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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

 
بقييادة فرييق فنيي مين الجهياز المركيزي ، فلسيطينفيي   3102المسح األسري لمسح القوى العاملة لقد تم تخطيط وتنفيذ 

لعيام ( CFG)مجموعية التموييل الرسيسيية للجهياز و  دولية فلسيطينلإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من 
 .(SDC)لتنمية والتعاون والوكالة السويسرية لدولة فلسطين ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  3102

 
 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 الرسيسية للجهاز     
(CFG)  واإلتحاد االوروبي(EU) ، المسحالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا. 
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 فريق العمل
 

  اللجنة الفنية   

  رئيس اللجنة المصريسعدي  
 شروق عقل 

   محمد الصيرفي

   أحمد عمر 
   نافع زهران 
   أنس أحمد 
   صفية ابراهيم 
    

  إعداد التقرير   

   شروق عقل 
    
    تصميم الخراسط 

 نبال اسماعيل 
 

  

    

  تدقيق معايير النشر   
   حنان جناجره 

    
  المراجعة األولية   

 روان ابوفرحة 
 سعدي المصري

 سهى كنعان

  

   جواد الصالح 
    
   المراجعة النهاسية   

   عناية زيدان 
    
  اإلشراف العام   

  رئيس الجهاز عال عوض 
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 تنويه للمستخدمين
 

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

 
هي تقديرات مبنية على نتائج التعداد العام للسكان  4131 -4111لألعوام ( 3)األعداد الواردة في جدول رقم  .4

 .4117والمساكن والمنشآت 

 
1. J1  : 3227ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام تعنى. 
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 اتقاسمة المحتوي
 

 الصفحة  الموضيوع

   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 

   

 32 الرسيسيةالنتاسج  :األولالفصل 
 41 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)نسبة القوى العاملة المشاركة  3.3 
 44 (حسب التعريف الموسع)نسبة القوى العاملة المشاركة  4.3 
 27 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)العالقة بقوة العمل  1.3 
 28 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)العاملون  4.3 
 37 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)البطالة  5.3 
 38 (حسب التعريف الموسع)البطالة  2.3 
 38 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية)األفراد خارج القوى العاملة  7.3 

   

 41 والجودة المنهجية :الثانيالفصل 
 41 استمارة المسح 3.4 
 41 اإلطار والعينة  4.4 
 41 (الدراسةمجتمع )  الشمول 3.4.4  

 42   المعاينةإطار  4.4.4  
 42 حجم العينة 1.4.4  
 42 تصميم العينة 4.4.4  
 42 دورية العينة5.2.2   

 43 حساب االوزان 1.4 
 43 العمليات الميدانية 4.4 
 43 نيالتدريب والتعي 3.4.4       
 43 الترميز 4.4.4       
 44 معالجة البيانات 5.4 
 44 دقة البيانات 2.4 
 44 األخطاء اإلحصائية 3.2.4        
 44 األخطاء غير اإلحصائية 4.2.4        
 45 االستجابة وعدم االستجابةنسب  1.2.4        
 46 قابلية المقارنة 7.4 
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 الصفحة  الموضيوع

 47 إجراءات ضبط الجودة 0.4 
 47 مالحظات فنية أخرى 2.4 

   

 49 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث
   

 53 المراجع 
   

 55 الجداول 
 

  

 021 ملحق 
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  قاسمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل،  35التوزيع النسبي لألفراد  :0جدول 

3225-4131 
57 

   

فأكثر في فلسطين حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة  سنة 15التوزيع النسبي لألفراد  :3جدول 
 4131العمل، 

60 

   

فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة  سنة 15التوزيع النسبي لألفراد  :2جدول 
 4131العمل، 

61 

   

فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة  سنة 15التوزيع النسبي لألفراد  :2جدول 
 4131العمل، 

62 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  35التوزيع النسبي لألفراد  :5جدول 
 4131والعالقة بقوة العمل، 

63 

   

سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات  35التوزيع النسبي لألفراد  :4جدول 
 4131الدراسية والعالقة بقوة العمل، 

64 

   

سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  35التوزيع النسبي لألفراد  :1جدول 
 4131والعالقة بقوة العمل، 

65 

   

المحافظة والعالقة بقوة المنطقة و سنة فأكثر في فلسطين حسب  35التوزيع النسبي لألفراد  :1جدول 
 4131العمل والجنس، 

66 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس  35نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد  :9جدول 
 4131-3225والعمر، 

67 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس  35نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد  :01جدول 
 4131-3225وعدد السنوات الدراسية، 

68 

   

التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  :00جدول 
 4131والعمر، 

69 

   

التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات  :03جدول 
 4131الدراسية والعمر، 

70 

   

التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  :13جدول 
 4131والعمر، 

71 

التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في فلسطين حسب الجنس والحالة الزواجية            :02جدول 
 4131والعمر، 

72 
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 الصفحة  الجدول
التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في الضفة الغربية حسب الجنس والحالة الزواجية  :05جدول 

 4131والعمر، 
72 

   

التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في قطاع غزة حسب الجنس والحالة الزواجية  :04جدول 
 4131والعمر، 

73 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس  35نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد  :01جدول 
 4131-1999والمحافظة، 

74 

   

معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس والمحافظة،  :01جدول 
1999-4131 

77 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب  35نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة لألفراد  :09جدول 
 4131المنطقة وحالة اللجوء ونوع التجمع السكاني والجنس، 

80 

   

 81 4131 -3225العمل،  ومكان ين من فلسطين حسب المنطقة والجنسالتوزيع النسبي للعامل :31جدول 
   

 85 4131-3225االقتصادي،  التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط :30جدول 
   

التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان        :33جدول 
 4131العمل، 

86 

   

 :32جدول 
 

التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان 
 4131العمل، 

87 

   

التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان          :32جدول 
 4131العمل، 

88 

   

التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان      :35جدول 
 4131العمل، 

89 

   

التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان  :34جدول 
 4131العمل، 

90 

   

التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان    :31جدول 
 4131العمل، 

91 

   

 92 4131التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية والجنس،  :31جدول 
   

 93 2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والمهنة ومكان العمل،  :39جدول 
التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي           :21جدول 

 4131والمحافظة، 
94 

   

التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي         :20جدول 
 4131والمحافظة، 

96 
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 الصفحة  الجدول
التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد السنوات  :23جدول 

 4131الدراسية، 
98 

   

 100 4131التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية،  :22جدول 
   

التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات            :22جدول 
 4131الدراسية، 

102 

   

التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات       :25جدول 
 4131الدراسية، 

103 

   

التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات         :24جدول 
 4131الدراسية، 

104 

   

التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد السنوات         :21جدول 
 4131الدراسية، 

105 

   

 106 4131التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة العملية،  :21جدول 
   

التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد ساعات  :29جدول 
 4131العمل األسبوعية الفعلية، 

107 

   

التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد ساعات العمل األسبوعية  :21جدول 
 4131الفعلية، 

108 

   

فلسطين  منالتوزيع النسبي للعاملين ومعدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر  :20جدول 
 4131-4111حسب المنطقة والقطاع، 

109 

   

 :23جدول 
 

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين 
 4131االقتصادي، والنشاط  معلومي األجر في جميع المناطق حسب الجنس

110 

   

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين  :22جدول 
 4131والنشاط االقتصادي،  معلومي األجر في الضفة الغربية حسب الجنس

111 

   

معــدل ســاعات العمــل األســبوعية وأيــام العمــل الشــهرية واألجــرة اليوميــة بالشــيكل للمســتخدمين  :44جدول 
 4131والنشاط االقتصادي،  معلومي األجر في قطاع غزة حسب الجنس

112 

   

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين  :25جدول 
 4131إسرائيل والمستوطنات حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  معلومي األجر في

112 

   

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين  :24جدول 
 4131-2000فلسطين حسب مكان العمل،  منمعلومي األجر 

113 

   

للمستخدمين معلومي األجر في فلسطين  حسب  المنطقة  معدل األجر اليومي بالشيكل :21جدول 
 4131-2000، (ناتطال تشمل العاملين في اسرائيل والمستو )المحافظة و 

005 
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 الصفحة  الجدول
   

معدل األجر الشهري بالشيكل وعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون  :21جدول 
 4131المحافظة والجنس، و  المنطقة حسب فلسطينشيكل في  3451أجرًا شهريًا أقل من 

116 

   

التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين الغائبين عن أعمالهم حسب الجنس وسبب الغياب  :49جدول 
 4131والمنطقة، 

117 

   

التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية  :50جدول 
 4131المحدودة، ونوع العمالة 

118 

   

التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب الجنس والحالة العملية ونوع  :51جدول 
 4131العمالة المحدودة، 

119 

   

التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب النشاط االقتصادي ونوع العمالة  :52جدول 
 4131المحدودة، 

031 

   

         التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب المهنة ونوع العمالة  :53جدول 
 4131المحدودة، 

120 

   

التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وعدد السنوات الدراسية  :54جدول 
 4131والجنس، 

121 

   

 122 4131التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعمر والجنس،  :  55جدول 
   

التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل  :56جدول 
 4131والجنس، 

123 

   

التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وخطوات البحث عن عمل  :57جدول 
 4131والجنس، 

032 

   

التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وسبب  :58جدول 
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 المقدمة
 

عشر في برنـامج مسـح القـوى العاملـة الفلسـطيني،  التاسع يسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم التقرير السنوي
الــذي ينفــذه الجهــاز بصــورة منتظمــة ومتواصــلة للوقــوف علــى التغيــرات التــي تطــرأ علــى المؤشــرات األساســية الخاصــة بســوق 

 يهدف هذا التقرير أساسا إلى توفير مادة إحصـائية شـاملة وموثوقـا بهـا لواضـعي السياسـات والمهتمـين فـي. العمل الفلسطيني
 .موقع القرار االقتصادي والتنموي على الساحة الفلسطينية حول الخصائص األساسية للقوى العاملة الفلسطينية

 

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

 .احتياجات المجتمع الفلسطيني
 

العمالـة التامـة، )، ويبـرز سـماتها بمركباتهـا الـثالث فلسـطينيتناول التقرير أهم المؤشرات اإلحصـائية حـول القـوى العاملـة فـي 
لجغرافي والتركيب الديمغرافي، باإلضافة إلى دراسة عالقاتهـا وتوزيعاتهـا من حيث العدد والتوزيع ا( العمالة المحدودة، البطالة

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

ويلقــي الضــوء علــى مشــاركة كــل مــن الــذكور  4131عــام  فلســطينيركــز التقريــر علــى دراســة القــوى العاملــة الفلســطينية فــي 
فــي القــوى العاملــة، ويــدرس أوضــاع العــاملين بالتفصــيل مــن حيــث ( ســنة فــأكثر 35األفــراد )واإلنــاث المنتســبين للقــوة البشــرية 

ويركــز التقريــر كــذلك علــى .  العــدد والجــنس والعمــر والنشــاط االقتصــادي والمهنــة والحالــة العمليــة وغيــر ذلــك مــن المؤشــرات
دراســة العــاملين بصــورة  إلــىباإلضــافة .  راســة البطالــة وأهــم ســمات العــاطلين عــن العمــل والخصــائص التــي يتصــفون بهــاد

.  وأهم السـمات والخصـائص التـي يتصـفون بهـا( أولئك الذين ال يعملون بصورة اعتيادية وفقا لمقاييس القوى العاملة)محدودة 
 .املة وأهم سماتهم وخصائصهمويتعرض التقرير كذلك لألفراد خارج القوى الع

 

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

 .س التشغيل واألداء في السوقتحكم أس
 

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

 
 

 واهلل نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح
 

 
 عال عوض 3102، نيسان

 رسيس الجهاز 
 



1023:االطار العام للقوى العاملة في قطاع غزة  1023:االطار العام للقوى العاملة في الضفة الغربية                                                                   1023:فلسطين االطار العام للقوى العاملة في                     
 ( العدد بااللف)                                                                                                           (العدد بااللف)                                                                                                                           ( االلفالعدد ب)                           

 

(1023منتصف )مجموع السكان   
4,421 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 21 ) 

2,946 

 (%59.9) 

 خارج سن العمل
( سنة 21أقل من  ) 

1,772 
(%40.1) 

 

داخل القوى 
 العاملة
1,155 

(43.6)% 
 

خارج القوى 
 العااملة
1,494 

(56.4 )% 

 

عاطلون 
 عن العمل

270 

 (23.4)% 
 

 عاملون

885 
(76.6)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
739 

(%49.5) 

 الدراسة
513 

(34.3)% 
 

 المرض/كبار السن 

186 

(12.5)% 
 

 أخرى
56 

(3.7)% 

عمالة 
 محدودة

70 
(6.1)%* 

 عمالة تامة

815 

(70.5)%* 
 

(1023منتصف )مجموع السكان   
1,719 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 21 ) 

1,687 
(%62.0) 

 

 خارج سن العمل
( سنة 21أقل من  ) 

1,032 
(%38.0) 

 
 

داخل القوى 
 العاملة
 759 

(45.0)% 
 

خارج القوى 
 العااملة
928 

(55.0)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
461 

(%49.6) 
 

 

 الدراسة
305 

(32.9)% 
 

 المرض /كبار السن 
125 

(13.5 )% 
 

 أخرى
37 

(4.0)% 

 عاملون
618 

(%81.4) 
 

عاطلون 
 عن العمل

242 
 (18.6)% 
 

 تامة     عمالة 

573 
(75.5)%* 

 

عمالة 
محدودة 

45 
(5.9)%* 

(1023منتصف )مجموع السكان   
1,702 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 21 ) 

962 
(%56.5) 

 خارج سن العمل
( سنة 21أقل من  ) 

740 

(43.5)% 
 
داخل القوى  

  العاملة
396 

 (41.2)% 
 

 عاملون

267 
(67.4)% 
 

عاطلون 
 عن العمل

129 
(32.6)% 
 

 عمالة تامة

242 
(61.0)%* 

عمالة 
  محدودة

25 

(6.4)%* 

خارج القوى 
 العااملة
566 

 (58.8)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
278 

(%4692) 
 

 الدراسة
208 

(36.7)% 
 

 المرض/ كبار السن 

61 
 (10.7)% 

 أخرى
19 

(%3.1) 

 .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
 2013 للعةامين% 32.6قة  بلتةت  سةنة  ةأ  ة 51لأل ةةا    لسةيينينت نتائج المسح بأن نسبة القوى العاملةة الماةاة ة  ة  ب
وقة  شاةاةت النتةائج بةأن نسةبة ماةةاة ة الةا وة  ة  القةوى العاملةة للةو مضمةةون الةا وة  ةمن سةن العمةل قة  بلتةةت .  3153و

 %51.2العاملةة  ماةاة ة اننةاف  ة  القةوى نسةبة ما بلتت  ،3153   العام % 6695مقاةنة مع  3152   عام % 66.2
 (.6ي ض ول /شنظة) .3153   العام % 5193مقاةنة مع  3152   العام 

 
 2013 – 1991 ،حسب الجنس سنة فأكثر 11لألفراد نسبة القوى العاملة المشاركة  

 
حيف  23–31سضلت للفئة العمةية  3152النتائج بأن شعلو نسبة مااة ة للقوى العاملة    عام  شظهةتلو صعي  آخة، ع

% 6398بواقع % 1691والت  بلتت  33-21لالناف، يليها للفئة العمةية % 3695للا وة و% 8693بواقع % 16.8بلتت 
بواقع  ،%3692سنة  33-51نسبة المااة ة بالقوى العاملة للفئة العمةية  من ضهة شخةى بلتت.  لإلناف% ..33للا وة و

 (.3ي ض ول /شنظة). لإلناف% 898للا وة و% 3691
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 3112 ،سحسب العمر والجن سنة فأكثر 11لألفراد نسبة القوى العاملة المشاركة  

 

 

 3112 -3112 ،حسب المنطقة سنة فأكثر 11لألفراد القوى العاملة المشاركة نسبة 

 

 

،  ق  بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة 3152ما علو صعي  نسبة القوى العاملة المااة ة علو مستوى المنيقة عام ش
% 5891للا وة مقابل % 1592أ  ة بواقع  سنة  51من مضمون األ ةا  % 31.1المااة ة    ال فة التةبية ق  بلتت 

 .لإلناف% 5691للا وة مقابل % 6198بواقع % 3593لإلناف،    حين بلتت نسبة القوى العاملة المااة ة    قيان غزة 
 (.4-.ي ض ول /شنظة)
 

  (حسب التعريف الموسع)المشاركة  نسبة القوى العاملة 3.1
، حيف 3153   العام % 3198و 3152    العام% 31.1 سنة  أ  ة 51لأل ةا    لسيينبلتت نسبة القوى العاملة    

 ، شما    قيان غزة  ق  بلتت النسبةعلو التوال  3153و 3152للعامين  %3196و %3193بلتت    ال فة التةبية 
 (.65ول ي ض /شنظة). علو التوال  3153و 3152للعامين % 3395و% 3293
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 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) العالقة بقوة العمل  2.1
حيف  ،3153   العام % 3291مقاةنة مع  3152   العام % 32.3     لسيين سنة  ا  ة 51لأل ةا   البيالة مع ل بلغ
، شما بالنسبة لإلناف  ق  بلتت 3153   العام  %3191مقاةنة مع  3152   العام % 31.6 بين الا وةالبيالة  مع لبلغ 

 .3153   العام  %2396مقاةنة مع  2013   العام % 2191
 

للا وة % 1391، بواقع %11.1من القوى العاملة المااة ة  3152ناحية شخةى بلتت نسبة العمالة التامة    العام  من
بين % 1596قع ابو  ،3153  عام  % 1195للعاملين بصوةة تامة  لإلناف،    حين  انت النسبة انضمالية %6393مقابل 

 . لإلناف %6392الا وة مقابل 
 

 3112 -3112 ،حسب العالقة بقوة العمل سنة فأكثر 11لألفراد القوى العاملة النسبي للمشاركين في توزيع ال 

 
مةةا علةةو صةةعي  التوزيةةع النسةةب  للقةةوى العاملةةة حسةةش المنيقةةة،  قةة  شاةةاةت النتةةائج بةةأن القةةوى العاملةةة الماةةاة ة  ةة  ال ةةفة ش

مالةةةة محةةة و ة مقابةةةل ع% 196وعمالةةةة تامةةةة % 1191حسةةةش العالقةةةة بقةةةوة العمةةةل بواقةةةع  3152التةبيةةةة توزعةةةت خةةةالل عةةةام 
% 31.6و بةةين الةةا وة الماةةاة ين  ةة  القةةوى العاملةةة% 5698البيالةةة  ةة  ال ةةفة التةبيةةة  معةة لولقةة  بلةةغ .  بيالةةة% 5896

عمالةةةة % 6.3عمالةةة تامةةة، و% 6591شمةةا  ةة  قيةةان غةةزة  قةة   انةةت النتةةائج .  بةةين اانةةاف الماةةاة ات  ةة  القةةوى العاملةةة
وة الماةاة ين  ة  القةوى العاملةة بةين الةا % 3198البيالةة  ة  قيةان غةزة نسةبة  تولق  بلتة.  بيالة% 2396مح و ة مقابل 

 (.3-3ي ض ول /شنظة) .3152   العام بين ااناف المااة ات    القوى العاملة % 1295و
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  (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) العاملون 1.1
مةةن العةةاملين مةةن  لسةةيين يعملةةون  ةة  قيةةان الخةة مات والفةةةون األخةةةى  %2191بةةأن  3152 امبينةةت نتةةائج المسةةح  ةة  العةة

،    حين  ان قيان البناء والتاةيي  مةن القياعةات التة  يعملون    قيان التضاةة وشناية المياعم والفنا ق% 5696مقابل 
 ة  العةام % 5693،    حين وصلت الو 3152   العام % 5196 حتو اآلن حيف بلتت النسبة 3111ت ةةت منا العام 

الزةاعةة  وتالهةا قيةانعةامالت، ال النسةاء مةن% 1692 وظفةتوتبةز النتةائج بةأن شناةية الخة مات والفةةون األخةةى .  3111
 (.35ي ض ول /شنظة) .من النساء العامالت من  لسيين% 3196 استحوا علوف حي
 

 3112 ،حسب الجنس والنشاط اإلقتصادي سنة فأكثر 11لألفراد لعاملين النسبي لتوزيع ال

 

   ال فة التةبية، % 1896بواقع  3152حسش م ان العمل    العام  او توزعشظهةت النتائج بأن العاملين  ،من ضهة شخةى
 نسبة العاملين    لسةائيل والمستوينات   لسةائيل والمستوينات، وق  بلتت % 5593   قيان غزة مقابل % 2193و

   % 5695ق  بلتت من ال فة التةبية    لسةائيل والمستوينات  ويالحظ شن نسبة العاملين، 3153   العام  691%
   لسةائيل من العمل من قيان غزة  ن شي عامل    حين لم يتم، 3153   العام % 5298مقاةنة مع  3152العام 

 (.31ي ض ول /شنظة) .3152حتو نهاية عام  3116منا العام  والمستوينات
 

 لحسابهميعملون % 5895و ،مستخ مون بأضة% 6893لو صعي  آخة توزن العاملون حسش الحالة العملية بواقع ع
 ما توزن العاملون حسش   (.38ي ض ول /شنظة) .شصحاش عمل% 693وشع اء شسةة ب ون شضة، % 191الخاص، و

عمال الخ مات والباعة    األسواق، % 5196 نيون ومتخصصون ومساع ون و تبة، و% 3696المهنة الةئيسية بواقع 
   تاتيل اآلات % 691، وةيعملون    المهن األولي% 5193عمال    الحةف وما لليها من المهن، و% 5191و

بينت النتائج   .ماةعون وموظفو ان اةة العليا% 296هةة    الزةاعة والصي ،    حين يعمل عمال م% 698و وتضميعها،
والت  تم ل النسبة  لالناف% 1591مقابل % 3391بلتت  بأن نسبة العاملين الا وة  فنيين ومتخصصين ومساع ين و تبة

% 193الحةف وما لليها من المهن مقابل   من العاملين الا وة يعملون   %3193  ما شن. العامالت األعلو بين ااناف
 (.36ي ض ول /شنظة) .لالناف

 

 3152   العام % 3291اما علو صعي  العاملين حسش القيان،  ق  بلتت نسبة العاملين    القيان العام     لسيين 
   .  3153    العام% 2898مقاةنة مع  2013   العام % 2198، و   قيان غزة 2012   العام % 3391مقاةنة مع 

 .3153   العام % 5198مقاةنة مع  3152   العام % 5696حين بلتت    ال فة التةبية 
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   % 6196مقاةنة مع  3152   العام     لسيين % 6198،  ق  بلتت نسبتهم ما حول العاملين    القيان الخاصش
،    حين بلتت    3153   العام % 6593مقاةنة مع  3152   العام % ..63، وبلتت    قيان غزة 3153العام 

 (.35ي ض ول /شنظة) .2012   العام % 1193مقاةنة مع  2013   العام % 6192ال فة التةبية 
 

،  ق  بينت للمستخ مين بأضة ما علو صعي  مع ل شيام العمل الاهةية وساعات العمل األسبوعية واألضةة اليومية بالاي لش
 32.1ن    ال فة التةبية، وييوم للعامل 33.3يوم عمل، بواقع  33.2النتائج بأن المع ل العام أليام العمل الاهةية بلغ 

شما المع ل العام لع   ساعات العمل .  يوم عمل للعاملين    لسةائيل والمستوينات 5698يوم عمل    قيان غزة، مقابل 
 3393ساعة    قيان غزة مقابل  37.3ساعة    ال فة التةبية،  32.3ساعة عمل، بواقع  41.6األسبوعية  ق  بلغ 
 (.31-33 ول ي ض/شنظة). سةائيل والمستويناتل ساعة للعاملين   

 
 حسب مكان  للمستخدمين بأجر معدل أيام العمل الشهرية ومعدل ساعات العمل األسبوعية واألجر الوسيط اليومي بالشيكل

 3112 ،العمل 
 

 
اةي ل  ة  ال ةفة  1696اةي ل يوميةا ، تةوزن بواقةع  8191   ضميع المنايق  للمستخ ميناألضة الوسيي اليوم  بالاي ل  بلغ

 .3152والةةف  ةة  العةةام   ةة  لسةةةائيل والمسةةتويناتللمسةةتخ مين اةةي ل  56191اةةي ل  ةة  قيةةان غةةزة مقابةةل  1191التةبيةةة، 
 (.36ي ض ول /شنظة)

 
من المستخ مين بأضة    القيان الخاص    ال فة التةبية يتقا ون شضةا  اهةيا  شقل من الح  األ نو لألضة شي % 24.5

 محا ظةاي ال ، و ان الع   األ بة لهؤاء المستخ مين بأضة     5,116 مستخ م بأضة وبمع ل شضة اهةي ق ةه 51,300
حيف بلغ ع  هم  محا ظة نابلساي ال  يليها  5,156مستخ م بمع ل شضة اهةي ق ةه  55,111حيف بلغ ع  هم  الخليل

مستخ م  63,511شي % 61.1شما    قيان غزة  ق  بلتت النسبة .  اي ال   5,153مستخ م بمع ل شضة ق ةه  51,111
حيف بلغ ع  هم  غزةمحا ظة اي ال ، و ان الع   األ بة لهؤاء المستخ مين بأضة     813بأضة وبمع ل شضة اهةي ق ةه 

مستخ م  53,211حيف بلغ ع  هم  محا ظة خانيونساي ال ، يليها  831مستخ م بأضة وبمع ل شضة اهةي ق ةه  36,111
 .اي ال   163بمع ل شضة اهةي ق ةه 
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،  ق  شااةت نتائج المسح بأن 3152   عام  و صعي  األضة الوسيي اليوم  حسش النااي ااقتصا ي وم ان العملما علش
 ال  اةةي  3191ويوميةةا  للعةةاملين  ةة  ال ةةفة التةبيةةة،  ال  اةةي  1191 ةة  قيةةان الزةاعةةة بلةةغ للمسةةتخ مين األضةة الوسةةيي اليةةوم  

لا ان شعلةةةو شضةةةة وسةةةيي يةةةوم  .   ةةة  لسةةةةائيل والمسةةةتويناتللمسةةةتخ مين  ال  اةةةي  51191و ، ةةة  قيةةةان غةةةزةللمسةةةتخ مين 
النقةل والتخةزين قيان  ويليه( ال  اي  6191) والفةون األخةى الخ مات   ال فة التةبية  ان للعاملين    قيان للمستخ مين 
شعلو شضة وسيي  والفةون األخةى    قيان الخ ماتلمستخ مين ا، شما    قيان غزة  ق  سضل (ال  اي  8292) وااتصاات
معة ل اضةة  سةضل اعلةوشما    اسةةائيل والمسةتوينات  قة  (  ال  اي  3191)، وقيان البناء والتايي  ( الاي  1696)حيف بلغ 
                   (.ال  اةي  51295) النقةل والتخةزين وااتصةااتوقيةان (  ال  اةي  56392) البنةاء والتاةيي    قيان للمستخ مين يوم  وسيي 

                    (.31-32ي ض ول /شنظة)
 

 3112 ،األجر الوسيط اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر حسب النشاط اإلقتصادي ومكان العمل

 
شمةةةا حةةةول معةةة ات األضةةةوة للمسةةةتخ مين بةةةأضة حسةةةش القيةةةان،  قةةة  شاةةةاةت النتةةةائج الةةةو شن معةةة ل األضةةةة اليةةةوم  بالاةةةي ل 

 8391اةي ل  ة  ال ةفة التةبيةة مقابةل  51393بواقةع  اةي ل 6193قة  بلةغ   لسةيينللمستخ مين بأضة  ة  القيةان العةام  ة  
اةي ل  1295  لسةيينخ مين بةأضة  ة  القيةان الخةاص  ة     قيان غةزة، ومةن ضهةة شخةةى بلةغ معة ل األضةة للمسةت اي ل
 (.35ي ض ول /شنظة) .اي ل    قيان غزة 1391اي ل    ال فة التةبية مقابل  8396بواقع 

 
 3112 -3112 ،للمستخدمين بأجر حسب القطاع األجر اليومي بالشيكلمعدل  
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معدل األجر الیومي بالشیكل للمستخدمین معلومي األجر في فلسطین (ال تشمل العاملین 
في إسرائیل والمستوطنات) حسب المحافظة، 2013 

Average Daily Wage in NIS for Wage Employees in Palestine (Israel and Settlements are Excluded) 
by Governorate, 2013

59.2 - 67.9
68.0 - 84.0
84.1 - 92.1
92.2 - 105.7



1023مسح القوى العاملة الفلسطينية، :  PCBS  

 21 

 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) البطالة 1.1
،  لسيينالقوى العاملة     المااة ين    ن مضمونم 3152الل عام خ% 23.4 البيالة بلغ مع لااةت النتائج بأن ش

          للبيالة بين الاباش    الفئة العمةية مع ل الف  ق  تة زت شعلو .  بين انناف% 2191بين الا وة مقابل % 3196بواقع 
 (.3ي ض ول /شنظة) .لإلناف% 6391للا وة و% 2696، بواقع %3591النسبة  سنة ل ال الضنسين حيف بلتت 51-33
 
، بواقع %5896   ال فة التةبية بلتت  ةالبيالة حسش المنيقة،  ق  شااةت النتائج بأن نسبة البيال مع لما علو صعي  ش

ل ال  33-51نسبة البيالة بين الاباش    الفئة العمةية  تة زتوق  .  بين انناف% 3196بين الا وة مقابل % 5698
      . اف    نفس الفئة العمةيةنبين ان% 1393بين الا وة مقابل % 3696، بواقع %2398 الضنسين حيف بلتت

 (.2ي ض ول /شنظة)
 
 مةةا بلتةةت شعلةةو .  بةةين اننةةاف% 1295بةةين الةةا وة مقابةةل % 3198، بواقةةع %2396البيالةةة  معةة ل ةة  قيةةان غةةزة بلتةةت و 

ل بةبةين الةا وة مقا% 1598بواقةع ، %1193 ل ةال الضنسةين حيةف بلتةتسنة  33-51بيالة بين الاباش للفئة العمةية  مع ل
 (.3ي ض ول /شنظة) .بين انناف    نفس الفئة العمةية% 8692

 
 للبيالةة  انةةت  ةة  معةة لالبيالةة  ةة  قيةان غةةزة حسةش المحا ظةةة،  قة  شاةةاةت النتةائج للةةو شن شعلةو  معةة لمةا علةةو صةعي  ش

  .%2591  يةة الةبلح يليهةا ،%2391حيةف بلتةت  اةمال غةزة ، يليها%2692 محا ظة خانيونس يليها، %2191 ة حمحا ظة 
ويليهةا  ،%5692 سةلفيت ، يليهةا%3198 بيةت لحةمويليهةا  %3296 الخليةلللبيالة     مع لو   ال فة التةبية  انت شعلو 

           %.5298 قلقيليةةللبيالةة  ة   معة ل ش نةوو انةت % 5691 يةول ةم  ةم، %5196 القة س يليهةا ،%5896ضنةين 

 (.8ي ض ول /شنظة)

 
 3112، حسب المحافظة والجنس سنة فأكثر 11العاملة لألفراد من بين المشاركين في القوى البطالة  معدل
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مةن بةةين % 196، بينةت النتةائج بةأن وحسةش التوزيةع النسةةب  للعةايلين عةن العمةل حسةش سةنوات التعلةةيم  قة  ن ناحيةة شخةةىمة
مةةن بةين الةا وة العةةايلين  %5393 مةا شن .  لإلنةاف% 193وا علةو شي تعلةةيم مقابةل لالةا وة العةايلين عةن العمةةل لةم يحصة

بان ةةا ة للةو الةف شاةاةت نتةةائج .  لإلنةةاف العةايالت عةن العمةل% 196سةنوات  ةاسةية مقابةل  (6-5)عةن العمةل قة  شتمةةوا 
لإلنةاف العةايالت عةن % 593بةل اسةنوات  ةاسةية مق (6-1)مةن الةا وة العةايلين عةن العمةل قة  شتمةوا % 3192المسح بأن 

سةةنة  ةاسةةية  52مةةن الةةا وة العةةايلين عةةن العمةةل قةة  شتمةةوا % 3596 مةةا شن .  ت التعلةةيمالعمةل الحاصةةالت علةةو نفةةس سةةنوا
 (.54ي ض ول /شنظة) (.لإلناف الحاصالت علو نفس سنوات التعليم% 6391 أ  ة مقابل 

 
 3112 ،ة والجنسيسنوات الدراسعدد الحسب  سنة فأكثر 11لألفراد لعاطلين عن العمل النسبي لتوزيع ال

 

  (حسب التعريف الموسع)البطالة  6.1
    مع لال   حين بلغ % 3393   ال فة التةبية  حيف بلغ، %3191  لسيين    3152البيالة    عام  مع لبلغ 
 (.65ي ض ول /شنظة)  .%2191غزة  قيان

 
 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) األفراد خارج القوى العاملة 7.1

    3152سنة  أ  ة لعام  51ل األ ةا  مسنة  أ  ة خاةج القوى العاملة من مض 51نسبة األ ةا  ااةت النتائج بأن ش
من ناحية شخةى ش ا ت نتائج المسح   .بين انناف% 8391بين الا وة مقابل % 21.1، بواقع %1693بلتت   لسيين

بسبش  بة السن شو المةض، % 5391حسش سبش البقاء خاةج القوى العاملة بواقع  ابأن األ ةا  خاةج القوى العاملة توزعو 
 (.59ي ض ول /شنظة) .ألسباش شخةى% 291بسبش ال ةاسة و% 2392عمال المنزل، التفةغ ألبسبش % 3691

 
سنة خاةج القوى العاملة مقابل    33-51من األ ةا   من الفئة العمةية % 1191لو صعي  آخة بينت النتائج بأن ع

% 6193و سنة 13-31الفئة العمةية   لأل ةا   % 3193سنة و 33-21لأل ةا  % 3591وسنة  23-31لأل ةا  % 3193
 (.3ي ض ول /شنظة) .سنة  أ  ة 61لأل ةا  الاين شعماةهم % 6593و 63-11لأل ةا     الفئة العمةية 

 
خاةج )من األ ةا  الاين لم يتموا شي سنة  ةاسية غية ناييين اقتصا يا  % 6195ن ناحية شخةى بينت نتائج المسح بأن م

 ،سنوات  ةاسية 6-1لأل ةا  الاين شنهوا % 1193وسنوات  ةاسية،  6-5ا و لأل ةا  الاين شتم% 1198مقابل ( القوى العاملة
وعلو مستوى . سنة  ةاسية  أ  ة 52لأل ةا  الاين شتموا % 3393و ، ةاسية سنة 53-51شنهوا الاين لأل ةا  % 6393و
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% 1691مقابل % 3891 ة بلتت  سنة  ةاسية  أ 52الضنس  إن نسبة األ ةا  خاةج القوى العاملة من الا وة الاين شتموا 
 (.1ي ض ول /شنظة) .لإلناف

 
 3112 ،سنوات الدراسة والجنس حسب سنة فأكثر 11لألفراد نسبة األفراد خارج القوى العاملة 

 
 شخيةا ،  ق  بينت نتائج المسح بأن شعلو نسبة لأل ةا  خاةج القوى العاملة علةو مسةتوى المحا ظةة  ة  قيةان غةزة  انةت  ة و 

، ويليهةةةا سةةةنة  ةةةأ  ة 51مةةةن مضمةةةون األ ةةةةا  % 6192حيةةةف بلتةةةت نسةةةبة األ ةةةةا  خةةةاةج القةةةوى العاملةةةة  غةةةزة محا ظةةةة اةةةمال
شعلةةو نسةةبة لأل ةةةا  خةةاةج القةةوى العاملةةة  ةة  محا ظةةات  بينمةةا  انةةت.  %1691  يةةة الةةبلح، ويليهةةا %1698 غةةزةمحا ظةةة 

،  ة  حةين  انةت ش نةو نسةبة %1693 ةام اهلل والبيةةة، يليها محا ظة %6691ال فة التةبية    محا ظة الق س حيف بلتت 
 (.8ي ض ول /شنظة)  %.3695حيف بلتت  نابلس    محا ظة 
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 ال ان  لفصلا
 

 والجودة المنهجية
 

  استمارة المسح 1.3
تع  استماةة المسح األ اة الةئيسية لضمةع البيانةات، وقة  تةم تصةميمها اعتمةا ا علةو توصةيات منظمةة العمةل ال وليةة مةن ضهةة 

الفلسيين  من ضهة شخةى، ل ا ة الو شنها تحقق المواصفات الفنية لمةحلة العمل مع المحا ظة علو خصوصيات المضتمع 
 :المي ان ،  ما تحقق متيلبات معالضة البيانات وتحليلها، وتت ون ااستماةة من شةبعة بنو  ةئيسية

 
 :البيانات التعريفية  .1

وحي ة، حيف تم تح ي  البيانات الت  تعةف باألسةة لن اله ف الةئيس  لهاا البن  هو تح ي  وح ة اله ف بصوةة منفة ة شو 
، والتضمع الس ان  والخلية، وةقم المس ن علو اليبقة بصوةة منفة ة بما    الف تقسيمات تصميم العينة م ل، ةمز

 .الخاةية، وةقم األسةة    عينة الخلية، واسم ةش األسةة
 

 :السيطرة النوعية  .3
ابي الت  من اأنها  بي العمليات المي انية والم تبية وتسلسلها    المةاحل الت     هاا البن  تم و ع مضموعة من ال و 

تمة بها ااستماةة، ابت اء  بمةحلة ضمع البيانات ومةوةا  بالت قيق المي ان  والم تب ،  م التةميز وا  خال البيانات والت قيق بع  
 .ان خال، وانتهاء  بعملية التخزين

 
 :سجل األسرة  .2

البن  مضموعة من األسئلة العامة المتعلقة باألسةة والت  تةص  بعض السمات ال يمتةا ية وااضتماعية لألسةة بما يامل هاا 
 .   الف ع   األ ةا  وشعماةهم وضنسهم وحالتهم التعليمية والزواضية وغية الف من المؤاةات

 
 :قسم العمالة  .1

سةنوات  ةأ  ة  51استماةة واح ة ل ل  ة  من ش ةا  األسةة الاين شتموا يامل هاا البن  ما ة البحف الةئيسية، حيف تم استيفاء 
بهةة ف التعةةةف علةةو عالقةةتهم بسةةوق العمةةل وشهةةم سةةماتهم، مةةن حيةةف الحالةةة العمليةةة، والناةةاي ااقتصةةا ي والمهنةةة، وم ةةان 

 .العمل وغية الف من مؤاةات القوى العاملة
 

  العينةو  اإلطار 3.3
 

 (سةمجتمع الدرا)الشمول  1.3.3
 لسيين سنوات  أ  ة ويقيمون بصوةة اعتيا ية     ولة  01يتألف مضتمع اله ف من ضميع األ ةا  الاين تبلغ شعماةهم 

..10.لعام   
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 إطار المعاينة 3.3.3
منيقةة عة   يبلةغ عة   األسةة  166وتتألف العينة الااملة من   3155يت ون لياة المعاينة من عينة ااملة تم تح ي ها عام 

وقةة  تةةم ، 3152منيقةةة عةة  منهةةا  ايةاة لعينةةة مسةةح القةةوى العاملةةة  ةة  عةةام  363وقةة  تةةم اسةةتخ ام  شسةةةة، 533 يهةا بمعةة ل 
 .   المةحلة األولو من عملية اختياة العينة  (PSUs)استخ ام هاه الوح ات  وح ات معاينة شولية

 
 حجم العينة 2.3.3

 .شسةة     ل ةبع 1,656وال الف والةابع  الةبع ال ان  و  ، اسةة 1,616بلغ حضم العينة    الةبع ااول 
 

 تصميم العينة 1.3.3
عينةة مسةح القةوى العاملةة الةاي ينفةاه الضهةاز المة ةزي لإلحصةاء  علو غةاة ما اتبةع  ة  تصةميمعينة هاا المسح تم تصميم 

 . شةبان السنةمن ( اسبون52)حيف يتم تنفيا المسح  ل ةبع  5661الفلسيين  بصوةة  وةية منا شيلول 
 :تم تصميم العينة لت ون يبقية عنقو ية عاوائية منتظمة تم اختياةها علو مةحلتين

 

، واسةةت نيت 363تم لةةت باختيةةاة عينةةة يبقيةةة عاةةوائية منتظمةةة ت ونةةت مةةن عةة   منةةايق عةة  ا تقةةل عةةن  المرحلةةة األولةة 
 .شسةة 31منايق ع  يقل  يها ع   األسة عن 

 

تم لت باختياة عينة عاوائية منتظمة من األسة  ةمن  ةل منيقةة عة  مختةاةة، وقة  تةم  ة   ةل  وةة اختيةاة  المرحلة الثانية
 ةةأ  ة، وشمةةا  81شسةةة مةةن  ةةل منيقةةة عةة   يهةا عةة   األسةةة  56شسةةةة  ةة  منيقةةة العة  الواحةة ة،  قةة  تةةم اختيةةاة  56مةا مع لةةه 

 .شسة 8 ق  تم اختياة  81منايق الع  الت  يقل  يها ع   األسة عن 
 
 :توزيع العينة إل  طبقات 

 :التالية تم توزيع العينة للو يبقات باستخ ام المستويات
 .(محا ظة باعتباة الق س منيقتين احصائيتين 51) المحا ظة .  5
 (.مخيم ، ةيف ، ح ة )نون التضمع الس ان  .  3
 

  دورية العينة5.2.2 
مب ئيا حضم منايق الع   ابت    ، منيقة ع ( 363)العينة الااملة   ل  وةة من  وةات القوى العاملة خالل السنة تتي 

حيف ان عينة ااسة تبقو    عينة ال وةة  ،(العينة الااملة)من اسة منايق الع  % 11حيف يتم تب يل ، (ةبع) ل  وةة 
ن استةاحت  وةتين سابقتين ل وةتين متتاليتين ومن  م تستةيح ل وةتين متتاليتين ومن  م ت خل     وةتين متتاليتين بع  ا

 . من  م يتم اخةاضها من عينة ال وةة التاليةو ، متتاليتين
 

بين  ل  وةتين متتاليتين وبين  ل سنتين متتاليتين مما له ا ة    ضعل العينة اات  عالية اغةاض % 11هناف ت ةاة 
 . المقاةنة ومةاقبة التتيةات
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حساب األوزان  2.3  
، وعينة مسح القوى ش الةيا   احتمال اختياة الوح ة   العينة بأنه المقلو ( وح ة المعاينة)انحصائية يعةف وزن الوح ة 

حيف يتم    المةحلة األولو حساش وزن منايق الع  ، العاملة ه  عينة يبقية عنقو ية عاوائية منتظمة اات مةحلتين
حساش وزن األسةة من   م    المةحلة ال انية يتم، (تظمةعينة عاوائية من)ل منيقة ع  بااعتما  علو احتمال اختياة  

 م ، انية  نحصل علو وزن األسة األول  م نض  حاصل  ةش وزن المةحلة األولو    وزن المةحلة ال ،  ل منيقة ع 
  وت ون  ئة التع يل ه 3152نقوم بتع يل هاه األوزان بااعتما  علو تق يةات األسة منتصف  ل ةبع من اةبان عام 

 .وبالتال  نحصل علو وزن األسة النهائ ( نون التضمع، محا ظة)اليبقة 
 

 م نقوم بتع يل هاه األوزان ، سنوات  ا  ة يتم ا ا ة ل ل  ة  وزن ااسةة النهائ  المع ل 51بالنسبة لملف اا ةا  
الضنس ( غزة،  فة)المنيقة  وت ون  ئة التع يل ه  3152بااعتما  علو تق يةات اا ةا  منتصف  ل ةبع من اةبان عام 

 .وبالتال  نحصل علو وزن الفة  النهائ  ( ئة 53)ماسية الفئات العمةية الخ، (ان و، ا ة)
 

 العمليات الميدانية 1.3
 ةمان وضةةو  لةالف  ةإن .  تم ةل العمليةات المي انيةة، شهةم مةاحةل تنفيةا المسةح لضمةع البيانةات الميلوبةة مةن مصةا ةها األوليةة

وقة  ااةتمل الةف علةو تةو ية .  مقومات النضاح    هاه المةحلة من الق ةايا األساسةية التة  تةم العمةل عليهةا باة ل تفصةيل 
 ةةل المسةةتلزمات الفنيةةة وان اةيةةة بمةةا  ةة  الةةف عمليةةات التعيةةين والتةة ةيش وتةةو ية المسةةتلزمات الما يةةة الالزمةةة أل اء العمةةل 

 .بأ  ل صوةة
 

 والتعيينالتدريب  1.1.3
تم     ل  وةة من  وةات المسح عق   وةة ت ةيبية للباح ين المي انيين والماة ين به ف ل سابهم المهةاةات األساسةية بالعمةل 

   .المي ان  وآليات لضةاء المقابالت حتو ينضزوا عملهم ب ل يسة و قة
 

ة ومنهضيةةة البحةةف، والتةة  تةةم خاللهةةا التعةةةض والهةة ف مةةن هةةاا التةة ةيش هةةو ليةةالن المتةة ةبين علةةو ش بيةةات المسةةوح المي انيةة
بصةةةوةة عامةةةة الةةةو اساسةةةيات البحةةةف الميةةة ان  بمةةةا  ةةة  الةةةف تصةةةميم المسةةةوح ااحصةةةائية وتصةةةميم ااسةةةتماةة وآليةةةة اضةةةةاء 

 .المقابالت، بان ا ة الو تصميم العينة واستخ ام الخةائي ااحصائية ومبا ئ العمل الضماع     المي ان
 

مواصةفات وخصوصةيات مسةح القةوى العاملةةة، بمةا  ة  الةف المفةاهيم الةئيسةية وتصةميم اسةتماةة المسةةح، ل ةا ة الةو تو ةيح 
وآلية ال خول الو بيئة المبحوف و يفية اضةاء المقابالت ويةح األسئلة وتسضيل ااضابات من المبحو ين، باا ا ة الو آليةة 

 مةا تةم التيةةق الةو .  ييةة النوعية خالل العمليات المي انيةالعمل    المسح بما    الف آليات ااتصال والمواصالت والس
 يفيةةة تةة قيق ااسةةتماةات ميةة انيا وم تبيةةا، واعةةا ة المقابلةةة والفحوصةةات األخةةةى الالزمةةة ل ةةبي العمةةل بهةة ف الحصةةول علةةو 

 .المعلومة ال قيقة والمو وق بها
 

 الترميز 3.1.3
للتصةنيف السةلع  الموحة  لل ةفة التةبيةةةة  وقيةان غةزة حسةش التصةنيف     هاه المةحلة تم تةميةز الناةاي ااقتصةا ي و قةا
، حيةةةف تةةةةةم تصةةةنيف الناةةةاي ااقتصةةةا ي لضميةةةع العةةةاملين (الةابةةةعالتنقةةةيح )الصةةةناع  الةةة ول  لضميةةةع األناةةةية ااقتصةةةا ية 
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ةةةم تةميةز المهةن  ةالف ت.  منةازل عاةةية لخمةس، شي الخةامسوالعايلين عن العمل الاي سبق لهم العمل علةو مسةتوى الحة  
 (.منازل عاةية لستشي ) السا س، وتم تةميز المهنة علو مستوى الح  3118بااعتما  علو التصنيةف ال ول  للمهةةةن 

 
  معالجة البيانات 1.3

باست ناء  3152علو ضمع بيانات مسح القوى العاملة باستخ ام ااضهزة ال فية     لسيين من ب اية الةبع ااول  ب ش العمل
 .Sql Server and Microsoftبتيوية بةنامج ان اةة العامة انظمة المعلومات وقيان غزة، حيف قامت ( J1) الق س

Net  الضهاز ال ف   . 

 

ا ى استخ ام ااضهزة ال فية للو تقليص مةاحل تنفيا المسح، حيف تقوم الباح ة المي انية با خال وتةميز البيانات من خالل 
 . يانات علو الضهاز ال ف  واةسال البيانات الو ا اةة الماةون مبااةةضمع الب

 
حيف يستخ م  نفس التقنيات، م تب  بإستخ ام  بةنامج   ق  تم لع ا   (J1) ومن اضل العمل بالتوازي مع قيان غزة والق س

ويتم ا خال البيانات الت  تم ضمعها وةقيا  علو نفس القاع ة الخاصة   ال فية باألضهزة  الخاصة  البيانات  نفس قاع ة 
 .بااضهزة ال فية

 

 جودة البيانات
يامل مفهوم ضو ة البيانات ضوانش متع  ة، ب ءا  بالتخييي األول  للمسح وانتهاء ب يفية الناة و هم البيانات وااستفا ة 

 ،ااتساقو  ،القابلية للمقاةنةو  ،ام انية الوصولو  ،الوقتيةو  ال قة،و ، بالواقع الصلة :للضو ة انحصائية سبعة ابعا وهناف  .منها
 .اا تمالو 
 

 دقة البيانات  6.3
يامل  حص  قة البيانات ضوانش متع  ة  ة  المسةح مةن شبةزهةا األخيةاء انحصةائية بسةبش اسةتخ ام عينةة، و ةالف شخيةاء 

بان ةةةا ة للةةةو معةةة ات ااسةةةتضابة  ةةة  المسةةةح واهةةةم آ اةهةةةا علةةةو غيةةةة لحصةةةائية تةضةةةع للةةةو يةةةاقم العمةةةل وش وات المسةةةح، 
 :ويامل هاا القسم علو اآلت . التق يةات

 
 األخطاء اإلحصائية 1.6.3

لن بيانات هاا المسح تتأ ة باألخياء انحصائية نتيضة استخ ام عينة وليس حصةا اامال لوح ات مضتمع ال ةاسة، ولةالف 
وقة  تةم احتسةاش التبةاين اهةم .  من المؤ   ظهوة  ةوق عن القيم الحقيقية الت  نتوقع الحصول عليها مةن خةالل التعة ا ات

وضةةو ة ومة قةةة مةةع التقةيةةة، وا يوضةة  لاةة الية  ةة  مسةةتويات الناةةة للتقةة يةات المؤاةةةات  مةةا شن ضةة اول حسةةابات التبةةاين م
 .، وعلو مستوى محا ظات ال فة التةبية وقيان غزة ولة  لسيينالما وةة    التقةية علو مستوى 

 
 األخطاء غير اإلحصائية 3.6.3

شمةةا األخيةةاء غيةةة انحصةةائية  هةة  مم نةةة الحةة وف  ةة   ةةل مةاحةةل تنفيةةا الماةةةون، خةةالل ضمةةع البيانةةات شو ل خالهةةا والتةة  
. وشخيةاء ل خةال البيانةات( الباحةف)، وشخيةاء المقابلةة (المبحوف)يم ن لضمالها بأخياء ع م ااستضابة، وشخياء ااستضابة 

ت ضهو   بيةة من خالل ت ةيش الباح ين ت ةيبا م  فا ، وت ةيبهم علو  يفية لضةةاء ولتفا ي األخياء والح  من تأ يةها  ق  بال
ضةةاء التضةبةة القبليةة، وتةم لضةةاء  المقابالت، واألموة التة  يضةش اتباعهةا ش نةاء لضةةاء المقابلةة، واألمةوة التة  يضةش تضنبهةا، وا 
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ه األخيةاء تقةل تة ةيضيا  حيةةف تتةةا م الخبةةة لة ى الفةيةةق لا شن هةةا.  بعةض التمةاةين العمليةة والنظةيةةة خةالل الة وةة الت ةيبيةة
المي ان  بصوةة مية ة، ا سيما وشن  ةيق العمل المي ان  يتألف من باح ين  ائمين وغية  ائمين يقومون بإضةاء العمل    

 . ل  وةة من  وةات المسح
 

حةةوف خصوصةةا ألولئةةف المتقةة مين بالسةةن حيةةف مةةن شهةةم اناةة اليات التةة  واضهةةت البةةاح ين الميةة انيين عةة م معة ةةة عمةةة المب
 ةانوا يعتمة ون علةو األحة اف التة  مةةت بةالمضتمع  ة  تقة ية شعمةةاةهم  ة  ظةل عة م تةو ة و ةائق تحة   تةاةي  المةيال  بةةاليوم 

 ما شن ااستضابة لبعض المتتيةات م ل ع   شيام العمل    الاةهة الما ة  ومقة اة األضةةة اليوميةة شو األسةبوعية .  والاهة
األول يتم ل     ةون األمةوة الماليةة واحة ة : شو الاهةية  انت غية  قيقة    بعض األحيان، وق  يعو  الف لسببين ةئيسيين

 ة   ةل المسةوح انحصةائية، شمةا السةبش ال ةان   قة  يعةو   قة  ا تعية  بيانةات  قيقةة ب ةضةة عاليةةمن األموة الحساسة التة  
يف شن المبحوف الواح  يضيش علو ضميع األسئلة المتعلقة بأ ةا  شسةةة المبحةوف الةاي ليبيعة ال ةاسة الت  تضةى باننابة، ح

 .ينيوي بيبيعة الحال علو ع م ال قة    بعض التفاصيل الخاصة بساعات العمل وشيام العمل واألضةة اليومية
 

خالل  زياةات (  ة الس نيةع م وضو  األسةة    الوح)وق  صاحش مضةيات المسح شخياء ع م ااستضابة حيف ا لت حالة 
وق  بلتت نسبة ع م . النسبة ااعلو من حاات ع م ااستضابة( الوح ة الس نية خالية من ااسةة)و ةالباح ة المي اني

 الف بلتت ،  وتعتبة هاه النسبة منخف ة لاا ما قوةنت بالمسوح ااسةية الت  تنفا    الضهاز% 896ااستضابة انضمالية 
  الف يعو وح ااسةية الت  ينفاها الضهاز و بالمقاةنة مع المس نسبياوه  نسبة منخف ة % 398نسبة حاات الة ض حوال  

 . وا حةالو  ون استماةة المسح قصيةة و 
 

 م االستجابةاالستجابة وعدنسب  2.6.3
شسةة، منها ( 36,331)، وبلغ ع   األسة الت  تم استيفاء بياناتها (اةبع  وةات)  لفلسيينشسةة مم لة ( 21,133)تم اختياة 

وق  ضةى تع يل األوزان علو مستوى يبقات التصميم ، اسةة    قيان غزة( 6,318)وشسةة    ال فة التةبية، ( 51,563)
            قيان و % 8692لتع يل تأ ية نسةش حاات الة ض وع م التضاوش، وبلتت نسبة التضاوش    ال فة التةبية 

 %.6196 غزة

 وزيادة الشمول عدم االستجابةو  االستجابة حاالت

 عدد الحاالت وزيادة الشمول عدم االستجابةو  االستجابة حاالت
 26,420 ااسة الم تملة

  حاالت عدم االستجابة

 338 ااسةة مسا ةة

 981 ا اح     البيت

 806 ة ض التعاون

 60 لم يتو ة معلومات

 307 اخةى

  حاالت زيادة الشمول

 179 وح ة غية موضو ة

 1,433 وح ة غية ماهولة

 30,524 (حجم العينة الكلي ) المجموع 
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 :االستجابة وعدم االستجابةمعادالت 
 x511%     مضمون حاات زيا ة الامول= نسبة شخياء زيا ة الامول 

ع   حاات العينة األصلية                               
%1.2= وتساوي   

 
 x   511% مضمون حاات ع م ااستضابة=  نسبة ع م ااستضابة 

العينة الصا ية                                  

%8.6= وتساوي   

 
(حاات زيا ة الامول )  –العينة األصلية = العينة الصا ية   
نسبة ع م ااستضابة -% 511= نسبة ااستضابة          

%65.3= وتساوي   
 

:معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان   



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.  

 

 شن حيف

  wi  .iالوزن ااول  قبل التع يل لالسةة   :  
    g :ئة التع يل حسش المحا ظة و نون التضمع . 
    fg : معامل تع يل الوزن حسش الفئةg. 

ng
wi        : مضمون األوزان    الفئةg  

 cgo
wi

.
 مضمون اوزان حاات زيا ة امول:       

rg
wi         :مضمون اوزان حاات ااستضابة 

 باستخ ام المعا لة التالية(  'iw) ل ل  ئة و   النهاية نحصل علو الوزن النهائ  لالسةة  fgيتم ايضا  

                        
fgiwiiw *'  

 
 قابلية المقارنة  7.3
هاا المعياة مةتبي بالمنتج انحصائ  لا ا ب  من شن تتو ة    انحصاءات سةمة المقاةنةة مةع مصةا ة شخةةى ومةع  تةةات  

وسةيتم تنةاول المقاةنةة خةالل الفتةةات الزمنيةة والقياعةات  قةي . زمنية شخةى،  ال  ية من التحليالت تقوم علو شسةاس المقاةنةة
عةن مةةا لةةم تختلةف   يةةةا  3152شظهةةت النتةةائج ان نسةبة القةةوى العاملةة الماةةاة ة للعةام . ة شخةةى للمقاةنةةةلعة م وضةو  مصةةا 

مقاةنةة مةع  3152لعةام % 31.1ال ةفة التةبيةة   ة  ، حيف بلتت نسبة القةوى العاملةة الماةاة ة3153  انت عليها    عام
 .3153لعام % 3195مقاةنة مع  3152لعام  %3593، بينما وصلت    قيان غزة الو 3153لعام % 3191
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. 3153 ة  العةام % 3291مقاةنة مع  3152   العام % 32.3ق  بلتت   لسيينالبيالة     مع ل ما شظهةت النتائج شن 
 3152لعةام % 5896  ة  ال ةفة التةبيةة بلتةت البيالةة حيةفمةة شخةى يب و الفةةق وا ةحا بةين ال ةفة التةبيةة وقيةان غةزة 

شمةةا بالنسةةبة . لةةنفس الفتةةةة% 2591مقاةنةةة مةةع   ةة  قيةةان غةةزة% 2396وصةةلت للةةو بينمةةا ، 3153لعةةام % 5691مقاةنةةة مةةع 
 ة  عةام % 3191مقاةنةة مةع  3152 ة  العةام % 31.6  لسيينالبيالة للا وة     مع للتوزيعهم حسش الضنس  ق  بلتت 

 .3153   عام % 2396مقاةنة مع  3152   العام % 2191البيالة لإلناف  مع ل،    حين بلتت 3153
 

 اجراءات ضبط الجودة   2.3
تةم تة ةيش مة خل  البيانةات علةو  خالل المةاحل المختلفة للعمل تم اتخاا الع ي  من ااضةاءات ل ةمان  ةبي الضةو ة، حيةف

ضةةل اايةةالن علةةو صةةوةة الو ةةع ومةةن ش.  بةنةةامج ان خةةال قبةةل البةة ء بعمليةةة ل خةةال البيانةةات  حةةصوتةةم  ،بةنةةامج ان خةةال
لاليةةالن  المسةتمةةالمي انيةة مةن خةالل الزيةاةات يةاقم العمةل الميةة ان   ةان هنةةاف اتصةال  ائةم مةع  ،والحة  مةن شيةة لاة اليات

 ةالف تم عق  اضتماعات  وةية مع الفةيةق المية ان  خةالل الزيةاةات المي انيةة المختلفةة، ، و علو سية العمل المي ان  للماةون
وو ةع الحلةةول المناسةةبة لهةةا مةةن خةةالل ش نةةاء العمةةل الميةة ان   ينهةةا البةةاح هللةةو الماةةا ل التة  واضباةة ل مسةةتمة ةق تةم التيةة

     .لص اة التعليمات    حال ع م و وح مفهوم معين شو    حال ظهوة حاات    المي ان بحاضة للو مزي  من التو يح
  

مالحظات فنية أخرى  9.3  
الفنيةة الهامةة والتة  يضةش شخةاها بعةين ااعتبةاة عنة  اايةالن علةو هةاا التقةيةة، وهة  علةو  هناف مضموعة من المالحظةات

 :  التال  والنح
بيانةات التعة ا   ء ةو    ة 3152 -3111لألعةوام ينةة الع انوز ألة اةاملعةة اضة مة ليةعم اءضةة لةيةة التقهةاا  تم     لق 59

والضةةةنس  ةمةةلعا سةةشح هميعز و تةةيةةف للسةة ان مةةن حتة يةةش الةة يمتةا   وال 3111العةةام للسةة ان والمسةةا ن والمناةة ت 
 .انقامةن  ام و توزيع الس ان حسشللبان ا ة 

 يما يتعلق بمع ات األضوة اليومية  إنه يتم استخ ام شسعاة صةةف العمةالت حسةش الفتةةة الزمنيةة التة  يناةة عنهةا  39
 .البيانات
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 الفصل ال الف
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :األسرة
و    شي وضةه مةن شو ا تةبيهم صلة قةابة، ويقيمون    مس ن واح ، وياتة ون    المأ ل شو مضموعة ش ةا  تةبيهم ش ة  

 .تةتيبات المعياة األخةى
 

 :القوة البشرية
 .سنة  أ  ة 51ضميع األ ةا  الاين شتموا هم 

 
  (:القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 

 .وينيبق عليهم مفهوم العمالة شو البيالة (سنة  أ  ة 51) ضميع األ ةا  الاين ينتمون لسن العملهم 
 

 :فترة اإلسناد
 .األسبون الاي ينته  بيوم الضمعة الاي يسبق زياةة الباحف المي ان  لألسةة

 
 :  العمل

و الحصةةول علةةو شضةةةة معينةةة سةةواء  انةةت علةةو ش ةةةا  بهةة ف الةةةبح هةةو الضهةة  المبةةاول  ةة  ضميةةع األناةةية التةة  يماةسةةها األ
 ،و غيةة الةف مةن اليةةقشو سمسةةة شو نسةبة مةن األةبةاح شو علةو القيعةة شو بالمياومةة شو شضةةة شسةبوعية شا ل ةاتش اهةي 

 .و مزةعة للعائلة ت خل  من مفهوم العملشو ماةون شو عائ     مصلحة ش الف  ان العمل  ون شضة 
 

 :  العامل
سواء  ان لحساش خالل  تةة ااسنا  الزمن  عمال  معينا ولو لساعة واح ة  بااة سنة  أ  ة والاي 51عمةه  الفة  الايهو 

بسبش المةض، عيلة، )شو  ان غائش عن عمله با ل مؤقت  التية بأضة شو لحسابه شو ب ون شضة    مصلحة للعائلة
ساعة، ( 53-5)سش ع   ساعات العمل األسبوعية للو عاملين ويصنف العاملون ح .(توقف مؤقت شو شي سبش آخة

ساعة  أ  ة و الف األ ةا  التائبون عن شعمالهم بسبش المةض، شو لضازة م  وعة األضة، شو لغالق شو ل ةاش  51عاملين 
ضموعات ويصنف العاملون حسش الحالة العملية    الم .ساعة 53-5شو توقيف مؤقت وما اابه الف، يعتبة عاملين من 

 :التالية
 : صاحب عمل .1

ويعمل تحت لاةا ه شو لحسابه مستخ م واح  علو ( اةيف)منها  هو الفة  الاي يعمل    مناأة يمل ها شو يملف ضزءا
 شصحاش العمل الاين ي يةون مااةيع شو مقاوات خاةج المنا ت باةي شن يعمل تحت ويامل الف . األقل بأضة

الاة ات المساهمة شصحاش عمل حتو  علو األقل بأضة وا يعتبة حملة األسهم    لاةا هم شو لحسابهم مستخ م واح 
 .ولو عملوا  يها
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 : يعمل لحسابه .3
وياةةةمل  ولةةةيس بالمناةةةأة شي مسةةةتخ م يعمةةةل بةةةأضة( اةةةةيف)هةةةو الفةةةة  الةةةاي يعمةةةل  ةةة  مناةةةأة يمل هةةةا شو يملةةةف ضةةةزءا  منهةةةا 

 .اااخاص الاين يعملون لحسابهم خاةج المنا ت
 : بأجريعمل  .2

هةو الفةةة  الةاي يعمةةل لحسةاش  ةةة  آخةة شو لحسةةاش مناةأة شو ضهةةة معينةة وتحةةت لاةةا ها ويحصةةل مقابةل عملةةه علةو شضةةة 
وينة ةج تحةت الةف .  مح   سواءا   ان علو ا ل ةاتةش اةهةي شو شضةةة شسةبوعية شو علةو القيعةة شو شي يةيقةة   ةع شخةةى

 .شو ل ى التية بان ا ة للو الاين يعملون بأضة    مصلحة للعائلةالعاملون    الوزاةات والهيئات الح ومية والاة ات 
 :عضو أسرة غير مدفوع األجر. 1

هو الفة  الاي يعمل لحساش العائلة، شي    ماةون شو مصلحة شو مزةعة للعائلة وا يتقا و نظية الف شي شضةة وليس 
 .له نصيش    األةباح

 
  :العمالة

ويعملةون، ( القةوة الباةةية)يةه مفهةوم العمالةة، شي ضميةع األ ةةا  الةاين ينتمةون لسةن العمةل تامل هةاه الفئةة  ةل مةن ينيبةق عل
وي ةةم الةةف شصةةحاش العمةةل، المسةةتخ مين بةةأضة، العةةاملين لحسةةابهم شو  ةة  مصةةالحهم الخاصةةة، بان ةةا ة ألع ةةاء األسةةةة 

 .غية م  وع  األضة
 

  (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية) البطالة
ولةم يعملةوا شبة ا  خةالل  تةةة انسةنا   ة  شي نةون مةن  (سنة  أ  ة 51) ل هاه الفئة ضميع األ ةا  الاين ينتمون لسن العملتام

األعمةال، و ةانوا خةالل هةاه الفتةةة مسةتع ين للعمةل وقةاموا بالبحةةف عنةه بإحة ى اليةةق م ةل ميالعةة الصةحف، التسةضيل  ةة  
 .م اتش ااستخ ام، سؤال األص قاء واألقاةش شو غية الف من اليةق

 
 (:التعريف الموسع)البطالة 

ع   العايلين عن العمل    التعةيف الموسع بإ ا ة األ ةا  خاةج القوى العاملة بسبش اليأس من البحف لق  تم احتساش 
 .عن عمل الو العايلين عن العمل حسش مقاييس ومعايية منظمة العمل ال ولية

 .التعريف الموسع يؤثر فقط عل  مؤشر المشاركة في القوى العاملة والبطالة: مالحظة
 

 :المحدودةالعمالة 
ت م هاه المضموعة ضميع األ ةا  الاين ينيبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصوةة غية اعتيا ية، سواء  انوا يعملون عة   
 ساعات شقل من المعتةا  لسةبش مةن األسةباش والةاين يةغبةون  ة  اات الوقةت بزيةا ة عة   سةاعات عملهةم للةو العة   اليبيعة 

ولون زيا ة هاا الع   بإح ى اليةق،  البحف عن عمةل ل ةا   شو يحةاولون تأسةيس عمةل ، ويحا(ساعة  أ  ة شسبوعيا 21)
وينة ةج  ةالف  ةمن العمالةة المحة و ة شولئةف الةاين . خاص شو مصلحة خاصةة وهةاا النةون سةم  بالعمالةة المحة و ة الظةاهةة

السةةيئة وهةةاا النةةون سةةم  بالعمالةةة يةغبةون بتتييةةة عملهةةم ألسةةباش اقتصةةا ية م ةل عةة م  فايةةة الةاتةةش شو بسةةبش ظةةةوف العمةل 
 .المح و ة غية الظاهةة
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 :العمل الرئيسي
هةةو العمةةل الةةاي يماةسةةه الفةةة  عةةا ة، شي العمةةل الةةاي يمةةاةس الفةةة   يةةه نصةةف وقتةةه  ةةا  ة، او اا  ةةة ت ةةةاةا  ةة  اااةةهة 

 .العمل ااق م هو العمل الةئيس ااخيةة، اما ااا  ان العامل يعمل    عملين نصف وقته بال بي،    هاه الحالة يعتبة 
 

 :المهنة
، بتةض النظةة العمةل عةن عةاياله  الحة ة شو نون العمل الاي يبااةه الفة  لاا  ةان عةامال، شو الةاي بااةةه سةابقا لاا  ةان 

 .عن يبيعة عمل المناأة الت  يعمل بها وبتض النظة عن مضال ال ةاسة شو الت ةيش الاي تلقاه الفة 
 

 :الرئيسي ديالنشاط االقتصا
التنقيح )ال ول  الموح  لألناية ااقتصا ية  التصنيفوالاي قامت من اضله حسش  المؤسسة تماةسهالاي  يبيعة العملهو 
 .تع   األناية  اخل المؤسسة الواح ة حالةويسهم بأ بة ق ة من القيمة الم ا ة    ( الةابع

 
 :الغائبون عن أعمالهم االعتيادية

اا ةةةاش، منةةع ياةةمل الةةف ضميةةع األ ةةةا  العةةاملين والةةاين لةةم يزاولةةوا شعمةةالهم خةةالل  تةةةة انسةةنا  بسةةبش المةةةض شو انضةةازة، 
 .التضول، ااغالق، شو المتو قين بصوةة مؤقتة شو غية الف من ااسباش

 
 :الباحث عن العمل

 :عمل للو  ئتينهو الفة  الاي يةغش    الحصول علو  ةصة عمل، ويقسم الباح ون عن 
هو الفة  الاي يب ي ةغبة شو استع ا ا للعمل لاا عةض عليه وليس هناف شي سبش يمنعه من قبةول هةاا : مستعد العمل  -أ

 .العمل، ول نه لم يفعل ايئا للحصول عليه
 ةصةةة هةةو الفةةة  المسةةتع  للعمةةل والةةاي قةةام بةةإضةاء خيةةوات معينةةه  ةة  سةةبيل الحصةةول علةةو : باحةةث نشةةيط عةةن العمةةل -ب

عمل م ل قةاءة الصحف، شو سؤال األص قاء، شو التسضيل    م اتش ااستخ ام، شو مةاضعة شصحاش العمل، شو بأي 
 .يةيقة شخةى

 
  :األفراد خارج القوى العاملة

عةن ول ةنهم ا يعملةون وا يبح ةون (  من القوة الباةةية)تامل هاه الفئة من الس ان ضميع األ ةا  الاين ينتمون لسن العمل 
عمل وا حتو مستع ين للعمل سواءا  بسبش ع م ةغبتهم    العمل شو استتنائهم عن الت سش عن يةيق العمةل شو ألسةباش 

 :شخةى، ويصنف األ ةا  خاةج القوى العاملة حسش السبش    الفئات التالية
 هةل علمة  معةين وغيةة هو الفةة  الةاي يواظةش علةو  ةاسةة منتظمةة بهة ف الحصةول علةو مؤ  :للدراسة الطالب المتفرغ

 .مةتبي بعمل معين خالل  تةة انسنا ، وا ت خل األعمال المنزلية والهوايات  من العمل
 غية الماتتل وغية المنتظم     ةاسة معينةة ويقةوم بأعمةال المنةزل ( ا ة شو شن و)  هو الفة  :المتفرغ ألعمال المنزل

بةل شضةة نقة ي، شو عينة ، لا شن هةاا النةون مةن الخ مةة يعتبةة به ف خ مة األسةة وا يامل الف خ مة بيوت التية مقا
 . من العمل

 هو الفة  الاي ينتم  لسن العمل ول نه غية مةتبي بأي نون من العمل خالل  تةة انسةنا  وا يبحةف  :الزاهد في العمل
 .عن عمل وحتو غية مستع  للعمل وغية منتظم     ةاسة منتظمة به ف الحصول علو مؤهل علم 

 هو الفة  الاي يعيش    مؤسسة معينة م ل السضون والمصحات و وة العضزة وما اابه :نزيلال. 
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 هو الفة  الاي ا يم نه مماةسة شي نون من العمل بسبش لصابته بمةةض مةزمن شو بسةبش لعاقةة : كبير السن/ العاجز
 .يعون العملبسبش تق مه    السن، ويااة للو شنه ا يوض  ح  شعلو لسن الاين يستيشو  معينة

 يةيةة  مماةسةةة شي نةةون مةةن العمةةل بسةةبش وضةةو  ايةةةا  شو حصةةوله علةةو معةةاش الفةةة  الةةاي ا  هةةو: التقاعةةد/ وجةةود ايةةراد
 .تقاع 

 
 : (التي أتمها الفرد بنجاح سنوات الدراسة) سنوات الدراسة

تاةةمل سةةنوات ال ةاسةةة المنتظمةةة التةة  شتمهةةا المبحةةوف بنضةةاح ويسةةت نو مةةن الةةف سةةنوات الةسةةوش، وال ةاسةةة غيةةة المنتظمةةة 
 .(اهوة بانتظام 6شقل من )القصيةة وال وةات 

 
 :ساعات العمل

 :تعبة ساعات العمل عن الوقت الاي يصة ه العامل    مهنته، وتقاس ساعات العمل بيةيقتين ةئيسيتين
 

 .ل املة والت  يماةسها الفة  عا ةع   ساعات العمل    الوظيفة الضزئية شو الوظيفة ا: ساعات العمل االعتيادية - ش
عة   سةةاعات العمةل الفعليةةة التةة  يةزاول  يهةةا الفةةة  عملةه ويسةةت نو مةةن الةف العمةةل ان ةةا   : سةةاعات العمةةل الفعليةةة -ش

 .ةئيس  وال انوي  ال علو ح هوشوقات الوضبات وااستةاحات ويتم تسضيلها للعمل ال
 

 :أيام العمل الشهرية
عةة   األيةةام التةة  عملهةةا الاةةخص خةةالل الاةةهة، باسةةت ناء شيةةام العيةةل، ونهايةةة األسةةبون، والمتةةا ةات المة ةةية وغيةهةةا هةة  

 .وتعتبة ساعة عمل واح ة خالل اليوم  يوم عمل. الم  وعة وغية الم  وعة
 

 :النقدياألجر 
واألضوة المااة اليهةا  ة  هةاا المسةح هة  شضةوة . خ مين بأضة من قبل شصحاش العملالم  ون للمست األضة النق ي الصا  

 (.حيف شن هاا المسح يضةى باانابة)المستخ مين معلوم  األضة  قي 
و   هاا (  يناة، اي ل،  واة) ما شنه يتم ضمع بيانات حول األضة حسش العملة الت  يتعامل بها المستخ مين بأضة 

 .تقةية يتم احتسابها بالاي ل بناء علو مع ل سعة الصةف    نفس  تةة المسحال
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

باآلالف               : العدد
 العالقة بقوة العمل

عددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبة
Percent Number Percent NumberPercent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number 

فلسطين
199539.051361.08071001,32060.730921.110818.2961005131995

199640.556759.58321001,39965.036812.16922.91301005671996

199740.359659.78831001,47970.64219.45620.01191005961997

199841.063159.09081001,53979.04986.54114.5921006311998

199941.264758.89221001,56982.75365.33412.0771006471999

200041.666758.49361001,60380.65375.13514.3951006672000

200138.564261.51,0261001,66870.74544.02625.31621006422001

200237.965762.11,0771001,73464.44234.42931.22051006572002

200340.072260.01,0811001,80368.14926.44525.51851007222003

200440.175259.91,1241001,87666.85036.44826.82011007522004

200540.478959.61,1631001,95269.95516.65223.51861007892005

200641.083459.01,1991002,03368.35698.06723.71981008342006

200741.788258.31,2341002,11670.36208.07021.71921008822007

200841.290858.81,2941002,20266.56046.96326.62411009082008

200941.695158.41,3371002,28869.66615.95724.52331009512009

201041.197658.91,4001002,37669.26757.16923.72321009762010

201143.01,05957.01,4071002,46671.47557.78220.92221001,0592011

201243.61,11456.41,4431002,55770.17816.97723.02561001,1142012

201343.61,15556.41,4941002,64970.58156.17023.42701001,1552013

2013-1995 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Region and Labour Force Status, 1995-2013

Palestine

In the Labour ForceOutside Labour ForceTotalEmploymentUnderemploymentUnemploymentTotalRegion

المجموعبطالةعمالة محدودةعمالة تامةالمجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة
Labour Force Status

Numbers in thousands 

المنطقة

57



 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

باآلالف               : العدد
 العالقة بقوة العمل 

عددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبة
Percent Number Percent NumberPercent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number 

الضفة الغربية 
199540.836059.252310088365.023420.67414.4521003601995

199642.239457.854010093467.826712.85119.4761003941996

199742.942357.156310098671.330111.54917.2731004231997

199843.844856.25751001,02380.03588.43811.6521004481998

199942.843957.25861001,02583.53676.9309.6421004391999

200043.846056.25891001,04981.43746.43012.2561004602000

200141.345058.76391001,08973.53314.92221.6971004502001

200239.845060.26801001,13066.22985.62528.21271004502002

200341.548758.56851001,17268.63347.73723.71161004872003

200442.251357.87041001,21768.83538.44322.81171005132004

200542.553857.57261001,26471.03828.64620.41101005382005

200643.857556.27381001,31371.64129.65518.81081005752006

200743.759656.37671001,36372.64339.55617.91071005962007

200843.060957.08071001,41673.24457.14419.71201006092008

200943.864356.28261001,46976.04896.24017.81141006432009

201043.766556.38581001,52375.05007.85117.21141006652010

201145.571854.58591001,57774.45348.36017.31241007182011

201245.574354.58891001,63273.85487.25419.01411007432012

201345.075955.09281001,68775.55735.94518.61411007592013

 West Bank

المجموعبطالة
Employment Total

Numbers in thousands 

2013-1995 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, 1995-2013

UnderemploymentUnemploymentTotal

Labour Force Status

Regionالمنطقة

عمالة محدودةعمالة تامةالمجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة
In the Labour ForceOutside Labour Force
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

باآلالف: العدد
 العالقة بقوة العمل

عددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبة
Percent Number Percent NumberPercent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number 

 قطاع غزة 
199534.915365.128410043749.37522.33428.4441001531995

199636.717163.329410046557.79910.01732.3551001711996

199735.317464.731910049368.91204.4826.7461001741997

199835.818564.233110051676.41412.4521.2391001851998

199938.120761.933710054481.21681.9416.9351002071999

200037.420762.634710055478.81632.3518.9391002072000

200133.219266.838710057964.11231.9434.0651001922001

200234.220765.839710060460.31251.8437.9781002072002

200337.323562.739610063167.31583.6829.1691002352003

200436.223963.842010065962.61502.1535.3841002392004

200536.525163.543710068867.41692.3630.3761002512005

200636.025964.046110072060.61574.61234.8901002592006

200737.928662.146710075365.61874.71429.7851002862007

200838.129961.948710078653.01596.41940.61211002992008

200937.630862.451110081955.91725.51738.61191003082009

201036.431163.654210085356.51755.71837.81181003112010

201138.434161.654810088964.92216.42228.7981003412011

201240.137159.955410092562.72336.32331.01151003712012

201341.239658.856610096261.02426.42532.61291003962013

 Gaza Strip

المجموعبطالة
Regionالمنطقة

عمالة محدودةعمالة تامةالمجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة
In the Labour ForceOutside Labour ForceTotalEmployment

2013-1995 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, 1995-2013

UnderemploymentUnemploymentTotal

Labour Force Status

Numbers in thousands 
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة محدودةعمالة تامة
Employ-

ment

Underem-

ployment

Unempl-

oyment
TotalInside LFOutside LFTotal

Both Sexesكال الجنسين

24-1551.87.241.010029.370.710015-24

34-2567.57.325.210059.840.210025-34

44-3582.75.212.110059.041.010035-44

54-4583.54.412.110052.847.210045-54

64-5587.12.110.810032.867.210055-64

65+96.10.83.11008.891.2100+65

 70.56.123.410043.656.4100Totalالمجموع

Malesذكور

24-1555.37.836.910049.051.010015-24

34-2573.48.518.110089.210.810025-34

44-3582.16.011.910092.87.210035-44

54-4581.54.913.610083.616.410045-54

64-5584.82.412.810054.445.610055-64

65+95.21.03.810016.983.1100+65

72.56.920.610069.330.7100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1531.83.564.71008.891.210015-24

34-2548.53.548.010029.170.910025-34

44-3585.01.913.110024.375.710035-44

54-4592.52.25.310019.780.310045-54

64-5598.70.70.610011.089.010055-64

65+100.00.00.01002.897.2100+65

 62.22.835.010017.382.7100Totalالمجموع

   Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2013 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, 2013
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

العالقة بقوة العمل                                                           
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة محدودةعمالة تامة
Employ-

ment

Underem-

ployment

Unempl-

oyment
TotalInside LFOutside LFTotal

Both Sexesكال الجنسين

24-1559.87.432.810031.768.310015-24

34-2573.17.119.810059.440.610025-34

44-3585.04.910.110059.840.210035-44

54-4586.14.39.610054.245.810045-54

64-5588.52.19.410035.264.810055-64

65+96.30.82.910010.389.7100+65

 75.55.918.610045.055.0100Totalالمجموع

Malesذكور

24-1562.38.129.610053.246.810015-24

34-2577.78.114.210088.611.410025-34

44-3583.45.810.810092.47.610035-44

54-4584.14.811.110084.615.410045-54

64-5586.42.411.210058.141.910055-64

65+95.70.93.410020.679.4100+65

 76.56.716.810071.328.7100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1544.13.552.41009.190.910015-24

34-2558.13.938.010028.971.110025-34

44-3590.81.97.310026.173.910035-44

54-4594.72.23.110021.978.110045-54

64-5598.90.60.510011.888.210055-64

65+100.00.00.01002.597.5100+65

71.22.925.910018.082.0100Totalالمجموع

2013 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, 2013
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة محدودةعمالة تامة
Employ-

ment

Underem-

ployment

Unemplo-

yment
TotalInside LFOutside LFTotal

Both Sexesكال الجنسين

24-1536.16.757.210025.574.510015-24

34-2558.37.734.010060.439.610025-34

44-3578.05.716.310057.542.510035-44

54-4577.54.817.710049.850.210045-54

64-5583.82.214.010028.371.710055-64

65+95.20.84.01005.594.5100+65

61.06.432.610041.258.8100Totalالمجموع

Malesذكور

24-1540.87.451.810042.357.710015-24

34-2566.39.224.510090.29.810025-34

44-3579.66.513.910093.56.510035-44

54-4576.05.218.810081.518.510045-54

64-5581.02.416.610047.152.910055-64

65+92.61.36.11008.591.5100+65

 64.97.327.810065.834.2100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1510.23.586.31008.291.810015-24

34-2532.82.964.310029.470.610025-34

44-3571.01.727.310020.779.310035-44

54-4586.12.211.710015.384.710045-54

64-5598.01.01.01009.590.510055-64

65+100.00.00.01003.396.7100+65

44.32.653.110016.084.0100Totalالمجموع

   Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2013 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, 2013
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة محدودةعمالة تامة
Employ

ment

Underem-

ployment

Unemplo-

yment
TotalInside LFOutside LFTotal

Both Sexesكال الجنسين

083.53.513.01009.990.11000

6-173.36.919.810042.257.81001-6
9-771.76.621.710042.857.21007-9

12-1073.25.821.010037.862.210010-12
13+66.25.927.910057.842.2100+13

70.56.123.410043.656.4100Totalالمجموع

Malesذكور

067.77.025.310020.379.71000

6-169.57.922.610069.730.31001-6
9-770.07.023.010071.528.51007-9

12-1072.46.121.510068.731.310010-12
13+76.17.516.410071.328.7100+13

72.56.920.610069.330.7100Totalالمجموع

Femalesإناث

096.70.52.81006.993.11000

6-196.01.22.810012.387.71001-6
9-791.81.86.41007.592.51007-9

12-1083.12.214.71006.193.910010-12
13+49.73.347.010044.056.0100+13

62.22.835.010017.382.7100Totalالمجموع

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

Sex and Years 

of  Schooling   

 Labour Force Status

 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية 15التوزيع النسبي لألفراد : 5جدول 
2013والعالقة بقوة العمل، 

Table 5: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2013
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة محدودةعمالة تامة

Employm

ent-

Underem-

ployment

Unemplo-

yment
TotalInside LFOutside LFTotal

Both Sexesكال الجنسين

088.41.210.410010.090.01000

6-178.86.115.110041.059.01001-6

9-776.16.017.910045.354.71007-9

12-1076.95.617.510042.058.010010-12

13+71.96.421.710056.943.1100+13

75.55.918.610045.055.0100Totalالمجموع

Malesذكور

074.53.222.310018.481.61000

6-174.87.218.010069.930.11001-6

9-774.46.419.210073.126.91007-9

12-1076.15.918.010072.627.410010-12

13+80.28.111.710071.728.3100+13

76.56.716.810071.328.7100Totalالمجموع

Femalesإناث

097.00.03.01007.792.31000

6-196.81.22.010014.385.71001-6

9-793.71.44.91009.590.51007-9

12-1085.42.212.41007.992.110010-12

13+58.73.737.610042.857.2100+13

71.22.925.910018.082.0100Totalالمجموع

Sex and Years 

of  Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية 15التوزيع النسبي لألفراد : 6جدول 
2013والعالقة بقوة العمل، 

Table 6: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in the West 

Bank by Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2013
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العالقة بقوة العمل 
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة محدودةعمالة تامة

Employment
Underem-

ployment

Unemplo-

yment
TotalInside LFOutside LFTotal

Both Sexesكال الجنسين

072.48.619.01009.790.31000

6-162.28.629.210044.755.31001-6

9-761.28.230.610038.161.91007-9

12-1064.46.429.210030.569.510010-12

13+58.25.136.710059.140.9100+13

61.06.432.610041.258.8100Totalالمجموع

Malesذكور

057.812.629.610023.876.21000

6-160.49.130.510069.230.81001-6

9-760.28.431.410068.331.71007-9

12-1063.66.729.710061.138.910010-12

13+70.76.622.710070.729.3100+13

64.97.327.810065.834.2100Totalالمجموع

Femalesإناث

095.62.32.11005.095.01000

6-191.00.98.11006.893.21001-6

9-782.73.913.41003.796.31007-9

12-1074.82.522.71003.496.610010-12

13+36.32.761.010046.054.0100+13

44.32.653.110016.084.0100Totalالمجموع

Sex and Years 

of  Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية 15التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 
2013والعالقة بقوة العمل، 

Table 7: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Gaza Strip by Sex, 

Years of Schooling and Labour Force Status, 2013
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

العالقة بقوة العمل والجنس        

مإذمإذمإذمإذمإذمإذمإذ
MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

West Bankالضفة الغربية

 81.768.779.32.01.01.816.330.318.910010010071.217.745.228.882.354.8100100100Jeninجنين

77.371.675.89.54.38.213.224.116.010010010075.224.949.524.875.150.5100100100Tubasطوباس

 77.370.875.98.74.07.614.025.216.510010010071.421.446.928.678.653.1100100100Tulkarmطولكرم

 77.270.575.710.95.79.711.923.814.610010010077.023.350.923.076.749.1100100100Nablusنابلس

78.975.578.19.24.08.111.920.513.810010010076.422.349.823.677.750.2100100100Qalqiliyaقلقيلية

74.670.373.67.84.17.117.625.619.310010010070.419.845.929.680.254.1100100100Salfitسلفيت

82.881.882.51.40.21.215.818.016.310010010069.518.043.830.582.056.2100100100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

82.775.581.43.41.63.013.922.915.610010010075.316.945.324.783.154.7100100100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

80.875.280.12.31.82.316.923.017.610010010055.96.930.544.193.169.5100100100Jerusalemالقدس

 63.071.564.817.14.614.419.923.920.810010010072.322.348.727.777.751.3100100100Bethlehemبيت لحم

72.564.471.05.81.75.121.733.923.910010010074.317.046.125.783.053.9100100100Hebronالخليل

76.571.275.56.72.95.916.825.918.610010010071.318.045.028.782.055.0100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

65.942.862.16.14.75.928.052.532.010010010065.413.239.734.686.860.3100100100North Gazaشمال غزة

 67.244.663.28.04.07.324.851.429.510010010065.214.540.234.885.559.8100100100Gazaغزة

71.636.164.15.91.04.922.562.931.010010010064.616.940.535.483.159.5100100100Dier Al-Balahدير البلح

58.651.057.08.30.96.733.148.136.310010010066.318.342.633.781.757.4100100100Khanyunisخانيونس

59.944.056.57.22.06.032.954.037.510010010069.319.644.830.780.455.2100100100Rafahرفح

64.944.361.07.32.66.427.853.132.610010010065.816.041.234.284.058.8100100100Totalالمجموع

72.562.270.56.92.86.120.635.023.410010010069.317.343.630.782.756.4100100100Palestineفلسطين

خارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموع
EmploymentUnderemployment Unemployment

2013 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, 2013

TotalInside LFOutsideLFTotal

المجموع
 Region andالمنطقة والمحافظة 

Governorate 

بطالةعمالة محدودةعمالة تامة
Labour Force Status and Sex
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  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Ageالجنس والعمر

Both Sexesكال الجنسين

24-1530.732.933.231.431.028.925.623.225.024.624.825.626.326.826.725.828.529.629.315-24

34-2553.754.253.856.054.054.251.051.254.054.655.455.656.055.857.056.658.159.359.825-34

44-3551.053.152.054.955.955.452.853.056.156.956.557.658.857.658.157.958.758.159.035-44

54-4544.147.347.746.750.951.848.949.251.452.052.152.953.852.052.352.554.153.352.845-54

55+19.319.019.119.620.323.620.721.722.621.522.723.023.121.821.120.722.423.122.255+

39.040.540.341.041.241.638.537.940.040.140.441.041.741.241.641.143.043.643.6Totalالمجموع

Malesذكور

24-1553.256.055.553.452.650.445.140.442.741.442.043.027.143.443.242.546.649.049.015-24

34-2588.890.590.091.491.689.986.786.188.188.089.589.171.587.788.888.889.288.889.225-34

44-3587.089.988.991.292.590.288.589.892.392.592.592.270.592.393.393.893.491.992.835-44

54-4576.782.681.482.685.185.382.683.085.286.185.785.164.983.684.484.785.584.283.645-54

55+35.435.535.836.435.739.135.737.838.336.537.938.469.438.138.038.040.239.839.355+

67.169.568.569.669.569.565.864.566.565.966.566.767.166.667.066.868.769.169.3Totalالمجموع

Femalesإناث

24-157.17.68.17.36.96.85.45.66.87.27.07.68.19.39.58.49.79.58.815-24

34-2516.116.416.816.417.417.514.315.118.820.220.321.022.422.924.023.125.728.429.125-34

44-3514.715.816.415.718.719.515.915.018.820.319.521.723.320.821.420.722.923.324.335-44

54-4515.515.915.514.716.517.314.214.416.516.817.419.420.618.417.817.720.320.219.745-54

55+6.05.35.25.36.77.65.35.16.46.06.97.610.18.16.96.07.18.67.155+

11.011.411.711.212.412.910.410.512.813.513.514.615.715.315.514.716.617.417.3Totalالمجموع

2013-1995 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, 1995- 2013

67



 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Sex and Years 

of  Schooling  

Both Sexesكال الجنسين

014.013.313.413.614.315.811.911.313.012.012.614.215.112.711.911.011.49.59.90

6-141.643.242.644.842.842.639.740.843.443.144.144.845.443.442.342.145.444.742.21-6

9-739.141.440.741.340.840.938.237.439.940.540.541.341.841.640.441.041.942.442.87-9

12-1038.439.639.139.439.638.835.334.636.335.735.736.036.536.536.735.937.238.137.810-12

13+61.864.465.161.863.363.059.856.557.156.656.155.856.255.356.655.157.057.257.813+

39.040.540.341.041.241.638.537.940.040.140.441.041.741.241.641.143.043.643.6Totalالمجموع

Malesذكور

032.131.230.430.630.429.624.923.925.323.322.725.727.124.524.925.125.719.820.30

6-171.273.872.375.772.472.068.070.472.370.572.471.671.570.471.070.773.071.769.71-6

9-770.373.772.473.873.572.469.267.670.771.270.671.270.571.170.470.271.972.271.57-9

12-1065.567.867.168.368.969.465.063.064.963.864.664.664.965.466.065.767.468.368.710-12

13+74.376.075.472.273.773.970.767.767.867.367.868.369.466.767.667.369.370.071.313+

67.169.568.569.669.569.565.864.566.565.966.566.767.166.667.066.868.769.169.3Totalالمجموع

Femalesإناث

07.87.17.47.68.910.77.26.58.48.09.110.111.49.07.76.67.16.56.90

6-18.79.79.99.510.19.88.08.610.711.812.013.816.013.911.610.712.912.812.31-6

9-75.85.76.16.36.27.04.84.96.97.17.18.69.57.46.46.77.17.77.57-9

12-107.77.57.57.07.37.75.15.77.27.16.27.18.07.16.25.36.67.16.110-12

13+41.946.048.243.946.445.542.439.341.642.241.140.040.042.044.241.743.743.944.013+

11.011.411.711.212.412.910.410.512.813.513.514.615.715.315.514.716.617.417.3Totalالمجموع

2013-1995 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, 1995-2013
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العمر
المجموع

 Total

Both Sexesكال الجنسين

00.20.20.71.53.420.60.80

6-15.37.412.617.720.235.910.41-6

9-720.416.322.022.123.512.419.77-9

12-1046.529.034.025.822.313.133.510-12

13+27.647.130.732.930.618.035.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.10.20.50.81.310.50.50

6-16.29.013.117.517.440.111.11-6

9-723.320.224.323.824.714.122.67-9

12-1051.835.238.027.524.013.938.310-12

13+18.635.424.130.432.621.427.513+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.60.31.64.614.266.72.40

6-10.32.311.018.534.116.77.41-6

9-73.73.813.114.317.34.77.97-9

12-1016.28.918.017.813.99.513.710-12

13+79.284.756.344.820.52.468.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of  

Schooling  

Table 11: Percentage Distribution of Labour Force Participants in Palestine by Sex, 

Years of Schooling and Age, 2013

2013التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، : 11جدول 

Age

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

 Total

Both Sexesكال الجنسين

00.20.20.61.63.618.80.90

6-14.47.412.717.722.739.910.51-6

9-720.718.224.121.924.913.821.07-9

12-1049.531.436.928.521.810.736.010-12

13+25.242.825.730.327.016.831.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.10.20.40.51.49.90.40

6-15.08.712.516.919.243.210.81-6

9-723.322.426.523.126.715.323.87-9

12-1054.037.641.631.224.212.240.910-12

13+17.631.119.028.328.519.424.113+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.90.31.66.014.674.02.80

6-10.53.213.621.240.219.39.61-6

9-75.14.915.616.715.74.39.87-9

12-1022.111.319.917.510.31.716.210-12

13+71.480.349.338.619.20.761.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of  

Schooling  

Table 12: Percentage Distribution of Labour Force Participants in the West Bank by Sex, 

Years of Schooling and Age, 2013

2013التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، : 12جدول 

Age

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

 Total

Both Sexesكال الجنسين

00.10.30.81.23.128.00.80

6-17.37.312.517.514.219.610.11-6

9-719.913.217.822.520.36.617.37-9

12-1040.725.028.019.923.422.828.710-12

13+32.054.240.938.939.023.043.113+

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.20.30.71.31.113.60.60

6-18.69.314.218.713.023.411.71-6

9-723.416.820.125.120.17.420.47-9

12-1047.331.231.220.023.623.233.410-12

13+20.542.433.834.942.232.433.913+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.00.41.40.613.354.61.50

6-10.00.74.510.719.812.53.11-6

9-71.31.97.27.421.35.34.17-9

12-105.64.813.518.822.422.28.910-12

13+93.192.273.462.523.25.482.413+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of  

Schooling  

2013التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Labour Force Participants in Gaza Strip by Sex, 

Years of Schooling and Age, 2013

Age

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

 Total

Both Sexesكال الجنسين

86.127.65.43.62.31.632.1Never Marriedلم يتزوج أبدًا

13.671.493.094.594.787.866.6Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.31.01.61.93.010.61.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

89.126.92.20.80.40.332.2Never Marriedلم يتزوج أبدًا

10.972.797.398.999.196.267.4Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.40.50.30.53.50.4Other-أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

69.029.918.316.411.47.531.7Never Marriedلم يتزوج أبدًا

29.467.376.074.672.850.163.4Currently Marriedمتزوج حاليًا

1.62.85.79.015.842.44.9Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

العمر
المجموع

 Total

Both Sexesكال الجنسين

88.831.66.64.42.81.634.2Never Marriedلم يتزوج أبدًا

11.067.491.793.794.590.364.5Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.21.01.71.92.78.11.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

91.431.82.81.00.60.434.6Never Marriedلم يتزوج أبدًا

8.667.796.698.698.896.065.0Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.50.60.40.63.60.4Other-أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

72.930.920.318.313.58.832.9Never Marriedلم يتزوج أبدًا

26.066.473.773.773.255.762.3Currently Marriedمتزوج حاليًا

1.12.76.08.013.335.54.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في فلسطين حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، : 14جدول 

2013التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في الضفة الغربية حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، : 15جدول 

 Sex and Maritalالجنس والحالة الزواجية

Status  

Table 15: Percentage Distribution of Labour Force Participants in the West Bank by 

Sex, Marital Status and Age,  2013

 Sex and Maritalالجنس والحالة الزواجية

Status  

Table 14: Percentage Distribution of Labour Force Participants in Palestine

by Sex, Marital Status and Age,  2013

Age

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

Age

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

 Total

Both Sexesكال الجنسين

80.921.13.11.81.11.928.1Never Marriedلم يتزوج أبدًا

18.778.095.796.295.077.570.7Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.40.91.22.03.920.61.2Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

84.318.80.90.20.00.027.8Never Marriedلم يتزوج أبدًا

15.680.998.799.499.797.371.9Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.10.30.40.40.32.70.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

62.328.213.510.76.55.529.2Never Marriedلم يتزوج أبدًا

35.468.781.677.371.840.965.5Currently Marriedمتزوج حاليًا

2.33.14.912.021.753.65.3Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

 Sex and Maritalالجنس والحالة الزواجية

Status  

2013التوزيع النسبي للقوى العاملة المشاركة في قطاع غزة حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، : 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Labour Force Participants in Gaza Strip by Sex, Marital 

Status and Age,  2013

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Both Sexesكال الجنسين

45.047.344.342.743.344.347.147.644.944.243.142.646.848.145.2Jeninجنين

46.244.542.539.844.845.646.244.842.041.345.246.350.854.049.5Tubasطوباس

43.244.837.639.539.443.643.144.144.337.739.839.741.842.746.9Tulkarmطولكرم

46.547.644.541.042.544.244.943.742.841.741.943.249.351.650.9Nablusنابلس

41.544.041.643.746.644.544.845.644.742.143.942.544.847.649.8Qalqiliyaقلقيلية

41.044.043.146.047.249.544.945.645.043.242.847.048.245.645.9Salfitسلفيت

39.940.137.438.640.641.140.943.543.643.043.243.045.344.843.8Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

51.747.347.443.841.643.547.546.948.248.549.348.649.045.845.3Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

39.039.137.635.537.537.836.638.639.239.840.039.037.832.730.5Jerusalemالقدس

45.445.644.237.240.238.738.940.546.846.948.246.648.850.348.7Bethlehemبيت لحم

46.044.242.941.642.942.543.545.945.445.747.347.546.646.346.1Hebronالخليل

42.843.841.339.841.542.242.543.843.743.043.843.745.545.545.0Totalالمجموع

Malesذكور

72.374.873.572.666.566.371.670.568.468.670.368.372.471.771.2Jeninجنين

71.571.169.866.466.970.369.867.765.267.172.069.371.976.375.2Tubasطوباس

70.172.660.259.260.965.969.069.772.062.264.262.966.566.971.4Tulkarmطولكرم

76.475.472.866.469.370.371.169.168.767.367.469.175.678.377.0Nablusنابلس

71.973.168.569.468.666.870.670.969.765.769.567.268.974.876.4Qalqiliyaقلقيلية

69.572.471.469.269.671.067.569.868.766.167.869.769.867.770.4Salfitسلفيت

68.068.164.761.966.265.864.866.468.066.366.267.169.771.069.5Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

81.878.075.974.775.078.578.177.678.077.477.073.476.573.575.3Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

68.367.566.964.365.864.864.465.764.966.967.668.466.558.855.9Jerusalemالقدس

71.574.572.361.567.866.566.366.169.670.973.171.672.972.972.3Bethlehemبيت لحم

77.275.672.870.470.069.269.270.769.671.073.373.973.774.574.3Hebronالخليل

70.972.669.666.267.567.668.468.868.668.169.569.571.471.471.3Totalالمجموع

Table 17: Labour Force Participation Rate of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and Governorate, 1999-2013

2013-1999 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : 17   جدول 
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199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Governorateوالمحافظة الجنس

Femalesاناث

16.618.012.711.218.021.121.623.520.819.116.417.420.822.817.7Jeninجنين

17.917.114.613.123.719.722.321.218.016.719.824.630.031.524.9Tubasطوباس

16.216.614.318.015.919.816.818.415.912.614.914.415.216.621.4Tulkarmطولكرم

17.218.815.314.415.818.117.918.017.015.915.916.422.724.223.3Nablusنابلس

11.914.313.517.323.722.017.718.918.317.016.314.918.118.622.3Qalqiliyaقلقيلية

10.716.115.622.424.326.822.221.120.318.416.123.626.221.519.8Salfitسلفيت

12.912.09.515.615.316.317.321.019.619.820.819.821.219.218.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

21.517.320.715.211.611.418.217.520.320.922.322.221.519.516.9Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

9.310.18.06.68.79.98.011.213.312.511.48.98.77.66.9Jerusalemالقدس

17.914.712.910.311.910.210.813.523.323.423.721.724.726.922.3Bethlehemبيت لحم

13.711.512.511.614.114.316.119.319.618.519.319.618.216.917.0Hebronالخليل

14.214.112.112.614.815.915.918.118.317.317.417.219.018.918.0Totalالمجموع

2013-1999 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, 1999-2013
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  199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Both Sexesكال الجنسين

37.337.232.434.138.136.436.535.736.239.436.233.937.638.139.7North Gazaشمال غزة

37.937.233.534.537.337.137.136.536.736.436.435.137.639.840.2Gazaغزة

37.237.232.534.636.837.637.936.837.038.538.738.238.439.940.5Dier Al-Balahدير البلح

38.437.533.233.638.135.435.936.441.938.439.338.439.941.442.6Khanyunisخانيونس

39.438.533.834.135.132.933.733.038.739.738.838.739.942.844.8Rafahرفح

 38.137.433.234.237.336.236.536.037.938.137.636.438.440.141.2Totalالمجموع

Malesذكور

66.463.459.061.464.963.964.761.962.565.261.659.064.163.865.4North Gazaشمال غزة

69.666.060.461.866.565.165.767.166.263.461.260.663.466.065.2Gazaغزة

63.761.656.660.763.761.361.162.062.461.960.262.863.863.064.6Dier Al-Balahدير البلح

66.860.457.260.462.860.961.661.465.764.664.966.065.565.966.3Khanyunisخانيونس

67.963.456.961.762.457.357.857.062.164.766.164.362.865.169.3Rafahرفح

 66.763.458.561.264.662.663.163.064.463.962.562.163.965.065.8Totalالمجموع

Femalesإناث

7.910.86.56.810.38.07.47.88.212.510.28.711.311.913.2North Gazaشمال غزة

6.87.86.05.56.88.48.06.47.08.610.88.210.412.714.5Gazaغزة

10.412.17.88.510.913.614.111.812.315.217.013.413.116.616.9Dier Al-Balahدير البلح

10.513.37.75.911.78.49.09.017.111.812.410.714.116.818.3Khanyunisخانيونس

10.812.28.86.78.38.18.67.714.614.312.513.616.319.519.6Rafahرفح

 8.810.67.06.49.29.19.18.111.011.712.210.212.414.716.0Totalالمجموع

Palestineفلسطين

41.241.638.537.940.040.140.441.041.741.241.641.143.043.643.6Both Sexesكال الجنسين

69.569.565.864.566.565.966.566.767.166.667.066.868.769.169.3Malesذكور

12.412.910.410.512.813.513.514.615.715.315.514.716.617.417.3Femalesإناث

Table 17 (Cont.): Labour Force Participation Rate of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and Governorate, 1999-2013

2013-1999 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : (تابع) 17جدول 

76



 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Both Sexesكال الجنسين

12.516.436.744.635.028.325.123.018.922.618.815.413.515.018.9Jeninجنين

11.115.730.439.124.521.720.019.520.016.813.311.815.015.616.0Tubasطوباس

13.816.520.523.524.522.121.721.820.422.421.822.322.227.716.5Tulkarmطولكرم

9.211.122.729.225.420.517.917.515.515.612.913.714.814.614.6Nablusنابلس

13.517.532.326.922.521.920.716.316.323.423.419.821.821.513.8Qalqiliyaقلقيلية

13.917.840.428.823.018.821.217.418.819.315.715.216.017.919.3Salfitسلفيت

5.99.525.825.720.319.815.616.216.017.117.116.116.417.416.3Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

6.17.211.110.89.312.813.114.49.79.88.012.713.318.415.6Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

9.811.715.928.623.023.717.513.914.412.211.811.913.217.817.6Jerusalemالقدس

12.09.611.220.318.120.913.413.717.420.920.221.219.220.220.8Bethlehemبيت لحم

6.410.515.826.322.025.125.923.122.125.922.521.421.022.323.9Hebronالخليل

9.612.221.628.223.722.820.418.817.919.717.817.217.319.018.6Totalالمجموع

Malesذكور

13.718.440.948.239.030.725.723.520.324.718.715.512.413.116.3Jeninجنين

10.916.333.641.827.022.918.317.520.316.711.411.514.213.913.2Tubasطوباس

13.817.322.325.926.922.821.421.619.420.118.620.120.826.114.0Tulkarmطولكرم

8.010.223.030.725.920.016.816.915.415.012.913.711.910.711.9Nablusنابلس

14.418.236.730.827.124.221.216.116.922.720.418.620.320.311.9Qalqiliyaقلقيلية

13.318.847.034.427.321.722.118.218.218.814.212.813.913.817.6Salfitسلفيت

5.39.928.428.121.820.816.215.415.717.517.315.515.616.715.8Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

6.67.912.811.69.212.313.014.97.810.08.713.312.015.613.9Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

9.612.417.231.024.325.118.314.815.412.711.511.112.117.516.9Jerusalemالقدس

12.710.412.122.719.823.214.213.818.823.220.520.318.420.419.9Bethlehemبيت لحم

5.410.517.028.723.327.627.924.923.927.823.421.119.820.621.7Hebronالخليل

9.412.623.430.825.524.320.819.118.520.417.516.615.917.316.8Totalالمجموع

Table 18: Unemployment Rate Among labour Force Participants in Palestine by Sex and Governorate, 1999-2013

2013-1999معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، : 18جدول 
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199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Femalesاناث

7.47.210.120.119.120.423.221.314.114.619.015.117.421.530.3Jeninجنين

11.713.414.625.317.817.225.425.918.817.020.012.817.120.024.1Tubasطوباس

13.513.112.914.714.419.522.622.425.534.136.032.528.635.025.2Tulkarmطولكرم

14.214.521.122.023.222.422.619.816.218.312.813.724.627.623.8Nablusنابلس

7.713.49.110.78.614.718.817.113.926.237.225.827.826.620.5Qalqiliyaقلقيلية

17.513.611.311.210.310.818.414.721.021.322.722.421.932.325.6Salfitسلفيت

8.87.17.916.313.615.913.718.817.015.816.318.219.020.118.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

4.03.95.46.89.915.713.812.216.99.45.910.818.128.222.9Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

11.96.54.95.312.714.310.98.39.19.513.617.722.019.923.0Jerusalemالقدس

8.75.65.44.48.85.68.413.413.314.019.524.121.519.723.9Bethlehemبيت لحم

12.110.49.210.914.912.816.616.315.518.418.922.526.130.333.9Hebronالخليل

10.79.910.714.015.416.518.217.615.517.118.819.722.625.325.9Totalالمجموع

 2013-1999 ، معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس والمحافظة: (تابع) 18جدول 
              Table 18 (Cont.): Unemployment Rate Among labour Force Participants in Palestine by Sex and Governorate, 1999-2013
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199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Both Sexesكال الجنسين

14.816.334.736.927.636.633.639.031.539.236.635.828.532.832.0North Gazaغزة شمال

13.317.532.436.127.732.726.733.225.138.334.434.526.428.329.5Gazaغزة

22.622.534.139.831.436.835.034.932.342.735.239.026.130.731.0Dier Al-Balahالبلح دير

19.420.436.238.331.938.231.136.034.346.949.344.732.033.036.3Khanyunisخانيونس

19.219.334.440.928.135.129.030.128.535.738.436.433.032.837.5Rafahرفح

 16.918.934.037.929.135.330.334.829.740.638.637.828.731.032.6Totalالمجموع

Malesذكور

14.417.036.438.627.737.533.939.731.839.835.734.925.829.928.0North Gazaغزة شمال

12.417.133.736.627.332.925.533.223.737.333.634.024.423.924.8Gazaغزة

22.121.834.440.031.136.633.635.933.641.832.138.522.524.422.5Dier Al-Balahالبلح دير

20.121.537.639.634.339.631.236.236.647.947.941.528.329.633.1Khanyunisخانيونس

19.819.435.242.729.136.228.830.327.734.036.832.429.428.632.9Rafahرفح

 16.718.935.238.929.535.829.635.129.740.237.336.225.826.827.8Totalالمجموع

Femalesاناث

18.112.419.921.227.129.830.532.829.636.042.242.243.148.852.5North Gazaغزة شمال

21.820.918.429.832.031.637.433.538.046.139.338.839.352.151.4Gazaغزة

25.626.432.338.132.937.641.229.925.946.546.641.443.254.962.9Dier Al-Balahالبلح دير

15.315.324.824.018.627.330.734.525.141.757.164.049.646.248.1Khanyunisخانيونس

15.318.728.623.720.727.229.928.731.643.346.055.146.947.554.0Rafahرفح

 19.118.723.828.026.631.435.232.229.742.845.847.844.050.153.1Totalالمجموع

Palestineفلسطين

12.014.325.331.225.526.823.523.721.726.624.523.720.923.023.4Both Sexesكال الجنسين

11.814.627.133.526.828.123.824.422.327.224.123.119.220.520.6Malesذكور

12.812.413.817.018.220.022.220.519.124.226.426.828.432.935.0Femalesإناث

              Table 18 (Cont.): Unemployment Rate Among labour Force Participants in Palestine by Sex and Governorate, 1999-2013

 2013-1999 ، معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس والمحافظة: (تابع) 18جدول 
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

 Palestineفلسطين

67.917.342.824.543.628.3Refugeeالجئ

70.317.244.218.029.020.1Non-Refugeeغير الجئ

69.317.343.620.635.023.4Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

71.918.045.419.428.621.2Refugeeالجئ

71.118.044.815.825.017.7Non-Refugeeغير الجئ

71.318.045.016.825.918.6Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

65.116.941.028.354.533.7Refugeeالجئ

67.314.041.426.749.630.4Non-Refugeeغير الجئ

65.816.041.227.853.132.6Totalالمجموع

 Palestineفلسطين

68.916.843.120.836.423.8Urbanحضر

72.419.846.616.823.418.2Ruralريف

66.716.641.926.950.431.5Refugee Campsمخيمات الالجئين

69.317.343.620.635.023.4Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

70.717.544.416.626.918.6Urbanحضر

72.919.947.016.223.117.6Ruralريف

69.915.743.522.129.123.3Refugee Campsمخيمات الالجئين

71.318.045.016.825.918.6Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

66.215.741.327.251.831.9Urbanحضر

62.816.940.529.429.529.4Ruralريف

64.517.140.830.362.937.1Refugee Campsمخيمات الالجئين

65.816.041.227.853.132.6Totalالمجموع

 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة وحالة اللجوء ونوع 15نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة لألفراد : 19جدول 
2013التجمع السكاني والجنس، 

Table 19: Labour Force Participation Rate and Unemployment Rate of Persons Aged 15 

Years and Above in Palestine by Region, Refugee Status, Type of locality and Sex, 2013

   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

  Region and Refugee Statusالمنطقة وحالة اللجوء 

Labour Force  Participation   Unemployment Rate
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المجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربية
West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

19951995

79.70.120.210076.90.123.010094.60.05.4100West Bankالضفة الغربية

0.396.43.31000.396.03.71000.599.50.5100Gaza Stripقطاع غزة

60.623.216.210057.624.218.110078.417.04.6100Palestineفلسطين

19961996

83.40.016.610080.70.019.310097.20.02.8100West Bankالضفة الغربية

0.691.38.11000.690.49.01000.599.30.2100Gaza Stripقطاع غزة

59.326.614.110056.127.816.110078.119.62.3100Palestineفلسطين

19971997

83.50.016.510080.80.019.210097.20.02.8100West Bankالضفة الغربية

0.691.18.31000.690.39.11000.599.30.2100Gaza Stripقطاع غزة

63.721.814.510060.522.816.610082.015.62.4100Palestineفلسطين

19981998

75.80.224.010072.10.227.710095.60.44.0100West Bankالضفة الغربية

0.383.915.71000.382.717.01000.299.50.3100Gaza Stripقطاع غزة

54.423.921.710050.425.124.510080.316.33.4100Palestineفلسطين

19991999

75.00.124.910070.80.129.110096.80.13.1100West Bankالضفة الغربية

0.783.615.71000.781.717.61000.498.90.7100Gaza Stripقطاع غزة

52.525.422.110048.725.825.510074.622.82.6100Palestineفلسطين

2013- 1995التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، : 20جدول 
Table 20: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Region, Sex and Place of Work , 1995-2013

Years and Regionالسنوات والمنطقة

 Sex and Place of Work الجنس ومكان العمل
Both SexesFemales Males إناث كال الجنسين  ذكور
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المجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربية
West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

20002000

78.60.021.410074.90.025.110097.80.02.2100West Bankالضفة الغربية

3.084.412.61003.581.914.61000.299.40.3100Gaza Stripقطاع غزة

56.424.818.810053.424.622.010072.126.21.7100Palestineفلسطين

20012001

83.60.016.410080.80.019.210097.90.02.1100West Bankالضفة الغربية

2.196.11.81002.395.62.11000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

62.125.412.510059.326.214.510077.520.81.7100Palestineفلسطين

20022002

88.00.012.010085.70.014.310098.10.01.9100West Bankالضفة الغربية

0.796.82.51000.896.42.81000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

63.227.59.310059.929.310.810079.918.61.5100Palestineفلسطين

20032003

88.80.011.210086.60.013.410097.90.02.1100West Bankالضفة الغربية

0.096.93.11000.096.53.51000.299.80.0100Gaza Stripقطاع غزة

61.330.08.710058.231.610.210076.022.41.6100Palestineفلسطين

20042004

89.30.010.710086.90.013.110098.60.01.4100West Bankالضفة الغربية

0.098.91.11000.098.71.31000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

64.227.88.010061.029.49.610078.720.21.1100Palestineفلسطين

2013- 1995التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، : (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Region, Sex and Place of Work , 1995-2013

Years and Regionالسنوات والمنطقة

Sex and Place of Work

Females Males Both Sex إناث   كال الجنسين ذكور
الجنس ومكان العمل
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المجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربية
West 

Bank 
Gaza Strip

Israel and 

Settlements 
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 
Total

20052005

87.10.012.910084.40.015.610098.60.01.4100West Bankالضفة الغربية

0.099.60.41000.099.50.51000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

61.828.99.310058.430.710.910079.119.81.1100Palestineفلسطين

20062006

88.30.011.710085.50.014.510099.20.00.8100West Bankالضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

64.926.58.610060.928.710.410082.416.90.7100Palestineفلسطين

20072007

87.50.012.510084.40.015.610098.90.01.1100West Bankالضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

62.029.18.910058.330.910.810077.521.60.9100Palestineفلسطين

20082008

86.20.013.810082.90.017.110098.90.01.1100West Bankالضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

63.226.710.110059.628.112.310078.520.60.9100Palestineفلسطين

20092009

West Bank 86.10.013.910083.00.017.010098.90.01.1100الضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

63.426.410.210060.027.712.310078.520.70.8100Palestineفلسطين

2013- 1995التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، : (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Region, Sex and Place of Work , 1995-2013

Years and Region السنوات والمنطقة

Sex and Place of Work 

Females Males Both Sex إناثذكوركال الجنسين 
الجنس ومكان العمل
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المجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستوطناتقطاع غزةالضفة الغربية
West 

Bank 
Gaza Strip

Israel and 

Settlements 
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 
Total

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 
Total

20102010

West Bank 85.80.014.210082.70.017.310098.90.01.1100الضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

63.526.010.510059.827.712.510081.317.80.9100Palestineفلسطين

20112011

West Bank 86.00.014.010082.90.017.110099.00.01.0100الضفة الغربية

0.0100.00.01000.0100.00.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

60.929.110.010057.330.811.910078.121.10.8100Palestineفلسطين

20122012

West Bank 86.20.013.810083.30.016.710098.90.01.1100الضفة الغربية

0.199.90.01000.199.90.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

60.429.99.710057.231.311.510076.422.80.8100Palestineفلسطين

20132013

West Bank 83.90.016.110080.60.019.410099.10.00.9100الضفة الغربية

0.199.90.01000.199.90.01000.0100.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

58.630.211.210055.331.413.310075.024.30.7100Palestineفلسطين

2013- 1995التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، : (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Region, Sex and Place of Work , 1995-2013

Years and Regionالسنوات والمنطقة

Sex and Place of Work 

Females Males Both Sex إناث ذكوركال الجنسين
الجنس ومكان العمل
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  1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي 

Both Sexesكال الجنسين

12.814.513.512.313.014.112.215.316.216.415.016.716.114.111.811.811.911.510.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

18.016.816.415.915.314.213.812.712.512.612.912.312.512.312.111.411.811.912.2Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

19.217.018.222.022.119.414.210.712.911.512.811.010.910.711.713.213.914.415.6Constructionالبناء والتشييد

19.318.319.218.316.717.319.519.819.919.419.219.019.419.819.119.320.319.619.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

4.94.94.84.64.64.95.55.55.75.35.65.65.54.95.76.06.16.56.4النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 

Communication

25.728.527.926.828.330.134.836.032.834.834.535.435.638.239.638.336.036.135.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

10.411.710.69.79.710.39.612.412.512.411.412.611.110.79.99.99.78.98.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

18.417.116.915.915.814.714.613.713.513.613.813.113.313.012.812.212.512.612.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

22.419.921.225.225.823.016.712.815.614.015.313.413.413.114.315.816.717.318.6Constructionالبناء والتشييد

21.220.121.119.918.419.121.622.322.322.121.421.622.122.721.721.522.721.921.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.65.75.55.35.35.76.46.56.86.46.66.66.85.96.67.07.37.67.5النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 

Communication

22.125.524.824.025.027.231.132.329.331.531.532.733.334.634.733.631.131.730.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

27.130.230.829.431.934.726.730.334.334.132.935.136.828.820.521.422.223.720.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.215.413.516.112.511.19.68.17.68.08.28.69.59.28.97.58.68.59.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.60.70.70.90.80.30.70.20.10.20.30.20.20.40.10.30.40.30.2Constructionالبناء والتشييد

8.37.58.17.87.37.68.27.28.27.28.37.57.87.57.48.18.58.48.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.90.60.60.40.90.60.40.40.50.60.60.90.40.61.30.90.61.11.3النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 

Communication

46.945.746.345.446.645.754.453.849.349.949.747.745.353.561.861.859.758.059.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Table 21: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Sex and Economic Activity, 1995-2013

2013-1995التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي، : 21جدول 
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مكان العمل

المجموعوالمستوطنات إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

Both Sexesكال الجنسين

11.98.49.110.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

15.85.311.512.2Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

11.57.060.115.6Constructionالبناء والتشييد

21.419.211.319.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.88.34.66.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.651.83.435.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

9.46.88.88.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.75.911.412.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

14.58.060.718.6Constructionالبناء والتشييد

24.721.311.321.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.09.44.67.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

27.748.63.230.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

21.319.041.620.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

12.51.221.79.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.20.20.00.2Constructionالبناء والتشييد

9.35.76.88.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

1.41.00.01.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

55.372.929.959.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Place of Work

Sex and Economic Activity   الجنس والنشاط االقتصادي

Table 22: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Sex, Economic Activity 

and Place of Work, 2013

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، : 22جدول 
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مكان العمل

 إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة
والمستوطنات

المجموع

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

Both Sexesكال الجنسين

11.90.09.111.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

15.80.011.515.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

11.50.060.119.3Constructionالبناء والتشييد

21.40.011.319.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.80.04.65.6Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.60.03.428.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Malesذكور

9.40.08.89.2Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.70.011.415.7Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

14.50.060.723.5Constructionالبناء والتشييد

24.70.011.322.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.10.04.66.6Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

27.60.03.222.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Femalesإناث

21.30.041.621.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

12.50.021.712.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.20.00.00.2Constructionالبناء والتشييد

9.30.06.89.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

1.40.00.01.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

55.30.029.955.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Place of Work

  Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي 

2013التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Employed Persons From the West Bank by  Sex, 

Economic Activity and Place of Work, 2013
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مكان العمل

غزة قطاعالغربية الضفة
 إسرائيل

والمستوطنات
المجموع

West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

Both Sexesالجنسين كال

0.08.40.08.4Agriculture, Hunting & Fishingاألسماك وصيد والحراجة والصيد الزراعة

0.05.30.05.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتحويلية والصناعة والمحاجر التعدين

0.07.00.07.0Constructionوالتشييد البناء

25.019.20.019.2Commerce, Hotels & Restaurantsوالفنادق والمطاعم التجارة

0.08.30.08.3Transportation, Storage & Communicationواالتصاالت والتخزين النقل

75.051.80.051.8Services & Other Branchesاألخرى والفروع الخدمات

1001000.0100Totalالمجموع

Malesذكور

0.06.80.06.8Agriculture, Hunting & Fishingاألسماك وصيد والحراجة والصيد الزراعة

0.05.90.05.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتحويلية والصناعة والمحاجر التعدين

0.08.00.08.0Constructionوالتشييد البناء

25.021.30.021.3Commerce, Hotels & Restaurantsوالفنادق والمطاعم التجارة

0.09.40.09.4Transportation, Storage & Communicationواالتصاالت والتخزين النقل

75.048.60.048.6Services & Other Branchesاألخرى والفروع الخدمات

1001000.0100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.019.00.019.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

0.01.20.01.2Mining, Quarrying & Manufacturingالتحويلية والصناعة والمحاجر التعدين

0.00.20.00.2Constructionوالتشييد البناء

0.05.70.05.7Commerce, Hotels & Restaurantsوالفنادق والمطاعم التجارة

0.01.00.01.0Transportation, Storage & Communicationواالتصاالت والتخزين النقل

0.072.90.072.9Services & Other Branchesاألخرى والفروع الخدمات

0.01000.0100Totalالمجموع

Place of Work

Sex and Economic Activity   الجنس والنشاط االقتصادي

2013التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Employed Persons From Gaza Strip by  Sex, Economic 

Activity and Place of Work, 2013
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المجموعوالمستوطنات إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West Bank Gaza Strip
Israel and 

Settlements
Total

Both Sexesكال الجنسين

01.10.90.31.00

6-110.810.612.210.91-6

9-719.617.829.620.27-9

12-1034.630.146.434.610-12

13+33.940.611.533.3+13

100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.40.60.30.50

6-110.311.312.110.81-6

9-721.519.429.621.97-9

12-1038.932.546.537.910-12

13+28.936.211.528.9+13

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

03.73.20.03.50

6-112.66.129.011.11-6

9-712.47.634.711.47-9

12-1019.014.730.018.010-12

13+52.368.46.356.0+13

100100100100Totalالمجموع

Sex and Years of 

Schooling

الجنس وعدد السنوات 

الدراسية

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، : 25جدول 
Table 25: Percentage Distribution of Employed Persons From  Palestine by Sex, 

Years of Schooling and Place of Work, 2013

Place of Workمكان العمل
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المجموعوالمستوطنات إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West Bank Gaza Strip
Israel and 

Settlements
Total

Both Sexesكال الجنسين

01.10.00.31.00

6-110.80.012.211.01-6

9-719.60.029.621.27-9

12-1034.60.046.436.510-12

13+33.90.011.530.3+13

1000.0100100Totalالمجموع

Malesذكور

00.40.00.30.40

6-110.30.012.110.61-6

9-721.60.029.623.17-9

12-1038.90.046.540.410-12

13+28.80.011.525.5+13

1000.0100100Totalالمجموع

Femalesإناث

03.70.00.03.60

6-112.60.029.012.71-6

9-712.40.034.712.67-9

12-1019.00.030.019.110-12

13+52.30.06.352.0+13

1000.0100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات الدراسية
Sex and Years of 

Schooling

2013التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Employed Persons From the West Bank by Sex, 

Years of Schooling and Place of Work, 2013

Place of Workمكان العمل
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المجموعوالمستوطنات إسرائيلغزة قطاعالغربية الضفة

West Bank Gaza Strip
Israel and 

Settlements
Total

Both Sexesكال الجنسين

00.00.90.00.90

6-111.610.60.010.61-6

9-70.017.80.017.87-9

12-1039.430.10.030.110-12

13+49.040.60.040.6+13

1001000.0100Totalالمجموع

Malesذكور

00.00.60.00.60

6-111.611.30.011.31-6

9-70.019.40.019.47-9

12-1039.432.50.032.510-12

13+49.036.20.036.2+13

1001000.0100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.03.20.03.20

6-10.06.10.06.11-6

9-70.07.60.07.67-9

12-100.014.70.014.710-12

13+0.068.40.068.4+13

0.01000.0100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 

الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

2013التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Employed Persons From Gaza Strip by Sex, 

Years of Schooling and Place of Work, 2013

Place of Workمكان العمل
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

Palestineفلسطين

7.11.86.2Employerصاحب عمل

19.312.318.1Self Employedيعمل لحسابه

68.864.968.2Wage Employeeمستخدم بأجر

4.821.07.5Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

8.22.17.1Employerصاحب عمل

19.911.718.4Self Employedيعمل لحسابه

66.862.065.9Wage Employeeمستخدم بأجر

5.124.28.6Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

4.60.94.1Employerصاحب عمل

17.914.217.4Self Employedيعمل لحسابه

73.373.973.3Wage Employeeمستخدم بأجر

4.211.05.2Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

المنطقة والحالة العملية
Sex

Region and Employment 

Status 

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية والجنس، : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by 

Region, Employment Status and Sex, 2013
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مكان العمل
 الضفة

الغربية

 قطاع

غزة

 إسرائيل

والمستوطنات
المجموع

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements
Total

Both Sexesكال الجنسين

4.62.51.23.6Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

26.737.10.926.9Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

17.722.95.117.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

9.04.70.96.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

16.610.144.017.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

10.58.19.59.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

14.914.638.417.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

5.02.31.23.7Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

21.132.80.922.0Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

19.225.25.119.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

6.42.60.94.5Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

19.311.444.420.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

12.29.39.610.9Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

16.816.437.919.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

3.03.84.93.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

47.664.98.351.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

12.08.35.811.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

18.318.25.918.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

6.52.05.05.4Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.20.36.93.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

8.42.563.27.2Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والمهنة ومكان العمل، : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Sex, Occupation and 

Place of Work, 2013

  Sex and Occupationالجنس والمهنة 

Place of Work
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المجموعالخليللحم بيتالقدسواألغوار  أريحاوالبيرة هللا رامسلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنين

JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfit
Ramallah & 

Al-Bireh

Jericho & 

AL Aghwar
JerusalemBethlehemHebronTotal

Both Sexesالجنسين كال

16.136.322.611.618.14.64.534.31.15.89.611.5Agriculture, Hunting & Fishingاألسماك وصيد والحراجة والصيد الزراعة

11.48.810.718.214.018.212.910.110.917.419.215.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتحويلية والصناعة والمحاجر التعدين

19.512.215.418.017.727.217.24.724.819.922.219.3Constructionوالتشييد البناء

20.614.618.017.916.811.921.013.522.720.622.019.8Commerce, Hotels & Restaurantsوالفنادق والمطاعم التجارة

5.52.54.16.65.43.66.16.313.43.34.05.6Transportation, Storage & Communicationواالتصاالت والتخزين النقل

26.925.629.227.728.034.538.331.127.133.023.028.7Services & Other Branchesاألخرى والفروع الخدمات

100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

13.932.521.17.716.52.63.934.11.13.96.89.2Agriculture, Hunting & Fishingاألسماك وصيد والحراجة والصيد الزراعة

10.710.19.619.112.319.914.311.111.018.820.315.7Mining, Quarrying & Manufacturingالتحويلية والصناعة والمحاجر التعدين

23.415.719.322.322.133.721.55.427.925.126.423.5Constructionوالتشييد البناء

21.716.020.220.419.411.324.715.025.422.824.222.1Commerce, Hotels & Restaurantsوالفنادق والمطاعم التجارة

6.43.35.07.66.74.36.77.214.94.14.66.6Transportation, Storage & Communicationواالتصاالت والتخزين النقل

23.922.424.822.923.028.228.927.219.725.317.722.9Services & Other Branchesاألخرى والفروع الخدمات

100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Governorateالمحافظة

  Sex and Economic Activityاالقتصادي والنشاط الجنس

 2013التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة، : 30جدول 
Table 30: Percentage Distribution of Employed Persons From the West Bank by Sex, Economic Activity and Governorate, 2013
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المجموعالخليلبيت لحمالقدسواألغوار  أريحاوالبيرة هللا رامسلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنين

JeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfit
Ramallah 

& Al-Bireh

Jericho & 

AL AghwarJerusalemBethlehemHebronTotal

Femalesإناث

26.848.928.927.424.412.87.235.10.513.024.521.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

15.24.415.314.620.511.17.35.710.211.813.412.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.00.60.00.60.40.00.01.50.00.00.20.2Constructionالبناء والتشييد

14.910.09.18.06.414.16.46.81.512.010.79.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.60.00.22.50.30.53.72.10.60.30.71.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

42.536.146.546.948.061.575.448.887.262.950.555.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

االقتصادي والنشاط الجنس

Governorateالمحافظة

Sex and Economic Activity  

 2013التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة، : (تابع) 30جدول 
Table 30 (Cont): Percentage Distribution of Employed Persons From the West Bank by Sex, Economic Activity and Governorate, 2013
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المجموعرفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة
North GazaGazaDier Al-BalahKhanyunisRafahTotal

Both Sexesكال الجنسين

7.32.310.716.612.28.4Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

4.28.25.02.73.15.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

9.46.86.07.34.67.0Constructionالبناء والتشييد

16.921.917.219.018.219.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

8.29.39.16.77.28.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

54.051.552.047.754.751.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

5.92.110.312.19.86.8Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

4.79.15.43.23.35.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

10.67.66.78.85.58.0Constructionالبناء والتشييد

18.423.818.921.921.021.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

9.210.210.28.08.69.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

51.247.248.546.051.848.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

الجنس والنشاط االقتصادي
Governorateالمحافظة

Sex and Economic Activity  

2013التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة، : 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Employed Persons From Gaza Strip by Sex, Economic Activity and Governorate, 2013
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المجموعرفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة
North GazaGazaDier Al-BalahKhanyunisRafahTotal

Femalesإناث 

18.63.513.338.425.119.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

1.01.61.70.41.71.2Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.00.70.00.00.00.2Constructionالبناء والتشييد

5.78.23.94.93.35.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.02.60.90.30.01.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

74.783.480.256.069.972.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

الجنس والنشاط االقتصادي
Governorateالمحافظة

Sex and Economic Activity  

  2013التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة، : (تابع) 31جدول 
Table 31 (Cont): Percentage Distribution of Employed Persons From Gaza Strip by Sex, Economic Activity and Governorate, 2013
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المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

57.821.614.410.23.510.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.016.116.614.75.612.2Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

5.218.422.319.76.615.6Constructionالبناء والتشييد

17.421.522.323.413.519.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

2.47.27.47.94.26.4Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

7.215.217.024.166.635.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

31.414.811.18.34.08.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.714.916.214.46.712.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

13.322.124.621.69.118.6Constructionالبناء والتشييد

24.023.223.524.316.921.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

6.28.68.28.65.17.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

14.416.416.422.858.230.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

الدراسية السنوات عدد

Sex and Economic Activity  الجنس والنشاط االقتصادي

 2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد السنوات الدراسية، : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Sex, Economic Activity and Years of Schooling, 2013

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Femalesإناث

74.854.946.830.82.320.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

9.621.720.518.32.69.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.00.20.00.30.30.2Constructionالبناء والتشييد

13.113.611.314.14.68.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.00.00.00.92.01.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

2.59.621.435.688.259.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

 2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد السنوات الدراسية، : (تابع) 32جدول 

الجنس والنشاط االقتصادي
الدراسية السنوات عدد

Sex and Economic Activity  

Table 32 (Cont): Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by  Sex, Economic Activity and Years of Schooling, 2013

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

0.51.61.72.17.03.6Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.34.26.412.862.226.9Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

16.817.917.922.912.617.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

49.814.78.66.12.56.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

8.923.427.222.55.417.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.411.313.113.03.89.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

19.326.925.120.66.517.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

1.32.01.82.27.73.7Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.55.16.812.652.822.0Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

21.318.317.922.616.119.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

20.98.15.44.12.74.5Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

7.925.728.823.77.220.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

9.311.813.813.74.910.9Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

38.829.025.521.18.619.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

الجنس والمهنة
الدراسية السنوات عدد

Sex and Occupation  

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، : 33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2013

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Femalesإناث

0.00.00.31.65.33.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.20.22.915.086.651.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

13.916.117.926.63.411.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

68.446.939.327.62.018.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

9.512.112.010.60.75.4Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.38.56.45.71.03.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

6.716.221.212.91.07.2Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، : (تابع) 33جدول 

الجنس والمهنة
الدراسية السنوات عدد

Sex and Occupation  

Table 33 (Cont): Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by  Sex, Occupation and Years of Schooling, 2013

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Palestineفلسطين

0.51.61.72.17.03.6Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.34.26.412.862.226.9Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

16.817.917.922.912.617.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

49.814.78.66.12.56.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

8.923.427.222.55.417.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.411.313.113.03.89.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

19.326.925.120.66.517.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

0.71.92.12.48.34.1Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.52.04.29.958.922.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

14.414.815.420.210.815.7Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

53.217.19.26.33.47.7Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

11.426.229.726.56.721.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.312.113.413.44.210.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

15.525.926.021.37.718.6Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.01.00.61.34.72.5Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.09.712.620.967.937.1Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

22.825.424.830.615.722.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

41.58.87.15.81.04.7Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

2.516.620.411.43.110.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.99.312.211.83.28.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

28.329.222.318.24.414.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Region and Occupation  

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات الدراسية، : 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Region, Occupation and Years of Schooling, 2013

المنطقة والمهنة 
Years of Schoolingالدراسية السنوات عدد

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Both Sexكال الجنسين

0.71.92.12.48.34.1Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.52.04.29.958.922.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

14.414.815.420.210.815.7Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

53.217.19.26.33.47.7Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

11.426.229.726.56.721.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.312.113.413.44.210.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

15.525.926.021.37.718.6Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

2.12.42.32.59.74.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.82.54.29.447.417.1Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

19.214.615.019.513.816.5Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

25.510.26.24.43.85.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

9.929.731.728.09.424.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

9.412.714.114.15.411.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

33.127.926.522.110.520.8Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.00.00.01.85.33.1Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.30.23.415.284.447.2Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

12.015.818.426.04.311.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

67.143.334.423.92.718.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

12.213.013.012.00.86.4Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.79.87.57.01.34.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

6.717.923.314.11.28.9Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للعاملين من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، : 35جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Employed Persons From the West Bank by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2013

  Sex and Occupationالجنس والمهنة 

Years of Schoolingالدراسية السنوات عدد

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

0.01.00.61.34.72.5Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.09.712.620.967.937.1Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

22.825.424.830.615.722.9Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

41.58.87.15.81.04.7Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

2.516.620.411.43.110.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.99.312.211.83.28.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

28.329.222.318.24.414.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

0.01.00.51.44.62.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.010.513.321.461.032.8Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

24.626.125.430.719.825.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

13.73.63.63.21.12.6Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

4.717.521.211.83.911.4Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

9.210.112.912.64.09.2Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

47.831.223.118.95.616.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.00.01.80.85.23.8Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.00.00.014.391.864.9Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

20.617.815.729.31.58.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

72.970.364.742.70.518.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

0.06.27.04.90.52.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

0.00.00.70.70.20.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

6.55.710.17.30.32.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، : 36جدول 
Table 36: Percentage Distribution of Employed Persons From Gaza Strip by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2013

  Sex and Occupationالجنس والمهنة 

Years of Schoolingالدراسية السنوات عدد

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

West Bankالضفة الغربية

0.511.221.338.928.1100Jeninجنين 

2.612.222.132.530.6100Tubasطوباس

1.08.120.735.734.5100Tulkarmطولكرم 

0.911.620.235.531.8100Nablusنابلس 

0.810.223.736.728.6100Qalqilyaقلقيلية

0.99.318.336.535.0100Salfitسلفيت

0.89.018.534.537.2100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

2.016.630.335.715.4100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

0.37.626.942.223.0100Jerusalemالقدس

0.913.317.535.033.3100Bethlehemبيت لحم 

1.412.721.936.627.4100Hebronالخليل

1.011.021.236.530.3100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.911.518.829.739.1100North Gazaشمال غزة

0.712.618.426.841.5100Gazaغزة

0.77.517.334.340.2100Dier Al-Balahدير البلح

1.29.516.634.138.6100Khanyunisخانيونس

1.39.217.028.943.6100Rafahرفح

0.910.617.830.140.6100Totalالمجموع

1.010.920.234.633.3100Palestineفلسطين

 Region andالمنطقة والمحافظة

Governorate  

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد السنوات الدراسية، : 37جدول 
Table 37: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Region, 

Governorate and Years of Schooling, 2013

Years of Schoolingالدراسية السنوات عدد

06-19-712-1013+
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموععضو أسرة بدون أجرمستخدم بأجريعمل لحسابهصاحب عمل
EmployerSelf EmployedWage EmployeeUnpaid Family MemberTotal

West Bankالضفة الغربية

5.322.260.911.6100Jeninجنين 

7.620.053.119.3100Tubasطوباس

5.221.659.513.7100Tulkarmطولكرم 

7.819.662.210.4100Nablusنابلس 

6.521.357.115.1100Qalqilyaقلقيلية

7.614.074.93.5100Salfitسلفيت

7.417.572.32.8100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

2.514.876.76.0100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

5.411.681.91.1100Jerusalemالقدس

9.016.169.05.9100Bethlehemبيت لحم 

8.518.664.08.9100Hebronالخليل

7.118.465.98.6100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

4.119.171.55.3100North Gazaشمال غزة

3.815.776.24.3100Gazaغزة

3.321.170.55.1100Dier Al-Balahدير البلح

5.117.970.16.9100Khanyunisخانيونس

4.114.376.65.0100Rafahرفح

4.117.473.35.2100Totalالمجموع

6.218.168.27.5100Palestineفلسطين

 Region and المنطقة والمحافظة

Governorate

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة العملية، : 38جدول 
Table 38: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Region, 

Governorate and Employment Status, 2013

Employment Statusالحالة العملية
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 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

50.221.26.711.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.810.913.412.9Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

9.319.416.516.6Constructionالبناء والتشييد

10.311.424.121.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

4.03.47.86.9Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

15.433.731.530.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

31.820.16.49.2Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.511.313.813.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

17.927.118.619.8Constructionالبناء والتشييد

15.413.525.723.6Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.64.68.68.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

16.823.426.926.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

69.823.98.723.1Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

11.19.710.210.2Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.00.00.40.2Constructionالبناء والتشييد

4.96.212.09.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.20.32.11.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

14.059.966.656.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

  

 

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

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد ساعات العمل األسبوعية الفعلية، : 39جدول 
Table 39: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Sex, Economic 

Activity and Actual Weekly Work Hours, 2013

  Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

ساعات العمل األسبوعية
Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

1.22.44.23.7Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

11.126.723.323.1Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

8.510.520.418.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

42.312.73.87.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

14.217.419.418.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.16.011.410.2Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

17.624.317.518.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

1.62.04.13.8Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

12.317.618.718.3Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

10.710.121.219.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

20.89.63.44.9Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

17.221.821.521.4Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

8.57.212.511.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

28.931.718.620.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.73.44.33.4Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

9.849.758.447.9Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

6.111.414.012.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

65.220.46.720.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

10.96.43.85.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.53.13.73.2Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

5.85.69.17.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

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

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد ساعات العمل األسبوعية الفعلية، : 40جدول 
Table 40: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Sex, Occupation 

and Actual Weekly Work Hours, 2013

   Sex and Occupationالجنس والمهنة

ساعات العمل األسبوعية
Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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المنطقة والقطاع ومعدل االجر اليومي بالشيكل
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

Region, Sector and Average Daily Wage 

in NIS

 Percentage Distribution of Employedالتوزيع النسبي للعاملين حسب  القطاع

Persons  By Sector

Palestine:فلسطين

19.322.923.320.522.122.523.222.724.224.824.022.522.723.0Public Sectorقطاع عام

61.964.667.470.869.968.268.268.465.765.065.567.567.665.8Private Sectorقطاع خاص

18.812.59.38.78.09.38.68.910.110.210.510.09.711.2Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

West Bank:الضفة الغربية

14.216.218.015.916.316.216.516.016.016.416.215.415.816.6Public Sectorقطاع عام

64.467.470.072.973.070.971.871.570.269.769.670.670.467.3Private Sectorقطاع خاص

21.416.412.011.210.712.911.712.513.813.914.214.013.816.1Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Strip:قطاع غزة

31.541.436.730.637.137.941.639.046.848.046.139.638.837.8Public Sectorقطاع عام

55.956.860.866.361.861.758.461.053.252.053.960.461.262.2Private Sectorقطاع خاص

12.61.82.53.11.10.40.00.00.00.00.00.00.00.0Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

100100100100100100100100100100100100100100Totalالمجموع

معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
:بأجر حسب القطاع

Average Daily Wage  in NIS for Wage 

Employees

Palestine:فلسطين

59.059.359.661.466.270.478.579.379.284.485.289.191.995.2Public Sectorقطاع عام

66.867.969.666.967.367.469.769.074.777.074.372.674.173.1Private Sectorقطاع خاص

110.5106.5116.0122.8125.3125.6129.8130.0138.3148.1158.0162.2164.1175.6Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

76.671.972.672.273.877.081.581.987.091.391.791.792.997.2Totalالمجموع

West Bank:الضفة الغربية

62.962.862.364.169.371.577.581.683.090.290.594.299.0102.2Public Sectorقطاع عام

73.773.176.576.974.174.176.074.881.183.683.681.081.982.6Private Sectorقطاع خاص

108.6108.2117.7125.0125.5125.4129.6130.1138.3148.1158.0162.2164.1175.6Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

82.879.380.981.881.684.487.588.494.199.3102.0102.1103.5109.7Totalالمجموع

Gaza Strip:قطاع غزة

55.255.756.958.563.169.479.476.271.772.374.079.279.182.0Public Sectorقطاع عام

49.251.652.047.651.651.952.952.650.655.048.752.056.152.7Private Sectorقطاع خاص

117.263.297.2106.6122.20.00.00.00.00.00.00.00.00.0Israel & Settlementsاسرائيل والمستوطنات

64.154.456.655.759.262.369.165.160.962.758.261.664.363.2Totalالمجموع

2013-2000التوزيع النسبي للعاملين ومعدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر من فلسطين حسب المنطقة والقطاع، : 41جدول 
Table 41: Percentage Distribution of Employed Person and Average Daily Wage in NIS for Wage Employees From Palestine by Region and Sector, 2000-2013
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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

Both Sexesكال الجنسين

35.818.962.050.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

45.822.481.270.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.218.0139.1120.0Constructionالبناء والتشييد

48.724.372.957.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

44.123.187.561.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

38.823.996.088.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.622.397.280.0Totalالمجموع

Malesذكور

35.818.862.050.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

46.122.484.570.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.218.0139.2120.0Constructionالبناء والتشييد

48.924.374.160.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

44.423.088.761.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

40.624.199.988.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

42.622.1100.180.0Totalالمجموع

Femalesإناث

36.620.561.850.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

43.121.851.140.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction----البناء والتشييد

45.424.751.046.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

40.024.068.969.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

34.723.486.885.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

36.123.381.276.9Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

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

Employees Working in All Regions by Sex  and Economic Activity, 2013

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر في جميع المناطق حسب الجنس : 42جدول 
2013والنشاط االقتصادي، 
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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

Both Sexesكال الجنسين

39.318.858.255.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

47.222.973.570.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.017.290.080.0Constructionالبناء والتشييد

51.424.671.565.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

47.523.995.383.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

40.323.0101.695.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

43.422.489.076.9Totalالمجموع

Malesذكور

39.518.758.557.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

47.823.177.370.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.017.290.180.0Constructionالبناء والتشييد

51.924.673.069.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

48.623.998.792.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

42.523.2107.896.2Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

45.022.490.776.9Totalالمجموع

Femalesإناث

36.320.354.050.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

43.121.748.540.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction----البناء والتشييد

46.024.551.646.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

40.824.173.571.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

35.822.589.688.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

37.322.682.176.9Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر في الضفة الغربية حسب الجنس : 43جدول 
2013والنشاط االقتصادي، 

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

Employees Working in West Bank by Sex  and Economic Activity, 2013
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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

Both Sexesكال الجنسين

23.917.823.120.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

37.921.536.034.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.517.948.240.0Constructionالبناء والتشييد

43.724.431.730.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

42.822.142.738.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

36.125.583.676.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

37.323.763.150.0Totalالمجموع

Malesذكور

23.917.823.320.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

37.921.536.034.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.517.947.740.0Constructionالبناء والتشييد

43.824.431.530.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

43.022.042.938.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

37.425.585.376.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

38.123.460.950.0Totalالمجموع

لم يتم اضافة االناث بسبب عدم وجود مشاهدات كافية على مستوى كل نشاط : مالحظة
Note: females had not added due to observations are too small at the level of each activity

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

Both Sexesكال الجنسين

44.720.2105.6100.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

46.020.7152.3150.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.818.6194.9192.3Constructionالبناء والتشييد

45.722.5160.6153.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

40.023.7176.1173.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

44.822.2158.7153.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

42.419.8175.6160.0Totalالمجموع

Malesذكور

44.720.1105.9100.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

46.020.7152.5150.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

40.818.6194.9192.3Constructionالبناء والتشييد

45.722.5160.7153.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

40.023.7176.1173.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

45.222.3155.5153.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

42.419.8175.9161.5Totalالمجموع

لم يتم اضافة االناث بسبب عدم وجود مشاهدات كافية على مستوى كل نشاط : مالحظة
Note: females had not added due to observations are too small at the level of each activity

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر في قطاع غزة حسب الجنس : 44جدول 
2013والنشاط االقتصادي، 

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

Employees Working in Gaza by Sex  and Economic Activity, 2013

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر في إسرائيل والمستوطنات حسب : 45جدول 
2013الجنس والنشاط االقتصادي، 

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

Employees Working in Isreal and Settlements by Sex  and Economic Activity, 2013

112



 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: 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

Israel and Settlements----إسرائيل والمستوطنات

42.423.377.067.0Totalالمجموع

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

Years and Place of Workالسنوات ومكان العمل

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر من فلسطين حسب مكان : 46جدول 
2013-2000العمل، 

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

Employees From Palestine by Place of Work, 2000-2013
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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

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

41.722.485.976.9West Bankالضفة الغربية

39.423.662.757.7Gaza Stripقطاع غزة

41.720.3148.1150.0Israel and Settlementsإسرائيل والمستوطنات

42.522.391.376.9Totalالمجموع

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

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

Years and Place of Workالسنوات ومكان العمل

معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر من فلسطين : (تابع) 46جدول 
2013-2000حسب مكان العمل، 

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

Wage Employees From Palestine by Place of Work, 2000-2013
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  20002001200220032004200520062007200820092010201120122013Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

West Bankالضفة الغربية

60.858.656.055.760.764.167.369.066.771.175.378.079.282.3Jeninجنين

60.557.259.860.260.563.868.669.369.876.979.679.889.490.5Tubasطوباس

60.258.459.763.467.462.663.568.570.873.676.871.074.982.7Tulkarmطولكرم

61.462.759.660.363.165.767.764.868.672.774.978.381.984.0Nablusنابلس

60.157.760.157.860.159.064.067.969.571.176.170.876.582.2Qalqilyaقلقيلية

65.557.260.860.058.763.372.870.673.179.982.285.692.392.1Salfitسلفيت

79.079.779.878.277.981.285.183.787.2100.099.9100.3102.6102.3Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

62.557.962.659.557.260.462.869.670.772.475.779.780.677.4Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

85.687.4100.2105.8101.6102.7105.9105.6120.9125.1113.6109.0101.6105.7Jerusalemالقدس

79.575.473.674.375.277.179.079.382.886.891.993.995.290.6Bethlehemبيت لحم

65.463.663.066.767.969.671.572.773.674.877.775.880.882.6Hebronالخليل

70.269.471.072.072.273.176.577.281.785.985.885.087.188.9Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

54.455.156.556.462.164.072.467.965.361.158.066.271.767.9North Gazaشمال غزة

51.653.454.750.955.761.967.662.658.365.260.960.261.960.8Gazaغزة

52.654.555.654.659.767.376.071.864.470.959.268.167.667.7Dier Al-Balahدير البلح

52.354.253.753.557.957.964.562.858.054.750.255.961.559.2Khanyunisخانيونس

53.555.354.756.360.458.666.063.562.261.460.761.362.464.5Rafahرفح

52.554.255.053.458.362.069.065.160.962.758.261.664.363.2Totalالمجموع

63.664.064.964.566.868.873.773.276.479.777.977.879.880.5Palestineفلسطين

2013-2000، (ال تشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات)معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة : 47جدول 
                     Table 47: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees in Palestine by Region and Governorate (Israel and                     

Settlements are Excluded), 2000-2013
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كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBothes SexMalesFemalesBothes SexMalesFemalesBothes Sex

West Bankالضفة الغربية

1,1989631,1214,2002,0006,20015,2003,00018,200Jeninجنين

1,2277859984004008002,8007003,500Tubasطوباس

1,1248121,0584,3001,1005,40011,3002,50013,800Tulkarmطولكرم

1,0778631,0147,4003,10010,50032,6007,10039,700Nablusنابلس

1,1299321,0711,5006002,1004,3001,4005,700Qalqilyaقلقيلية

1,1828869983004007003,1009004,000Salfitسلفيت

1,1599911,0933,1002,0005,10027,3007,60034,900Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1,1651,1071,1541,0002001,2003,7008004,500Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

1,2059791,1081,8001,4003,20015,2003,20018,400Jerusalemالقدس

1,1259451,0683,0001,4004,40017,2005,30022,500Bethlehemبيت لحم

1,0928341,0168,2003,50011,70038,9005,50044,400Hebronالخليل

1,1259041,05635,20016,10051,300171,60038,000209,600Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

8536868409,30080010,10014,4002,00016,400North Gazaشمال غزة

84269782523,3003,20026,50031,2005,40036,600Gazaغزة

8306598227,0004007,40010,6001,60012,200Dier Al-Balahدير البلح

77364176411,50080012,30014,8002,80017,600Khanyunisخانيونس

7504967337,3005007,80010,3001,90012,200Rafahرفح

81766680458,4005,70064,10081,30013,70095,000Totalالمجموع

93384291693,60021,800115,400252,90051,700304,600Palestineفلسطين

عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص

Number of Wage Employees in Private 

SectorRegion and Governorate

Table 48: Average Monthly Wage in NIS and Number of Wage Employees in Private Sector Who Receive Less Than 1,450 NIS in 

Palestine by Region, Governorate and Sex, 2013

2013 شيكل في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 1,450معدل األجر الشهري بالشيكل وعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من : 48جدول 

عدد المستخدمين  بأجر في القطاع الخاص الذي يتقاضون معدل األجر الشهري

 شيكل1450اقل من 

Average Monthly Wage NIS
Number of Wage Employees Who 

Receive Less Than 1450 NIS المنطقة والمحافظة
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Both Sexesكال الجنسين

8.70.22.9Illnessالمرض

50.010.223.1Vacationعطلة/ إجازة

1.38.86.4Strike/ Closure/ paidمدفوع األجر/ إغالق/ منع تجول/ اضراب

33.380.765.3Temporary Stoppageتوقف مؤقت

6.70.12.3Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Malesذكور

11.70.23.2Illnessالمرض

37.26.314.3Vacationعطلة/ إجازة

1.55.74.7Strike/ Closure/ paidمدفوع األجر/ إغالق/ منع تجول/ اضراب

41.987.675.8Temporary Stoppageتوقف مؤقت

7.70.22.0Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

3.10.01.9Illnessالمرض

73.139.959.8Vacationعطلة/ إجازة

0.933.113.8Strike/ Closure/ paidمدفوع األجر/ إغالق/ منع تجول/ اضراب

17.827.021.5Temporary Stoppageتوقف مؤقت

5.10.03.0Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين الغائبين عن أعمالهم حسب الجنس وسبب الغياب والمنطقة، : 49جدول 
Table 49: Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine Not at Work by 

Sex, Reason of Absence and Region, 2013

Sex and Reason of Absenceالجنس وسبب الغياب
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نوع العمالة المحدودة
المجموعغير ظاهرةظاهرة

VisibleInvisibleTotal

Both Sexesكال الجنسين

017.382.71000

6-123.276.81001-6

9-723.776.31007-9

12-1028.771.310010-12

13+57.342.710013+

36.763.3100Totalالمجموع

Malesذكور

018.881.21000

6-122.977.11001-6

9-723.576.51007-9

12-1028.371.710010-12

13+60.339.710013+

36.064.0100Totalالمجموع

Femalesإناث

00.0100.01000

6-135.664.41001-6

9-732.667.41007-9

12-1043.656.410010-12

13+46.253.810013+

44.755.3100Totalالمجموع

Sex and Years of 

Schooling  
الجنس وعدد السنوات الدراسية

2013التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ونوع العمالة المحدودة، : 50جدول 
Table 50: Percentage Distribution of Underemployed Persons From Palestine by Sex, Years of 

Schooling and Type of Underemployment, 2013

  Type of Underemployment
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نوع العمالة المحدودة
المجموعغير ظاهرةظاهرة

VisibleInvisibleTotal

Both Sexesكال الجنسين

30.369.7100Employerصاحب عمل

28.471.6100Self Employedيعمل لحسابه

38.361.7100Wage Employeeمستخدم بأجر

45.554.5100Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

36.763.3100Totalالمجموع

Malesذكور

30.369.7100Employerصاحب عمل

28.171.9100Self Employedيعمل لحسابه

37.362.7100Wage Employeeمستخدم بأجر

46.054.0100Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

36.064.0100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.00.00.0Employerصاحب عمل

32.667.4100Self Employedيعمل لحسابه

47.152.9100Wage Employeeمستخدم بأجر

39.460.6100Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

44.755.3100Totalالمجموع

Sex and Employment Statusالجنس والحالة العملية

2013التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب الجنس والحالة العملية ونوع العمالة المحدودة، : 51 جدول 
Table 51: Percentage Distribution of Underemployed Persons From Palestine by Sex, 

Employment Status and Type of Underemployment, 2013

  Type of Underemployment
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المجموعغير ظاهرةظاهرة
VisibleInvisibleTotal

22.377.7100Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

38.561.5100Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

22.777.3100Constructionالبناء والتشييد

58.941.1100Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

43.356.7100Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

45.154.9100Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

36.763.3100Totalالمجموع

المجموعغير ظاهرةظاهرة
VisibleInvisibleTotal

53.746.3100Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

49.450.6100Professionals, Technicians, Associates and Clerks الفنيون والمتخصصون والمساعدون

63.037.0100Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

29.370.7100Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

24.975.1100Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

47.352.7100Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

27.073.0100Elementary Occupationsالمهن األولية

36.763.3100Totalالمجموع

 نوع العمالة المحدودة
Type of Underemployment

 نوع العمالة المحدودة
Type of Underemployment

2013التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب النشاط االقتصادي ونوع العمالة المحدودة، : 52جدول 
Table 52: Percentage Distribution of Underemployed Persons From Palestine by Economic 

Activity and Type of Underemployment, 2013

2013التوزيع النسبي للعاملين بصورة محدودة من فلسطين حسب المهنة ونوع العمالة المحدودة، : 53جدول 
Table 53: Percentage Distribution of Underemployed Persons From Palestine by Occupation 

and Type of Underemployment, 2013

Occupation

Economic Activity 

المهنة

النشاط االقتصادي
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

Palestineفلسطين

00.60.20.50

6-112.20.68.81-6

9-725.31.418.37-9

12-1040.05.830.010-12

13+21.992.042.413+

100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

00.60.30.50

6-111.60.78.61-6

9-727.21.820.27-9

12-1043.97.833.910-12

13+16.789.436.813+

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

00.60.10.40

6-112.90.59.01-6

9-723.11.016.27-9

12-1035.63.825.710-12

13+27.894.648.713+

100100100Totalالمجموع

 Region and Years ofالمنطقة وعدد السنوات الدراسية

Schooling  

2013التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وعدد السنوات الدراسية والجنس، : 54جدول 
Table 54: Percentage Distribution of Unemployed Persons in Palestine by Region, 

Years of Schooling and Sex, 2013

Sex
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

Palestineفلسطين

24-1546.733.843.024-15

34-2527.655.335.734-25

44-3513.18.811.844-35

54-459.42.07.354-45

64-553.00.12.155-64

65+0.20.00.165+

100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

24-1546.935.743.824-15

34-2525.155.433.534-25

44-3514.67.112.544-35

54-459.71.77.554-45

64-553.40.12.555-64

65+0.30.00.265+

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

24-1546.532.142.024-15

34-2530.555.138.234-25

44-3511.310.511.044-35

54-459.22.27.054-45

64-552.50.11.755-64

65+0.00.00.165+

المجموع100100100المجموع

  Region and Ageالمنطقة والعمر

2013التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعمر والجنس، : 55جدول 
Table 55: Percentage Distribution of Unemployed Persons in Palestine by 

Region, Age and Sex, 2013

Sex

122



 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

الجنس
المجموعاالناثالذكور
MalesFemalesTotal

Palestineفلسطين

72.936.662.3Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

27.163.437.7Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

75.637.265.0Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

24.462.835.0Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

69.736.159.2Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

30.363.940.8Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

الجنس
المجموعاالناثالذكور
MalesFemalesTotal

Palestineفلسطين

23.66.319.5Asked friendsسأل أصدقاء

8.465.221.9Declared \Read newspaperتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

65.825.956.3Application to employersراجع أصحاب عمل

2.02.62.2Labour exchangeسجل في مكتب العمل

0.20.00.1Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

21.87.219.1Asked friendsسأل أصدقاء

5.054.114.0Declared \Read newspaperتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

72.737.566.3Application to employersراجع أصحاب عمل

0.21.10.4Labour exchangeسجل في مكتب العمل

0.30.10.2Othersأخرى

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

25.75.819.8Asked friendsسأل أصدقاء

12.472.130.0Declared \Read newspaperتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

57.718.646.2Application to employersراجع أصحاب عمل

4.23.54.0Labour exchangeسجل في مكتب العمل

0.00.00.0Othersأخرى

100100100Totalالمجموع

2013التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل والجنس، : 56جدول 
Table 56: Percentage Distribution of Unemployed Persons in Palestine by Region, 

Labour Force Status and Sex, 2013

Region and Labour Force Status       المنطقة والعالقة بقوة العمل
Sex

2013التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وخطوات البحث عن عمل والجنس، : 57جدول 
Table 57: Percentage Distribution of Unemployed Persons in Palestine by Region, 

Action were Taken for Seeking jobs and Sex,  2013

Region and Action Taken for Seeking 

Job
المنطقة وخطوات البحث عن عمل  

Sex
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السبب
المجموعأخرىالدراسةأعمال المنزلالمرض/ كبر السن

Old/ IllHousekeepingStudyOtherTotal

West Bankالضفة الغربية

14.745.637.32.4100Jeninجنين

13.743.840.12.4100Tubasطوباس

12.842.741.03.5100Tulkarmطولكرم

11.947.935.74.5100Nablusنابلس

13.847.035.83.4100Qalqiliyaقلقيلية

13.042.241.73.1100Salfitسلفيت

10.646.536.26.7100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

13.053.130.63.3100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

22.058.715.93.4100Jerusalemالقدس

11.247.135.95.8100Bethlehemبيت لحم

10.953.032.83.3100Hebronالخليل

13.549.632.94.0100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

10.349.537.13.1100North Gazaشمال غزة

10.651.034.83.6100Gazaغزة

11.247.138.23.5100Dier Al-Balahدير البلح

11.447.337.93.4100Khanyunisخانيونس

10.148.538.13.3100Rafahرفح

10.749.136.73.5100Totalالمجموع

12.549.534.33.7100Palestineفلسطين

 Region andالمنطقة والمحافظة

Governorate  

2013التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وسبب البقاء خارج القوى العاملة، : 58جدول 
Table 58: Percentage Distribution of Persons Outside Labour Force in Palestine by Region,  

Governorate and Reason, 2013

Reason

124



 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

49.229.811.65.67.212.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

39.466.156.251.532.149.5Housekeepingأعمال المنزل

0.11.529.840.553.934.3Studyالدراسة

11.32.62.42.46.83.7Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

70.788.339.420.618.533.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.23.452.671.764.255.4Studyالدراسة

29.18.38.07.717.311.1Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

44.07.81.00.51.44.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

49.091.077.569.248.868.3Housekeepingأعمال المنزل

0.10.721.229.948.526.3Studyالدراسة

6.90.50.30.41.30.9Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Reason  الجنس والسبب

التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة وعدد : 59جدول 
2013السنوات الدراسية، 

Table 59: Percentage Distribution of Persons Outside Labour Force in Palestine by 

Sex, Reason and Years of Schooling, 2013

عدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+

Years of Schooling
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المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

53.428.913.15.96.513.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

38.168.256.551.031.849.6Housekeepingأعمال المنزل

0.00.827.840.454.132.9Studyالدراسة

8.52.12.62.77.64.0Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

74.490.343.721.916.935.8Old/ Illالمرض/ كبر السن

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.02.047.267.962.251.3Studyالدراسة

25.67.79.110.220.912.9Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

48.58.91.40.61.55.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

47.090.378.267.946.767.5Housekeepingأعمال المنزل

0.00.420.331.250.326.2Studyالدراسة

4.50.40.10.31.50.8Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Reasonالجنس والسبب

التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة : 60جدول 
2013وعدد السنوات الدراسية، 

Table 60: Percentage Distribution of Persons Outside Labour Force in the West 

Bank by Sex, Reason and Years of Schooling, 2013

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-712-1013+
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المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

40.132.09.15.28.510.7Old/ Illالمرض/كبر السن 

42.261.455.652.432.549.1Housekeepingأعمال المنزل

0.33.033.440.853.636.7Studyالدراسة

17.43.61.91.65.43.5Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

63.584.932.018.920.530.0Old/ Illالمرض/ كبر السن

0.00.00.00.00.10.0Housekeepingأعمال المنزل

0.65.862.076.966.961.6Studyالدراسة

35.99.36.04.212.58.4Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

33.94.80.50.41.02.7Old/ Illالمرض/ كبر السن

53.492.876.471.152.469.5Housekeepingأعمال المنزل

0.21.522.728.045.526.4Studyالدراسة

12.50.90.40.51.11.4Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Reasonالجنس والسبب

عدد السنوات الدراسية

التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة : 61جدول 
2013وعدد السنوات الدراسية، 

Table 61: Percentage Distribution of Persons Outside Labour Force in Gaza Strip 

by Sex, Reason and Years of Schooling, 2013

Years of Schooling

06-19-712-1013+
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العمر
المجموع
Total

Both Sexesكال الجنسين

1.65.66.717.738.969.012.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

22.181.889.379.458.929.749.5Housekeepingأعمال المنزل

72.75.60.70.20.10.034.3Studyالدراسة

3.67.03.32.72.11.33.7Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

3.937.669.188.495.198.733.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

0.00.10.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

88.218.21.10.00.10.055.4Studyالدراسة

7.944.129.811.64.81.311.1Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.20.50.52.29.750.14.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

35.094.898.196.889.448.668.3Housekeepingأعمال المنزل

63.73.60.70.30.10.026.3Studyالدراسة

1.11.10.70.70.81.30.9Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Reasonالجنس والسبب

2013التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة والعمر، : 62جدول 

Table 62: Percentage Distribution of Persons Outside Labour Force in Palestine by Sex, 

Reason and Age, 2013

 Age

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

Both Sexesكال الجنسين

1.36.27.518.039.671.813.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

21.681.188.679.658.527.549.6Housekeepingأعمال المنزل

72.75.50.70.30.10.032.9Studyالدراسة

4.47.23.22.11.80.74.0Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

3.539.970.689.195.398.835.8Old/ Illالمرض/ كبر السن

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

86.114.80.80.00.00.051.3Studyالدراسة

10.445.328.610.94.71.212.9Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.20.60.73.112.755.25.5Old/ Illالمرض/ كبر السن

33.294.798.096.286.744.567.5Housekeepingأعمال المنزل

65.44.00.70.40.10.026.2Studyالدراسة

1.20.70.60.30.50.30.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Reasonالجنس والسبب

التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة : 63جدول   
2013والعمر، 

Table 63: Percentage Distribution of Persons Outside Labour Force in the West Bank 

by Sex, Reason and Age, 2013

 Age

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

Both Sexesكال الجنسين

1.94.55.217.337.563.110.7Old/ Illالمرض/ كبر السن

22.983.190.779.159.534.249.1Housekeepingأعمال المنزل

72.85.80.80.10.10.036.7Studyالدراسة

2.46.63.33.52.92.73.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

4.433.165.687.394.998.430.0Old/ Illالمرض/ كبر السن

0.00.30.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

90.924.91.60.00.20.061.6Studyالدراسة

4.741.732.812.74.91.68.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.20.30.20.64.139.12.7Old/ Illالمرض/ كبر السن

37.795.098.398.094.357.569.5Housekeepingأعمال المنزل

61.03.00.70.20.10.026.4Studyالدراسة

1.11.70.81.21.53.41.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Reasonالجنس والسبب

التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة والعمر، : 64جدول 
2013

Table 64: Percentage Distribution of Persons Outside Labour Force

 in Gaza Strip by Sex, Reason and Age, 2013

 Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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 نسبة المشاركة في القوى العاملة 
حسب التعريف الموسع

معدل البطالة 
حسب التعريف الموسع

Participation Rate 

(Relaxed  Definition)

Unemployment Rate

 (Relaxed  Definition)

Palestineفلسطين

200047.524.92000

200145.036.02001

200244.341.22002

200344.733.32003

200443.532.52004

200543.529.02005

200644.529.82006

200745.428.12007

200844.832.42008

200944.830.12009

201044.730.02010

201145.825.82011

201245.826.72012

201345.727.02013

West Bankالضفة الغربية

200048.921.42000

200146.630.42001

200246.137.92002

200346.431.82003

200445.929.12004

200545.826.12005

200647.525.22006

200747.724.72007

200846.826.22008

200946.923.42009

201047.223.42010

201148.522.32011

201247.923.02012

201347.222.42013

Gaza Stripقطاع غزة

200044.732.12000

200141.947.92001

200241.048.12002

200341.536.42003

200439.040.02004

200539.335.22005

200639.139.92006

200741.135.22007

200841.145.02008

200941.043.82009

201040.243.72010

201141.033.12011

201242.134.12012

201343.235.72013

Years and Region    السنة والمنطقة

2013-2000، (التعريف الموسع)نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة في فلسطين حسب المنطقة : 65جدول 
Table 65 : Labour Force Participation Rate and the Unemployment Rate in

  Palestine by Region (Relaxed Definition), 2000-2013
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

Currently attendingملتحق حاليا بالتعليم

8.210.15.3In Labour Forceداخل القوى العاملة

91.889.994.7Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

88.390.183.2Employment Rateنسبة العاملين

11.79.916.8Unemployment Rateمعدل البطالة

100100100Totalالمجموع

Attended and graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

60.561.658.9In Labour Forceداخل القوى العاملة

39.538.441.1Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

74.780.267.0Employment Rateنسبة العاملين

25.319.833.0Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

االلتحاق بالتعليم والعالقة بقوة 
العمل

Educational Attendance and 

Labour Force Status

2013 سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل والمنطقة، 15التوزيع النسبي لألفراد : 66جدول 
Table 66: Percentage Distribution of Persons Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Status and Region, 2013
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قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالمجموعإناثذكورقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza StripMaleFemaleTotalPalestineWest BankGaza Strip

عداد معلمين    Teacher Traning and  Education Science 42.735.060.816.853.442.792.393.488.0علوم تربوية وا 

 Humanities 33.522.042.711.148.233.5104.4112.394.4علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 34.330.339.214.855.434.3107.6120.681.0العلوم االجتماعية والسلوكية

 Journalism and Information 39.927.045.728.164.139.983.098.366.0الصحافة واإلعالم

 Business and Administration 26.221.334.316.347.326.299.3111.969.9األعمال التجارية واإلدارية

 Law -8.4148.2162.2-8.48.08.96.7القانون

 Life Sciences 32.025.937.68.254.732.0121.3125.5116.0العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 30.828.832.320.438.030.8109.5110.9108.5الرياضيات واإلحصاء

Computer Science 32.627.343.521.255.932.6100.6108.479.7الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 24.315.735.918.452.524.3108.0122.080.2الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 18.810.830.215.842.718.8129.7150.694.6العلوم المعمارية والبناء

Health 21.114.329.217.227.921.1112.2120.4102.7الصحة

Personal Services -34.730.139.527.452.534.791.9107.6الخدمات الشخصية

30.825.138.016.152.430.8102.8110.186.4Other Specializationباقي التخصصات

30.223.738.616.248.830.2105.3114.588.6Totalالمجموع

2013معدل البطالة ومعدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر لالفراد الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، : 67جدول 
Table 67: Unemployment Rate and Average Daily Wage in NIS for Wage Employees for Graduates who Hold Associate Diploma Certificate and 

Above in Palestine by Specialization, Region and Sex, 2013

Specializationالتخصص

معدل البطالة حسب المنطقة
Unemployment  Rate  by Region

معدل البطالة حسب الجنس
Unemployment  Rate  by Sex

معدل األجر اليومي بالشيكل حسب المنطقة
Average Daily Wage by Region
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المجموعإناثذكور
MaleFemaleTotal

عداد معلمين  Education Science and Teacher Rehabilitation 88.570.875.2علوم تربوية وا 

 Humanities 82.771.875.7علوم  إنسانية

 Social and Behavioral Science 88.273.580.5العلوم االجتماعية والسلوكية

 Mass media and Information 91.571.984.0الصحافة واإلعالم

 Business and Administration 92.060.678.9األعمال التجارية واإلدارية

 Law 77.555.374.3القانون

 Natural Sciences 83.176.479.5العلوم الطبيعية

 Mathematics and Statistics 78.976.477.4الرياضيات واإلحصاء

 Computer 94.766.183.0الحاسوب

 Engineering and Engineering Occupations 87.875.385.4الهندسة والمهن الهندسية

 Architectural and Construction 86.778.085.6العلوم المعمارية والبناء

Health 90.668.581.0الصحة

Personal Services 86.856.575.1الخدمات الشخصية

86.264.976.0Other Specializationباقي التخصصات

88.269.278.9Totalالمجموع

التخصص

نسبة المشاركة
Labour Force Participation

Specialization

نسبة القوى العاملة المشاركة لالفراد الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى من فلسطين حسب : 68جدول 
2013التخصص والجنس، 

Table 68: Labour Force Participation Rate for Graduates who Hold Associate Diploma 

Certificate and Above From Palestine by Specialization and Sex, 2013
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Regionالمنطقة

قطاع غزة الضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

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

92.598.679.2Permanently / full timeوقت كامل منتظم

0.90.51.6Temporarily / Part timeعمل جزئي

6.60.919.2Seasonal / Casualموسمي/ عرضي/ عمل مؤقت

100100100Totalالمجموع

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

26.526.327.2With Contractيوجد عقد عمل 

19.928.50.9Collective Agreementشفوية/ يعمل بموجب اتفاقية جماعية

53.645.271.9Without Contractال يوجد عقد

100100100Totalالمجموع

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

20.521.119.2Contributions to the Pension Fundمكافأة نهاية الخدمة/ نسبة الذين يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد

21.522.319.8Annual Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات سنوية مدفوعة

22.623.720.4Sick Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات مرضية مدفوعة

Maternity Paid Vacations from Employed Women 39.635.252.1نسبة الذين يحصلون على اجازات أمومة مدفوعة األجر من النساء العامالت

Indicatorالمؤشر

2013التوزيع النسبي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حسب بعض المؤشرات الخاصة بامتيازات العمل والمنطقة، : 69جدول 
Table 69: Percentage Distribution of Wage Employees in Private Sector in Palestine by Selected Indicators of Work 

Advantages and Region, 2013
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Region المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

30.716.064.4Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

69.384.035.6Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Malesذكور

31.615.466.8Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

68.484.633.2Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Femalesاناث

26.118.848.9Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

73.981.251.1Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Sex and Affiliation to Workers Vocationalالجنس واالنتساب للنقابات العمالية

 Union 

2013 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس واالنتساب للنقابات العمالية والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 70جدول 
Table 70: Percentage Distribution of Employed Persons Aged 15 Years and Above From 

Palestine by Sex, Affiliation to Workers Vocational Union and Region, 2013

136



 PCBS :Labour Force Survey, 2013 2013 الفلسطينية، العاملة القوى مسح: PCBS م

Region المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

14-101.52.20.410-14

17-157.09.33.315-17

3.54.91.4Totalالمجموع

Malesذكور

14-102.74.10.710-14

17-1513.217.36.415-17

6.59.02.7Totalالمجموع

Femalesاناث

14-100.20.30.010-14

17-150.61.00.015-17

0.30.50.0Totalالمجموع

Region المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

43.447.620.4Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 56.652.479.6غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

Malesذكور

42.546.820.5Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 57.553.279.5غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

Femalesاناث

61.362.80.0Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 38.737.2100.0غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

2013 سنة من فلسطين حسب الجنس والفئة العمرية والمنطقة، 17-10نسبة االطفال العاملين : 71جدول 
Table 71: Percentage of Working Children Aged 10-17 Years from Palestine by Sex, Age 

Group and Region, 2013

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

by Sex, Educational Attendance and Region, 2013

 Sex and Educationalالجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي

Attendance

Sex and Age Groupالجنس والفئات العمرية

2013 سنة من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي والمنطقة، 17-10التوزيع النسبي لالطفال العاملين : 72جدول 
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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 43.6 0.30 43.00 44.20 0.007 3.20 داخل القوى العاملة حسب الجنس          37,723
Male 69.3 0.40 68.60 70.00 0.005 3.05 ذكور          30,225
Female 17.3 0.40 16.50 18.10 0.024 5.35 اناث            7,498
Employed by Sex 76.6 0.40 75.80 77.40 0.005 3.70 العاملون حسب الجنس          28,984
Male 79.4 0.50 78.80 80.40 0.006 4.30 ذكور          23,982
Female 65.0 0.90 63.20 66.70 0.014 2.50 اناث            5,002
Employed by Industry العاملون حسب النشاط االقتصادي
Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 10.5 0.60 9.50 11.70 0.050 10.00 الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك            3,816
Mining, Quarrying & Manufacturing 12.2 0.50 11.20 13.10 0.039 6.30 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية            3,324
Construction 15.6 0.60 14.50 16.70 0.036 7.00 البناء والتشييد            4,351
Commerce, Hotels and Restaurants 19.6 0.50 18.70 20.60 0.026 4.70 التجارة والمطاعم والفنادق            5,470
Transportation, Storage & Communication 6.4 0.20 6.00 6.90 0.037 2.70 النقل والتخزين واالتصاالت            1,781
Services and other Branches 35.7 0.70 34.30 37.10 0.020 6.50 الخدمات والفروع األخرى          10,177
Employed by Occupation     العاملون حسب المهنة
Legislators, Senior Officials and Managers 3.6 0.30 3.10 4.20 0.074 6.10 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا               979
Professionals, Technicians and Clerks 26.9 0.60 25.70 28.20 0.023 5.80 الفنيون والمتخصصون والكتبة            7,573
Service, Shop and Market Workers 17.9 0.40 17.00 18.70 0.024 3.80 العاملون في الخدمات والباعة في األسواق            5,136
Skilled Agricultural & Fishery Workers 6.8 0.40 6.00 7.70 0.062 8.40 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك            2,363
Craft and Related Trade Workers 17.7 0.50 16.80 18.70 0.028 5.00 العاملون في الحرف وما إليها من المهن            4,864
Plant, Machine Operators and Assemblers 9.7 0.30 9.10 10.30 0.032 3.10 مشغلو اآلالت ومجمعوها            2,728
Elementary Occupations 17.4 0.40 16.60 18.30 0.024 3.60 المهن األولية            5,276
Employed by Employement Status            العاملون حسب الحالة العملية
Employer 6.2 0.20 5.80 6.70 0.037 2.60 رب عمل            1,789
Self Employed 18.1 0.40 17.40 18.90 0.021 2.80 يعمل لحسابه            5,431
Wage Employee 68.2 0.60 67.00 69.30 0.008 4.40 مستخدم بأجر          19,238
Unpaid Family Member 7.5 0.30 6.90 8.20 0.045 4.80 عضو أسرة بدون أجر            2,452
Unemployement by Sex 23.4 0.40 22.60 24.20 0.018 3.70 العاطلون عن العمل حسب الجنس            8,739
Male 20.6 0.50 19.60 21.50 0.023 4.30 ذكور            6,243
Female 35.0 0.90 33.30 36.80 0.025 2.50 اناث            2,496
Outside Labour Force by Sex 56.4 0.30 55.80 57.00 0.005 3.20 خارج القوى العاملة حسب الجنس          50,414
Male 30.7 0.40 30.00 31.40 0.012 3.05 ذكور          14,357
Female 82.7 0.40 81.90 83.50 0.005 5.30 اناث          36,057

أخطاء المعاينة: 1ملحق 
Appendix 1: Sampling Error

Variable Categories

Confidence interval% 95فترة الثقة 

 Number ofالمتغير وفئات االجابة

Observations
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Introduction 
 

The PCBS is pleased to present the nineteen 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 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, 2014                 Ola Awad 

President of PCBS  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Labour Force Framework in Palestine : 2013                             Labour Force Framework in the West Bank :2013                Labour Force Framework in Gaza Strip :2013 

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

 

Mid Year Projected Population 
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Working Age 

(15 y. and above) 
962 

(56.5%) 
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Working Age 

(Less than 15) 
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 (43.5%) 
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In Labour 

Force 
396 

(41.2%) 

Outside 

Labour Force 
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(58.8%) 
 

Unem-

ployed 

129 
(32.6%) 

Employed 

267 
(67.4%) 
 

Housekeeping 
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(49.1%) 

 

Study  
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(36.7%) 
 

Old/ill 

 

61 
(10.7%) 

 

Under-
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yment 

 

25 
*(6.4%) 

Full  

Empl-

oyment 

 
242  

(61.0%)*  
 

Mid Year Projected Population 
2,719 

 

Within the 

Working Age 

(15 y. and above) 
1,687 

62.0%)) 

Outside The 

Working Age 

(Less than 15) 
1,032 

(38.0%) 
 

In Labour 

Force 
759 

(45.0%) 

Outside 

Labour Force 
928 

(55.0%) 
 

Housekeeping 

 

461 
(49.6%) 

 

Study  
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oyed 
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ployed 
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Full  
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oyment 
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*(75.5%) 
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emplo-

yment 

45 
*(5.9%) 

Mid Year Projected Population 
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Working Age 
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(76.6%) 
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Study  
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Other 
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*  Full Employment and underemployment are the percentage In of the total Labour Force . 

Other 
37 

(4.0%) 

Other 
19 

(3.5%) 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Labour Force Participation (ILO Standards) 

The results indicated that  labour force participation rate was 43.6% in 2013 and 2012. The 

males participation rate was 69.3% in 2013 compared to 69.1% in 2012 and was 17.3% for 

females in 2013 compared with 17.4% in 2012.  
 

The highest labour force participation rate was among persons aged 25-34 years by 59.8%: 

89.2% for males and 29.1% for females. The labour force participation rate for persons aged 

35-44 years was 59.0%: as 92.8% for males against 24.3% for females.  The labour force 

participation rate for persons aged 15-24 was 29.3% (49.0% for males against 8.8% for 

females).  
 

The labour force participation rate in the West Bank was 45.0% for persons aged 15 years and 

above: 71.3% for males and 18.0% for females.  The results indicated that the labour force 

participation rate in Gaza Strip is much lower than in  West Bank by 41.2%: 65.8% for males 

against 16.0% for females. 

 

1.2 Labour Force Participation (Relaxed Definition)  

The labour force participation rate was 45.7% in 2013 compared to 45.8% in 2012.  In West 

Bank, the rate was 47.2% in 2013 compared to 47.9% in 2012, while in Gaza Strip it was 

43.2% in 2013 compared to 42.1% in 2012. 

 

1.3 Labour Force Status (ILO Standards) 

The unemployment rate for persons aged 15 years and above in Palestine in 2013 was 23.4% 

compared to 23.0% in 2012, while the percentage of full employment in 2013 was 70.5% 

compared to 70.1% in 2012. 

 

1.4 Employment (ILO Standards) 

35.7% of employed persons worked in services sector, while 19.6% worked in commerce, 

hotels and restaurants.  The main field of employment for females was  services sector, which 

employed about 59.3% of women in employment.  Agriculture provided job opportunities to 

about 20.9% of females in Palestine. 
 

In 2013, employed persons were distributed according to place of work as 58.6% were 

working in West Bank against  30.2% working in Gaza Strip while 11.2% were working in 

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

and Israeli settlements was 16.1% in 2013 compared to 13.8% in 2012, while workers from 

Gaza Strip had not been accessed to work in Israel or Israeli settlements since 2006. 
 

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

18.1% self-employed, 68.2% wage employees and 7.5% were unpaid family members.   
 

In terms of occupation, 26.9% of employed persons worked as professionals, technicians and 

clerks, while 17.7% were employed in crafts and related trade work. Also, 17.4% of workers 

were employed in elementary occupations and about 6.8% employed as skilled agricultural 

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

23.0% in 2013 compared to 22.7% in 2012 (37.8 % in Gaza Strip in 2013 compared to 38.8% 

in 2012  while it was 16.6% in  West Bank in 2013 compared to 15.8% in 2012).  
  

The results revealed that 65.8% of persons were employed in private sector in Palestine in 

2013 compared to 67.6% in 2012 (62.2% in 2013 in Gaza Strip compared to 61.2% in 2012, 

while it was 67.3% in the West Bank in 2013 compared to 70.4% in 2012). 
 

Average of daily wages for wage employees in the public sector was about 95.2 NIS (102.2 

NIS in West Bank compared to 82.0 NIS in Gaza Strip). The average of daily wage for 

employees in  private sector was about 73.1 NIS (82.6 NIS in the West Bank and 52.7 NIS in 

Gaza Strip.  
 

In West Bank,  about 24.5% of wage employees were in the private sector who received less 

than minimum monthly wage about 51,300 wage employees with an average of monthly wage 

by 1,056 NIS. the large number of those who received less than the minimum monthly wage 

was in Hebron governorate of about 11,700 persons with average of monthly wage by 1,016 

NIS, followed by Nablus governorate of about 10,500 person with 1,014 NIS. 
 

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

minimum of monthly wage was 67.5% of about 64,100 wage employees with an average of 

monthly wage 804 NIS. the large number of those who received less than the minimum of 

monthly wage was in Gaza governorate of about 26,500 persons with an average of monthly 

wage  by 825 NIS, followed by Khan Yunis governorate of about 12,300 persons with 764 

NIS. 
  

The average number of days worked per month was 22.3 days (22.4 for employees working in 

the West Bank , 23.7 for those working in Gaza Strip and 19.8 days for those working in 

Israel and Israeli settlements.  The average number of hours worked per week was 41.6 hours: 

43.4 hours for employees working in the West Bank compared to 37.3 hours for those in Gaza 

Strip.  The average working hours per week were 42.4 hours for wage employees working in 

Israel and Israeli settlements.  

 

1.5 Unemployment (ILO Standards) 

The unemployment rate in Palestine in 2013 was 23.4%, distributed as 20.6% for males and 

35.0% for females.  Results revealed that unemployment was concentrated among youth aged 

15-24 years at 41.0%( 36.9% for males and 64.7% for females). 
 

The unemployment rate in West Bank was 18.6% ( 16.8% for males against 25.9% for 

females). The highest unemployment rate was in Hebron governorate by 23.9%, followed by 

Bethlehem by  20.8%, Salfit by 19.3%, Jenin by 18.9%, and  Jerusalem by 17.6%. The lowest 

unemployment rate was in Qalqiliya by 13.8%. 
 

In Gaza Strip, the unemployment rate was 32.6%: 27.8% for males against 53.1% for females. 

The unemployment rate among youth aged 15-24 years was 57.2%, distributed as 51.8% for 

males compared to 86.3% for females  
 

The highest unemployment rate in  Gaza Strip by governorate was in Rafah with 37.5%, 

followed by Khan Yunis with 36.3%, North Gaza with 32.0%, then Dier al Balah by 31.0%.  

The lowest unemployment rate was in Gaza governorate by 29.5%.  
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The results indicated that 0.6% of unemployed males and 0.2% of females had not  completed 

one year of schooling. Conversely, about 92.0% of unemployed females and 21.9% of 

unemployed males had completed 13 or more years of schooling. 

 

1.6 Unemployment (Relaxed Definition)  

The unemployment rate in 2013 was 27.0%.  In addition, unemployment rate in  West Bank 

was 22.4% against 35.7% in Gaza Strip. 

 

1.7 Persons Outside Labour Force (ILO Standards) 

56.4% of persons aged 15 years and above in Palestine were outside labour force, as 30.7%  

was among males against 82.7% 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 2023. 
 

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 in it. These 

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

framework for the labor force survey sample in 2013, and these units have been used as primary 

sampling units (PSUs). 

 

2.2.3 Sample Size 

The estimated sample size in the first quarter is 7,676 households, in the second, third, and 

fourth quarter is 7,616 household for each quarter. 

 

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. 

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

enumeration area selected in the first stage. 
 

Sample Strata  

The population was divided by: 

1- Governorate (17 governorate- take to consideration Jerusalem is two statistical regions) 

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.  A 50% overlap is then achieved between both 

consecutive rounds and between consecutive years (making the sample efficient for 

monitoring purposes).  
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 Weight 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 2013 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 2013 on the level of Region (West bank, Gaza strip), Sex (male, female ), Five –year 

age groups (14groups) then we obtain the final adjusted person weight. 

 

3.2 Field Work Operations 
 

3.2.1 Training Field Workers  

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 Occupational Classification 

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

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. 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. 

 

Data Quality 

Concept of data quality covers many aspects, starting from the initial planning of the survey 

to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. There are 

seven dimensions of the statistical quality: relevance, accuracy, timeliness, accessibility, 

comparability, coherence, and completeness. 

 

 

 

 

 



PCBS: Labour Force Survey , 2013 

[   ] 12 

 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. 
 

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 8.6% which is very 

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

2.8% 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 30,524 households of which 26,420 households 

completed the interview; whereas 17,162 households from the West Bank and 9,258 

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

response rate in the West Bank reached 89.3% while in the Gaza Strip it reached 95.6%. 
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Response, Non-Response Cases and Over Coverage 
 

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

26,420 Household completed 

 Non-response cases 

338 Traveling households 

981 No one at home 

806 Refused to cooperate 

60 No available information 

307 Other 

 Over coverage cases 

179 Unit does not exist 

1,433 Vacant Housing unit 

30,524 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  

= 5.3%      

 

100% xof non response Total cases  Non response rate =  

                                           Net Sample size 

                              = 8.6% 

 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100%  -  non-response rate 

                              = 91.4% 
 

Treatment of Non-Response Cases Using Weight Adjustment  



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.

 

Where 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 

g: adjustment group by ( governorate, locality type ). 

fg: weight adjustment factor for the group g. 

 

      ng
wi  :   Total weights in group g         

   cases  cgo
wi

.
 :  Total weights of over coverage 

    :    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. Results indicated that the rate of labor force participation 

in 1122 did not change considerably compared with the rate in 1121. Where the rates in the 

West Bank was 45.1% in 2013 compared with 45.5% in 2012 and 2211%, in Gaza Strip in 

2013 compared with 40.1% in 2012. 
 

Results also indicated that the unemployment rate was 23.2% in Palestine in 1122 compared 

with 1211% in 1121. Again, there is a difference between the West Bank and Gaza Strip, 

where unemployment rate in the West Bank reached 2212% in 2013 compared with 19.0% in 

2012, while reached 2112% in Gaza Strip compared with 31.0% for the same period . 
 

The unemployment rate was 20.2% in 1122 compared with 1112% in 1121 for males. For 

females, it was 2211% in 1122 compared to 2112% in 1121. 

 

2.8 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.  

 

2.9 Technical Notes  

There are important technical notes which should be taken into consideration when reviewing 

this report, which are as follows: 

 Comprehensive  revision was made for weights for 2000-1122 based on the results of the 

Population, Housing, and Establishments Census of 2007, and the demographic composition 

of the population by age, sex, and locality. 

 To calculate the nominal daily wages, exchange rates were used based on the time period in 

which the data were published.  
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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. 
 

Reference Week: 
The week ending on Friday preceding the interviewer’s visit to the household. 
 

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 

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

remuneration. 
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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. 
 

Unemployed (According to the Relaxed Definition): 

The Number Of Unemployed Persons was calculated under the definition by adding to 

unemployed Persons according to the ILO Standards, those Persons outside labour force 

because they were frustrated. 
 

Underemployment: 

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups:1. Visible Underemployment: which 

refers to insufficient volume of employment :Persons worked less than 35 hours during the 

reference week or worked less than the normal hours of work in their occupation were 

considered as visibly underemployed.2. Invisible Underemployment: refers to a 

misapplication of labour resources or fundamental imbalance as between labour and other 

factors of production, such as insufficient income. 
 

Main Job: 

The job at which the person usually works the most hours in his\her main job or the most 

frequently in the recent months.  If a person usually works the same number of hours at two 

jobs, the “main” job is the job at which the person has been employed the longest period. 
 

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. 

 

Main Economic Activity: 

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) 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: 
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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. 
 

 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: 

The number of regular years of study completed successfully.  Repetition years and irregular 

study or courses are not taken into account. 
 

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. 
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Wage: 

Cash net wage paid to the wage employee from the employer. Wages received in different 

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

period  
 

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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