269 

(%47.5) 
 

 الدراسة
206 

(36.3)% 
 

 المرض/ كبار السن 

69 
 (12.3)% 

 أخرى
23 

(%3..) 

 .تم احتساب النسبة من األفراد داخل القوى العاملة .*
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 األوللفصل ا
 

 لنتائج الرئيسيةا
 

 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) نسبة القوى العاملة المشاركة  1.1
حافظت على نفس المستتوى لعتا  قد  سنة فأكثر 51لألفراد  فلسطينينت نتائج المسح بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في ب

مجمتو  التذكور نتمن  متنوقد أشارت النتائج بأن نسبة مشاركة الذكور في القتوى العاملتة .  %2154بنسبة  3152و 3151
مشتتاركة اانتتا  فتتي  نستتبةكمتتا بل تتت  ،3152فتتي العتتا  % 1551مقارنتتة متت   3151فتتي عتتا  % 15.9ستتن العمتتل قتتد بل تتت 

 (.9ي جدول /أنظر) .3152في العا  % 5952مقارنة م   3151في العا   %59.5العاملة  القوى
 

 2015 –2000 ،حسب الجنس سنة فأكثر 11لألفراد نسبة القوى العاملة المشاركة  

 
 سنة 22–31سجلت للفئة العمرية  3151النتائج بأن أعلى نسبة مشاركة للقوى العاملة في عا   أظهرتلى صعيد آخر، ع

بواق  % 59.0والتي بل ت  سنة 22-21العمرية  الفئةلالنا ، يليها % 25.5للذكور و% 9151بواق  % 15.2حي  بل ت 
بواق   ،%32.7سنة  32-51القوى العاملة للفئة العمرية نسبة المشاركة في  بل تو  ،لإلنا % 24.4للذكور و% 92.5
 (.3ي جدول /أنظر). لإلنا % 11.6للذكور و% 52.9
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 2015 ،سوالجن الفئة العمريةحسب  سنة فأكثر 11لألفراد نسبة القوى العاملة المشاركة  

 
 2015 -0212 ،حسب المنطقة سنة فأكثر 11لألفراد القوى العاملة المشاركة نسبة 

 
، فقد بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة 2015ما على صعيد نسبة القوى العاملة المشاركة على مستوى المنطقة عا  أ

% 18.7للذكور مقابل % 72.7أكثر بواق  فسنة  51من مجمو  األفراد % 46.1المشاركة في النفة ال ربية قد بل ت 
 .لإلنا % 19.7للذكور مقابل % 70.4بواق  % 45.3لإلنا ، في حين بل ت نسبة القوى العاملة المشاركة في قطا  غزة 

 (.4-3ي جدول /أنظر)
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 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) العالقة بقوة العمل  0.1
حي   ،2014في العا  % 26.9مقارنة م   2015في العا  % 25.9 في فلسطين سنة فاكثر 51لألفراد  البطالة معدل بلغ
، أما بالنسبة لإلنا  فقد بل ت 2014في العا   %23.9مقارنة م   2015في العا  % 22.5 بين الذكورالبطالة  معدلبلغ 

 .2014في العا   %38.4مقارنة م   2015في العا  % 39.2
 

للذكور % 1252، بواق  %1553من القوى العاملة المشاركة  2015ناحية أخرى بل ت نسبة العمالة التامة في العا   من
بين الذكور مقابل % 1454ق  ابو  ،3152ي عا  ف% 1151بل ت نسبة العمالة التامة  لإلنا ، في حين %1951مقابل 
 (.3ي جدول /أنظر). لإلنا  1455%

 
 0211 -0212 ،حسب العالقة بقوة العمل سنة فأكثر 11لألفراد القوى العاملة النسبي للمشاركين في توزيع ال

 

متتا علتتى صتتعيد التوزيتت  النستتبي للقتتوى العاملتتة حستتش المنطقتتة، فقتتد أشتتارت النتتتائج بتتأن القتتوى العاملتتة المشتتاركة فتتي النتتفة أ
البطالة  معدلبلغ ، و بطالة% 51.2عمالة مقابل % 4351حسش العالقة بقوة العمل بواق   3151ال ربية توزعت خالل عا  

.  بتين اننتا  المشتاركات فتي القتوى العاملتة% 31.1و ن فتي القتوى العاملتةبين التذكور المشتاركي% 51.1في النفة ال ربية 
بين % 2159البطالة في قطا  غزة نسبة  تبل و  ،بطالة% 25.1عمالة مقابل % 19.1أما في قطا  غزة فقد كانت النتائج 

            .3151فتتتتتتتي العتتتتتتتا  بتتتتتتتين اننتتتتتتتا  المشتتتتتتتاركات فتتتتتتتي القتتتتتتتوى العاملتتتتتتتة % 1951والتتتتتتتذكور المشتتتتتتتاركين فتتتتتتتي القتتتتتتتوى العاملتتتتتتتة 
 (.2-2ي جدول /أنظر)
 

 0211 ،والمنطقة حسب العالقة بقوة العمل سنة فأكثر 11لألفراد القوى العاملة  النسبي للمشاركين فيتوزيع ال
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  (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) العاملون ..3
متتن العتتاملين متتن فلستتطين يعملتتون فتتي قطتتا  الختتدمات والفتترو  األختترى  %21.2بتتأن  3151 ا بينتتت نتتتائج المستتح فتتي العتت

، فتتتي حتتتين كتتتان قطتتتا  البنتتتال والتشتتتييد متتتن القطاعتتتات التتتتي المطتتتاع  والفنتتتاد و يعملتتتون فتتتي قطتتتا  التجتتتارة % 31.1مقابتتتل 
.  3111فتتتي العتتتا  % 5952 مقابتتتل، 3151فتتتي العتتتا  % 51.1 حتتتتى احن حيتتت  بل تتتت النستتتبة 3111تنتتتررت منتتتذ العتتتا  

والصتتيد  الزراعتتة وتالهتتا قطتتا عتتامالت، ال النستتال متتن% 13.9 وظفتتتوتبتترز النتتتائج بتتأن أنشتتطة الختتدمات والفتترو  األختترى 
 (.35ي جدول /أنظر) .من النسال العامالت من فلسطين% 52.5 وظفحي   والحراجة وصيد األسماك

 
 0211 ،حسب الجنس والنشاط اإلقتصادي سنة فأكثر 11لألفراد لعاملين النسبي لتوزيع ال

 

في النفة ال ربية، % 1951بواق   3151حسش مكان العمل في العا   او توزعأظهرت النتائج بأن العاملين  ،من جهة أخرى
من النفة ال ربية في  ويالحظ أن نسبة العاملينفي إسرائيل والمستوطنات، % 55.1في قطا  غزة مقابل % 34.4و

في حين ل  يتمكن أي عامل ، 3152في العا  % 5155مقابل  3151 في العا % 51.1قد بل ت إسرائيل والمستوطنات 
 (.31ي جدول /أنظر) .3151حتى نهاية عا   3111منذ العا   في إسرائيل والمستوطناتمن العمل من قطا  غزة 

 
 لحسابه يعملون % 54.3و ،مستخدمون بأجر% ..14لى صعيد آخر توز  العاملون حسش الحالة العملية بواق  ع

كما توز  العاملون حسش   (.34ي جدول /أنظر) .أصحاش عمل% 1.3وأعنال أسرة بدون أجر، % 1.9الخاص، و
الخدمات والباعة في األسوا ،  عمال% 5952فنيون ومتخصصون ومساعدون وكتبة، و% 31.4المهنة الرئيسية بواق  

في تش يل احنت % 9.1، وةيعملون في المهن األولي% 5151عمال في الحرف وما إليها من المهن، و% 54.1و
بينت  كما  .مشرعون وموظفو اادارة العليا% 2.3عمال مهرة في الزراعة والصيد، في حين يعمل % 151و ،ومجمعوها
والتي تمثل  لالنا % 1359مقابل % 35.1بل ت  الذكور كفنيين ومتخصصين ومساعدين وكتبةأن نسبة العاملين النتائج 

الحرف وما إليها من المهن مقابل من العاملين الذكور يعملون في  %31.1 كما أن. العامالت النسبة األعلى بين اننا 
 (.39ي جدول /أنظر) .لالنا % 151

 

 3151في العا  % 33.1اما على صعيد العاملين حسش القطا ، فقد بل ت نسبة العاملين في القطا  العا  في فلسطين 
في .  3152في العا  % 2551مقارنة م   3151في العا  % 21.9، وفي قطا  غزة 3152في العا  % 3359مقارنة م  

 (.25ي جدول /أنظر) .3152و 3151ين في العام% 51.1حين بل ت في النفة ال ربية 
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في % 11.2مقارنة م   3151في العا  في فلسطين % 1152، فقد بل ت نسبته  ما حول العاملين في القطا  الخاصأ
، في حين بل ت في 3152في العا  % 1451مقارنة م   3151في العا  % 1255، وبل ت في قطا  غزة 3152العا  

 (.25ي جدول /أنظر) .3152في العا  % 1159مقارنة م   3151في العا  % 11.1النفة ال ربية 
 

، فقد بينت للمستخدمين بأجر الشهرية وساعات العمل األسبوعية واألجرة اليومية بالشيكلما على صعيد معدل أيا  العمل أ
ن في النفة ال ربية، يللعامل عمل يو  33.2يو  عمل، بواق   33.1النتائج بأن المعدل العا  أليا  العمل الشهرية بلغ 

أما المعدل العا  لعدد .  ئيل والمستوطناتيو  عمل للعاملين في إسرا 5955و في قطا  غزة، نيللعامل يو  عمل 33.9و
  ساعة في قطا  غزة 2155وساعة في النفة ال ربية،  2259ساعة عمل، بواق   2552ساعات العمل األسبوعية فقد بلغ 

 (.21ي جدول /أنظر). سرائيل والمستوطناتإ ساعة للعاملين في 2152و
 

 حسب للمستخدمين بأجر األسبوعية واألجر الوسيط اليومي بالشيكلمعدل أيام العمل الشهرية ومعدل ساعات العمل 
 0211 ،العمل مكان 

 

 
شتتيكل فتتي  41.4بواقتت   وزعتتتشتتيكل يوميتتا ،  42.1فتتي جميتت  المنتتاط   للمستتتخدميناألجتتر الوستتيط اليتتومي بالشتتيكل  بلتتغ

وذلتتك فتتي العتتا   إستترائيل والمستتتوطناتفتتي للمستتتخدمين شتتيكل  31151شتتيكل فتتي قطتتا  غتتزة مقابتتل  2153النتتفة ال ربيتتة، 
 (.21ي جدول /أنظر) .3151

 
من المستخدمين بأجر في القطا  الخاص في النفة ال ربية يتقانون أجرا  شهريا  أقل من الحد األدنى لألجتر أي % 3154

 محافظتةشيكال ، وكان العدد األكبتر لهتءنل المستتخدمين بتأجر فتي  56111 مستخد  بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 216111
حيتت  بلتتغ عتتدده   محافظتتة نتتابلسشتتيكال  يليهتتا  941مستتتخد  بمعتتدل أجتتر شتتهري قتتدره  53,111حيتت  بلتتغ عتتدده   الخليتتل
 مستتتخد  116511أي % 1154أمتتا فتتي قطتتا  غتتزة فقتتد بل تتت النستتبة .  شتتيكال   56122مستتتخد  بمعتتدل أجتتر قتتدره  9,111

حي  بلتغ عتدده   غزةمحافظة شيكال ، وكان العدد األكبر لهءنل المستخدمين بأجر في  122بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 
 526311حيتتت  بلتتتغ عتتتدده   شتتتمال غتتتزةمحافظتتتة شتتتيكال ، يليهتتتا  111مستتتتخد  بتتتأجر وبمعتتتدل أجتتتر شتتتهري قتتتدره  25,411

 (.24ي جدول /أنظر) .شيكال   112مستخد  بمعدل أجر شهري قدره 
 

80.8 

46.2 

200.0 

43.9 
37.1 40.4 

22.4 22.9 19.1 

0 

10 

40 

60 

80 

200 

210 

240 

260 

280 

100 

110 

 إسرائيل والمستوطنات قطاع غزة الضفة الغربية 

دل
مع

ال
 

 مكان العمل

 األجر الوسيط اليومي بالشيكل

 ساعات العمل األسبوعية

 أيام العمل الشهرية 



1025مسح القوى العاملة الفلسطينية، :  PCBS  

 22 

، فقد أشارت نتائج المسح بأن 3151في عا   ما على صعيد األجر الوسيط اليومي حسش النشاط انقتصادي ومكان العملأ
يوميتا  للعتاملين فتي  ال  شتيك 1151بلتغ  والصيد والحراجة وصيد األسماك في قطا  الزراعةللمستخدمين األجر الوسيط اليومي 

إن ان .  في إسترائيل والمستتوطناتللمستخدمين  ال  شيك 53151و ،في قطا  غزةدمين للمستخ ال  شيك 3151والنفة ال ربية، 
والنقتل والتختزين  والفترو  األخترى الختدمات يفي النفة ال ربية كان للعاملين في قطتاعللمستخدمين أعلى أجر وسيط يومي 

أعلتتى  والفتترو  األخترى فتي قطتتا  غتزة فقتد ستتجل قطتا  الختدمات للمستتتخدمين ، أمتالكليهمتا ال  شتتيك 91.3 بواقت وانتصتانت 
ستتجل أمتتا فتتي استترائيل والمستتتوطنات فقتتد   ،ال  شتتيك 2151بواقتت  قطتتا  البنتتال والتشتتييد يليتت  ، ال  شتتيك 1159بواقتت  أجتتر وستتيط 

 والتخزين وانتصتانتالنقل قطا  ويلي   ،ال  شيك 31151 البنال والتشييدفي قطا  للمستخدمين يومي معدل اجر وسيط  اعلى
                    (.21-22ي جدول /أنظر) .ال  شيك 59352

 
 0211 ،األجر الوسيط اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر حسب النشاط اإلقتصادي ومكان العمل

 
أمتتتا حتتتول معتتتدنت األجتتتور للمستتتتخدمين بتتتأجر حستتتش القطتتتا ، فقتتتد أشتتتارت النتتتتائج التتتى أن معتتتدل األجتتتر اليتتتومي بالشتتتيكل 

 4251فتي النتفة ال ربيتة مقابتل شتيكال   51154بواقت   شتيكال   9951قتد بلتغ  فلستطينللمستخدمين بأجر في القطا  العا  فتي 
 1151 فلستطينللمستتخدمين بتأجر فتي القطتا  الختاص فتي  اليتومي في قطا  غزة، ومن جهة أخرى بلغ معدل األجترشيكال  
 (.25ي جدول /أنظر) .في قطا  غزةشيكال   1151 في النفة ال ربية مقابلشيكال   4451بواق  شيكال  

 

 0211 -0212 ،للمستخدمين بأجر حسب القطاع األجر اليومي بالشيكلمعدل  
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 معدل األجر الیومي بالشیكل للمستخدمین معلومي األجر في فلسطین (ال تشمل العاملین
ب المحافظة، 2015 ت)حس والمستوطنا  في إسرائیل 

Average Daily Wage in NIS for Wage Employees in Palestine (Israel and Settlements are Excluded) 
by Governorate, 2015

57.8 - 68.6
68.7 - 87.5
87.6 - 95.4
95.5 - 108.5
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 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) البطالة 4.1
، فلسطينالقوى العاملة في  المشاركين في ن مجمو م 3151الل عا  خ% 3159 البطالة بلغ معدلشارت النتائج بأن أ

          للبطالة بين الشباش في الفئة العمرية معدلكذلك فقد تركزت أعلى .  بين اانا % 2953بين الذكور مقابل % 3351بواق  
 (.3ي جدول /أنظر) .لإلنا % 1154للذكور و% 2152، بواق  %2151النسبة  سنة لكال الجنسين حي  بل ت 51-32
 
، بواق  %5152 في النفة ال ربية بلغ ةالبطال معدلالبطالة حسش المنطقة، فقد أشارت النتائج بأن  معدلما على صعيد أ

لكال  32-51البطالة بين الشباش في الفئة العمرية  معدل تركزتوقد .  بين اانا % 3151بين الذكور مقابل % 5151
ي /أنظر). ة العمريةا  في نفس الفئنبين اا% 2455بين الذكور مقابل % 3259، بواق  %3451 الجنسين حي  بل ت

 (.2جدول 
 
 معتدلأعلتى  كمتا بلتغ.  بتين اانتا % 1951بتين التذكور مقابتل % 2159، بواقت  %2551البطالتة  معدل في قطا  غزة بلغو 

ل بتتتبتتتين التتتذكور مقا% 1151بواقتتت  ، %1551 لكتتتال الجنستتتين حيتتت  بل تتتتستتتنة  32-51بطالتتتة بتتتين الشتتتباش للفئتتتة العمريتتتة 
 (.2ي جدول /أنظر) .بين اانا  في نفس الفئة العمرية% 1452

 
 محافظتتة ختتانيونس يليهتتا، %2451 ديتتر التتبلحمحافظتتة  فتتي كتتان فتتي قطتتا  غتتزة للبطالتتة معتتدلأشتتارت النتتتائج إلتتى أن أعلتتى 

 معتدلأعلتى  وفي النتفة ال ربيتة كتان  .%2551 رفح محافظة يليها ،%2551 حي  بلغ شمال غزةمحافظة  ، يليها2351%
 محافظتتةو  ،%5455 طوبتتاس محافظتتة ويليهتتا ،%5951 الخليتتل محافظتتة ، يليهتتا%5951 بواقتت  محافظتتة را  اه للبطالتتة فتتي
 (.4ي جدول /أنظر) %.5253 قلقيلية محافظة للبطالة في معدل أدنى وكان% 5151 نابلس محافظة ث ، %5154طولكر  

 
 0211، حسب المحافظة والجنس سنة فأكثر 11العاملة لألفراد من بين المشاركين في القوى البطالة  معدل
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متن بتين % 1.1بينتت النتتائج بتأن  فقتد ،وحستش التوزيت  النستبي للعتاطلين عتن العمتل حستش ستنوات التعلتي  ناحيتة أخترىن م
متتن بتين التذكور العتتاطلين  %5351كمتا أن .  لإلنتا % 153وا علتى أي تعلتتي  مقابتل لالتذكور العتاطلين عتن العمتتل لت  يحصت

باانتتافة إلتتى ذلتتك أشتتارت نتتتائج .  لإلنتتا  العتتاطالت عتتن العمتتل% 5.2ستتنوات دراستتية مقابتتل  1-5عتتن العمتتل قتتد أتمتتوا 
لإلنتتا  العتتاطالت عتتن % 255بتتل استتنوات دراستتية مق 9-1متتن التتذكور العتتاطلين عتتن العمتتل قتتد أتمتتوا % 3252المستتح بتتأن 

استتية ستتنة در  52متتن التتذكور العتتاطلين عتتن العمتتل قتتد أتمتتوا % 3251كمتتا أن .  العمتل الحاصتتالت علتتى نفتتس ستتنوات التعلتتي 
 (.53ي جدول /أنظر) .لإلنا  الحاصالت على نفس سنوات التعلي % 4251فأكثر مقابل 

 
 0211 ،ة والجنسيسنوات الدراسعدد الحسب  سنة فأكثر 11لألفراد لعاطلين عن العمل النسبي لتوزيع ال

 

 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) األفراد خارج القوى العاملة 1.1
في  3151سنة فأكثر لعا   51ل األفراد مسنة فأكثر خارج القوى العاملة من مج 51النتائج بأن نسبة األفراد شارت أ

من ناحية أخرى   (.3ي جدول /أنظر) .بين اانا % 4159بين الذكور مقابل % 3455، بواق  %12.3بل ت  فلسطين
بسبش % 5251حسش سبش البقال خارج القوى العاملة بواق   اأفادت نتائج المسح بأن األفراد خارج القوى العاملة توزعو 

ي /أنظر)  .ألسباش أخرى% 452بسبش الدراسة و% 2351عمال المنزل، التفرغ ألبسبش % 2155كبر السن أو المرض، 
 (.56جدول 

 
سنة خارج القوى العاملة مقابل    32-51من األفراد نمن الفئة العمرية % 1152لى صعيد آخر بينت النتائج بأن ع

% 1252و سنة 12-21الفئة العمرية  يلألفراد ف% 2151سنة و 22-21لألفراد % 2551وسنة  22-31لألفراد % 2451
 (.3ل ي جدو /أنظر) .سنة فأكثر 11لألفراد الذين أعماره  % 9551وبل ت  12-11لألفراد في الفئة العمرية 

 
خارج )من األفراد الذين ل  يتموا أي سنة دراسية غير نشيطين اقتصاديا  % 9154ن ناحية أخرى بينت نتائج المسح بأن م

 ،سنوات دراسية 9-1لألفراد الذين أنهوا % 1151وسنوات دراسية،  1-5 أنهوالألفراد الذين % 1151مقابل ( القوى العاملة
وعلى مستوى . سنة دراسية فأكثر 52أنهوا لألفراد الذين % 2151و ،سنة دراسية 53-51أنهوا الذين لألفراد % 1953و

% 1252مقابل % 3153ثر بل ت كسنة دراسية فأ 52الجنس فإن نسبة األفراد خارج القوى العاملة من الذكور الذين أتموا 
 (.1ي جدول /أنظر) .لإلنا 

 

0.5 

12.6 

23.4 

40.0 

23.5 

0.2 1.4 3.1 

10.8 

84.5 

0.0 

20.0 

10.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

0 2-6 7-9 20-21 23+ 

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س

لن
ا

 

 عدد السنوات الدراسية

 إناث ذكور



1025مسح القوى العاملة الفلسطينية، :  PCBS  

 29 

 0211 ،ة والجنسيسنوات الدراسعدد ال حسبخارج القوى العاملة  سنة فأكثر 11 نسبة األفراد

 
 أخيرا ، فقد بينت نتائج المسح بأن أعلى نسبة لألفراد خارج القوى العاملة علتى مستتوى المحافظتة فتي قطتا  غتزة كانتت فتيو 

، ويليهتتتا ستتتنة فتتتأكثر 51متتتن مجمتتتو  األفتتتراد % 1151حيتتت  بل تتتت نستتتبة األفتتتراد ختتتارج القتتتوى العاملتتتة  غتتتزة محافظتتتة شتتتمال
أعلتتتى نستتتبة لألفتتتراد ختتتارج القتتتوى العاملتتتة فتتتي  بينمتتتا كانتتتت.  %1252 ختتتانيونسمحافظتتتة ، ويليهتتتا %1154 غتتتزةمحافظتتتة 

، في حتين كانتت %1155 أريحا واألغوار، يليها محافظة %1154محافظات النفة ال ربية في محافظة القدس حي  بل ت 
 (.4ل ي جدو /أنظر)  %.2451حي  بل ت  قلقيلية أدنى نسبة في محافظة
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 الثاني لفصلا
 

 والجودة المنهجية
 

  استمارة المسح 1.0
تعد استمارة المسح األداة الرئيسية لجمت  البيانتات، وقتد تت  تصتميمها اعتمتادا علتى توصتيات منظمتة العمتل الدوليتة متن جهتة 

خصوصيات المجتم  الفلسطيني من جهة أخرى، إنافة الى أنها تحق  المواصفات الفنية لمرحلة العمل م  المحافظة على 
 :الميداني، كما تحق  متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، وتتكون انستمارة من أربعة بنود رئيسية

 
  البيانات التعريفية 1.1.0

بصورة منفردة أو وحيدة، حي  ت  تحديد البيانات التي تعرف باألسرة إن الهدف الرئيسي لهذا البند هو تحديد وحدة الهدف 
، ورق  المسكن على ومنطقة العد ،، والتجم  السكانيالطبقة بصورة منفردة بما في ذلك تقسيمات تصمي  العينة مثل، رمز

 .، واس  رش األسرةمنطقة العدالخارطة، ورق  األسرة في عينة 
 

  السيطرة النوعية 0.1.0
هذا البند ت  ون  مجموعة من النوابط التي من شأنها نبط العمليات الميدانية والمكتبية وتسلسلها في المراحل التي في 

دخال البيانات والتدقي  بعد  تمر بها انستمارة، ابتدال  بمرحلة جم  البيانات ومرورا  بالتدقي  الميداني والمكتبي، ث  الترميز وا 
 .لتخزيناادخال، وانتهال  بعملية ا

 
  سجل األسرة 3.1.0

شمل هذا البند مجموعة من األسئلة العامة المتعلقة باألسرة والتي ترصد بعض السمات الديم رافية وانجتماعية لألسرة بما 
 .في ذلك عدد األفراد وأعماره  وجنسه  وحالته  التعليمية والزواجية وغير ذلك من المءشرات

 
  قسم العمالة 4.1.0

ستنوات فتأكثر  51ند مادة البح  الرئيسية، حي  ت  استيفال استمارة واحدة لكل فرد من أفتراد األسترة التذين أتمتوا شمل هذا الب
بهتتدف التعتترف علتتى عالقتتته  بستتو  العمتتل وأهتت  ستتماته ، متتن حيتت  الحالتتة العمليتتة، والنشتتاط انقتصتتادي والمهنتتة، ومكتتان 

 .العمل وغير ذلك من مءشرات القوى العاملة
 

  العينةو  اإلطار 0.0
 

 (مجتمع الدراسة)الشمول  1.0.0
    دولتتة فلستتطينبصتتورة اعتياديتتة فتتي  وأقتتامواستتنوات فتتأكثر  51أعمتتاره   بل تتتتتتألف مجتمتت  الهتتدف متتن جميتت  األفتتراد التتذين 

 .3151لعا  
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 إطار المعاينة 0.0.0
غ عتتدد األستتر منطقتتة عتتد يبلت 191العينتتة الشتتاملة متن  توتألفت 3155تكتون إطتتار المعاينتتة متن عينتتة شتتاملة تت  تحتتديثها عتتا  

 كمتتا تتت ، 3151طتتار لعينتتة مستتح القتتوى العاملتتة فتتي عتتا  إمنطقتتة عتتد منهتتا ك 292قتتد تتت  استتتخدا  و  ،أستترة 532فيهتتا بمعتتدل 
 .في المرحلة األولى من عملية اختيار العينة  (PSUs)استخدا  هذه الوحدات كوحدات معاينة أولية

 
 العينةحجم  3.0.0

 .أسرة 16151في كل رب   بلغ حج  العينة
 

 تصميم العينة 4.0.0
عينتة مستح القتوى العاملتة التذي ينفتذه الجهتاز المركتزي لإلحصتال  على غرار ما اتبت  فتي تصتمي عينة هذا المسح ت  تصمي  

 . (سبو أ 52) حي  يت  تنفيذ المسح كل رب  من أربا  السنة 5991الفلسطيني بصورة دورية منذ أيلول 
 :ت  تصمي  العينة لتكون طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ت  اختيارها على مرحلتين

 

، واستتثنيت منتاط  عتد يقتل فيهتا منطقتة عتد 292تمثلت باختيتار عينتة طبقيتة عشتوائية منتظمتة تكونتت متن  :المرحلة األولى
 .أسرة 21عدد األسر عن 

 

تمثلت باختيار عينة عشوائية منتظمة من األسر نمن كل منطقة عد مختارة، وقتد تت  فتي كتل دورة اختيتار  :المرحلة الثانية
فأكثر، وأما مناط   41أسرة من كل منطقة عد فيها عدد األسر  51ت  اختيار و أسرة في منطقة العد الواحدة،  51ما معدل  

 .رأس 4فقد ت  اختيار  41األسر عن  العد التي يقل فيها عدد
 
 :توزيع العينة إلى طبقات 

 :التالية ت  توزي  العينة إلى طبقات باستخدا  المستويات
 .(محافظة باعتبار القدس منطقتين احصائيتين 51) المحافظة .  5
 (.مخي  ، ريف، حنر)نو  التجم  السكاني .  3
 

  دورية العينة5.2.2 
، (رب )حج  مناط  العد ثابت في كل دورة  مبدئيا  ، منطقة عد( 292)كل دورة من دورات القوى العاملة خالل السنة ت طي 

سر تبقى في عينة الدورة لدورتين متتاليتين ن عينة األأحي   ،(العينة الشاملة)سر مناط  العد أمن % 11حي  يت  تبديل 
 . من عينة الدورة التالية استثنالهايت   بعدهامن و ، ومن ث  تستريح لدورتين متتاليتين ومن ث  تدخل في دورتين متتاليتين

 

غراض ثر في جعل العينة ذات فعالية ألأوبين كل سنتين متتاليتين مما ل  بين كل دورتين متتاليتين % 11هناك تكرار 
 . المقارنة ومراقبة الت يرات

 

حساب األوزان  3.0  

، وعينة مسح القوى نحتمال اختيار الوحدةش الرياني في العينة بأن  المقلو ( وحدة المعاينة)يعرف وزن الوحدة ااحصائية 
حي  يت  في المرحلة األولى حساش وزن مناط  العد ، العاملة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين

ساش وزن األسرة من كل احت في المرحلة الثانية يت و ، (عينة عشوائية منتظمة)ل منطقة عد بانعتماد على احتمال اختيار ك
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نقو  و ، األولي ةانية فنحصل على وزن األسر ث  نجد حاصل نرش وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الث، طقة عدمن
وتكون فئة التعديل هي الطبقة  3151ربا  عا  أتقديرات األسر منتصف كل رب  من  بتعديل هذه األوزان بانعتماد على

 .النهائي ةوبالتالي نحصل على وزن األسر ( نو  التجم ، محافظة)
 

ث  نقو  بتعديل هذه األوزان ، سرة النهائي المعدلكثر يت  انافة لكل فرد وزن األأسنوات ف 51فراد بالنسبة لملف األ
 ،(غزة، نفة)المنطقة  وتكون فئة التعديل هي 3151ربا  عا  أقديرات انفراد منتصف كل رب  من بانعتماد على ت

 .وبالتالي نحصل على وزن الفرد النهائي (فئة 51)ماسية الخ الفئات العمريةو ، (نثىأ، ذكر)الجنس و 
 

 العمليات الميدانية 4.0
لتذلك فتإن نتمان وجتتود .  تمثتل العمليتات الميدانيتة، أهت  مراحتل تنفيتذ المستح لجمت  البيانتات المطلوبتة متن مصتادرها األوليتة

وقتد اشتتمل ذلتك علتى تتوفير .  هتا بشتكل تفصتيليمقومات النجاح في هذه المرحلة من القنتايا األساستية التتي تت  العمتل علي
كتتل المستتتلزمات الفنيتتة وااداريتتة بمتتا فتتي ذلتتك عمليتتات التعيتتين والتتتدريش وتتتوفير المستتتلزمات الماديتتة الالزمتتة ألدال العمتتل 

 .بأفنل صورة
 

 التدريب والتعيين 1.4.0
استعراض المشتاكل التتي تواجههتا بهدف  والمشرفات اتالميدانيتذكيرية للباحثات ت  في كل دورة من دورات المسح عقد دورة 

   .عمله  بكل يسر ودقة انجازوآليات إجرال المقابالت الباحثات في الميدان 
 

  خاللهتتا التعتترض علتتى أدبيتتات المستتوح الميدانيتتة ومنهجيتتة البحتت ، والتتتي تتت اتوالهتتدف متتن هتتذا التتتدريش هتتو إطتتال  المتتتدرب
جتتترال داني بمتتتا فتتتي ذلتتتك تصتتتمي  المستتتوح ااحصتتتائية وتصتتتمي  انستتتتمارة وآليتتتة إالميتتتساستتتيات البحتتت  بصتتتورة عامتتتة التتتى أ

تونتتتيح و  ،المقتتتابالت، باانتتتافة التتتى تصتتتمي  العينتتتة واستتتتخدا  الختتترائط انحصتتتائية ومبتتتاد  العمتتتل الجمتتتاعي فتتتي الميتتتدان
المستح، وآليتة التدخول إلتى بيئتة ي  استمارة مواصفات وخصوصيات مسح القوى العاملة، بما في ذلك المفاهي  الرئيسية وتصم

آليتتة العمتتل فتتي المستتح بمتتا فتتي ذلتتك و جتترال المقتتابالت وطتترح األستتئلة وتستتجيل انجابتتات متتن المبحتتوثين، المبحتتو  وكيفيتتة إ
كمتتا تتت  التطتتر  التتى كيفيتتة تتتدقي  انستتتتمارات .  آليتتات انتصتتال والمواصتتالت والستتيطرة النوعيتتة ختتالل العمليتتات الميدانيتتتة

عادة المقابلة والفحوصات األخرى الالزمتة لنتبط العمتل بهتدف الحصتول علتى المعلومتة الدقيقتة والموثتو  ، وا  تبيا  ومك ميدانيا  
 .بها
 

 الترميز 0.4.0
، حيت  (الرابت التنقتيح ) نشتطة ااقتصتاديةوف  التدليل الصتناعي الفلستطيني لألفي هذه المرحلة ت  ترميز النشاط انقتصادي 

، أي الختامستتت  تصنيف النشاط انقتصادي لجمي  العاملين والعاطلين عن العمل الذي سب  لهت  العمتل علتى مستتوى الحتد 
، وتتت  ترميتتز المهنتتة علتتى 3114كتتذلك تتتتت  ترميتتز المهتتن بانعتمتتاد علتتى التصنيتتتف التتدولي للمهتتتتتن .  منتتازل عشتترية لخمتتس

 (.يةمنازل عشر  لستأي ) السادسمستوى الحد 
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  معالجة البيانات 1.0
باستثنال  3152 ولاأل على جم  بيانات مسح القوى العاملة باستخدا  انجهزة الكفية في فلسطين من بداية الرب  بدأ العمل
يشاب  برنامج اادخال في النفة  بتطوير برنامجاادارة العامة ننظمة المعلومات وقطا  غزة، حي  قامت ( J1) القدس
 .في الجهاز الكفي (Sql Server and Microsoft dot Net) ال ربية 

 

دى استخدا  انجهزة الكفية إلى تقليص مراحل تنفيذ المسح، حي  تقو  الباحثة الميدانية بادخال وترميز البيانات من خالل أ
 . دارة المشرو  مباشرةإلى إرسال البيانات جم  البيانات على الجهاز الكفي وا  

 

نفس تقنية األجهزة مكتبي بإستخدا   فقد ت  إعداد برنامج  (J1) التوازي م  قطا  غزة والقدسجل العمل بومن أ
قيا  على نفس دخال البيانات التي ت  جمعها ور ويت  إ حي  يستخد  نفس قاعدة البيانات الخاصة باألجهزة الكفية ،الكفية

 .جهزة الكفيةالقاعدة الخاصة باأل
 

 دقة البيانات  6.0
بستبش استتخدا  عينتة، وكتذلك أخطتال غيتر  أخطتال المعاينتةيشمل فحص دقة البيانات جوانش متعددة في المسح متن أبرزهتا 

. هت  آثارهتا علتى التقتديراتأإلتى معتدنت انستتجابة فتي المستح و إحصائية ترج  إلى طتاق  العمتل وأدوات المستح، باانتافة 
 :ويشمل هذا القس  على احتي

 
 المعاينةأخطاء  1.6.0

لوحدات مجتمت  الدراستة، ولتذلك متن  شامال   نتيجة نستخدا  عينة وليس حصرا   بأخطال المعاينةإن بيانات هذا المسح تتأثر 
هتت  التبتتاين أل حستتاشوقتتد تتت  .  المءكتتد ظهتتور فتترو  عتتن القتتي  الحقيقيتتة التتتي نتوقتت  الحصتتول عليهتتا متتن ختتالل التعتتدادات

ات التباين م  التقريتر، ون يوجتد إشتكالية فتي مستتويات النشتر للتقتديرات المتذكورة فتي جداول حساب حي  ت  إرفا المءشرات 
 .، وعلى مستوى محافظات النفة ال ربية وقطا  غزةدولة فلسطينالتقرير على مستوى 

 
 أخطاء غير المعاينة 0.6.0
البيانتات أو إدخالهتا والتتي يمكتن فهتي ممكنتة الحتدو  فتي كتل مراحتل تنفيتذ المشترو ، ختالل جمت   المعاينتةأخطال غيتر أما 

. وأخطتتتال إدختتتال البيانتتتات( الباحتتت )، وأخطتتتال المقابلتتتة (المبحتتتو )إجمالهتتتا بأخطتتتال عتتتد  انستتتتجابة، وأخطتتتال انستتتتجابة 
مكثفا ، وتدريبه  على كيفية إجترال  ولتفادي األخطال والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خالل تدريش الباحثين تدريبا  

جترال التجربتة القبليتة، وتت  إجترال ال مقابالت، واألمور التتي يجتش اتباعهتا أثنتال إجترال المقابلتة، واألمتور التتي يجتش تجنبهتا، وا 
إن أن هتتذه األخطتال تقتل تتدريجيا  حيتت  تتتراك  الخبترة لتدى الفريتت  .  بعتض التمتارين العمليتة والنظريتتة ختالل التدورة التدريبيتة

يما وأن فري  العمل الميداني يتألف من باحثين دائمين وغير دائمين يقومون بإجرال العمل في الميداني بصورة مطردة، ن س
 .كل دورة من دورات المسح

 

ألولئتك المتقتدمين بالستن حيت   ا  عتد  معرفتة عمتر المبحتو  خصوصت اتالميتداني ات  ااشكاليات التتي واجهتت الباحثتمن أه
كتانوا يعتمتدون علتى األحتدا  التتي مترت بتالمجتم  فتي تقتدير أعمتتاره  فتي ظتل عتد  تتوفر وثتائ  تحتدد تتاري  المتيالد بتتاليو  

كما أن انستجابة لبعض المت يرات مثل عدد أيا  العمل في الشتهر المانتي ومقتدار األجترة اليوميتة أو األستبوعية .  والشهر
األول يتمثل في كتون األمتور الماليتة واحتدة : ة كانت غير دقيقة في بعض األحيان، وقد يعود ذلك لسببين رئيسيينأو الشهري
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فتي كتل المستوح ااحصتائية، أمتا الستبش الثتاني فقتد يعتود  قتد ن تعطتي بيانتات دقيقتة بدرجتة عاليتةمن األمور الحساسة التتي 
بحو  الواحد يجيش على جمي  األسئلة المتعلقة بأفراد أسترة المبحتو  التذي لطبيعة الدراسة التي تجرى باانابة، حي  أن الم

 .ينطوي بطبيعة الحال على عد  الدقة في بعض التفاصيل الخاصة بساعات العمل وأيا  العمل واألجرة اليومية
 

( ختترىأ)و( ةعتتد  وجتتود األستترة فتتي الوحتتدة الستتكني)وقتتد صتتاحش مجريتتات المستتح أخطتتال عتتد  انستتتجابة حيتت  شتتكلت حالتتة 
% 5151وقتد بل تت نستبة عتد  انستتجابة ااجماليتة . على من حتانت عتد  انستتجابةالنسبة األ ةالباحثة الميداني ةخالل زيار 

% 3.2كتذلك بل تت نستبة حتانت الترفض ، سرية التي تنفذ في الجهازمنخفنة إذا ما قورنت بالمسوح األ وتعتبر هذه النسبة
  .وانحة لى كون استمارة المسحإد ذلك يعو ذها الجهاز و سرية التي ينفبالمقارنة م  المسوح األ نسبيا  وهي نسبة منخفنة 

 
 االستجابة وعدم االستجابةنسب  3.6.0

أسترة، ( 25,049)، وبلتغ عتدد األستر التتي تت  استتيفال بياناتهتا (ربت  دوراتأ)  فتي فلستطينأسرة ممثلة ( 30,464)ت  اختيار 
وقتتد جتترى تعتتديل األوزان علتتى مستتتوى طبقتتات ، ستترة فتتي قطتتا  غتتزةأ (4,151)وأستترة فتتي النتتفة ال ربيتتة، ( 16,339)منهتتا 

وفتي قطتا  % 4159التصمي  لتعديل تأثير نستش حتانت الترفض وعتد  التجتاوش، وبل تت نستبة التجتاوش فتي النتفة ال ربيتة 
 %.9351غزة 

 
 وزيادة الشمول عدم االستجابةو  االستجابة حاالت

 

 :االستجابة وعدم االستجابةمعادالت 
 x511%     مجمو  حانت زيادة الشمول= نسبة أخطال زيادة الشمول 

عدد حانت العينة األصلية                               
 =453%   

 x   511% مجمو  حانت عد  انستجابة=  نسبة عد  انستجابة 
العينة الصافية                                  

 =5151%  

 

 عدد الحاالت وزيادة الشمول عدم االستجابةو  االستجابة حاالت
 25,049 انسر المكتملة

  حاالت عدم االستجابة

 347 سرة مسافرةاأل

 1,168 حد في البيتن أ

 680 رفض التعاون

 64 ل  يتوفر معلومات

 670 خرىأ

  حاالت زيادة الشمول

 453 وحدة غير موجودة

 2,033 هولةوحدة غير مأ

 30,464 (حجم العينة الكلي ) المجموع 
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(حانت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية   
نسبة عد  انستجابة -% 511= نسبة انستجابة          

 =4951%  
 

:معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان   



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.  

 

 حي  أن

  wi  .iسرة الوزن األولي قبل التعديل لأل  :  
    g : فئة التعديل حسش المحافظة و نو  التجم. 
    fg : معامل تعديل الوزن حسش الفئةg. 

ng
wi   : مجمو  األوزان في الفئةg  

 cgo
wi

.
 وزان حانت زيادة شمولمجمو  أ:  

rg
wi    :وزان حانت انستجابةمجمو  أ 
 باستخدا  المعادلة التالية(  'iw) لكل فئة وفي النهاية نحصل على الوزن النهائي لالسرة  fgيجاد إيت  

                        
fgiwiiw *'  

 
 قابلية المقارنة  2.0

بالمنتج ااحصائي إذ ن بد متن أن تتتوفر فتي ااحصتالات ستمة المقارنتة مت  مصتادر أخترى ومت  فتترات هذا المعيار مرتبط 
 .لتحليالت تقو  على أساس المقارنةزمنية أخرى، فالكثير من ا

 
 عادة المقابلةإ 8.2

 3151لربت  الرابت  ا لتدورة ولمتن عينتة التكترار األ% 51كانتت نستبتها ممثلتة ستحش عينتة  متن ختاللت  تنفيتذ إعتادة المقابلتة 
 .عادة المقابلة م  نتائج المسح الرئيسيوت  مقارنة النتائج الواردة من إ ،(j1) فظات ما عدا محافظة القدسمن جمي  المحا

 
 اجراءات ضبط الجودة   ..9

الباحثات على استخدا   ت  تدريش جرالات لنمان نبط الجودة، حي لفة للعمل ت  اتخاذ العديد من ااخالل المراحل المخت
لكتل متن محافظتة القتدس وقطتا   برنتامج اادختال فحتصوتت   ،مدخلي البيانات علتى برنتامج اادختالوتدريش  األجهزة الكفية

كتان هنتاك اتصتال  . ومن أجل انطال  على صورة الون  والحد من أيتة إشتكاليات.  قبل البدل بعملية إدخال البيانات غزة
تت  عقتد ، و لالطتال  علتى ستير العمتل الميتداني للمشترو  المستتمرةالميدانيتة من خالل الزيتارات لميداني طاق  العمل ادائ  م  

إلتى المشتاكل التتي بشتكل مستتمر كتذلك تت  التطتر  اجتماعات دورية م  الفري  الميتداني ختالل الزيتارات الميدانيتة المختلفتة، 
ناسبة لها من خالل إصدار التعليمات في حال عد  ونتوح مفهتو  وون  الحلول المأثنال العمل الميداني  اتها الباحثتهواج

    .معين أو في حال ظهور حانت في الميدان بحاجة إلى مزيد من التونيح
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 مالحظات فنية أخرى  ..12 
يت  استخدا  أسعار صرف العمالت حستش الفتترة الزمنيتة التتي  أن  عند انطال  على هذا التقرير بعين انعتبار األخذيجش 

 .فيما يتعل  بمعدنت األجور اليومية ينشر عنها البيانات
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 الفصل الثال 
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :األسرة
و في أي وجت  متن أو ن تربطه  صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل أو مجموعة أفراد تربطه  أفرد 

 .ترتيبات المعيشة األخرى
 

 :القوة البشرية
 .سنة فأكثر 51جمي  األفراد الذين أتموا ه  

 

  (:القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
 .وينطب  عليه  مفهو  العمالة أو البطالة (سنة فأكثر 51) العملجمي  األفراد الذين ينتمون لسن ه  

 

 :J1القدس 
 .5911الذي نمت  إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للنفة ال ربية في عا   القدس تشمل ذلك الجزل من محافظة

 

 :  العمل
و الحصتتول علتتى أجتترة معينتتة ستتوال كانتتت علتتى أهتتو الجهتتد المبتتذول فتتي جميتت  األنشتتطة التتتي يمارستتها األفتتراد بهتتدف التتربح 

 ،و غيتر ذلتك متن الطتر أو سمسترة أو نستبة متن األربتاح أو علتى القطعتة أو بالمياومتة أو أجترة أستبوعية أشكل راتش شهري 
 .و مزرعة للعائلة تدخل نمن مفهو  العملأو مشرو  أو عائد في مصلحة أكذلك فان العمل دون أجر 

 

 :  العامل
سوال كان لحساش خالل فترة انسناد الزمني عمال  معينا ولو لساعة واحدة  باشر سنة فأكثر والذي 51عمره  الفرد الذيهو 

بسبش المرض، عطلة، )أو كان غائش عن عمل  بشكل مءقت  ال ير بأجر أو لحساب  أو بدون أجر في مصلحة للعائلة
ساعة، ( 52-5)ويصنف العاملون حسش عدد ساعات العمل األسبوعية إلى عاملين  .(توقف مءقت أو أي سبش آخر

ساعة فأكثر وكذلك األفراد ال ائبون عن أعماله  بسبش المرض، أو إجازة مدفوعة األجر، أو إغال  أو إنراش  51عاملين 
لة العملية في المجموعات ويصنف العاملون حسش الحا .ساعة 52-5أو توقيف مءقت وما شاب  ذلك، يعتبر عاملين من 

 :التالية
 : صاحب عمل .1

ويعمل تحت إشراف  أو لحساب  مستخد  واحد على ( شريك)منها  هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزلا
 أصحاش العمل الذين يديرون مشاري  أو مقاونت خارج المنشآت بشرط أن يعمل تحت ويشمل ذلك . األقل بأجر
الشركات المساهمة أصحاش عمل حتى  لحسابه  مستخد  واحد على األقل بأجر ون يعتبر حملة األسه  فيإشرافه  أو 

 .ولو عملوا فيها
 : يعمل لحسابه .0

ويشتتتمل  ولتتتيس بالمنشتتتأة أي مستتتتخد  يعمتتتل بتتتأجر( شتتتريك)هتتتو الفتتترد التتتذي يعمتتتل فتتتي منشتتتأة يملكهتتتا أو يملتتتك جتتتزلا  منهتتتا 
 .المنشآتانشخاص الذين يعملون لحسابه  خارج 
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 : يعمل بأجر .3
هتو الفتترد التذي يعمتتل لحستاش فتترد آختر أو لحستتاش منشتأة أو جهتتة معينتة وتحتتت إشترافها ويحصتتل مقابتل عملتت  علتى أجتتر 

وينتدرج تحتت ذلتك .  محدد سوالا  كان على شكل راتتش شتهري أو أجترة أستبوعية أو علتى القطعتة أو أي طريقتة دفت  أخترى
 .أو لدى ال ير الحكومية والشركات باانافة إلى الذين يعملون بأجر في مصلحة للعائلةالعاملون في الوزارات والهيئات 

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر .4
هو الفرد الذي يعمل لحساش العائلة، أي في مشرو  أو مصلحة أو مزرعة للعائلة ون يتقانى نظير ذلك أي أجرة وليس 

 .ل  نصيش في األرباح
 

  :العمالة
ويعملتون، ( القتوة البشترية)فئتة كتل متن ينطبت  عليت  مفهتو  العمالتة، أي جميت  األفتراد التذين ينتمتون لستن العمتل تشمل هتذه ال

وينتت  ذلتتك أصتتحاش العمتتل، المستتتخدمين بتتأجر، العتتاملين لحستتابه  أو فتتي مصتتالحه  الخاصتتة، باانتتافة ألعنتتال األستترة 
 .غير مدفوعي األجر

 

  (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية) البطالة
ولت  يعملتوا أبتدا  ختالل فتترة ااستناد فتي أي نتو  متن  (سنة فأكثر 51) تشمل هذه الفئة جمي  األفراد الذين ينتمون لسن العمل

جيل فتتي األعمتال، وكتانوا ختالل هتذه الفتترة مستتعدين للعمتل وقتاموا بالبحتت  عنت  بإحتدى الطتر  مثتل مطالعتة الصتحف، التست
 .مكاتش انستخدا ، سءال األصدقال واألقارش أو غير ذلك من الطر 

 

 :العمالة الناقصة المتصلة بالوقت
 21فتي جميت  األعمتتال أقتل متتن  الفعليتتة وبلتغ مجمتتو  ستاعات عملهت  جميت  األشتخاص العتتاملون ختالل فتترة ااستتناد الزمنتي

ساعة ويرغبون في زيادة عدد ساعات عمله ، وفي نفس الوقت متاحون ومستعدون للعمتل بستاعات إنتافية عنتد أي فرصتة 
 .  تتاح له 

 

 :المهنة
النظتر ، ب تض العمتل عتن عتاطالهي الحرفة أو نو  العمل الذي يباشره الفرد إذا كتان عتامال، أو التذي باشتره ستابقا إذا كتان 

 .عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها وب ض النظر عن مجال الدراسة أو التدريش الذي تلقاه الفرد
 

 :النشاط االقتصادي
ويسته   لتدولي الموحتد لألنشتطة انقتصتاديةا التصتنيفوالذي قامت من اجل  حسش  المءسسة تمارس الذي  طبيعة العملهو 

 .تعدد األنشطة داخل المءسسة الواحدة حالةبأكبر قدر من القيمة المنافة في 
 

 :الغائبون عن أعمالهم االعتيادية
اننتتراش، منتت  يشتتمل ذلتتك جميتت  األفتتراد العتتاملين والتتذين لتت  يزاولتتوا أعمتتاله  ختتالل فتتترة ااستتناد بستتبش المتترض أو ااجتتازة، 

 .التجول، انغال ، أو المتوفقين بصورة مءقتة أو غير ذلك من انسباش
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 :عن العملالباحث 
 :هو الفرد الذي يرغش في الحصول على فرصة عمل، ويقس  الباحثون عن عمل إلى فئتين

هو الفرد الذي يبدي رغبة أو استعدادا للعمل إذا عرض علي  وليس هناك أي سبش يمنع  من قبتول هتذا : مستعد العمل  -أ
 .العمل، ولكن  ل  يفعل شيئا للحصول علي 

هتتو الفتترد المستتتعد للعمتتل والتتذي قتتا  بتتإجرال خطتتوات معينتت  فتتي ستتبيل الحصتتول علتتى فرصتتة : باحثثث نشثثيط عثثن العمثثل -ب
عمل مثل قرالة الصحف، أو سءال األصدقال، أو التسجيل في مكاتش انستخدا ، أو مراجعة أصحاش العمل، أو بأي 

 .طريقة أخرى
 

  :األفراد خارج القوى العاملة
ولكتنه  ن يعملتون ون يبحثتون عتن ( نمن القوة البشترية)الذين ينتمون لسن العمل تشمل هذه الفئة من السكان جمي  األفراد 

عمل ون حتى مستعدين للعمل سوالا  بسبش عد  رغبته  في العمل أو نست نائه  عن التكسش عن طري  العمتل أو ألستباش 
 :أخرى، ويصنف األفراد خارج القوى العاملة حسش السبش في الفئات التالية

 هو الفترد التذي يواظتش علتى دراستة منتظمتة بهتدف الحصتول علتى مءهتل علمتي معتين وغيتر  :للدراسة لمتفرغالطالب ا
 .مرتبط بعمل معين خالل فترة ااسناد، ون تدخل األعمال المنزلية والهوايات نمن العمل

 زل بهدف خدمة األسرة منتظ  في دراسة معينة ويقو  بأعمال المنغير مشت ل وغير  هو الفرد :المتفرغ ألعمال المنزل
 .ون يشمل ذلك خدمة بيوت ال ير مقابل أجر نقدي، أو عيني، إذ أن هذا النو  من الخدمة يعتبر نمن العمل

 هو الفرد الذي ينتمي لسن العمل ولكن  غير مرتبط بأي نو  من العمل خالل فترة ااستناد ون يبحت   :الزاهد في العمل
 .منتظ  في دراسة منتظمة بهدف الحصول على مءهل علمي عن عمل وحتى غير مستعد للعمل وغير

 هو الفرد الذي يعيش في مءسسة معينة مثل السجون والمصحات ودور العجزة وما شاب  :النزيل. 
 هو الفرد الذي ن يمكن  ممارسة أي نو  من العمل بسبش إصابت  بمترض متزمن أو بستبش إعاقتة : كبير السن/ العاجز

 .في السن، ويشار إلى أن  ن يوجد حد أعلى لسن الذين يستطيعون العملبسبش تقدم  أو  معينة
 يريتتد ممارستتة أي نتتو  متتن العمتتل بستتبش وجتتود ايتتراد أو حصتتول  علتتى معتتاش الفتترد التتذي ن  هتتو: التقاعثثد/ وجثثود ايثثراد

 .تقاعد

 

 : التي أتمها الفرد بنجاح سنوات الدراسة
النظاميتة التتي أتمهتا بنجتاح  الدراستةالملتح  حاليا  أو الذي التح  وتترك أو التذي التحت  وتخترج، تكتون ستنوات  للفرد بالنسبة

الرسوش ، كما ن تشمل السنة الحاليتة التتي لت  تنتت م للملتحت  حاليتا  وسنواتهي السنوات الكاملة، ون تشمل سنوات اننقطا  
 .راسة النظاميةالدورات التدريبية نمن سنوات الد تعتبرون 

 

 :ساعات العمل
 :تعبر ساعات العمل عن الوقت الذي يصرف  العامل في مهنت ، وتقاس ساعات العمل بطريقتين رئيسيتين

 

 .لكاملة والتي يمارسها الفرد عادةعدد ساعات العمل في الوظيفة الجزئية أو الوظيفة ا: ساعات العمل االعتيادية - أ
ات العمتل الفعليتتة التتتي يتزاول فيهتتا الفتترد عملت  ويستتتثنى متتن ذلتك العمتتل اانتتافي عتدد ستتاع: سثثاعات العمثثل الفعليثثة -ش

 .وأوقات الوجبات وانستراحات ويت  تسجيلها للعمل الرئيسي والثانوي كال على حده
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 :أيام العمل الشهرية
والم تتادرات المرنتتية وغيرهتتا عتتدد األيتتا  التتتي عملهتتا الشتتخص ختتالل الشتتهر، باستتتثنال أيتتا  العطتتل، ونهايتتة األستتبو ، هتتي 

 .وتعتبر ساعة عمل واحدة خالل اليو  كيو  عمل. المدفوعة وغير المدفوعة
 

 :النقدياألجر 
 .على العمل المنجزخدمين بأجر األجر النقدي الصافي المدفو  للمست

وفي هذا ( شيكل، دونردينار، )كما أن  يت  جم  بيانات حول األجر حسش العملة التي يتعامل بها المستخدمين بأجر 
 .التقرير يت  احتسابها بالشيكل بنال على معدل سعر الصرف في نفس فترة المسح

 

 :متدرب غير مدفوع االجر
هو الشخص الذي قا  بأي عمل غير مدفو  األجر انتتاج الستل  أو تقتدي  الختدمات لنخترين متن اجتل اكتستاش الخبترات أو 

حيت  ن يتت  اعتبتار بتدل مواصتالت او وجبتات الطعتا  او الهتدايا (المهارات في مكتان العمتل لتمكنت  متن ايجتاد فرصتة عمتل 
 .)التى يت  تقديمها الى المتدرش أجرا

 
 :لالستهالك الذاتياالنتاج 

هو الشخص الذي قا  بأي نشاط غير مدفو  األجر انتاج السل  أو تقدي  الختدمات نستتهالك  التذاتي أو نستتهالك أسترت ، 
وتتنتتتمن انتتتتاج المحاصتتتيل الزراعيتتتة أو اانتتتتاج الحيتتتواني، كمتتتا تتنتتتمن خياطتتتة مالبتتتس، صتتتناعة أطعمتتتة، صتتتناعة أثتتتا ، 

 .الصيد وصيد انسماك
 

 :تطوعيالعمل ال
الشتتخص فتتي العمتتل التطتتوعي هتتو الشتتخص التتذي قتتا  بتتأي نشتتاط بشتتكل إرادي بتتال مقابتتل أو أجتتر متتادي متتن أجتتل تحقيتت  
مصالح مشتتركة أو مستاعدة لتنميتة مستتوى معيشتة احخترين متن جيترانه  أو المجتمعتات البشترية بصتفة مطلقتة، حيت  ن يتت  

والعمل غير مدفو  األجر المطلوش  .التى يت  تقديمها الى المتطو  أجرااعتبار بدل المواصالت او وجبات الطعا  او الهدايا 
 .التدريش مستثناة من العمل التطوعي برامج كجزل من التعلي  أو
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

باآلالف               : العدد
 العالقة بقوة العمل

عددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبة
Percent Number Percent NumberPercent Number Percent Number Percent Number Percent Number 

فلسطين
200041.666758.49361001,60385.757214.3951006672000

200138.564261.51,0261001,66874.748025.31621006422001

200237.965762.11,0771001,73468.845231.22051006572002

200340.072260.01,0811001,80374.553725.51851007222003

200440.175259.91,1241001,87673.255126.82011007522004

200540.478959.61,1631001,95276.560323.51861007892005

200641.083459.01,1991002,03376.363623.71981008342006

200741.788258.31,2341002,11678.369021.71921008822007

200841.290858.81,2941002,20273.466726.62411009082008

200941.695158.41,3371002,28875.571824.52331009512009

201041.197658.91,4001002,37676.374423.72321009762010

201143.01,05957.01,4071002,46679.183720.92221001,0592011

201243.61,11456.41,4431002,55777.085823.02561001,1142012

201343.61,15556.41,4941002,64976.688523.42701001,1552013

201445.81,25554.21,4871002,74273.191726.93381001,2552014

201545.81,29954.21,5371002,83674.196325.93361001,2992015

2015-2000 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Region and Labour Force Status, 2000-2015

Numbers in thousands 

المنطقة

Labour Force Status

Region

عمالةالمجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

Palestine

المجموعبطالة
In the Labour ForceOutside Labour ForceTotalEmploymentUnemploymentTotal

57



 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

باآلالف               : العدد
 العالقة بقوة العمل 

عددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبة
Percent Number Percent NumberPercent Number Percent Number Percent Number Percent Number 

الضفة الغربية 
200043.846056.25891001,04987.840412.2561004602000

200141.345058.76391001,08978.435321.6971004502001

200239.845060.26801001,13071.832328.21271004502002

200341.548758.56851001,17276.337123.71161004872003

200442.251357.87041001,21777.239622.81171005132004

200542.553857.57261001,26479.642820.41101005382005

200643.857556.27381001,31381.246718.81081005752006

200743.759656.37671001,36382.148917.91071005962007

200843.060957.08071001,41680.348919.71201006092008

200943.864356.28261001,46982.252917.81141006432009

201043.766556.38581001,52382.855117.21141006652010

201145.571854.58591001,57782.759417.31241007182011

201245.574354.58891001,63281.060219.01411007432012

201345.075955.09281001,68781.461818.61411007592013

201446.681153.49311001,74282.366817.71431008112014

201546.182853.99701001,79882.768517.31431008282015

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : (تابع) 1جدول 
Table 1 (Cont.): Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Region and Labour Force Status, 2000-2015

Numbers in thousands 

المنطقة

Labour Force Status

Region

عمالةالمجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

 West Bank

المجموعبطالة
In the Labour ForceOutside Labour ForceTotalEmploymentUnemploymentTotal
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باآلالف: العدد
 العالقة بقوة العمل

عددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبة
Percent Number Percent NumberPercent Number Percent Number Percent Number Percent Number 

 قطاع غزة 
200037.420762.634710055481.116818.9391002072000

200133.219266.838710057966.012734.0651001922001

200234.220765.839710060462.112937.9781002072002

200337.323562.739610063170.916629.1691002352003

200436.223963.842010065964.715535.3841002392004

200536.525163.543710068869.717530.3761002512005

200636.025964.046110072065.216934.8901002592006

200737.928662.146710075370.320129.7851002862007

200838.129961.948710078659.417840.61211002992008

200937.630862.451110081961.418938.61191003082009

201036.431163.654210085362.219337.81181003112010

201138.434161.654810088971.324328.7981003412011

201240.137159.955410092569.025631.01151003712012

201341.239658.856610096267.426732.61291003962013

201444.444455.65561001,00056.124943.91951004442014

201545.347154.75671001,03859.027841.01931004712015

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : (تابع) 1جدول 
Table 1(Cont.) :Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Region and Labour Force Status, 2000-2015

Numbers in thousands 

المنطقة

Labour Force Status

Region

عمالةالمجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

 Gaza Strip

المجموعبطالة
In the Labour ForceOutside Labour ForceTotalEmploymentUnemploymentTotal
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBSم 

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

ment

Time Related 

Underemployment

Unempl-

oymentTotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1559.64.036.410052.947.110015-24

34-2573.43.523.110090.59.510025-34

44-3584.22.813.010092.57.510035-44

54-4584.32.113.610086.913.110045-54

64-5583.31.615.110058.341.710055-64

65+92.00.37.710017.682.4100+65

 74.33.222.510071.928.1100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1536.92.360.810011.688.410015-24

34-2545.92.551.610031.168.910025-34

44-3579.71.019.310024.475.610035-44

54-4590.20.69.210020.080.010045-54

64-5595.50.44.110012.387.710055-64

65+100.00.00.01002.597.5100+65

59.01.839.210019.180.9100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1555.63.740.710032.767.310015-24

34-2566.53.330.210061.438.610025-34

44-3583.32.414.310059.041.010035-44

54-4585.31.912.810054.545.510045-54

64-5585.41.413.210035.664.410055-64

65+93.30.26.51009.091.0100+65

 71.22.925.910045.854.2100Totalالمجموع

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex, Age 

and Labour Force Status, 2015
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Employ-

ment

Time Related 

Underemployment

Unempl-

oyment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1571.33.824.910055.144.910015-24

34-2581.33.415.310089.310.710025-34

44-3588.42.88.810091.58.510035-44

54-4589.22.48.410087.212.810045-54

64-5588.31.710.010062.537.510055-64

65+94.30.35.410020.579.5100+65

 81.93.115.010072.727.3100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1549.42.548.110011.188.910015-24

34-2559.81.838.410027.872.210025-34

44-3588.50.910.610026.573.510035-44

54-4595.30.64.110020.979.110045-54

64-5598.10.61.310013.886.210055-64

65+100.00.00.01003.196.9100+65

71.81.526.710018.781.3100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1567.73.628.710033.666.410015-24

34-2576.43.020.610059.340.710025-34

44-3588.42.49.210059.540.510035-44

54-4590.32.17.610055.045.010045-54

64-5590.01.58.510038.561.510055-64

65+95.20.34.510010.789.3100+65

 79.92.817.310046.153.9100Totalالمجموع

2015 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 3جدول 

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

Table 3: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in the West Bank by 

Sex, Age and Labour Force Status, 2015
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Employ-

ment

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1538.84.556.710049.450.610015-24

34-2560.83.735.510092.47.610025-34

44-3576.72.720.610094.55.510035-44

54-4574.31.724.010086.413.610045-54

64-5571.61.327.110050.349.710055-64

65+83.10.016.910011.588.5100+65

 60.83.335.910070.429.6100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1519.71.978.410012.487.610015-24

34-2528.53.468.110036.663.410025-34

44-3558.61.240.210020.679.410035-44

54-4578.10.721.210018.281.810045-54

64-5587.90.012.11009.490.610055-64

65+-0.00.0-1.298.8100+65

38.12.359.610019.780.3100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1535.04.061.010031.268.810015-24

34-2551.93.644.510065.035.010025-34

44-3573.62.424.010058.042.010035-44

54-4574.91.523.610053.546.510045-54

64-5574.11.124.810030.169.910055-64

65+85.30.014.71005.694.4100+65

 55.93.141.010045.354.7100Totalالمجموع

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2015 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 4 جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Gaza Strip by Sex, 

Age and Labour Force Status, 2015
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Employ-

ment

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

071.67.421.010021.978.11000

6-168.84.127.110069.830.21001-6

9-772.43.524.110071.728.31007-9

12-1073.53.323.210072.527.510010-12

13+79.12.318.610074.825.2100+13

74.33.222.510071.928.1100Totalالمجموع

Femalesإناث

092.90.66.51005.394.71000

6-189.70.69.710011.089.01001-6

9-782.40.617.01007.892.21007-9

12-1073.81.125.11008.391.710010-12

13+49.82.248.010045.654.4100+13

59.01.839.210019.180.9100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

080.84.514.71009.290.81000

6-171.33.725.010042.357.71001-6

9-773.23.323.510043.556.51007-9

12-1073.53.123.410040.859.210010-12

13+67.92.229.910060.040.0100+13

71.22.925.910045.854.2100Totalالمجموع

الجنس وعدد 
السنوات 
الدراسية

Sex and 

Years of  

Schooling   

 Labour Force Status

2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex, 

Years of Schooling and Labour Force Status, 2015
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Employ-

ment

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

083.25.711.110023.176.91000

6-178.34.317.410066.633.41001-6

9-780.63.216.210072.227.81007-9

12-1080.73.216.110075.524.510010-12

13+86.62.311.110074.525.5100+13

81.93.115.010072.727.3100Totalالمجموع

Femalesإناث

096.50.92.61005.894.21000

6-196.20.73.110012.787.31001-6

9-791.70.08.31009.590.51007-9

12-1085.81.213.01009.890.210010-12

13+60.71.937.410041.758.3100+13

71.81.526.710018.781.3100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

089.53.47.11009.690.41000

6-181.23.715.110039.360.71001-6

9-781.62.915.510045.154.91007-9

12-1081.32.915.810044.355.710010-12

13+76.72.221.110057.342.7100+13

79.92.817.310046.153.9100Totalالمجموع

Sex and Years 

of  Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

2015 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in the West Bank by 

Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2015
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Employ-

ment

Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

050.110.739.210019.980.11000

6-154.13.942.010075.224.81001-6

9-756.14.239.710070.829.21007-9

12-1057.33.739.010066.633.410010-12

13+69.22.228.610075.424.6100+13

60.83.335.910070.429.6100Totalالمجموع

Femalesإناث

082.10.017.91004.295.81000

6-149.50.050.51006.094.01001-6

9-748.42.948.71004.695.41007-9

12-1042.00.857.21006.094.010010-12

13+36.12.661.310051.648.4100+13

38.12.359.610019.780.3100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

061.76.831.51008.591.51000

6-153.93.742.410049.051.01001-6

9-755.84.140.110040.659.41007-9

12-1056.03.440.610034.665.410010-12

13+56.22.441.410063.836.2100+13

55.93.141.010045.354.7100Totalالمجموع

Sex and Years 

of  Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

2015 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Gaza Strip by Sex, 

Years of Schooling and Labour Force Status, 2015
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العالقة بقوة العمل والجنس        

مإذمإذمإذمإذمإذمإذمإذ
MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

West Bankالضفة الغربية

 85.974.583.40.31.00.513.824.516.110010010074.221.148.425.878.951.6100100100Jeninجنين

82.371.179.82.02.32.115.726.618.110010010076.022.249.424.077.850.6100100100Tubasطوباس

 83.165.278.93.52.83.313.432.017.810010010072.822.848.027.277.252.0100100100Tulkarmطولكرم

 84.167.680.33.01.42.712.931.017.010010010077.421.749.122.678.350.9100100100Nablusنابلس

83.575.482.05.51.84.811.022.813.210010010079.520.451.420.579.648.6100100100Qalqiliyaقلقيلية

86.270.683.01.90.81.611.928.615.410010010072.621.148.027.478.952.0100100100Salfitسلفيت

81.771.979.70.70.60.617.627.519.710010010072.020.246.528.079.853.5100100100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

87.776.885.40.00.50.112.322.714.510010010069.017.742.931.082.357.1100100100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

87.373.285.70.40.00.412.326.813.910010010053.16.329.246.993.770.8100100100Jerusalemالقدس

 75.074.575.013.63.211.311.422.313.710010010071.221.046.928.879.053.1100100100Bethlehemبيت لحم

78.773.377.73.01.52.718.325.219.610010010076.917.848.123.182.251.9100100100Hebronالخليل

81.971.879.93.11.52.815.026.717.310010010072.718.746.127.381.353.9100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

59.236.855.13.13.73.237.759.541.710010010067.815.842.332.284.257.7100100100North Gazaشمال غزة

 67.139.961.81.90.81.731.059.336.510010010070.817.344.229.282.755.8100100100Gazaغزة

54.440.450.81.30.71.244.358.948.010010010067.824.746.932.275.353.1100100100Dier Al-Balahدير البلح

56.839.152.75.42.74.837.858.242.510010010070.220.945.729.879.154.3100100100Khan Yunisخانيونس

58.631.751.96.95.26.534.563.141.610010010077.225.651.622.874.448.4100100100Rafahرفح

60.838.155.93.32.33.135.959.641.010010010070.419.745.329.680.345.7100100100Totalالمجموع

74.359.071.23.21.82.922.539.225.910010010071.919.145.828.180.954.2100100100Palestineفلسطين

EmploymentTime Related 

Underemployment

Unemployment

2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والعالقة بقوة العمل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Region, Governorate, Labour Force Status and Sex, 2015

TotalInside LFOutsideLFTotal

المجموع
المنطقة 
والمحافظة

Region and 

Governorate 

بطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Labour Force Status and Sex

خارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموع
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  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and  Ageالجنس والعمر

Malesذكور

24-1550.445.140.442.741.442.043.043.743.443.242.546.649.049.051.952.915-24

34-2589.986.786.288.188.089.589.188.487.788.888.889.288.889.291.190.525-34

44-3590.288.589.892.392.592.592.292.492.393.393.893.491.992.893.592.535-44

54-4585.382.683.085.286.185.785.185.183.684.484.785.584.283.687.186.945-54

55+39.135.737.838.336.537.938.438.338.138.038.040.239.839.340.942.655+

69.565.864.566.565.966.566.767.166.667.066.868.769.169.371.571.9Totalالمجموع

Femalesإناث

24-156.85.45.66.87.27.07.68.19.39.58.49.79.58.810.411.615-24

34-2517.514.315.118.820.220.321.022.422.924.023.125.728.429.131.731.125-34

44-3519.515.915.018.820.319.521.723.320.821.420.722.923.324.326.024.435-44

54-4517.314.214.416.516.817.419.420.618.417.817.720.320.219.723.520.045-54

55+7.65.35.16.46.06.97.610.18.16.96.07.18.67.18.37.855+

12.910.410.512.813.513.514.615.715.315.514.716.617.417.319.419.1Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1528.925.623.225.024.624.825.626.326.826.725.828.529.629.331.632.715-24

34-2554.251.051.254.054.655.455.656.055.857.056.658.159.359.861.961.425-34

44-3555.452.853.056.156.956.557.658.857.658.157.958.758.159.060.359.035-44

54-4551.848.949.251.452.052.152.953.852.052.352.554.153.352.856.354.545-54

55+23.620.721.722.621.522.723.023.121.821.120.722.423.122.223.724.355+

41.638.537.940.040.140.441.041.741.241.641.143.043.643.645.845.8Totalالمجموع

  2015- 2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والعمر، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : 9جدول 
Table 9: Labour Force Participation Rate of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and Age, 2000- 2015
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2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015الجنس وعدد السنوات الدراسية
Sex and Years of  

Schooling  

Malesذكور

029.624.923.925.323.322.725.727.124.524.925.125.719.820.322.621.90

6-172.068.070.472.370.572.471.671.570.471.070.773.071.769.770.269.81-6

9-772.469.267.670.771.270.671.270.571.170.470.271.972.271.572.571.77-9

12-1069.465.063.064.963.864.664.664.965.466.065.767.468.368.772.572.510-12

13+73.970.767.767.867.367.868.369.466.767.667.369.370.071.372.874.813+

69.565.864.566.565.966.566.767.166.667.066.868.769.169.371.571.9Totalالمجموع

Femalesإناث

010.77.26.58.48.09.110.111.49.07.76.67.16.56.97.25.30

6-19.88.08.610.711.812.013.816.013.911.610.712.912.812.313.411.01-6

9-77.04.84.96.97.17.18.69.57.46.46.77.17.77.58.77.87-9

12-107.75.15.77.27.16.27.18.07.16.25.36.67.16.17.68.310-12

13+45.542.439.341.642.241.140.040.042.044.241.743.743.944.047.645.613+

12.910.410.512.813.513.514.615.715.315.514.716.617.417.319.419.1Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

015.811.911.313.012.012.614.215.112.711.911.011.49.59.910.79.20

6-142.639.740.843.443.144.144.845.443.442.342.145.444.742.242.942.31-6

9-740.938.237.439.940.540.541.341.841.640.441.041.942.442.843.943.57-9

12-1038.835.334.636.335.735.736.036.536.536.735.937.238.137.840.740.810-12

13+63.059.856.557.156.656.155.856.255.356.655.157.057.257.860.260.013+

41.638.537.940.040.140.441.041.741.241.641.143.043.643.645.845.8Totalالمجموع

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : 10جدول 
Table 10: Labour Force Participation Rate of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and Years of  Schooling, 2000-2015
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

00.10.20.30.71.513.70.50

6-17.17.612.415.419.726.610.51-6

9-723.916.824.124.725.316.321.87-9

12-1050.337.137.730.422.423.138.810-12

13+18.638.325.528.831.120.328.413+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.10.20.63.59.260.11.50

6-11.01.67.514.727.821.25.61-6

9-74.33.413.413.210.54.87.27-9

12-1021.011.722.218.514.62.916.810-12

13+73.683.156.350.137.911.068.913+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.10.20.41.22.820.90.70

6-16.06.111.415.321.125.89.41-6

9-720.513.521.922.722.814.518.87-9

12-1045.230.834.528.321.020.034.310-12

13+28.249.431.832.532.318.836.813+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

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

Labour Force in Palestine by Sex, Years of Schooling and Age, 2015

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية        15التوزيع النسبي لألفراد : 11جدول 
2015والعمر، 

Age

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

 Total

Malesذكور

00.10.10.40.61.215.20.50

6-15.17.112.214.620.629.69.91-6

9-723.817.325.725.826.317.622.67-9

12-1054.240.541.032.723.918.941.810-12

13+16.835.020.726.328.018.725.213+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.00.20.23.710.861.61.80

6-11.12.59.318.333.120.37.71-6

9-75.34.415.914.711.53.59.17-9

12-1021.915.625.320.313.63.519.710-12

13+71.777.349.343.031.011.161.713+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.10.20.31.12.922.70.70

6-14.46.111.615.222.828.19.41-6

9-720.814.323.623.723.715.319.97-9

12-1049.034.837.630.422.016.437.410-12

13+25.744.626.929.628.617.532.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

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

Labour Force in the West Bank by Sex, Years of Schooling and Age, 2015

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية 15التوزيع النسبي لألفراد : 12جدول 
2015والعمر، 

Age

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

 Total

Malesذكور

00.10.40.31.12.37.90.50

6-110.68.412.817.017.514.911.51-6

9-724.016.121.022.522.711.420.47-9

12-1043.631.631.525.918.739.733.510-12

13+21.743.534.433.538.826.134.113+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.20.21.63.14.952.51.00

6-10.90.53.26.512.925.72.11-6

9-72.92.17.39.67.711.94.17-9

12-1019.86.814.814.317.40.012.210-12

13+76.290.473.166.557.19.980.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.10.30.51.42.713.50.60

6-18.76.211.115.316.816.39.51-6

9-719.912.218.620.420.411.416.97-9

12-1039.024.828.624.018.534.728.910-12

13+32.356.541.238.941.624.144.113+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية 15التوزيع النسبي لألفراد : 13جدول 
2015والعمر، 

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

Labour Force in Gaza Strip by Sex, Years of Schooling and Age, 2015

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBSم 

العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

92.836.82.40.80.50.136.7Never Marriedلم يتزوج أبدًا

7.262.697.098.998.698.062.9Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.00.60.60.30.91.90.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

81.534.415.315.310.610.637.0Never Marriedلم يتزوج أبدًا

17.061.579.274.871.741.657.6Currently Marriedمتزوج حاليًا

1.54.15.59.917.747.85.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

90.836.25.03.42.21.736.7Never Marriedلم يتزوج أبدًا

8.962.393.394.694.089.361.8Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.31.51.72.03.89.01.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

94.843.02.81.00.30.138.6Never Marriedلم يتزوج أبدًا

5.156.496.498.698.798.461.0Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.10.60.80.41.01.50.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

85.336.016.817.613.510.737.4Never Marriedلم يتزوج أبدًا

13.660.777.574.169.242.757.4Currently Marriedمتزوج حاليًا

1.13.35.78.317.346.65.2Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

93.341.45.94.12.61.938.3Never Marriedلم يتزوج أبدًا

6.557.492.394.193.589.360.2Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.21.21.81.83.98.81.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

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

2015 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 14جدول 

2015 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 15جدول 

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

Table 15: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above Participants in the Labour 

Force in the West Bank by Sex, Marital Status and Age, 2015

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

Table 14: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above Participants in the Labour 

Force  in Palestine by Sex, Marital Status and Age, 2015

Age

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

Age
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBSم 

العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

89.126.91.50.40.90.033.2Never Marriedلم يتزوج أبدًا

10.872.598.099.498.296.666.3Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.10.60.50.20.93.40.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

76.332.411.89.92.69.936.3Never Marriedلم يتزوج أبدًا

21.662.383.276.378.935.857.9Currently Marriedمتزوج حاليًا

2.15.35.013.818.554.35.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

86.628.43.31.91.21.233.9Never Marriedلم يتزوج أبدًا

12.969.795.495.695.388.964.5Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.51.91.32.53.59.91.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

2015 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above Participants in the 

Labour Force in Gaza Strip by Sex, Marital Status and Age, 2015

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and Governorateالجنس والمحافظة

Malesذكور

74.873.572.666.566.371.670.568.468.670.368.372.471.771.274.374.2Jeninجنين

71.169.866.466.970.369.867.765.267.172.069.371.976.375.276.276.0Tubasطوباس

72.660.259.360.965.969.069.772.062.264.262.966.566.971.473.872.8Tulkarmطولكرم

75.472.866.469.370.371.169.168.767.367.469.175.678.377.076.477.4Nablusنابلس

73.168.569.468.666.870.670.969.765.769.567.268.974.876.478.079.5Qalqiliyaقلقيلية

72.471.469.269.671.067.569.868.766.167.869.769.867.770.471.672.6Salfitسلفيت

68.164.761.966.265.864.866.468.066.366.267.169.771.069.571.972.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

78.075.974.775.078.578.177.678.077.477.073.476.573.575.373.069.0Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

67.566.964.365.864.864.465.764.966.967.668.466.558.855.956.553.1Jerusalemالقدس

74.572.361.567.866.566.366.169.670.973.171.672.972.972.376.171.2Bethlehemبيت لحم

75.672.870.470.069.269.270.769.671.073.373.973.774.574.377.076.9Hebronالخليل

72.669.666.267.567.668.468.868.668.169.569.571.471.471.373.472.7Totalالمجموع

Femalesاناث

18.012.711.218.021.121.623.520.819.116.417.420.822.817.720.121.1Jeninجنين

17.114.613.123.719.722.321.218.016.719.824.630.031.524.926.922.2Tubasطوباس

16.614.318.015.919.816.818.415.912.614.914.415.216.621.422.722.8Tulkarmطولكرم

18.815.314.415.818.117.918.017.015.915.916.422.724.223.323.721.7Nablusنابلس

14.313.517.323.722.017.718.918.317.016.314.918.118.622.320.320.4Qalqiliyaقلقيلية

16.115.622.424.326.822.221.120.318.416.123.626.221.519.822.821.1Salfitسلفيت

12.09.515.615.316.317.321.019.619.820.819.821.219.218.018.920.2Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

17.320.715.211.611.418.217.520.320.922.322.221.519.516.917.617.7Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

10.18.06.68.79.98.011.213.312.511.48.98.77.66.96.96.3Jerusalemالقدس

14.712.910.311.910.210.813.523.323.423.721.724.726.922.324.021.0Bethlehemبيت لحم

11.512.511.614.114.316.119.319.618.519.319.618.216.917.017.917.8Hebronالخليل

14.112.112.614.815.915.918.118.317.317.417.219.018.918.019.118.7Totalالمجموع

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : 17   جدول 
Table 17: Labour Force Participation Rate of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and Governorate, 2000-2015
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and Governorateالجنس والمحافظة

Both Sexesكال الجنسين

47.344.342.743.344.347.147.644.944.243.142.646.848.145.248.048.4Jeninجنين

44.542.539.844.845.646.244.842.041.345.246.350.854.049.551.649.4Tubasطوباس

44.837.639.539.443.643.144.144.337.739.839.741.842.746.948.748.0Tulkarmطولكرم

47.644.541.042.544.244.943.742.841.741.943.249.351.650.950.249.1Nablusنابلس

44.041.643.746.644.544.845.644.742.143.942.544.847.649.850.351.4Qalqiliyaقلقيلية

44.043.146.047.249.544.945.645.043.242.847.048.245.645.947.548.0Salfitسلفيت

40.137.438.640.641.140.943.543.643.043.243.045.344.843.845.446.5Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

47.347.443.841.643.547.546.948.248.549.348.649.045.845.344.342.9Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

39.137.635.537.537.836.638.639.239.840.039.037.832.730.531.029.2Jerusalemالقدس

45.644.237.240.238.738.940.546.846.948.246.648.850.348.751.546.9Bethlehemبيت لحم

44.242.941.642.942.543.545.945.445.747.347.546.646.346.148.048.1Hebronالخليل

43.841.339.841.542.242.543.843.743.043.843.745.545.545.046.646.1Totalالمجموع

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : (تابع) 17   جدول 
Table 17 (Cont.): Labour Force Participation Rate of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and Governorate, 2000-2015
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and Governorateالجنس والمحافظة

Malesذكور

63.459.061.464.963.964.761.962.565.261.659.064.163.865.467.067.8North Gazaشمال غزة

66.060.461.866.565.165.767.166.263.461.260.663.466.065.266.170.8Gazaغزة

61.656.660.763.761.361.162.062.461.960.262.863.863.064.668.567.8Dier Al-Balahدير البلح

60.457.260.462.860.961.661.465.764.664.966.065.565.966.369.570.2Khan Yunisخانيونس

63.456.961.762.457.357.857.062.164.766.164.362.865.169.374.477.2Rafahرفح

 63.458.561.264.662.663.163.064.463.962.562.163.965.065.868.270.4Totalالمجموع

Femalesإناث

10.86.56.810.38.07.47.88.212.510.28.711.311.913.214.715.8North Gazaشمال غزة

7.86.05.56.88.48.06.47.08.610.88.210.412.714.516.417.3Gazaغزة

12.17.88.510.913.614.111.812.315.217.013.413.116.616.925.424.7Dier Al-Balahدير البلح

13.37.75.911.78.49.09.017.111.812.410.714.116.818.324.120.9Khan Yunisخانيونس

12.28.86.78.38.18.67.714.614.312.513.616.319.519.626.325.6Rafahرفح

 10.67.06.49.29.19.18.111.011.712.210.212.414.716.020.019.7Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

37.232.434.138.136.436.535.736.239.436.233.937.638.139.741.442.3North Gazaشمال غزة

37.233.534.537.337.137.136.536.736.436.435.137.639.840.241.544.2Gazaغزة

37.232.534.636.837.637.936.837.038.538.738.238.439.940.547.446.9Dier Al-Balahدير البلح

37.533.233.638.135.435.936.441.938.439.338.439.941.442.647.045.7Khan Yunisخانيونس

38.533.834.135.132.933.733.038.739.738.838.739.942.844.850.351.6Rafahرفح

 37.433.234.237.336.236.536.037.938.137.636.438.440.141.244.445.3Totalالمجموع

Palestineفلسطين

69.565.864.566.565.966.566.767.166.667.066.868.769.169.371.571.9Malesذكور

12.910.410.512.813.513.514.615.715.315.514.716.617.417.319.419.1Femalesإناث

41.638.537.940.040.140.441.041.741.241.641.143.043.643.645.845.8Both Sexesكال الجنسين

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : (تابع) 17جدول 
Table 17 (Cont.): Labour Force Participation Rate of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and Governorate, 2000-2015
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Malesذكور

18.440.948.239.030.725.723.520.324.718.715.512.413.116.312.313.8Jeninجنين

16.333.641.827.022.918.317.520.316.711.411.514.213.913.211.515.7Tubasطوباس

17.322.325.926.922.821.421.619.420.118.520.120.826.114.011.013.4Tulkarmطولكرم

10.223.030.725.920.016.816.915.415.012.913.711.910.711.914.212.9Nablusنابلس

18.236.730.827.124.221.216.116.922.720.318.620.420.311.911.111.0Qalqiliyaقلقيلية

18.847.034.427.321.722.118.218.218.814.112.813.913.817.614.111.9Salfitسلفيت

9.928.428.121.820.816.215.415.717.517.315.515.616.715.812.917.6Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

7.912.811.69.212.313.014.97.810.08.713.312.015.613.916.612.3Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

12.417.231.024.325.118.314.815.412.711.511.112.017.516.917.112.3Jerusalemالقدس

10.412.122.719.823.214.213.818.823.220.420.318.420.419.917.811.4Bethlehemبيت لحم

10.517.028.723.327.627.924.923.927.823.421.119.920.621.718.918.3Hebronالخليل

12.623.430.825.524.320.819.118.520.417.516.615.917.316.815.215.0Totalالمجموع

Femalesاناث

7.210.120.119.120.423.221.314.114.619.015.117.421.530.331.524.5Jeninجنين

13.414.625.317.817.225.425.918.817.020.012.817.120.024.127.026.6Tubasطوباس

13.112.914.714.419.522.622.425.534.136.032.528.735.025.222.132.0Tulkarmطولكرم

14.521.122.023.222.422.619.816.218.312.813.724.727.623.828.831.0Nablusنابلس

13.49.110.78.614.718.817.113.926.237.225.827.826.620.518.822.8Qalqiliyaقلقيلية

13.611.311.210.310.818.414.721.021.322.722.421.832.325.633.028.6Salfitسلفيت

7.17.916.313.615.913.718.817.015.816.318.219.020.118.021.127.5Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

3.95.46.89.915.713.812.216.99.45.910.818.128.222.922.722.7Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

6.54.95.312.714.310.98.39.19.513.517.722.019.923.034.026.8Jerusalemالقدس

5.65.44.48.85.68.413.413.314.019.524.121.519.723.930.222.3Bethlehemبيت لحم

10.49.210.914.912.816.616.315.518.418.922.526.130.333.928.425.2Hebronالخليل

9.910.714.015.416.518.217.615.517.118.819.722.625.325.927.426.7Totalالمجموع

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد : 18جدول 
Table 18: Unemployment Rate Among labour Force Participants of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and 

Governorate, 2000-2015
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Both Sexesكال الجنسين

16.436.744.635.028.325.123.018.922.618.815.413.515.018.916.216.1Jeninجنين

15.730.439.124.521.720.019.520.016.813.311.815.015.616.015.518.1Tubasطوباس

16.520.523.524.522.121.721.820.422.421.822.322.227.716.513.517.8Tulkarmطولكرم

11.122.729.225.420.517.917.515.515.612.913.714.814.614.617.617.0Nablusنابلس

17.532.326.922.521.920.716.316.323.423.419.821.821.513.812.613.2Qalqiliyaقلقيلية

17.840.428.823.018.821.217.418.819.315.715.216.017.919.318.615.4Salfitسلفيت

9.525.825.720.319.815.616.216.017.117.116.116.417.416.314.619.7Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

7.211.110.89.312.813.114.49.79.88.012.713.318.415.617.914.5Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

11.715.928.623.023.717.513.914.412.211.811.913.217.817.619.013.9Jerusalemالقدس

9.611.220.318.120.913.413.717.420.920.221.219.220.220.820.613.7Bethlehemبيت لحم

10.515.826.322.025.125.923.122.125.922.521.421.022.323.920.619.6Hebronالخليل

12.221.628.223.722.820.418.817.919.717.817.217.319.018.617.717.3Totalالمجموع

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  : (تابع) 18جدول 
              Table 18 (Cont.): Unemployment Rate Among labour Force Participants of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex 

and Governorate, 2000-2015
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 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Malesذكور

17.036.438.627.737.533.939.731.839.835.734.925.929.928.039.837.7North Gazaغزة شمال

17.133.736.627.332.925.533.223.737.333.634.024.423.924.835.631.0Gazaغزة

21.834.440.031.136.633.635.933.641.832.138.522.524.422.544.244.3Dier Al-Balahالبلح دير

21.537.639.634.339.631.236.236.647.947.941.528.229.633.144.037.8Khan Yunisخانيونس

19.435.242.729.136.228.830.327.734.036.832.429.528.632.942.234.5Rafahرفح

 18.935.238.929.535.829.635.129.740.237.336.225.826.827.840.135.9Totalالمجموع

Femalesاناث

12.419.921.227.129.830.532.829.636.042.242.243.148.852.552.359.5North Gazaغزة شمال

20.918.429.832.031.637.433.538.046.139.338.839.352.151.457.959.3Gazaغزة

26.432.338.132.937.641.229.925.946.546.641.443.254.962.965.258.9Dier Al-Balahالبلح دير

15.324.824.018.627.330.734.525.141.757.164.049.646.248.153.558.2Khan Yunisخانيونس

18.728.623.720.727.229.928.731.643.346.055.146.947.554.054.263.1Rafahرفح

 18.723.828.026.631.435.232.229.742.845.847.844.050.153.156.859.6Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

16.334.736.927.636.633.639.031.539.236.635.828.532.832.042.041.7North Gazaغزة شمال

17.532.436.127.732.726.733.225.138.334.434.526.428.329.540.036.5Gazaغزة

22.534.139.831.436.835.034.932.342.735.239.026.130.731.049.748.0Dier Al-Balahالبلح دير

20.436.238.331.938.231.136.034.346.949.344.732.033.036.346.442.5Khan Yunisخانيونس

19.334.440.928.135.129.030.128.535.738.436.433.032.837.545.441.6Rafahرفح

 18.934.037.929.135.330.334.829.740.638.637.828.731.032.643.941.0Totalالمجموع

Palestineفلسطين

14.627.133.526.828.123.824.422.327.224.123.119.220.520.623.922.5Malesذكور

12.413.817.018.220.022.220.519.124.226.426.828.432.935.038.439.2Femalesإناث

14.325.331.225.526.823.523.721.726.624.523.720.923.023.426.925.9Both Sexesكال الجنسين

2015-2000 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  : (تابع) 18جدول 
              Table 18 (Cont.): Unemployment Rate Among labour Force Participants of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and 

Governorate, 2000-2015
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

72.920.046.816.228.318.7Refugeeالجئ

72.718.245.814.526.116.8Non-Refugeeغير الجئ

72.718.746.115.026.717.3Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

69.021.845.536.758.141.8Refugeeالجئ

72.915.545.034.564.039.4Non-Refugeeغير الجئ

70.419.745.335.959.641.0Totalالمجموع

 Palestineفلسطين

70.621.146.128.146.732.3Refugeeالجئ

72.717.645.618.732.921.4Non-Refugeeغير الجئ

71.919.145.822.539.225.9Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

72.418.545.714.325.916.6Urbanحضر

74.518.947.315.725.817.7Ruralريف

68.919.144.519.239.623.5Refugee Campsمخيمات الالجئين

72.718.746.115.026.717.3Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

71.019.445.535.459.640.5Urbanحضر

70.418.645.641.759.745.3Ruralريف

67.021.544.338.059.543.2Refugee Campsمخيمات الالجئين

70.419.745.335.959.641.0Totalالمجموع

 Palestineفلسطين

71.818.945.622.940.226.4Urbanحضر

74.318.947.217.027.619.1Ruralريف

67.720.644.430.552.535.6Refugee Campsمخيمات الالجئين

71.919.145.822.539.225.9Totalالمجموع

 سنة فأكثر في فلسطين حسب 15نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد : 19جدول 
2015المنطقة وحالة اللجوء ونوع التجمع السكاني والجنس، 

Table 19: Labour Force Participation Rate and Unemployment Rate Among labour Force 

Participants of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Region, Refugee Status, 

Type of locality and Sex, 2015

   Region and Type of locality المنطقة ونوع التجمع السكاني 

المنطقة وحالة اللجوء ونوع التجمع 
السكاني

Region, Refugee Status 

and Type of locality  

معدل البطالةنسبة المشاركة في القوى العاملة

  Region and Refugee Statusالمنطقة وحالة اللجوء 

Labour Force  Participation RateUnemployment Rate
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 ذكور
المجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربية

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 

TotalWest 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

20002000

74.80.125.110097.70.12.210078.50.121.4100West Bankالضفة الغربية

3.581.914.61000.299.50.31003.084.412.6100Gaza Stripقطاع غزة

53.424.622.010072.126.21.710056.424.818.8100Palestineفلسطين

20012001

80.80.019.210097.90.02.110083.60.016.4100West Bankالضفة الغربية

2.395.62.11000.0100.00.01002.196.11.8100Gaza Stripقطاع غزة

59.326.214.510077.520.81.710062.125.412.5100Palestineفلسطين

20022002

85.70.014.310098.10.01.910088.00.012.0100West Bankالضفة الغربية

0.896.42.81000.199.80.11000.796.82.5100Gaza Stripقطاع غزة

59.929.310.810079.918.61.510063.227.59.3100Palestineفلسطين

20032003

86.60.013.410097.90.02.110088.80.011.2100West Bankالضفة الغربية

0.196.43.51000.299.80.01000.196.83.1100Gaza Stripقطاع غزة

58.231.610.210076.022.41.610061.330.08.7100Palestineفلسطين

20042004

86.90.013.110098.60.01.410089.30.010.7100West Bankالضفة الغربية

0.198.61.31000.0100.00.01000.198.81.1100Gaza Stripقطاع غزة

61.029.49.610078.720.21.110064.227.88.0100Palestineفلسطين

20052005

84.40.015.610098.60.01.410087.10.012.9100West Bankالضفة الغربية

0.199.40.51000.0100.00.01000.199.50.4100Gaza Stripقطاع غزة

58.430.710.910079.119.81.110061.828.99.3100Palestineفلسطين

Both Sexes كال الجنسين

2015-2000 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Region, Sex and Place of Work,          

2000-2015

السنوات والمنطقة

Sex and Place of Work الجنس ومكان العمل

Years and Region

MalesإناثFemales
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Males ذكور

المجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربية
West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 

Total

20062006

85.50.014.510099.20.00.810088.30.011.7100West Bankالضفة الغربية

0.199.80.11000.0100.00.01000.199.80.1100Gaza Stripقطاع غزة

60.928.710.410082.416.90.710064.926.58.6100Palestineفلسطين

20072007

84.40.015.610098.90.01.110087.50.012.5100West Bankالضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

58.330.910.810077.521.60.910062.029.18.9100Palestineفلسطين

20082008

82.90.017.110098.90.01.110086.20.013.8100West Bankالضفة الغربية

0.199.90.01000.0100.00.01000.199.90.0100Gaza Stripقطاع غزة

59.628.112.310078.520.60.910063.226.710.1100Palestineفلسطين

20092009

West Bank 83.00.017.010098.90.01.110086.10.013.9100الضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

60.027.712.310078.520.70.810063.426.410.2100Palestineفلسطين

20102010

West Bank 82.70.017.310098.90.01.110085.80.014.2100الضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

59.827.712.510081.317.80.910063.526.010.5100Palestineفلسطين

20112011

West Bank 82.90.017.110099.00.01.010086.00.014.0100الضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

57.330.811.910078.121.10.810060.929.110.0100Palestineفلسطين

Both Sexes كال الجنسين

2015-2000 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Region, Sex and Place of 

Work, 2000-2015

السنوات والمنطقة

Sex and Place of Work الجنس ومكان العمل

Years and Region

Femalesإناث
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Males ذكور

المجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربية
West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest Bank Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest Bank Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 

Total

20122012

West Bank 83.30.016.710098.90.01.110086.20.013.8100الضفة الغربية

0.199.90.01000.0100.00.01000.199.90.0100Gaza Stripقطاع غزة

57.231.311.510076.422.80.810060.429.99.7100Palestineفلسطين

20132013

West Bank 80.60.019.410099.10.00.910083.90.016.1100الضفة الغربية

0.199.90.01000.0100.00.01000.199.90.0100Gaza Stripقطاع غزة

55.331.413.310075.024.30.710058.630.211.2100Palestineفلسطين

20142014

West Bank 80.60.019.410098.90.01.110083.90.016.1100الضفة الغربية

0.199.90.01000.0100.00.01000.199.90.0100Gaza Stripقطاع غزة

58.527.414.110072.826.40.810061.127.211.7100Palestineفلسطين

20152015

West Bank 80.20.019.810099.10.00.910083.50.016.5100الضفة الغربية

0.199.90.01000.0100.00.01000.199.90.0100Gaza Stripقطاع غزة

56.429.614.010074.125.20.710059.528.811.7100Palestineفلسطين

Both Sexes كال الجنسين

2015-2000 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Region, Sex and Place of Work, 

2000-2015

السنوات والمنطقة

Sex and Place of Work الجنس ومكان العمل

Years and Region

Femalesإناث
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  2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي 

Malesذكور

10.39.612.412.512.411.412.611.110.79.99.99.78.98.58.27.8Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

14.714.613.713.513.613.813.113.313.012.812.212.512.612.613.213.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

23.016.712.815.614.015.313.413.413.114.315.816.717.318.618.418.6Constructionالبناء والتشييد

19.121.622.322.322.121.421.622.122.721.721.522.721.921.922.322.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.76.46.56.86.46.66.66.85.96.67.07.37.67.56.36.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

27.231.132.329.331.531.532.733.334.634.733.631.131.730.931.630.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

34.726.730.334.334.132.935.136.828.820.521.422.223.720.920.913.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

11.19.68.17.68.08.28.69.59.28.97.58.68.59.99.811.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.30.70.20.10.20.30.20.20.40.10.30.40.30.20.70.6Constructionالبناء والتشييد

7.68.27.28.27.28.37.57.87.57.48.18.58.48.410.311.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.60.40.40.50.60.60.90.40.61.30.90.61.11.31.31.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

45.754.453.849.349.949.747.745.353.561.861.859.758.059.357.062.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

14.112.215.316.216.415.016.716.114.111.811.811.911.510.510.48.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

14.213.812.712.512.612.912.312.512.312.111.411.811.912.212.613.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

19.414.210.712.911.512.811.010.910.711.713.213.914.415.615.315.5Constructionالبناء والتشييد

17.319.519.819.919.419.219.019.419.819.119.320.319.619.620.220.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

4.95.55.55.75.35.65.65.54.95.76.06.16.56.45.45.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

30.134.836.032.834.834.535.435.638.239.638.336.036.135.736.136.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

2015-2000 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 15التوزيع النسبي للعاملين : 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Sex and Economic Activity, 2000-2015
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مكان العمل
المجموعوالمستوطنات إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

8.36.48.67.8Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

17.26.513.013.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

14.45.164.118.6Constructionالبناء والتشييد

25.522.79.922.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.18.61.96.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

27.550.72.530.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

14.68.045.013.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.92.510.311.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.60.215.40.6Constructionالبناء والتشييد

13.06.27.711.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

1.20.90.01.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

56.782.221.662.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

9.66.68.98.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.55.913.013.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

11.54.463.615.5Constructionالبناء والتشييد

22.920.29.920.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.87.41.95.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.755.52.736.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Place of Work

Sex and Economic Activity   الجنس والنشاط االقتصادي

Table 22: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Economic Activity and Place of Work, 2015

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 22جدول 
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مكان العمل
المجموع إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

8.30.08.68.3Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

17.20.013.016.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

14.40.064.124.2Constructionالبناء والتشييد

25.50.09.922.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.10.01.96.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

27.50.02.522.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Femalesإناث

14.60.045.014.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.90.010.313.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.60.015.40.7Constructionالبناء والتشييد

13.00.07.713.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

1.20.00.01.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

56.70.021.656.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

9.60.08.99.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.50.013.015.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

11.50.063.620.1Constructionالبناء والتشييد

22.90.09.920.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.80.01.95.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.70.02.728.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Place of Work

  Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي 

2015 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from the 

West Bank by  Sex, Economic Activity and Place of Work, 2015
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Sexالجنس

المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotal

6.48.06.6Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

6.52.55.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

5.10.24.4Constructionالبناء والتشييد

22.76.220.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

8.60.97.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

50.782.255.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100Totalالمجموع

Economic Activity   النشاط االقتصادي

2015 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Gaza Strip by Economic 

Activity and Sex, 2015
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المجموعوالمستوطنات إسرائيلقطاع غزةالغربية الضفة
West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

00.60.50.30.50

6-19.410.410.69.91-6

9-721.019.227.821.47-9

12-1039.331.949.538.610-12

13+29.738.011.829.6+13

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

02.32.01.22.30

6-110.12.522.88.31-6

9-711.25.238.79.97-9

12-1023.412.922.420.710-12

13+53.077.414.958.8+13

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

01.00.70.30.80

6-19.69.310.79.61-6

9-719.017.227.919.57-9

12-1036.029.149.235.510-12

13+34.443.711.934.6+13

100100100100Totalالمجموع

Sex and Years of 

Schooling

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 25جدول 
Table 25: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2015

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

Malesذكور

00.60.00.30.50

6-19.40.010.69.61-6

9-721.00.027.822.47-9

12-1039.30.049.541.310-12

13+29.70.011.826.2+13

1000.0100100Totalالمجموع

Femalesإناث

02.30.01.22.30

6-110.10.022.810.21-6

9-711.20.038.711.47-9

12-1023.40.022.423.410-12

13+53.00.014.952.7+13

1000.0100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

01.00.00.30.80

6-19.60.010.79.71-6

9-719.00.027.920.47-9

12-1036.00.049.238.110-12

13+34.40.011.931.0+13

1000.0100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

2015 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from the 

West Bank by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2015

Place of Workمكان العمل
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Sexالجنس

المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

00.52.00.70

6-110.42.59.31-6

9-719.25.217.27-9

12-1031.912.929.110-12

13+38.077.443.7+13

100100100Totalالمجموع

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

2015 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب عدد السنوات الدراسية والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Gaza Strip by Years of 

Schooling and Sex, 2015
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

8.52.27.4Employerصاحب عمل

20.915.319.9Self Employedيعمل لحسابه

65.562.164.9Wage Employeeمستخدم بأجر

5.120.47.8Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

3.81.63.4Employerصاحب عمل

14.610.213.9Self Employedيعمل لحسابه

77.680.978.1Wage Employeeمستخدم بأجر

4.07.34.6Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

7.12.16.2Employerصاحب عمل

19.114.018.2Self Employedيعمل لحسابه

69.166.868.7Wage Employeeمستخدم بأجر

4.717.16.9Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

المنطقة والحالة العملية
Sex

Region and Employment Status 

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Region, Employment Status and Sex, 2015
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مكان العمل
المجموعإسرائيل والمستوطناتغزة قطاعالغربية الضفة

West BankGaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

4.32.31.53.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

20.133.71.321.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

20.725.75.520.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

5.32.61.03.9Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

19.610.846.220.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

12.98.56.710.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

17.116.437.819.8Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

2.83.60.03.0Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

47.071.113.552.9Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

18.111.37.716.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

12.54.45.610.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

8.55.61.97.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.40.03.04.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

5.74.068.35.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

3.92.51.43.2Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

25.839.21.426.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

20.223.55.519.4Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

6.92.81.05.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

17.310.145.718.5Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

11.37.26.79.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

14.614.738.317.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Sex, Occupation and Place of        

Work, 2015

  Sex and Occupationالجنس والمهنة 

Place of Work
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 الزراعة والصيد
 والحراجة وصيد

األسماك

 التعدين والمحاجر
والصناعة التحويلية

البناء والتشييد
 التجارة والمطاعم

والفنادق
 النقل والتخزين
واالتصاالت

 الخدمات
والفروع األخرى

المجموع

Agriculture, 

Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturing

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services & 

Other 

Branches

Total

Malesذكور

15.211.521.822.84.923.8100Jeninجنين

33.87.312.614.54.827.0100Tubasطوباس

13.711.718.422.56.227.5100Tulkarmطولكرم

5.218.821.624.37.622.5100Nablusنابلس

12.317.827.518.25.318.9100Qalqiliyaقلقيلية

3.622.530.311.04.827.8100Salfitسلفيت

4.713.622.521.96.231.1100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

34.39.66.818.24.127.0100Jericho & AL Aghwarأريحا  واألغوار

0.712.935.225.77.318.2100Jerusalemالقدس

3.820.824.921.94.723.9100Bethlehemبيت لحم

6.519.726.923.76.217.0100Hebronالخليل

8.316.424.222.46.122.6100Totalالمجموع

Femalesاناث

25.515.11.117.21.239.9100Jeninجنين

40.28.10.09.01.341.4100Tubasطوباس

13.316.31.416.30.352.4100Tulkarmطولكرم

10.719.11.510.83.454.5100Nablusنابلس

15.233.00.012.00.039.8100Qalqiliyaقلقيلية

10.58.10.021.31.059.1100Salfitسلفيت

5.18.81.16.60.977.5100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

19.74.40.013.90.561.5100Jericho & AL Aghwarأريحا  واألغوار

1.87.50.713.21.075.8100Jerusalemالقدس

7.58.00.014.00.370.2100Bethlehemبيت لحم

19.713.90.114.01.051.3100Hebronالخليل

14.913.90.713.01.256.3100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

17.112.217.921.74.226.9100Jeninجنين

35.17.410.113.44.129.9100Tubasطوباس

13.612.615.121.35.132.3100Tulkarmطولكرم

6.218.817.921.76.828.6100Nablusنابلس

12.820.322.917.24.522.3100Qalqiliyaقلقيلية

4.820.024.912.84.133.4100Salfitسلفيت

4.812.618.318.95.240.2100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

31.58.65.517.33.433.7100Jericho & AL Aghwarأريحا  واألغوار

0.812.432.024.56.723.6100Jerusalemالقدس

4.518.320.020.43.833.0100Bethlehemبيت لحم

8.718.722.422.15.322.8100Hebronالخليل

9.515.920.120.85.228.5100Totalالمجموع

النشاط االقتصادي

Sex and Governorateالجنس والمحافظة

 2015 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 30جدول 
Table 30: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from the West 

Bank by Sex, Economic Activity and Governorate, 2015

Economic Activity
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 الزراعة والصيد
 والحراجة وصيد

األسماك

 التعدين والمحاجر
والصناعة التحويلية

البناء والتشييد
 التجارة والمطاعم

والفنادق
 النقل والتخزين
واالتصاالت

 الخدمات
والفروع األخرى

المجموع

Agriculture, 

 Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturing

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services & 

Other 

Branches

Total

Malesذكور

7.36.85.018.210.652.1100North Gazaشمال غزة

1.39.15.127.19.148.3100Gazaغزة

5.75.64.817.07.259.7100Dier Al-Balahدير البلح

11.33.15.123.97.549.1100Khan Yunisخانيونس

13.64.05.320.26.950.0100Rafahرفح

6.46.55.122.78.650.7100Totalالمجموع

Femalesاناث

4.05.20.08.31.381.2100North Gazaشمال غزة

1.11.50.45.11.390.6100Gazaغزة

5.92.30.06.20.485.2100Dier Al-Balahدير البلح

21.11.90.06.00.570.5100Khan Yunisخانيونس

11.93.00.46.80.777.2100Rafahرفح

8.02.50.26.20.982.2100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

6.86.64.417.09.455.8100North Gazaشمال غزة

1.38.14.524.48.153.6100Gazaغزة

5.84.93.814.85.864.9100Dier Al-Balahدير البلح

12.92.94.321.06.352.6100Khan Yunisخانيونس

13.43.84.618.16.054.1100Rafahرفح

6.65.94.420.27.455.5100Totalالمجموع

Sex and 

Governorate

2015 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمحافظة والنشاط االقتصادي، 15التوزيع النسبي للعاملين : 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Gaza Strip by Sex, Governorate and Economic Activity, 2015

الجنس 

والمحافظة

Economic Activity النشاط االقتصادي
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المجموع
Total

Malesذكور

33.314.010.07.73.77.8Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.316.216.015.87.513.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

11.121.124.822.48.318.6Constructionالبناء والتشييد

21.122.222.824.919.322.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.07.27.87.15.56.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

16.219.318.622.155.730.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

54.033.630.923.32.213.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

11.629.424.918.83.311.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.00.21.20.40.60.6Constructionالبناء والتشييد

26.920.616.618.85.811.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.00.30.20.51.71.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

7.515.926.238.286.462.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

43.216.911.89.33.38.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

12.518.116.816.16.313.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

5.818.122.820.36.115.5Constructionالبناء والتشييد

23.922.022.224.315.420.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

2.66.27.26.54.45.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

12.018.719.223.564.536.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

عدد السنوات الدراسية
Sex and Economic Activity  الجنس والنشاط االقتصادي

 2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Sex, Economic Activity and 

Years of Schooling, 2015

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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المجموع
Total

Malesذكور

1.81.11.92.46.23.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

1.15.87.811.150.621.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

19.318.117.622.818.920.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

20.47.74.73.91.93.9Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

8.826.128.424.29.120.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.610.613.313.15.910.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

44.030.626.322.57.419.8Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.00.40.01.24.63.0Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.00.03.813.784.352.9Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

26.126.726.635.66.016.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

41.326.823.919.21.510.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

17.721.818.213.11.87.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.88.410.68.40.94.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

13.115.916.98.80.95.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0.91.01.82.35.73.2Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.64.97.511.360.326.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

22.519.318.424.115.219.4Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

30.510.56.35.41.85.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

13.125.527.523.17.018.5Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3.210.313.112.74.49.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

29.228.525.421.15.617.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

الجنس والمهنة
عدد السنوات الدراسية

Sex and Occupation  

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Sex, Occupation and Years of       

Schooling, 2015

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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المجموع
Total

West Bankالضفة الغربية

1.21.22.12.76.43.5Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.22.34.69.055.721.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

21.916.316.421.214.717.8Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

36.013.17.15.72.25.9Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

10.028.230.226.59.322.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3.311.613.613.35.010.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

27.427.326.021.66.718.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.00.30.91.24.62.5Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

1.711.915.918.968.339.2Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

24.327.124.333.415.923.5Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

13.63.53.94.21.22.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

22.418.219.612.13.010.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3.17.011.710.53.47.2Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

34.932.023.719.73.614.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

0.91.01.82.35.73.2Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.54.97.511.360.326.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

22.519.318.424.115.219.4Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

30.510.56.35.41.85.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

13.125.527.523.17.018.5Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3.210.313.112.74.49.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

29.328.525.421.15.617.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Region and Occupation  

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Palestine by Region, Occupation and Years of 

Schooling, 2015

المنطقة والمهنة 
Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+
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المجموع
Total

Malesذكور

2.41.52.32.87.13.7Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.32.84.78.344.416.4Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

16.514.415.319.618.017.7Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

24.69.85.24.02.24.5Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

6.729.531.728.312.424.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.312.213.713.86.711.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

45.229.827.123.29.221.1Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.00.20.01.34.72.8Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.00.03.814.681.546.7Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

27.524.826.134.27.318.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

47.727.824.519.91.912.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

13.322.517.311.72.28.5Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

2.29.112.39.91.35.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

9.315.616.08.41.16.2Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.21.22.12.76.43.5Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.22.34.69.055.721.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

21.916.316.421.214.717.8Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

36.013.17.15.72.25.9Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

10.028.230.226.59.322.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3.311.613.613.35.010.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

27.427.326.021.66.718.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2015 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 35جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from the West Bank by Sex, Occupation and Years of 

Schooling, 2015

  Sex and Occupationالجنس والمهنة 

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+
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المجموع
Total

Malesذكور

0.00.20.91.24.62.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

3.012.416.419.660.633.7Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

26.526.124.132.720.325.6Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

9.43.03.23.31.42.6Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

14.318.519.411.53.810.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.47.312.311.24.68.5Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

41.432.523.720.54.716.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.02.20.00.94.43.6Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.00.03.78.790.171.1Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

21.349.030.443.03.311.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

19.214.419.415.90.74.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

33.012.424.420.70.95.6Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

0.00.00.00.00.00.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

26.522.022.110.80.64.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0.00.30.91.24.62.5Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

1.711.915.918.968.339.2Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

24.327.124.333.415.923.5Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

13.63.53.94.21.22.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

22.418.219.612.13.010.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3.17.011.710.53.47.2Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

34.932.023.719.73.614.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2015 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 36جدول 
Table 36: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from Gaza Strip by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2015

  Region and Occupationالمنطقة والمهنة 

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+
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المجموع
Total

West Bankالضفة الغربية

0.88.119.841.529.8100Jeninجنين 

1.113.220.633.331.8100Tubasطوباس

0.36.616.436.640.1100Tulkarmطولكرم 

0.610.921.834.831.9100Nablusنابلس 

0.69.323.540.026.6100Qalqiliyaقلقيلية

1.110.016.637.734.6100Salfitسلفيت

0.67.718.338.235.2100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1.516.327.934.519.8100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

0.29.622.449.418.4100Jerusalemالقدس

0.910.218.036.034.9100Bethlehemبيت لحم 

1.310.821.637.129.2100Hebronالخليل

0.89.720.438.131.0100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.410.216.028.145.3100North Gazaشمال غزة

0.811.119.128.041.0100Gazaغزة

0.44.816.325.353.2100Dier Al-Balahدير البلح

1.28.717.332.440.4100Khan Yunisخانيونس

0.58.414.033.243.9100Rafahرفح

0.79.317.229.143.7100Totalالمجموع

0.89.619.535.534.6100Palestineفلسطين

Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 37جدول 
Table 37: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Region, Governorate and Years of Schooling, 2015

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+
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المجموععضو أسرة بدون أجرمستخدم بأجريعمل لحسابهصاحب عمل
EmployerSelf EmployedWage EmployeeUnpaid Family 

Member

Total

West Bankالضفة الغربية

6.022.757.713.6100Jeninجنين 

5.918.260.015.9100Tubasطوباس

5.821.963.29.1100Tulkarmطولكرم 

6.521.664.07.9100Nablusنابلس 

6.223.459.111.3100Qalqiliyaقلقيلية

7.414.174.93.6100Salfitسلفيت

9.716.669.93.8100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1.714.877.16.4100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

3.814.980.60.7100Jerusalemالقدس

8.920.864.75.6100Bethlehemبيت لحم 

9.020.462.48.2100Hebronالخليل

7.419.964.97.8100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

3.014.177.15.8100North Gazaشمال غزة

3.611.781.53.2100Gazaغزة

2.311.782.53.5100Dier Al-Balahدير البلح

3.817.372.26.7100Khan Yunisخانيونس

4.217.473.54.9100Rafahرفح

3.413.978.14.6100Totalالمجموع

6.218.268.76.9100Palestineفلسطين

 Region and المنطقة والمحافظة

Governorate

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة العملية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 38جدول 
Table 38: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Region, Governorate and Employment Status, 2015

Employment Statusالحالة العملية
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المجموع
Total

Malesذكور

31.610.16.57.8Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.312.814.813.5Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

13.726.018.918.6Constructionالبناء والتشييد

19.813.926.722.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.36.67.26.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

17.330.625.930.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

48.412.36.213.2Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

18.29.211.211.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.00.11.10.5Constructionالبناء والتشييد

8.36.517.511.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.10.91.81.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

25.071.062.262.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

37.810.86.58.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.211.714.413.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

8.718.416.915.6Constructionالبناء والتشييد

15.611.725.720.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

4.74.96.65.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

20.042.529.936.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

  

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

 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وساعات العمل األسبوعية 15التوزيع النسبي للعاملين : 39جدول 
2015الفعلية، 

Table 39: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Economic Activity and Actual Weekly Work Hours, 2015

  Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

ساعات العمل األسبوعية الفعلية
Actual Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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المجموع
Total

Malesذكور

1.22.23.73.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 10.822.017.317.8Professionals, Technicians, Associates andالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

Clerks 15.511.322.620.4Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

18.14.33.34.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

16.522.922.222.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

7.69.211.911.2Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

30.328.119.021.1Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

1.33.92.42.8Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 12.560.253.449.7Professionals, Technicians, Associates andالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

Clerks 15.310.822.717.5Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

42.29.53.911.6Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

20.48.05.18.4Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.51.96.24.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

6.85.76.36.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.32.73.53.2Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 11.433.321.423.0Professionals, Technicians, Associates andالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

Clerks 15.411.122.719.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

26.95.83.45.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

17.918.520.319.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.37.111.210.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

21.821.517.518.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

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

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وساعات العمل األسبوعية الفعلية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 40جدول 
Table 40: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Occupation and Actual Weekly Work Hours, 2015

   Sex and Occupationالجنس والمهنة

ساعات العمل األسبوعية
Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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المنطقة والقطاع ومعدل االجر 
اليومي بالشيكل

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Region, Sector and Average 

Daily Wage in NIS

West Bankالضفة الغربية

14.216.218.015.916.316.216.516.016.016.416.215.415.816.616.016.0Public Sectorقطاع عام

64.467.470.072.973.070.971.871.570.269.769.670.670.467.367.967.5Private Sectorقطاع خاص

21.416.412.011.210.712.911.712.513.813.914.214.013.816.116.116.5Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

31.541.436.730.637.137.941.539.046.848.046.139.638.837.841.536.9Public Sectorقطاع عام

55.956.860.866.361.861.758.461.053.252.053.960.461.262.258.563.1Private Sectorقطاع خاص

12.61.82.53.11.10.40.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

19.322.923.320.522.122.523.222.724.224.824.022.522.723.022.922.0Public Sectorقطاع عام

61.964.667.470.869.968.268.268.465.765.065.567.567.665.865.466.3Private Sectorقطاع خاص

18.812.59.38.78.09.38.68.910.110.210.510.09.711.211.711.7Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

62.962.862.364.169.371.577.581.683.087.590.594.299.0102.2104.4107.8Public Sectorقطاع عام

73.773.176.576.974.174.176.074.881.185.183.681.081.982.684.788.0Private Sectorقطاع خاص

108.6108.2117.7125.0125.5125.4129.6130.1138.3148.1158.0162.2164.1175.6187.5198.9Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

82.879.380.981.881.684.487.588.494.199.3102.0102.1103.5109.7113.2120.1Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

55.255.756.958.563.169.479.476.271.772.174.079.279.182.081.084.7Public Sectorقطاع عام

49.251.652.047.651.651.952.952.650.655.148.752.056.152.752.850.7Private Sectorقطاع خاص

Israel & Settlements*-----------117.263.297.2106.6122.2*اسرائيل والمستوطنات

64.154.456.655.759.262.369.165.160.962.758.261.664.363.264.061.9Totalالمجموع

Palestineفلسطين

59.059.359.661.466.270.478.579.379.282.485.289.191.995.296.799.6Public Sectorقطاع عام

66.867.969.666.967.367.469.769.074.778.274.372.674.173.176.575.6Private Sectorقطاع خاص

110.5106.5116.0122.8125.3125.6129.8130.0138.3148.1158.0162.2164.1175.6187.5198.9Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

76.671.972.672.273.877.081.581.987.091.391.791.792.997.2101.8103.9Totalالمجموع

 Since 2006, Gaza Strip employees were not able to access Israel and Israeli settlements :(*) لم يتمكن أي عامل من قطاع غزة من العمل في إسرائيل والمستوطنات2006منذ العام : (*)

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

2015-2000 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والقطاع، 15التوزيع النسبي للعاملين ومعدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر : 41جدول 
Table 41: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above and Average Daily Wage in NIS for Wage Employees from Palestine by 

Region and Sector, 2000-2015

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

معدل أيام العمل 
 الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

36.918.578.165.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

45.422.392.880.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.717.6161.3150.0Constructionالبناء والتشييد

50.924.073.357.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

41.421.582.051.7Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

41.023.7102.692.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

42.621.7108.088.5Totalالمجموع

Femalesإناث

34.520.563.750.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

43.521.446.345.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction----البناء والتشييد

46.824.446.638.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

37.723.972.269.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.223.488.791.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

35.223.281.976.9Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

36.818.677.464.2Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

45.322.288.876.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.717.7161.0150.0Constructionالبناء والتشييد

50.624.071.357.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

41.221.781.357.7Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

38.623.698.492.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.422.0103.984.6Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

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, 2015

 سنة فأكثر من جميع 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : 42جدول 
2015المناطق حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 
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معدل ساعات 
العمل األسبوعية

معدل أيام 
العمل  الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

44.319.771.565.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

47.723.384.576.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

39.917.894.885.0Constructionالبناء والتشييد

54.024.875.369.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

46.623.4119.896.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

44.023.1113.598.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

45.822.496.683.3Totalالمجموع

Femalesإناث

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

43.121.346.645.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction----البناء والتشييد

46.724.148.138.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

36.923.578.276.9Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

34.522.693.896.2Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

36.622.684.376.9Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

43.919.771.065.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

47.123.080.076.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.017.994.985.0Constructionالبناء والتشييد

53.124.772.066.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

45.223.4114.196.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

40.823.0106.996.2Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

43.922.494.180.8Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

 سنة فأكثر في 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : 43جدول 
2015الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

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, 2015
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معدل الساعات 
األسبوعية

معدل أيام العمل  
الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily 

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

22.615.824.120.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

39.619.937.133.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

33.414.242.040.0Constructionالبناء والتشييد

47.523.430.230.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

38.520.540.130.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

36.524.784.576.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

38.222.559.542.1Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

22.916.224.720.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

39.820.036.833.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

33.514.142.240.0Constructionالبناء والتشييد

47.523.530.130.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

38.520.640.530.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

35.024.782.776.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

37.122.961.946.2Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

 سنة فأكثر في قطاع 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : 44جدول 
2015غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

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 by Sex and Economic Activity, 2015

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

level of each activity
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معدل الساعات 
األسبوعية

معدل أيام العمل 
 الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

40.219.3129.1120.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

42.520.8168.2160.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.618.0220.9200.0Constructionالبناء والتشييد

47.122.5172.0165.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

41.721.7209.8192.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

43.222.0174.0153.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

40.319.1199.5200.0Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

40.319.4127.7120.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

42.620.8167.5160.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.618.0220.9200.0Constructionالبناء والتشييد

47.022.5171.6161.5Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

41.721.7209.8192.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

43.222.1174.0153.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

40.419.1198.9200.0Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

 سنة فأكثر في إسرائيل 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : 45جدول 
2015والمستوطنات حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

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

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

Activity, 2015

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

level of each activity
لم يتم اضافة االناث بسبب عدم وجود مشاهدات كافية على مستوى كل نشاط: مالحظة

108



 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

األجر الوسيط اليوميمعدل األجرة  اليوميةمعدل أيام العمل الشهريةمعدل الساعات األسبوعية
Average Weekly 

Hours

Average Monthly 

Days

Average Daily 

Wage

 Median of Daily  

 Wage

20002000

43.523.669.361.5West Bankالضفة الغربية

41.624.353.150.0Gaza Stripقطاع غزة

43.519.7110.5100.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

43.022.776.669.2Totalالمجموع

20012001

43.123.668.958.8West Bankالضفة الغربية

40.124.654.650.0Gaza Stripقطاع غزة

41.919.4106.5100.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

42.023.171.961.5Totalالمجموع

20022002

40.822.770.960.0West Bankالضفة الغربية

40.024.155.150.0Gaza Stripقطاع غزة

43.421.0116.0115.4Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.022.972.660.0Totalالمجموع

20032003

42.423.671.960.0West Bankالضفة الغربية

40.622.653.450.0Gaza Stripقطاع غزة

44.621.3122.8130.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

42.123.072.257.7Totalالمجموع

20042004

43.024.072.261.5West Bankالضفة الغربية

41.623.358.353.1Gaza Stripقطاع غزة

46.221.7125.3134.6Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

42.923.573.861.5Totalالمجموع

20052005

42.523.673.165.4West Bankالضفة الغربية

41.224.062.057.7Gaza Stripقطاع غزة

44.720.9125.6130.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

42.423.377.067.0Totalالمجموع

Years and Place of Workالسنوات ومكان العمل

 سنة فأكثر من 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : 46جدول 
2015-2000فلسطين حسب مكان العمل، 

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, 2000-2015
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األجر الوسيط اليوميمعدل األجرة  اليوميةمعدل أيام العمل الشهريةمعدل الساعات األسبوعية
Average Weekly 

Hours

Average Monthly 

Days

Average Daily 

Wage

 Median of 

Daily  Wage

20062006

42.223.176.669.2West Bankالضفة الغربية

39.924.069.065.4Gaza Stripقطاع غزة

43.520.8129.8134.6Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.723.181.570.0Totalالمجموع

20072007

41.622.277.270.0West Bankالضفة الغربية

39.923.365.157.7Gaza Stripقطاع غزة

43.419.9130.0123.1Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.422.281.973.1Totalالمجموع

20082008

42.222.381.773.1West Bankالضفة الغربية

40.824.760.957.7Gaza Stripقطاع غزة

43.020.1138.3134.6Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

42.022.487.076.9Totalالمجموع

20092009

42.522.485.976.9West Bankالضفة الغربية

39.423.662.757.7Gaza Stripقطاع غزة

41.720.3148.1150.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.722.391.376.9Totalالمجموع

20102010

43.322.285.876.9West Bankالضفة الغربية

38.823.458.146.2Gaza Stripقطاع غزة

39.420.5158.0150.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.522.291.776.9Totalالمجموع

Years and Place of Workالسنوات ومكان العمل

 سنة فأكثر من 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : (تابع) 46جدول 
2015-2000فلسطين حسب مكان العمل، 

Table 46 (Cont.): 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, 2000-2015
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األجر الوسيط اليوميمعدل األجرة  اليوميةمعدل أيام العمل الشهريةمعدل الساعات األسبوعية
Average Weekly 

Hours

Average Monthly 

Days

Average Daily 

Wage

 Median of 

Daily  Wage

20112011

43.122.485.076.9West Bankالضفة الغربية

37.923.461.550.0Gaza Stripقطاع غزة

39.421.0162.2153.8Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.222.491.776.9Totalالمجموع

20122012

43.322.287.176.9West Bankالضفة الغربية

37.123.664.350.0Gaza Stripقطاع غزة

40.920.5164.1153.8Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.222.392.976.9Totalالمجموع

20132013

43.422.489.076.9West Bankالضفة الغربية

37.323.763.150.0Gaza Stripقطاع غزة

42.419.8175.6160.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.622.397.280.0Totalالمجموع

20142014

44.122.590.980.0West Bankالضفة الغربية

37.723.963.954.1Gaza Stripقطاع غزة

42.620.0187.5180.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

42.422.4101.884.6Totalالمجموع

20152015

43.922.494.180.8West Bankالضفة الغربية

37.122.961.946.2Gaza Stripقطاع غزة

40.419.1198.9200.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

41.422.0103.984.6Totalالمجموع

 سنة فأكثر 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : (تابع) 46جدول 
2015-2000من فلسطين حسب مكان العمل، 

Table 46 (Cont.): 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, 2000-2015

Years and Place of Workالسنوات ومكان العمل
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2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015المنطقة والمحافظة
Region and 

Governorate  

West Bankالضفة الغربية

60.858.656.055.760.764.167.369.066.771.175.378.079.282.383.685.8Jeninجنين

60.557.259.860.260.563.868.669.369.876.979.679.889.490.592.695.4Tubasطوباس

60.258.459.763.467.462.663.568.570.873.676.871.074.982.787.189.7Tulkarmطولكرم

61.462.759.660.363.165.767.764.868.672.774.978.381.984.085.687.5Nablusنابلس

60.157.760.157.860.159.064.067.969.571.176.170.876.582.290.086.3Qalqiliyaقلقيلية

65.557.260.860.058.763.372.870.673.179.982.285.692.392.195.498.4Salfitسلفيت

79.079.779.878.277.981.285.183.787.2100.099.9100.3102.6102.3100.5108.5Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

62.557.962.659.557.260.462.869.670.772.475.779.780.677.483.683.0Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

85.687.4100.2105.8101.6102.7105.9105.6120.9125.1113.6109.0101.6105.7101.797.9Jerusalemالقدس

79.575.473.674.375.277.179.079.382.886.891.993.995.290.696.899.4Bethlehemبيت لحم

65.463.663.066.767.969.671.572.773.674.877.775.880.882.687.392.2Hebronالخليل

70.269.471.072.072.273.176.577.281.785.985.885.087.188.990.994.1Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

54.455.156.556.462.164.072.467.965.361.158.066.271.767.969.764.6North Gazaشمال غزة

51.653.454.750.955.761.967.662.658.365.260.960.261.960.861.860.6Gazaغزة

52.654.555.654.659.767.376.071.864.470.959.268.167.667.768.668.6Dier Al-Balahدير البلح

52.354.253.753.557.957.964.562.858.054.750.255.961.559.258.057.8Khan Yunisخانيونس

53.555.354.756.360.458.666.063.562.261.460.761.362.464.565.260.5Rafahرفح

52.554.255.053.458.362.069.065.160.962.758.261.664.363.264.061.9Totalالمجموع

63.664.064.964.566.868.873.773.276.479.777.977.879.880.583.383.2Palestineفلسطين

2015-2000، (ال تشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات) سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة 15معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر : 47جدول 
                     Table 47: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees Aged 15 Years and Above in Palestine by Region and Governorate (Israel and 

Settlements are Excluded), 2000-2015
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المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

4,2002,9007,100Jenin             1,129               979          16,7004,20020,9001,232جنين

300200500Tubas             1,095               887          3,4007004,1001,287طوباس

2,9001,6004,500Tulkarm             1,084               942          10,6002,90013,5001,162طولكرم

6,0003,7009,700Nablus             1,033               912          28,9007,90036,8001,106نابلس

1,3001,2002,500Qalqiliya             1,095             1,056          6,5001,9008,4001,133قلقيلية

300400700Salfit             1,009               896          3,9009004,8001,186سلفيت

2,3001,3003,600Ramallah & Al-Bireh             1,176             1,134          28,3007,90036,2001,200رام اهلل والبيرة

7004001,100Jericho & AL Aghwar             1,070               894          3,5001,1004,6001,162أريحا واألغوار

1,3009002,200Jerusalem             1,023               907          16,2002,50018,7001,106القدس

1,7001,3003,000Bethlehem             1,044             1,000          17,0005,30022,3001,077بيت لحم

8,5004,20012,700Hebron                986               830          49,0009,20058,2001,062الخليل

29,50018,10047,600Total             1,055               937          184,00044,500228,5001,127المجموع

Gaza Stripقطاع غزة

12,0001,20013,200North Gaza                773               713             17,1003,00020,100779شمال غزة

28,7003,10031,800Gaza                757               658             39,9006,30046,200768غزة

7,2001,6008,800Dier Al-Balah                737               518             11,4004,10015,500787دير البلح

11,4001,60013,000Khan Yunis                673               577             15,0003,80018,800687خانيونس

8,1001,2009,300Rafah                674               662             10,7002,60013,300676رفح

67,4008,70076,100Total                733               625             94,10019,800113,900747المجموع

96,90026,800123,700Palestine                857               836             278,10064,300342,400863فلسطين

 شيكل1,450عدد المستخدمين بأجر الذين يتقاضون اقل من 
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 Settlements are Excluded), 

2015

عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ومعدل األجر الشهري بالشيكل وعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر في فلسطين حسب المنطقة : 48جدول 
2015، (ال تشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات)والمحافظة والجنس 

 شيكل1,450معدل األجر الشهري للذين يتقاضون اقل من عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص
Number of Wage Employees in Private 

Sector

Average Monthly Wage for Who Receive Less 

Than 1,450 NIS
المنطقة 
والمحافظة
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Agriculture, Hunting & Fishing    1,785      843   2,096الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

Mining, Quarrying & Manufacturing    1,821      866   1,955التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction    3,530      830   3,857البناء والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants    1,769      875   2,273التجارة والمطاعم والفنادق

Transportation, Storage & Communication    1,602      608   1,996النقل والتخزين واالتصاالت

Services & Other Branches    1,963      624   2,647الخدمات والفروع األخرى

Total    1,989      782   2,447المجموع

Sex  الجنس

المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotal

Agriculture, Hunting & Fishing    1,785      725   1,877الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

Mining, Quarrying & Manufacturing    1,821      479   2,263التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction    3,530-   3,530البناء والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants    1,769      932   1,822التجارة والمطاعم والفنادق

Transportation, Storage & Communication    1,602-   1,602النقل والتخزين واالتصاالت

Services & Other Branches    1,963   1,253   2,337الخدمات والفروع األخرى

Total    1,989      945   2,128المجموع

2015معدل الدخل الشهري بالشيكل للعاملين لحسابهم الخاص من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة، : 49جدول 
Table 49: Average Monthly Income in NIS for Self Employed from Palestine by 

Economic Activity and Region, 2015

 Economic Activity   النشاط االقتصادي

   Economic Activity النشاط االقتصادي

2015معدل الدخل الشهري بالشيكل للعاملين لحسابهم الخاص من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والجنس، : 50جدول 
Table 50: Average Monthly Income in NIS for Self Employed from Palestine by 

Economic Activity and Sex, 2015
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

48.55.317.1Vacationعطلة/ إجازة

13.81.14.4Ill/ Injuryمرض أو إصابة

0.00.00.0Maternity Leaveإجازة أمومة

1.16.04.7Strike/ Closureإغالق / اضراب

23.986.869.8Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

12.70.84.0Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

66.649.058.9Vacationعطلة/ إجازة

5.30.23.1Ill/ Injuryمرض أو إصابة

8.93.16.3Maternity Leaveإجازة أمومة

0.016.47.2Strike/ Closureإغالق / اضراب

13.931.321.6Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

5.30.02.9Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

54.911.225.7Vacationعطلة/ إجازة

10.81.04.1Ill/ Injuryمرض أو إصابة

3.10.41.3Maternity Leaveإجازة أمومة

0.77.45.2Strike/ Closureإغالق / اضراب

20.379.359.9Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

10.20.73.8Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2015 سنة فأكثر الغائبين عن أعمالهم من فلسطين حسب الجنس وسبب الغياب والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 51جدول 
Table 51: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above who are 

Absent from Work from Palestine by Sex, Reason of Absence and Region, 2015

Sex and Reason of Absenceالجنس وسبب الغياب
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

74.526.259.6Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

25.573.840.4Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

43.122.136.5Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

56.977.963.5Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

56.523.846.3Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

43.576.253.7Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

00.40.20.30

6-111.50.98.21-6

9-724.62.917.97-9

12-1044.99.634.010-12

13+18.686.439.613+

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

00.50.30.50

6-113.41.79.81-6

9-722.53.316.57-9

12-1036.411.728.710-12

13+27.283.044.513+

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

00.50.20.40

6-112.61.49.11-6

9-723.43.117.17-9

12-1040.010.831.010-12

13+23.584.542.413+

100100100Totalالمجموع

  Region and Years of Schoolingالمنطقة وعدد السنوات الدراسية

2015 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وعدد السنوات الدراسية والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 53جدول 
Table 53: Percentage Distribution of Unemployed Persons Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Region, Years of Schooling and Sex, 2015

Sex

2015 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 52جدول 
Table 52: Percentage Distribution of Unemployed Persons Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Region, Labour Force Status and Sex, 2015

المنطقة والعالقة بقوة العمل  
Sex

Region and Labour Force Status     
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

24-1543.636.441.415-24

34-2530.851.637.225-34

44-3512.89.711.935-44

54-458.42.16.545-54

64-553.90.22.755-64

65+0.50.00.3+65

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

24-1542.031.238.615-24

34-2533.353.739.725-34

44-3512.211.211.935-44

54-458.93.47.245-54

64-553.30.52.455-64

65+0.30.00.2+65

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

24-1542.733.439.815-24

34-2532.252.838.625-34

44-3512.510.611.935-44

54-458.72.86.945-54

64-553.50.42.655-64

65+0.40.00.2+65

100100100Totalالمجموع

  Region and Ageالمنطقة والعمر

2015 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعمر والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 54جدول 
Table 54: Percentage Distribution of Unemployed Persons Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Region, Age and Sex, 2015

Sex
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

0.21.20.5Labour Exchangeسجل في مكتب العمل

1.08.83.2Declared \ Read Newspaperتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

4.635.513.5Use Internetاستخدم االنترنت

67.620.053.9Application to Employersراجع أصحاب عمل

2.422.38.1Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

20.87.717.0Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

3.44.53.8Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

3.96.84.7Labour Exchangeسجل في مكتب العمل

3.319.78.1Declared \ Read Newspaperتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

11.745.321.5Use Internetاستخدم االنترنت

56.921.346.6Application to Employersراجع أصحاب عمل

0.32.40.9Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

22.94.117.4Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

1.00.40.8Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

2.14.22.7Labour Exchangeسجل في مكتب العمل

2.214.55.7Declared \ Read Newspaperتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

8.340.617.7Use Internetاستخدم االنترنت

62.020.750.1Application to Employersراجع أصحاب عمل

1.311.84.4Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

21.95.817.2Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

2.22.42.2Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

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

in Palestine by Region, Action were Taken for Seeking Job and Sex, 2015

المنطقة وخطوات البحث عن عمل  
Sex

Region and Action Taken for 

Seeking Job

 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وخطوات البحث عن عمل 15التوزيع النسبي لألفراد : 55جدول 
2015والجنس، 
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السبب
المجموعأخرىالتدريب/ الدراسةأعمال المنزلالمرض/ كبر السن

Old/ IllHousekeepingStudy/ TrainingOtherTotal

West Bankالضفة الغربية

18.341.937.62.2100Jeninجنين

13.046.435.65.0100Tubasطوباس

16.642.736.14.6100Tulkarmطولكرم

12.549.932.84.8100Nablusنابلس

11.647.034.17.3100Qalqiliyaقلقيلية

15.244.335.35.2100Salfitسلفيت

11.244.936.37.6100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

13.548.130.57.9100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

20.924.814.439.9100Jerusalemالقدس

10.745.331.512.5100Bethlehemبيت لحم

9.155.728.86.4100Hebronالخليل

13.445.330.510.8100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

11.147.338.23.4100North Gazaشمال غزة

10.849.736.03.5100Gazaغزة

14.443.636.25.8100Dier Al-Balahدير البلح

14.246.535.43.9100Khanyunisخانيونس

13.347.734.94.1100Rafahرفح

12.347.536.33.9100Totalالمجموع

13.046.132.68.3100Palestineفلسطين

  Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وسبب البقاء خارج القوى 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 56جدول 
2015العاملة، 

Table 56: Percentage Distribution of Persons Who are Outside Labour Force Aged 15 Years 

and Above in Palestine by Region, Governorate and Reason, 2015

Reason
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المجموع
Total

Malesذكور

56.580.838.220.917.632.4Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.32.549.966.564.952.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

43.216.711.912.617.515.5Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

49.912.72.81.42.46.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

39.176.271.665.945.662.6Housekeepingأعمال المنزل

0.00.420.928.047.525.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

11.010.74.74.74.55.7Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

51.331.812.76.07.113.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

31.154.951.650.431.546.1Housekeepingأعمال المنزل

0.11.029.037.152.932.6Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

17.512.36.76.58.58.3Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Reason  الجنس والسبب

 سنة فأكثر  في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 57جدول 
2015وعدد السنوات الدراسية، 

Table 57: Percentage Distribution of Persons Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Palestine by Sex, Reason and Years of Schooling, 2015

عدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+

Years of Schooling
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المجموع
Total

Malesذكور

59.179.939.720.815.133.3Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.50.745.061.762.947.4Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

40.419.415.317.522.019.3Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

51.013.33.01.32.26.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

39.472.669.664.145.761.0Housekeepingأعمال المنزل

0.10.320.327.246.924.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

9.513.87.17.45.27.8Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

52.531.313.55.85.913.4Old/ Illالمرض/كبر السن 

32.052.949.649.332.645.3Housekeepingأعمال المنزل

0.10.427.435.251.530.5Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

15.415.49.59.710.010.8Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 58جدول 
2015العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

Table 58: Percentage Distribution of Persons Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in the West Bank by Sex, Reason and Years of Schooling, 2015

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+

121



 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

المجموع
Total

Malesذكور

52.683.035.421.121.131.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.06.959.073.467.659.6Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

47.410.15.65.511.39.4Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

47.711.22.51.52.65.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

38.486.075.068.845.665.4Housekeepingأعمال المنزل

0.00.622.029.248.527.4Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

13.92.20.50.53.32.0Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

48.932.811.36.29.012.3Old/ Illالمرض/كبر السن 

29.260.155.052.229.647.5Housekeepingأعمال المنزل

0.02.531.939.955.236.3Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

21.94.61.81.76.23.9Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Reasonالجنس والسبب

عدد السنوات الدراسية

 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 59جدول 
2015العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

Table 59: Percentage Distribution of Persons Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Gaza Strip by Sex, Reason and Years of Schooling, 2015

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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العمر
المجموع
Total

Malesذكور

4.430.663.181.290.793.532.4Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

84.813.80.30.20.00.052.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

10.855.636.618.69.36.515.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.50.91.34.817.056.16.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

31.887.194.291.471.431.762.6Housekeepingأعمال المنزل

64.92.50.70.30.20.025.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

2.89.53.83.511.412.25.7Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.94.77.016.141.270.813.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

20.476.185.577.948.019.346.1Housekeepingأعمال المنزل

72.03.90.70.30.10.032.6Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

5.715.36.85.710.79.98.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج  القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 60جدول 
2015والعمر، 

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

and Above in Palestine by Sex, Reason and Age, 2015

 Age

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

Malesذكور

4.928.557.877.987.993.033.3Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

81.211.40.20.00.00.047.4Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

13.960.142.022.112.17.019.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.61.01.25.818.056.36.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

31.682.892.788.864.728.661.0Housekeepingأعمال المنزل

64.32.90.90.30.20.024.7Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

3.513.35.25.117.115.17.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

2.14.77.216.339.770.513.4Old/ Illالمرض/كبر السن 

20.771.782.875.944.717.545.3Housekeepingأعمال المنزل

70.24.00.90.30.20.030.5Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

7.019.69.17.515.412.010.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 61  جدول 
2015والعمر، 

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

and Above in the West Bank by Sex, Reason and Age, 2015

 Age

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

Malesذكور

3.735.578.487.594.894.631.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

90.019.40.60.70.00.059.6Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

6.345.121.011.85.25.49.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.40.81.52.615.155.75.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

31.995.296.796.683.638.165.4Housekeepingأعمال المنزل

65.81.80.40.20.00.027.4Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

1.92.21.40.61.36.22.0Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.64.76.615.543.871.212.3Old/ Illالمرض/كبر السن 

20.084.690.281.953.523.047.5Housekeepingأعمال المنزل

74.93.80.40.30.00.036.3Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

3.56.92.82.32.75.83.9Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 62جدول 
2015والعمر، 

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

and Above in Gaza Strip by Sex, Reason and Age, 2015

 Age

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

125



 PCBS :Labour Force Survey, 2015 2015مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingملتحق حاليا بالتعليم

11.49.310.6In Labour Forceداخل القوى العاملة

88.690.789.4Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Attended and Leftالتحق بالتعليم وترك

51.950.151.3In Labour Forceداخل القوى العاملة

48.149.948.7Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Attended and Graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

61.763.662.4In Labour Forceداخل القوى العاملة

38.336.437.6Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Never Attendedلم يلتحق أبدا بالتعليم

9.48.29.0In Labour Forceداخل القوى العاملة

90.691.891.0Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

 Educational Attendance andااللتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل

Labour Force Status

2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل والمنطقة، 15التوزيع النسبي لألفراد : 63جدول 
Table 63: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Status and Region, 2015
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingملتحق حاليا بالتعليم

87.160.077.4Employment Rateنسبة العاملين

12.940.022.6Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Attended and Leftالتحق بالتعليم وترك

84.156.675.7Employment Rateنسبة العاملين

15.943.424.3Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Attended and Graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

80.660.472.2Employment Rateنسبة العاملين

19.439.627.8Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Never Attendedلم يلتحق أبدا بالتعليم

93.671.286.9Employment Rateنسبة العاملين

6.428.813.1Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم ومركبات القوى العاملة والمنطقة، 15التوزيع النسبي لألفراد : 64جدول 
Table 64: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Components and Region, 2015

 Educational Attendance andااللتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل

Labour Force Components
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المجموعإناثذكورفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalWest BankGaza StripPalestineMalesFemalesTotal

عداد معلمين  Education Science and Teacher Rehabilitation 90.667.872.835.462.545.221.354.145.2علوم تربوية وا 

 Humanities 82.368.673.624.342.735.018.046.835.0علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 88.668.978.029.544.036.416.558.236.4العلوم االجتماعية والسلوكية

 Mass media and Information 96.060.785.921.445.639.429.876.939.4الصحافة واإلعالم

 Business and Administration 94.065.382.123.141.330.520.151.830.5األعمال التجارية واإلدارية

 Law 81.452.175.717.320.118.215.734.618.2القانون

 Natural Sciences 83.366.572.524.738.230.917.540.330.9العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 91.779.284.023.142.334.015.347.634.0الرياضيات واإلحصاء

 Computer 95.366.682.620.950.327.920.840.527.9الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 94.074.289.715.839.625.019.749.525.0الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 87.274.685.114.235.523.719.052.723.7العلوم المعمارية والبناء

Health 91.871.182.510.935.022.416.232.322.4الصحة

Personal Services 92.159.177.617.820.719.015.426.219.0الخدمات الشخصية

89.379.684.922.833.427.913.547.727.9Other Specializationباقي التخصصات

90.568.679.523.442.432.018.849.132.0Totalالمجموع

2015نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة لالفراد الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، : 65جدول 
Table 65: Labour Force Participation Rate and Unemployment Rate for Graduates who Hold Associate Diploma Certificate and Above in 

Palestine by Specialization, Region and Sex, 2015

Specializationالتخصص

معدل البطالة حسب المنطقة
Unemployment  Rate  by Region

معدل البطالة حسب الجنس
Unemployment  Rate  by Sex

نسبة المشاركة في القوى العاملة حسب 
 Labour Force Participation 

Rate by Sex 
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المجموعإناثذكورفلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestineMalesFemalesTotal

عداد معلمين  Education Science and Teacher Rehabilitation 102.476.095.4111.085.095.4علوم تربوية وا 

 Humanities 125.694.8111.4119.7102.8111.4علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 127.789.6113.6124.592.6113.6العلوم االجتماعية والسلوكية

 Mass media and Information 100.2-153.070.8100.2103.3الصحافة واإلعالم

 Business and Administration 117.779.4104.9109.589.8104.9األعمال التجارية واإلدارية

 Law 130.1-130.1132.0-144.6القانون

 Natural Sciences 120.1108.8115.7129.8100.7115.7العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 117.398.0108.3111.5104.5108.3الرياضيات واإلحصاء

 Computer 115.965.5109.5122.584.6109.5الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 140.973.8120.4126.480.3120.4الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 116.0-126.2103.6116.0116.4العلوم المعمارية والبناء

Health 133.195.7116.1128.996.5116.1الصحة

Personal Services 126.583.4109.2112.1102.7109.2الخدمات الشخصية

130.887.4112.5125.984.3112.5Other Specializationباقي التخصصات

122.787.5109.6118.193.4109.6Totalالمجموع

التخصص

معدل األجر اليومي بالشيكل حسب الجنس
Average Daily Wage  in NIS by Sex

Specialization

2015معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر لالفراد الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى من فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، : 66جدول 
Table 66: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees for Graduates  Who Hold Associate Diploma Certificate and Above From 

Palestine by Specialization, Region and Sex, 2015

معدل األجر اليومي بالشيكل حسب المنطقة
Average Daily Wage  in NIS by Region
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فلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestineWest BankGaza StripPalestine

عداد معلمين  Education Science and Teacher Rehabilitation 62.075.268.985.144.767.5علوم تربوية وا 

 Humanities 54.870.566.190.159.374.2علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 55.179.967.082.348.970.3العلوم االجتماعية والسلوكية

 Mass media and Information 63.8--36.760.855.3الصحافة واإلعالم

 Business and Administration 40.366.852.085.248.874.7األعمال التجارية واإلدارية

 Law ---21.9-15.8القانون

 Natural Sciences ---48.975.562.8العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 68.3--55.663.060.7الرياضيات واإلحصاء

 Computer 96.0-35.275.043.899.8الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 27.059.739.4107.348.490.8الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 83.5-24.471.442.591.1العلوم المعمارية والبناء

Health 22.559.141.9105.555.087.2الصحة

Personal Services ---41.7-34.9الخدمات الشخصية

88.3Other Specialization-37.963.349.7103.7باقي التخصصات

40.968.054.493.652.879.8Totalالمجموع

سنة الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص  (29-19)معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة ومعدل األجر اليومي بالشيكل للشباب الخريجين : 67جدول 
2015والمنطقة، 

Table 67: 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 and Region , 2015

التخصص

معدل األجر اليومي بالشيكل حسب المنطقةمعدل البطالة حسب المنطقة

Specialization
Unemployment  Rate  by RegionAverage Daily Wage  in NIS by Region
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

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

Full time 99.295.998.1وقت كامل منتظم

0.60.80.7Part timeعمل جزئي

0.23.31.2Seasonal / Casualموسمي/ عرضي/ عمل مؤقت

100100100Totalالمجموع

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

24.931.627.0With Contractيوجد عقد عمل 

25.44.518.4Collective Agreementشفوية/ يعمل بموجب اتفاقية جماعية

49.763.954.6Without Contractال يوجد عقد

100100100Totalالمجموع

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

22.119.421.2Percentage Contributions to the Pension Fundمكافأة نهاية الخدمة/ نسبة الذين يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد

 23.021.222.4Percent of Annual Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات سنوية مدفوعة

23.222.022.8Sick Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات مرضية مدفوعة

Maternity Paid Vacations from Employed Women 31.144.335.2نسبة اللواتي يحصلن على اجازات أمومة مدفوعة األجر من النساء العامالت

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

Full Medical Incurance Coverage/ Partialy 14.83.411.0جزئي/ نسبة الذين يحصلون على تأمين صحي خاص مجاني

 13.98.012.0Incurance Against Labour Injuriesنسبة الذين يحصلون على تأمين ضد اصابات العمل

Indicatorالمؤشر

2015 سنة فأكثر في القطاع الخاص في فلسطين حسب بعض المؤشرات الخاصة بامتيازات العمل والمنطقة، 15المستخدمين بأجر : 68جدول 
Table 68: Wage Employees Aged 15 Years and Above in Private Sector in Palestine by Selected Indicators of Work Advantages and 

Region, 2015
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

12.849.823.7Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

87.250.276.3Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

20.952.328.8Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

79.147.771.2Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

14.250.224.6Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

85.849.875.4Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Sex and Affiliation to Workers Vocationalالجنس واالنتساب للنقابات العمالية

 Union 

2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس واالنتساب للنقابات العمالية والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 69جدول 
Table 69: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Affiliation to Workers Vocational Union and Region, 2015
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Percentageالنسبةالمهنة

المشرعون وموظفو اإلدارة العليا
الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

عمال الخدمات والباعة في األسواق
العمال المهرة في الزراعة والصيد

العاملون في الحرف وما إليها من المهن
مشغلو اآلالت ومجمعوها

المهن األولية
المجموع

Occupation 

Table 70: Percentage Distribution for Wage Employees Aged 15 Years and Above from 

Palestine Who Exposed to Labour Injury by Occupation, 2015

2015 سنة فأكثر من فلسطين الذين تعرضوا إلصابة عمل حسب المهنة، 15التوزيع النسبي للمستخدمين بأجر : 70جدول 

Plant & Machine Operators & Assemblers

Elementary Occupations

Total

1.0

11.9

8.0

0.6

36.6

13.9

28.0

100

Legislators, Senior Officials & Managers

Professionals, Technicians, Associates and Clerks

Service and Sales Workers

Skilled Agricultural & Fishery Workers

Craft and Related Trade Workers
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

14-102.41.32.010-14

17-1511.35.59.015-17

5.72.84.5Totalالمجموع

Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

43.744.243.8Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 56.355.856.2غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

87.9Currently Attending-81.9ملتحق حاليا

Currently Not Attending 12.1-18.1غير ملتحق حاليا

100Total-100المجموع

Both Sexesكال الجنسين

45.247.545.8Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 54.852.554.2غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

2015 سنة من فلسطين حسب العمر والمنطقة، 17-10نسبة االطفال العاملين : 71جدول 
Table 71: Percentage of Working Children Aged 10-17 Years from Palestine by Age and 

Region, 2015

Table 72: Percentage Distribution of Working Children Aged 10-17 Years from Palestine by 

Sex, Educational Attendance and Region, 2015

Sex and Educational Attendanceالجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي

Age العمر

2015 سنة من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي والمنطقة، 17-10التوزيع النسبي لالطفال العاملين : 72جدول 
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

0.40.80.5Unpaid Trainee Workمتدرب غير مدفوع األجر

2.12.62.3Volunteer Workالعمل التطوعي

6.02.34.5Own- Use Production Workاالنتاج لالستهالك الذاتي

 98.398.698.4Own- Use Providers of Service for his/ her Familyعمل خدماتي غير مدفوع األجر لدى أسرته

Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Unpaid Traineeمتدرب غير مدفوع األجر

14-13.510.07.11-14
24-1516.511.914.015-24

34-258.821.615.825-34

35+71.256.563.135+

100100100Totalالمجموع

Volunteerالعمل التطوعي

14-163.358.761.31-14
24-1517.016.216.615-24

34-257.810.38.925-34

35+11.914.813.235+

100100100Totalالمجموع

Own- Use Productionاالنتاج لالستهالك الذاتي

14-185.495.287.31-14
24-155.11.04.315-24

34-251.81.71.825-34

35+7.72.16.635+

100100100Totalالمجموع

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

14-155.273.262.21-14
24-1513.613.613.615-24

34-258.36.57.625-34

35+22.96.716.635+

100100100Totalالمجموع

2015 سنة فأكثر المشاركين في انشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع النشاط والمنطقة، 15نسبة األفراد : 73جدول 
Table 73: Percentage of Persons Aged 15 Years and above who Participated in Unpaid 

Activities from Palestine by Type of Unpaid Activity and Region, 2015

Type of Unpaid Activity and Number of Hours

 سنة فأكثر المشاركين في انشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع النشاط وعدد الساعات 15التوزيع النسبي لألفراد : 74جدول 
2015االعتيادية االسبوعية التي قضاها في النشاط والمنطقة، 

Table 74: Percentage Distribution of Persons 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, 2015

نوع النشاط غير مدفوع األجر وعدد الساعات

Type of Unpaid Activity نوع النشاط غير مدفوع األجر
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التقدير الخطأ المعياري الخطأ النسبي أثر تصميم العينة عدد المشاهدات
Estimate standard error Lower األدنى upper  األعلى relative error design effect

% % % %  CV DEFF

In the Labour Force by Sex 45.8 0.30 45.30 46.30 0.005 2.20 داخل القوى العاملة حسب الجنس          36,652
Males 71.9 0.30 71.20 72.50 0.005 2.20 ذكور          28,972
Females 19.1 0.40 18.30 19.80 0.020 3.60 اناث            7,680
Employed by Sex 74.1 0.30 73.30 74.90 0.006 3.30 العاملون حسب الجنس          27,237
Males 77.5 0.40 76.70 78.40 0.006 3.20 ذكور          22,814
Females 60.8 0.90 59.10 62.60 0.015 2.50 اناث            4,819
Employed by Industry العاملون حسب النشاط االقتصادي
Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 8.7 0.50 7.80 9.70 0.056 8.20 الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك            2,897
Mining, Quarrying & Manufacturing 13.0 0.50 12.00 14.10 0.042 7.20 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية            3,359
Construction 15.5 0.60 14.40 16.70 0.037 6.70 البناء والتشييد            3,950
Commerce, Hotels and Restaurants 20.6 0.50 19.60 21.70 0.025 4.60 التجارة والمطاعم والفنادق            5,410
Transportation, Storage & Communication 5.8 0.20 5.40 6.30 0.039 2.50 النقل والتخزين واالتصاالت            1,529
Services and other Branches 36.3 0.70 35.00 37.60 0.018 5.10 الخدمات والفروع األخرى            9,977
Employed by Occupation     العاملون حسب المهنة
Legislators, Senior Officials and Managers 3.2 0.20 2.90 3.60 0.051 2.30 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا               920
Professionals, Technicians and Clerks 26.8 0.60 25.60 28.00 0.230 5.10 الفنيون والمتخصصون والكتبة            7,259
Service, Shop and Market Workers 19.4 0.50 18.50 20.40 0.026 4.30 العاملون في الخدمات والباعة في األسواق            5,212
Skilled Agricultural & Fishery Workers 5.0 0.40 4.40 5.80 0.072 7.40 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك            1,615
Craft and Related Trade Workers 18.5 0.50 17.60 19.60 0.027 4.50 العاملون في الحرف وما إليها من المهن            4,735
Plant, Machine Operators and Assemblers 9.6 0.30 9.00 10.30 0.034 3.20 مشغلو اآلالت ومجمعوها            2,508
Elementary Occupations 17.4 0.50 16.50 18.30 0.026 3.90 المهن األولية            4,873
Employed by Employement Status            العاملون حسب الحالة العملية
Employer 6.2 0.30 5.70 6.80 0.045 3.60 رب عمل            1,609
Self Employed 18.2 0.40 17.50 19.00 0.021 2.60 يعمل لحسابه            5,070
Wage Employee 68.7 0.60 67.50 69.90 0.009 4.40 مستخدم بأجر          18,408
Unpaid Family Member 6.8 0.30 6.30 7.50 0.045 4.00 عضو أسرة بدون أجر            2,035
Unemployement by Sex 25.9 0.40 25.10 26.70 0.016 3.30 العاطلون عن العمل حسب الجنس            9,415
Males 22.5 0.40 21.60 23.30 0.020 3.20 ذكور            6,554
Females 39.2 0.90 37.40 40.90 0.023 2.50 اناث            2,861
Outside Labour Force by Sex 54.2 0.30 53.70 54.70 0.005 2.30 خارج القوى العاملة حسب الجنس          45,719
Males 28.1 0.30 27.50 28.80 0.012 2.20 ذكور          12,515
Females 80.9 0.40 80.20 81.70 0.005 3.60 اناث          33,204

أخطاء المعاينة: 1ملحق 
Appendix 1: Sampling Error

Variable Categories

Confidence interval% 95فترة الثقة 

 Number ofالمتغير وفئات االجابة

Observations
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Notes for Users 
 

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

 

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

 where the 

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

expended to four weeks. 

 

3. The numbers included in Table (1) for the Years 2000 to 2015 are estimates based on the 

results of the Population, Housing and Establishment Census, 1002. 
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Introduction 
 

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

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

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

Programme conducts surveys quarterly. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 
 

 

 

 

April, 2016                 Ola Awad 

President of PCBS  
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Labour Force Framework in Palestine: 2015                             Labour Force Framework in the West Bank: 2015                Labour Force Framework in Gaza Strip: 2015 

                  ( Numbers in thousand )                                                                                  ( Numbers in thousand )                                                                      ( Numbers in thousand ) 

 

Mid Year Projected Population 
1,820 

 

Within the 

Working Age 

(15 y. and above) 
1,038 

(57.0%) 

Outside The 

Working Age 

(Less than 15) 
782 

 (43.0%) 
) 
 
 

In Labour 

Force 
471 

(45.3%) 

Outside 

Labour Force 
567 

(54.7%) 
 

Unem-

ployed 

193 
(41.0%) 

Employed 

278 
(59.0%) 
 

Housekeeping 

 

269 
(47.5%) 

 

Study  
 

206 

(36.3%) 
 

Old/ill 

 

69 
(12.3%) 

 

Time 

Related 

Underemp

loyment 

15 
*(3.1%) 

Full  

Empl-

oyment 

 
263  

(55.9%)*  
 

Mid Year Projected Population 
2,862 

 

Within the 

Working Age 

(15 y. and above) 
1,798 

62.8%)) 

Outside The 

Working Age 

(Less than 15) 
1,064 

(37.2%) 
 

In Labour 

Force 
828 

(46.1%) 

Outside 

Labour Force 
970 

(53.9%) 
 

Housekeeping 

 

440 
(45.3%) 

 

Study  

 

296 

(30.5%) 
 

Old/ill 

 

130 

(13.4%) 
 

Empl-

oyed 
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82.7%)) 
 

Unem-

ployed 

 

143 
(17.3%) 
 

Full  

Empl-

oyment 

662 
*(79.9%) 
 

Time 

Related 

Underemp

loyment 

23 
*(2.8%) 

Mid Year Projected Population 
4,682 

 

Within the 

Working Age 

(15 y. and above) 
2,836 

(60.6%) 

 

 

Outside The 

Working Age 

(Less than 15) 
1,846 
39.4%)) 

 

In Labour 

Force 
1,299 

(45.8%) 

Employed 

963 
(74.1%) 

Unem-

ployed 

 

336 

(25.9%) 
 

Full 

Empl-

oyment 

925 
*(71.2%) 
 

Time 

Related 

Undere

mploym

ent 

38 
*(2.9%) 

Outside 

Labour Force 
1,537 

(54.2%) 
 

Housekeeping 

 

709 
(46.1%) 

 

Study  

 

502 

(32.6%) 
 

Old/ill 

 

199 
(13.0%) 

 

Other 
127 

(8.3%) 

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

Other 
104 

(10.8%) 

Other 
23 

(3.9%) 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Labour Force Participation (ILO Standards) 

The results indicated that labour force participation rate was 45.8% in 2015 and 2014. The 

males participation rate was 71.9% in 2015 compared with 71.5% in 2014 and was 19.1% for 

females in 2014 compared with 19.4% in 2014.  

 

The highest labour force participation rate was among persons aged 25-34 years by 61.4%: 

90.5% for males and 31.1% for females. The labour force participation rate for persons aged 

35-44 years was 59.0%: as 92.5% for males compared with 24.4% for females.  The labour 

force participation rate for persons aged 15-24 years was 32.7% (52.9% for males compared 

with 11.6% for females).  

 

The labour force participation rate in the West Bank was 46.1% for persons aged 15 years and 

above: 72.7% for males and 18.7% for females.  The results indicated that the labour force 

participation rate in Gaza Strip was 45.3%: 70.4% for males compared with 19.7% for 

females. 

 

1.2 Labour Force Status (ILO Standards) 

The unemployment rate for persons aged 15 years and above in Palestine in 2015 was 25.9% 

compared with 26.9% in 2014, while the percentage of full employment in 2015 was 71.2% 

compared with 66.6% in 2014. 

 

1.3 Employment (ILO Standards) 

36.4% of employed persons worked in the services and other branches sector, while 20.6% 

worked in the commerce, hotels and restaurants sector.  The main field of employment for 

females was the services and other branches sector, which employed about 62.9% of women.  

The Agriculture, hunting and fishing sector provided job opportunities to about 13.1% of 

females in Palestine. 

 

In 2015, employed persons were distributed according to place of work as 59.5% were 

working in the West Bank compared with 28.8% working in Gaza Strip while 11.7% were 

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

Bank in Israel and Israeli settlements was 16.5% in 2015 compared with 16.1% in 2014, while 

workers from Gaza Strip had not been accessed to work in Israel or Israeli settlements      

since 2007. 

 

Employed persons were distributed by employment status as follows: 6.2% were employers, 

18.2% self-employed, 68.7% wage employees and 6.9% were unpaid family members.   

 

In terms of occupation, 26.8% of employed persons worked as professionals, technicians and 

clerks, while 18.5% were employed in crafts and related trade work. Also, 17.5% of workers 

were employed in elementary occupations and about 5.0% employed as skilled agricultural 

workers.   

 

The results indicated that percentage of employed persons in public sector in Palestine was 

22.0% in 2015 compared to 22.9% in 2014 (36.9 % in Gaza Strip in 2015 compared to 41.5% 

in 2014 while it was 16.0% in the West Bank in 2015 and 2014).  
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 The results revealed that 66.3% of persons were employed in private sector in Palestine in 

2015 compared to 65.4% in 2014 (63.1% in 2015 in Gaza Strip compared to 58.5% in 2014, 

while it was 67.5% in the West Bank in 2015 compared to 67.9% in 2014). 

 

In West Bank, about 20.8% of wage employees in the private sector received less than 

minimum monthly wage about 47,600 wage employees with an average of monthly wage by 

1,055 NIS. The large number of those who received less than the minimum monthly wage was 

in Hebron governorate of about 12,700 persons with average of monthly wage by 986 NIS, 

followed by Nablus governorate of about 9,700 person with 1,033 NIS. 

 

In Gaza Strip, the percentage of wage employees in the private sector who received less than 

minimum monthly wage was 66.8% of about 76,100 wage employees with an average of 

monthly wage 733 NIS. The large number of those who received less than the minimum 

monthly wage was in Gaza governorate of about 31,800 persons with an average of monthly 

wage  by 757 NIS, followed by North Gaza governorate of about 13,200 persons with 773 NIS. 

  

The average number of days worked per month was 22.0 days (22.4 for employees working in 

the West Bank, 22.9 days for those working in Gaza Strip and 19.1 days for those working in 

Israel and Israeli settlements).  The average number of hours worked per week was 41.4 

hours: 43.9 hours for employees working in the West Bank compared to 37.1 hours for those 

working in Gaza Strip.  The average working hours per week were 40.4 hours for wage 

employees working in Israel and Israeli settlements.  

 

Average of daily wage for wage employees in the public sector was about 99.6 NIS (107.8 

NIS in the West Bank compared to 84.7 NIS in Gaza Strip). The average of daily wage for 

employees in  the private sector was about 75.6 NIS (88.0 NIS in the West Bank and 50.7 NIS 

in Gaza Strip.  

 

1.4 Unemployment (ILO Standards) 

The unemployment rate in Palestine in 2015 was 25.9%, distributed as 22.5% for males and 

39.2% for females.  Results revealed that unemployment was concentrated among youth aged 

15-24 years at 40.7% ( 36.4% for males and 60.8% for females). 

 

The unemployment rate in the West Bank was 17.3% ( 15.0% for males against 26.7% for 

females). The highest unemployment rate was in Ramallah and Hebron governorates by 

19.7% and 19.6%, followed by Tubas governorate by 18.1%, Tulkarm governorate by 17.8%, 

then Nablus governorate by 17.0%. The lowest unemployment rate was in Qalqiliya 

governorate by 13.2%. 

 

In Gaza Strip, the unemployment rate was 41.0%: 35.9% for males against 59.6% for females. 

The unemployment rate among youth aged 15-24 years was 61.0%, distributed as 56.7% for 

males compared to 78.4% for females. 

 

The highest unemployment rate in  Gaza Strip by governorate was in Dier al Balah 

governorate with 48.0%, followed by Khan Yunis governorate with 42.5%, North Gaza 

governorate with 41.7%, then Rafah governorate by 41.6%.  The lowest unemployment rate 

was in Gaza governorate by 36.5%.  
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The results indicated that 0.5% of unemployed males and 0.2% of females had not  completed 

one year of schooling. Conversely, about 84.5% of unemployed females and 23.5% of 

unemployed males had completed 13 years of schooling and above. 

 

1.5 Persons Outside Labour Force (ILO Standards) 

54.2% of persons aged 15 years and above in Palestine were outside labour force, as 28.1%  

was among males against 80.9% among females.  
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 

 
2.1 Questionnaire Design  

The questionnaire included four parts: one for recording necessary elements for the survey's 

management and controls, another part for identifying the sample households, one for 

recording the household roster and demographic characteristics of household members, and 

one for recording labour force characteristics of working age household members.   

 

2.2 Sampling Frame and Sample  
  

2.2.1 Target Population  

It consists of all individuals aged 10 years and Above and there are staying normally with 

their households in the state of Palestine during 2015. 

 

2.2.2 Sampling Frame  

The sampling frame consists of master sample which updated in 2011, each enumeration area 

consists of buildings and housing units with average of about 124 households. These master 

sample consists of 596 enumeration areas, we  used 494 enumeration areas as a framework for 

the labor force survey sample in 2015, and these units have been used as primary sampling     

units (PSUs). 

 

2.2.3 Sample Size 

The estimated sample size in each quarter is 7,616 households. 

 

2.2.4 Sampling Design  

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

this survey implement every quarter in the year (distributed over 13 weeks). 

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

first stage: we select a systematic random sample of 494 enumeration areas for the whole 

round, and excluded enumeration area that contain less that 40 households. 

second stage: we select a random area sample of average 16 households from each 

enumeration area selected in the first stage, from each region where the number of households 

counted 80 households or more, while enumeration areas contain less that 80 households were 

selected 8 households. 
 

Sample Strata  

The population was divided by: 

1- Governorate (17 governorates, where Jerusalem was considered as two statistical areas) 

2- Type of Locality (urban, rural, refugee camps). 

 

2.2.5 Sample Rotation  
Each round of the Labor Force Survey covers all of the 494 master sample enumeration 

areas.  Basically, the areas remain fixed over time, but households in 50% of the EAs are 

replaced each round. The same household remains in the sample for 2 consecutive rounds, left 

for the next two rounds, then selected for the sample for another two consecutive rounds 

before it is dropped from the sample.  50% overlap is then achieved between both consecutive 

rounds and between consecutive years (making the sample efficient for monitoring purposes).  
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 Weights Calculation of Households3.2    

The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is two stage stratified 

cluster sample, so In the first stage,  we calculate the weight of enumeration areas which  

depending on  the probability of each enumeration area (a systematic random sample), then in 

the second stage we calculate weight of households  in each enumeration area, Initial 

households weights resulted from product of weight of first stage and weight of second stage, 

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

estimates of the middle of each quarter of the year 2015 on the level of design strata 

(governorate, locality type ).    
 

For the 10 years and over persons file we add the final household weight for each person, then 

we adjust the initial  person weight with the persons estimates of the middle of each quarter of 

the year 2015 on the level of Region (West bank, Gaza strip), Sex (male, female ), Five –year 

age groups (15 groups) then we obtain the final adjusted person weight. 

 

3.2 Fieldwork Operations 
 

3.2.1 Training Fieldworkers  

Field workers were trained on basic skills before the start of data collection. The interviewers 

were trained by implementing the training course in Ramallah for the West Bank trainees and 

in Gaza for Gaza Strip trainees. Instructions for filling in the questionnaire were made 

available to the interviewers.  The training explained to participants the aims and definitions 

of the different indicators and expressions of the survey and how to fill in the questionnaire.   

 

3.2.2 Coding 

The economic activity variable underwent coding according to the West Bank and Gaza Strip 

Standard Industrial Classification, based on the United Nations ISIC-4. Economic activity for 

all employed and ever-employed persons was classified at the fifth-digit-level. The 

occupations were coded on the basis of the International Standard Classification of 

Occupation of 2008 (ISCO-08) at the sixth-digit-level. 

 

3.5 Data Processing  
PCBS started collecting data  since 1

st
 quarter 2013 using the hand held devices in Palestine 

excluding Jerusalem (J1) and Gaza Strip, the program used in HHD called Sql Server and 

Microsoft dot Net which was developed by General Directorate of Information Systems. 
 

Using HHD reduced the data processing stages, the fieldworkers collect data and sending data 

directly to server  then the project manager can withdrawal the data at any time he needs. 

In order to work in parallel with Gaza Strip and Jerusalem (J1), an office program was 

developed using the same techniques by using the same database for the HHD. 

 

3.6 Data Accuracy 
 

3.6.1 Sampling Errors  

Data of this survey affected by sampling errors due to use of the sample and not a complete 

enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real values 

obtained through censuses. Variance were calculated for the most important indicators, the 

variance table is attached with the final report. There is no problem to disseminate results at 

the national level and at the level of governorates of the West Bank and Gaza Strip. 
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3.6.2 Non-Sampling Errors  

Non-statistical errors are possible at all stages of the project, during data collection or 

processing. These are referred to as non-response errors, response errors, interviewing        

errors and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, strenuous efforts were 

made to train the field workers intensively.  They were trained on how to carry out the 

interview, what to discuss and what to avoid, carrying out a pilot survey, as well as practical 

and theoretical training during the training course. 
 

Also data entry staff were trained on the data entry program, which was tested before starting 

the data entry process.  To stay in contact with the progress of field work activities and to 

limit obstacles, there was continuous contact with the field work team through regular visits 

to the field and regular meetings with them during the different field visits.  Problems faced 

by field workers were discussed to clarify any issues.  
 

Non-sampling errors can occur at various stages of survey implementation, whether in data 

collection or in data processing. They are generally difficult to be evaluated statistically.  

They cover a wide range of errors, including errors resulting from non-response, sampling 

frame coverage, coding and classification, data processing, and survey response (both 

respondent and interviewer-related).  The use of effective training and supervision and the 

careful design of questions have a direct bearing on limiting the magnitude of non-sampling 

errors and hence enhancing the quality of the resulting data.  The following are possible 

sources of non-sampling errors: 
 

The implementation of the survey encountered non-response where the case (household was 

not present at home) during the fieldwork visit and (Vacant Housing unit) become the high 

percentage of the non response cases. The total non-response rate reached 10.5% which is 

very low once compared to the household surveys conducted by PCBS , The refusal rate 

reached 2.4% which is relatively low percentage  compared to the household surveys 

conducted by PCBS, and the reason is the short questionnaire and the experience of field 

workers. 

 

2.6.3 Response and Non-Response Rates  

The survey sample consists of about 30,464 households of which 25,049 households 

completed the interview; whereas 16,339 households from the West Bank and 8,710 

households in Gaza Strip.  Weights were modified to account for non-response rate. The 

response rate in the West Bank reached 87.9% while in the Gaza Strip it reached 92.7%. 
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Response, Non-Response Cases and Over Coverage 
 

No. of cases Response, Non-Response Cases and Over Coverage 

25,049 Household completed 

 Non-response cases 

347 Traveling households 

1,161 No one at home 

616 Refused to cooperate 

66 No available information 

676 Other 

 Over coverage cases 

654 Unit does not exist 

2,644 Vacant Housing unit 

30,464 Total sample size 

 

Response and Non-Response Formulas: 

100% x  ses of over coverage     Total ca       Percentage of over coverage errors =  

                                                             Number of cases in original sample  

= 8.2%      
 

100% xsponse of non reTotal cases  Non response rate =  

                                           Net Sample size 

                              = 10.5% 
 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100%  -  non-response rate 

                              = 89.5% 

 

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 

    :    Total weights of response cases rg
wi       

 

We calculate fg  for each group ,and final we obtain the final household weight ( iw' ) by 

using the following formula: 

fgiwiiw *'  
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2.7 Possibility of Comparison  

In this section, comparison is made for a time series period and for sectors only, since there 

are no other sources for comparison.  

 

2.8 Re- interview   

We conduct the re-interview a according to the approved methodology in pcbs ,where the 

representative sample was drawing by the sample and sample frames department, so that 

was 10% of the sample of the first iteration of the round # 79 of all governorate except 

Governorate (j1). 

 

2.9 Quality Control Procedures 

 Errors in data processing, such as coding and data entry. The data underwent checking 

and completion of missing information in the office and checks on logic were conducted 

on computer as well as manually, including call-backs if required. 

 Response errors which resulted from misunderstanding of the questions or interviewers’ 

bias in asking the questions and probing.  Thorough training, supervision and various 

quality control checks were used to minimize bias resulting from these kinds of errors.  

 

2.10 Technical Notes  

The exchange rates were based on the time period in which the data were published when 

calculate the nominal daily wages. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

This chapter presents the main concepts and definitions used in the survey.  These concepts 

are based on the international standards taking into account the Palestinian labour market’s 

circumstances. 
 

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

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

living. 
 

Population of Working Age: 

All persons aged 15 years and above. 
 

Labour Force: 

All persons aged 15 years and above who are either employed or unemployed. 
 

Jerusalem J1: 

Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its 

occupation of the West Bank in 1967. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Employer: 

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

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

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

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

in it.  

2. Self-employed:  

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

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

to own selves outside establishments. 

3. Paid- employed (wage employee): 

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

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

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

remuneration. 

4. Unpaid family member:  

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

living in the same household. 
 

Employment: 

Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid employment; 

self employment.  
 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

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 reference period by one of the following methods news 

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

Time related underemployment: 

All persons who were  employed  during a short reference period and the total actual hours  

worked in all jobs were less than 35 hours and they wanted to work additional hours, who 

were available to work additional hours if they given an opportunity for additional work. 
 

Occupation:  

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

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

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

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

Economic Activity: 

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

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

 

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

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

Seeking Work: 

Seeking work is defined as having taken specific steps in the reference week to find paid 

employment or self-employment. Job seekers are classified into: 

1. Available for work: A person ready to work if he\she is offered any job, and there is no 

reason preventing him \her from accepting such a job although he\she did nothing to get a 

job. 

2. Actively seeking work: A person who is willing to work and is actively seeking work 

through reading newspaper advertisement, asking friends, registration at the labour 

exchange offices, or asking employers. 
 

Persons Outside Labour Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and above, who were 

neither employed nor unemployed accordingly to the definitions over. Because they don’t 

have any desire to work or because of the availability of  another source of income. 

 Student :The individual who is regulated in a regular study in order to have a specific 

qualification and is not engaged to any work during the reference period, housekeeping, 

hobbies are not included within the work definition. 
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 Housekeeping: The individual (male or female) who are not worked and not regulated in 

a regular study and worked at home in  order to serve the household and does not include 

the paid housekeeping service for others, as this type of service is within the work 

definition.  
 

 Abstinent from work: Individual who is 15 years and Above but not engaged to any 

type of work during the reference period and do not looking for work and so is not 

available to work and not attend t regular study in order to obtain a scientific 

qualification. 
 

 Guest :The individual who live in a particular institution such as prisons, clinics, nursing 

homes and such as. 
 

 Old, Illness: The individual who cannot practice any kind of work because of chronic 

illness or disability or because of old age.  
 

 Retired: The individual who does not practice any kind of work because of availability 

of a revenue or receiving a pension. 
 

Years of Schooling Completed: 

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

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

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

courses are not included among the years of regular study. 
 

Worked Hours: 
Time spent by employed person in his/her  main occupation, measure by two ways: 

A. Normal hours work: 

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

usually . 

B. Actually worked hours: 

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

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

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

excluded from work hours. 
 

Monthly Work Days: 

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 

paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 

Wage: 

Cash net wage paid to the wage employee for time worked. Wages received in different 

currencies are converted into New Israeli Shekels according to the exchange rate in the survey 

period  
 

Unpaid trainee:  

The person who performed any unpaid work to produce goods and services for others, in 

order to acquire experience or skills in the workplace in order to be able to find jobs, 

transportation or allowance or meals or gifts that offered to trainee are not considered as 

wage. 
 

Own-use production:  

The person who performed any activity to produce goods or provide services for own final 

consumption or for his family consumption, including producing or processing for storage 
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agricultural, fishing, hunting and gathering products, and manufacturing household goods 

(clothing, food, and furniture) . 
 

Volunteer work:  

The person  in volunteer work are 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 volunteer is a member, which 

transportation allowance or meals or gifts that offered to volunteer are not considered as 

wage, and unpaid work required as part of education or training programmers are excluded 

from volunteer work. 
 

Abbreviations: 

PSUs: Primary Sampling Units 

SPSS: Statistical Package for Social Sciences 

SAS: Statistical Analysis System 

EAs: Enumeration Areas   

NIS: New Israeli Shekel 
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