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 شكر وتقدير
 

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

  
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم ، بقيادة فريق فني من 2021لقد تم تخطيط وتنفيذ مسح القوى العاملة 

لية النرويجية لدى ( ممثلة بمكتب الممثCFGمالي مشترك بين كل من دولة فلسطين ومجموعة التمويل الرئيسية للجهاز )
الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ضمن مشروع "دعم مؤسسات مراعاة النوع االجتماعي وتمكين المرأة دولة فلسطين و 

 .11279منحة   " SI-GEWE"،2022 - 2017خطة العمل الوطنية  ضمن

ما يرد في هذا اإلصدار من آراء، يعّبر عن وجهة نظر المؤلفين وال يعكس بالضرورة موقف أو سياسات الوكالة اإليطالية 
أو تشهيرية، أو عن إن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي غير مسؤولة عن أي معلومات غير دقيقة  للتعاون اإلنمائي،

 .أي سوء استخدام للمعلومات الواردة

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز يتقدم  كما
(CFG) على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PCBS :  التقرير السنوي -2021 العاملة الفلسطينيةمسح القوى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 PCBS :  التقرير السنوي -2021 العاملة الفلسطينيةمسح القوى 
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  رئيس اللجنة سعدي المصري  
 فرحة روان ابو 

 محمد الصيرفي
  

   حسن دويكات 
   سهير الصالحي 
   رباح الجمل 
 نهاية عودة 

 امتثال الشعيبي
 وفاء مخيمر

 
 

    
  إعداد التقرير   

 سعدي المصري  
 روان ابو فرحة

  

    
  تصميم الخرائط 

 امتثال شعيبي
  

    
  تدقيق معايير النشر   
   حنان جناجره 

    
  المراجعة األولية   

 سهى كنعان 
 محمد الدريدي

  

    
   المراجعة النهائية   

   خالد أبو خالد 
   عنايه زيدان 
    
  اإلشراف العام   

  الجهاز ةرئيس عال عوضد.  
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 تنويه للمستخدمين
 

 في الجداول تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية. (-اإلشارة ) -1
منظمة العمل الدولية وفق توصيات المؤتمر الدولي التاسع عشر  تم استخدام المعيار المتبنى من 2015من بداية العام  -2

وتم أيضا تمديد فترة البحث عن العمل لألفراد العاطلين عن العمل  ،يق مفهوم العمالةيحيث تم تض، إلحصائيي العمل
 الزيارة. أسبوعتسبق  التيأسابيع  4 إلى

 إحصاءاتبها المؤتمر الدولي لخبراء  أوصىتماشيا مع أحدث المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات القوى العاملة التي   -3
( بمراجعة ILOالفلسطيني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ) قام الجهاز المركزي لإلحصاء (th19-ICLSالعمل )
من  اعتبارامن قبل الجهاز  إصدارهاالتي تم القوى العاملة  المصطلحات المستخدمة لقياس إحصاءاتو المفاهيم وتنقيح 

حيث دة، وهو العام الذي تم به تطبيق المعايير الجدي 2015، كما تم الرجوع بهذه المؤشرات من العام 2021عام 
 بالمؤشرات التالية لقياس نقص استخدام العمالة: (th19-ICLS) المؤتمر أوصى

الذين لم يعملوا خالل فترة  األشخاصفيه تم تنقيح مفهوم العاطلين عن العمل ليشمل  ؛(LU1( معدل البطالة )1) 
 األشخاصاإلسناد وبحثوا بشكل جدي فيه عن العمل، وكانوا مستعدين وقادرين على العمل فقط، حيث تم استثناء 

التي تسبق أسبوع الزيارة كونهم سيبدأون العمل في المستقبل  عمل خالل فترة األسابيع األربعة الذين لم يبحثوا عن
أخبار من أصحاب العمل، سبق وأجروا ترتيبات للعمالة لحسابهم الخاص، ينتظرون القريب وهم ) من ينتظرون 

 إدراجهمأو سبق ووجدوا عمل للبدء به الحقًا( بينما كان يتم سابقًا  والمستعمرات، إسرائيلتصريح عمل للعمل في 
 ضمن تصنيف العاطلين عن العمل

 (؛LU2لناقصة المتصلة بالوقت )والعمالة االمعياري  ( متغير مركب يجمع معدل البطالة2)
الباحثين عن عمل  إلى( باإلضافة LU3العاملة المحتملة ) ى والقو ( متغير مركب يتضمن معدل البطالة المعياري 3)

 فرصة عمل؛  إيجادالمحبطين من 
 : يشير هذا المفهوم الى عدم التوافق بين العرض والطلب في(LU4مركب من نقص االستخدام للعمل ) مؤشر( 4)

 . القوى العاملة المحتملة.3. العمالة المتصلة بالوقت  2. البطالة حسب التعريف 1سوق العمل ويتضمن: 
 

مركبات القوى العاملة  صورة أكثر تفصياًل عن  إحصاءاتستوفر في هذا المجال، باالعتماد على أحدث المعايير الدولية 
الذي دعا ( LU1) استخدام التعريفهو  لهذا التطبيق ثار المهمةأحد اآلذلك أن في سوق العمل الفلسطيني. القوى العاملة 

( حيث تم استثناء الباحثين عن عمل 2013thICLS_19 ,العمل التاسع عشر ) إحصاءاتلخبراء إليه قرار المؤتمر الدولي 
ولكن ( 3؛ )اإلسنادلم يسعوا للعمل خالل فترة ( 2( متاحون للعمل؛ )1األشخاص المصنفون على أنهم: ) ، وهمالمحبطين

، والذي بدوره سينعكس على لم تعد مدرجة في تقديرات البطالةهذه المعايير –خالل األشهر الستة الماضية  بحثوا عن عمل
استخدام العمالة المذكورة مؤشرات إضافية حول نقص لقوى العاملة. سيتم احتساب ونشر لمشاركة معدالت المعدالت البطالة و 

 في فلسطين. نقص استخدام العمالةمن أجل توفير رؤية أكثر شموال لمختلف أشكال  LU1بطالة الدل إلى جانب مع ،أعاله
 

لضفة الغربية، بينما في ا البطالة مؤشريؤدي إلى تغيير بسيط في ( سLU1) البطالة فإن اعتماد مقياسعلى مستوى المنطقة، 
في الف الكبير هو أن اإلحباط منتشر على نطاق أوسع االختهذا سبب ، و غزة هناك انخفاض أكبر بكثيرقطاع بالنسبة ل

من األشخاص الذين تم تصنيفهم في السابق على أنهم عاطلون عن العمل هم بالفعل باحثون  اً كبير  اً إذ إن عددقطاع غزة، 
بشكل يبحثون عن عمل في السابق وال يزالون متاحين للعمل، لكنهم لم يعودوا يبحثون ذلك انهم كانوا عن عمل محبطون. 

 . عملعن  فعال
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 اتقائمة المحتوي
 

 الصفحة  الموضـوع

   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 

   

 23 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات :األولالفصل 
 23 والمؤشرات المصطلحات  1.1 
 27 التصنيفات  2.1 

 29 الرئيسيةالنتائج  :الثانيالفصل 
 29 نسبة القوى العاملة المشاركة )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( 1.2 
 29 العالقة بقوة العمل )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( 2.2 
 30 العاملون )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( 3.2 
 32 )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( البطالةمعدل  4.2 
 34 األفراد خارج القوى العاملة )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( 5.2 

   

 37  المنهجية :الثالثالفصل 
 37 اهداف المسح  1.3 

 37 استمارة المسح 2.3 
 38 اإلطار والعينة  3.3 
 38 مجتمع الهدف 1.3.3  

 38   إطار المعاينة 2.3.3  
 38 حجم العينة 3.3.3  
 38 تصميم العينة 4.3.3  
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 39 العمليات الميدانية 4.3 
 39 التدريب والتعيين  1.4.3 
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 40 شراف والتدقيق الميدانياإل  3.4.3 

 40 التدقيق المكتبي والترميز  4.4.3 

 40 معالجة البيانات 5.3 
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 الصفحة  الجدول
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سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات  15التوزيع النسبي للعاملين  :34جدول 
 2021الدراسية، 

85 

   

سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات  15التوزيع النسبي للعاملين  :35جدول 
 2021الدراسية، 

86 

   

سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات  15التوزيع النسبي للعاملين  :36جدول 
 2021الدراسية، 

87 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد السنوات  15التوزيع النسبي للعاملين  :37جدول 
 2021الدراسية، 

88 

   

      سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة  15التوزيع النسبي للعاملين  :38جدول 
 2021العملية، 

89 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وساعات  15التوزيع النسبي للعاملين  :39جدول 
 2021العمل األسبوعية الفعلية، 

90 

   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وساعات العمل  15التوزيع النسبي للعاملين  :40جدول 
 2021األسبوعية الفعلية، 

91 

   

للمستخدمين بأجر من  بالشيقلومعدل األجر اليومي سنة فأكثر  15التوزيع النسبي للعاملين  :41جدول 
 2021-2015فلسطين حسب المنطقة والقطاع، 

92 

   

 :42جدول 
 

 بالشيقل واألجر الوسيطمعدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية 
 سنة فأكثر من جميع المناطق حسب الجنس والنشاط 15للمستخدمين معلومي األجر 

 2021االقتصادي، 

93 

   



 PCBS :  التقرير السنوي -2021 العاملة الفلسطينيةمسح القوى 

 

 الصفحة  الجدول
   

 بالشيقل واألجر الوسيطمعدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية  :43جدول 
 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط 15للمستخدمين معلومي األجر 

 2021االقتصادي، 

94 

   

      واألجر الوســـــــــــــيط معدل ســـــــــــــاعات العمل األســـــــــــــبوعية وأيام العمل الشـــــــــــــهرية واألجرة اليومية :44جدول 
ســـــنة فأكثر في قطاع غزة حســـــب الجنس والنشـــــاط  15للمســـــتخدمين معلومي األجر  بالشـــــيقل

 2021االقتصادي، 

95 

   

 بالشيقل واألجر الوسيطمعدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية  :45جدول 
        حسب الجنس والنشاط  المستعمراتسنة فأكثر في إسرائيل و  15للمستخدمين معلومي األجر 

 2021االقتصادي، 

96 

   

 بالشيقل واألجر الوسيطمعدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية  :46جدول 
 2021-2015سنة فأكثر من فلسطين حسب مكان العمل،  15للمستخدمين معلومي األجر 

97 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب  15للمستخدمين معلومي األجر  بالشيقلمعدل األجر اليومي  :47جدول 
 2021-2015(، المستعمراتالمنطقة والمحافظة )ال تشمل العاملين في اسرائيل و 

98 

   

وعدد المستخدمين  بالشيقلعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ومعدل األجر الشهري  :48جدول 
في فلسطين  شهريًا أقل من الحد األدنى لألجربأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا 

 2021(، المستعمراتحسب المنطقة والمحافظة والجنس )ال تشمل العاملين في اسرائيل و 

99 

   

من فلسطين حسب النشاط االقتصادي  الخاص للعاملين لحسابهم بالشيقلمعدل الدخل الشهري  :49جدول 
 2021والمنطقة، 

100 

   

من فلسطين حسب النشاط االقتصادي الخاص  للعاملين لحسابهم بالشيقلمعدل الدخل الشهري  :50جدول 
 2021والجنس، 

100 

   

المشاركين في القوى العاملة  فراد الخريجينلألالبطالة القوى العاملة ومعدل  نسبة المشاركة في :51جدول 
الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص والمنطقة 

 2021والجنس، 

101 

   

فراد الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي للمستخدمين بأجر لأل بالشيقلمعدل األجر اليومي  :52جدول 
 2021طقة والجنس، دبلوم متوسط فأعلى من فلسطين حسب التخصص والمن

102 

   

 للشباب  الخريجين بالشيقلبين المشاركين في القوى العاملة ومعدل األجر اليومي البطالة معدل  :53جدول 

الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص  ( سنة19-29)
 2021والمنطقة، 

103 

   

سنة فأكثر في القطاع الخاص في فلسطين حسب بعض المؤشرات  15المستخدمين بأجر  :54جدول 
 2021الخاصة بامتيازات العمل والمنطقة، 

104 
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 الصفحة  الجدول
   

سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس واالنتساب للنقابات  15التوزيع النسبي للعاملين  :55جدول 
 2021والمنطقة،  المهنية/العمالية

105 

   

   حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي من فلسطين حسب  :56جدول 
 2021المنطقة، 

105 

سنة فأكثر من فلسطين الذين تعرضوا إلصابة عمل  15 للمستخدمين بأجرالتوزيع النسبي  :57جدول 
 2021حسب المهنة، 

105 

   

سنة فأكثر الغائبين عن أعمالهم من فلسطين حسب الجنس وسبب  15التوزيع النسبي للعاملين  :58جدول 
 2021الغياب والمنطقة، 

106 

   

وحالة العمل في فلسطين حسب المنطقة  عن العاطلين سنة فأكثر 15التوزيع النسبي لألفراد  :59جدول 
 2021والجنس،  التعطل

107 

   

سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وعدد  15التوزيع النسبي لألفراد  :60جدول 
 2021السنوات الدراسية والجنس، 

107 

   

سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعمر  15التوزيع النسبي لألفراد  :61جدول 
 2021والجنس، 

108 

   

سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وخطوات  15التوزيع النسبي لألفراد  :62جدول 
 2021البحث عن عمل والجنس، 

109 

   

سنة فأكثر العاطلين عن العمل من  15شهر فأكثر( لألفراد  12طويلة األمد )البطالة معدل  :63جدول 
 2021فلسطين حسب المنطقة والجنس، 

110 

   

سنة  العاطلين عن العمل من  29-15شهر فأكثر( للشباب  12طويلة األمد )البطالة معدل  :64جدول 
 2021فلسطين حسب المنطقة والجنس، 

 

110 

        معدل فترة التعطل باألشهر لألفراد العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة  :65جدول
 2021والجنس، 

110 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة  15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  :66جدول 
 2021وسبب البقاء خارج القوى العاملة، 

111 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب  15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  :67جدول 
 2021البقاء خارج القوى العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

112 

   

سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس  15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  :68جدول 
 2021وسبب البقاء خارج القوى العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

113 

   

سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب  15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  :69جدول 
 2021البقاء خارج القوى العاملة وعدد السنوات الدراسية، 

114 
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 الصفحة  الجدول
   

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب  15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  :70جدول 
 2021البقاء خارج  القوى العاملة والعمر، 

115 

   

سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس  15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  :71جدول 
 2021وسبب البقاء خارج القوى العاملة والعمر، 

116 

   

سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب  15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  :72جدول 
 2021البقاء خارج القوى العاملة والعمر، 

117 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل  15التوزيع النسبي لألفراد  :73جدول 
 2021والمنطقة، 

118 

   

سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم ومركبات القوى  15التوزيع النسبي لألفراد  :74جدول 
 2021العاملة والمنطقة، 

119 

   

نشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع األسنة فأكثر المشاركين في  15نسبة األفراد  :75جدول 
 2021النشاط والمنطقة، 

120 

   

من فلسطين نشطة غير مدفوعة األجر األسنة فأكثر المشاركين في  15التوزيع النسبي لألفراد  :76جدول 
     التي قضاها في النشاط  األسبوعيةاالعتيادية  العمل ساعاتحسب نوع النشاط وعدد 

 2021والمنطقة، 

120 

   

ليسوا في العمل والتعليم/التدريب من فلسطين حسب المنطقة  الذين سنة 24-15نسبة الشباب  :77جدول 
 2021والجنس، 

121 

   

من  ةالشهر الماضي 12سنة فأكثر الملتحقين بدورات تدريب مهني خالل  15نسبة االفراد  :78جدول 
 2021فلسطين حسب المنطقة والجنس، 

121 

   

 122  2021سنة من فلسطين حسب العمر والمنطقة،  17-10نسبة االطفال العاملين  :79جدول 

   

سنة من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم  17-10طفال العاملين التوزيع النسبي لأل :80جدول 
  2021 النظامي والمنطقة،

122 

   

   

   

   
 

  



 PCBS :  التقرير السنوي -2021 العاملة الفلسطينيةمسح القوى 

 

 المقدمة
 

برنامج مسح القوى العاملة الفلسطيني، ل لعشرينوا السابع الفلسطيني أن يقدم التقرير السنوي يسر الجهاز المركزي لإلحصاء 
الذي ينفذه الجهاز بصــــورة منتظمة ومتواصــــلة للوقوف على التغيرات التي تطرأ على المؤشــــرات األســــاســــية الخاصــــة بســــوق 

لة وموثوقا بها لواضــعي الســياســات والمهتمين في العمل الفلســطيني. يهدف هذا التقرير أســاســا إلى توفير مادة إحصــائية شــام
 موقع القرار االقتصادي والتنموي على الساحة الفلسطينية حول الخصائص األساسية للقوى العاملة الفلسطينية.

 

هذا التقرير هو واحد من ســـــلســـــلة التقارير الســـــنوية حول القوى العاملة والتي يعمل الجهاز على نشـــــرها بهدف الوقوف على 
اع سوق العمل الفلسطيني ومعرفة سماته وخصائصه وتحديد معالمه، ومدى تلبية هذا السوق وآلية أدائه بما يتوافق مع أوض

 احتياجات المجتمع الفلسطيني.
 

، ويبرز ســــماتها بمركباتها الثالث )العمالة التامة، فلســــطينيتناول التقرير أهم المؤشــــرات اإلحصــــائية حول القوى العاملة في 
، البطالة( من حيث العدد والتوزيع الجغرافي والتركيب الديمغرافي، باإلضــــــافة إلى دراســــــة الناقصــــــة المتصــــــلة بالوقت العمالة

 .سماتهمعالقاتها وتوزيعاتها المختلفة.  كما يتعرض التقرير لألفراد خارج القوى العاملة ويبين أهم 
 

ويلقي الضــــــوء على مشــــــاركة كل من الذكور  2021عام  نفلســــــطييركز التقرير على دراســــــة القوى العاملة الفلســــــطينية في 
ســـــنة فأكثر( في القوى العاملة، ويدرس أوضـــــاع العاملين بالتفصـــــيل من حيث  15واإلناث المنتســـــبين للقوة البشـــــرية )األفراد 

ير على دراســة يركز التقر كما العدد والجنس والعمر والنشـــاط االقتصـــادي والمهنة والحالة العملية وغير ذلك من المؤشـــرات.  
 األفراد خارج القوى العاملةدراســـة  إلىوأهم ســـمات العاطلين عن العمل والخصـــائص التي يتصـــفون بها.  باإلضـــافة البطالة 

 وأهم السمات والخصائص التي يتصفون بها.  
 

تطرأ عليها عبر  يوفر التقرير مجموعة من البيانات اإلحصـــــــائية حول المؤشـــــــرات األســـــــاســـــــية للقوى العاملة، والتغيرات التي
معرفة أســباب التغيرات، والعوامل األســاســية التي و  الزمن، مما يتيح اإلمكانية لدراســة ســوق العمل الفلســطيني بصــورة معمقة

 تحكم أسس التشغيل واألداء في السوق.
 

يأمل الجهاز المركزي لإلحصــــــاء الفلســــــطيني أن يســــــهم هذا التقرير في تطوير ســــــوق العمل الفلســــــطيني، وأن ينير الدرب  
 لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن.

 
 

 وهللا ولي التوفيق،،،
 

 
 عال عوضد. 2022، نيسان

 الجهاز ةرئيس 
 



2021 االطار العام للقوى العاملة في قطاع غزة: 2021 االطار العام للقوى العاملة في الضفة الغربية:                                                                  2021 :فلسطيناالطار العام للقوى العاملة في                  
 د بااللف( )العد                                                                                                           )العدد بااللف(                                                                                                                           ( االلف)العدد ب                           

 

(2021مجموع السكان )منتصف   
5,227 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 15 ) 

3,246 

 (%62.1) 

 خارج سن العمل
( سنة 15أقل من  ) 

1,981 
(%37.9) 

 

داخل القوى 
 العاملة
1,408 

(43.4)% 
 

خارج القوى 
 العاملة
1,838 

(56.6)% 

 

عاطلون 
 عن العمل

372 

 (26.4)% 
 

 عاملون 

1,036 
(73.6)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
860 

(%46.8) 

 الدراسة/ التدريب
541 

(29.5)% 
 

 كبار السن /المرض

281 

(15.2)% 
 

 أخرى 
156 

(8.5)% 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
 بالوقت

26 
(1.9)%* 

 عمالة تامة

1,010 

(71.7)%* 
 

(2021مجموع السكان )منتصف   

3,120 

 ضمن سن العمل
( سنة فأكثر 15 ) 

2,003 
(%64.2) 

 

 خارج سن العمل
( سنة 15أقل من  ) 

1,117 
(%35.8) 

 
 

داخل القوى 
 العاملة
 918 

(45.8)% 
 

خارج القوى 
 العاملة
1,085 

(54.2)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
558 

(%51.4) 

 الدراسة/ التدريب
321 

(29.6)% 

 كبار السن / المرض
152 

(14.0)% 
 

 أخرى 
54 

(5.0)% 

 عاملون 
 

776 

(%84.5) 
 

عاطلون 
 عن العمل

142 
 (15.5)% 
 

  تامة     عمالة 

759 
(82.6)%* 

 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
  بالوقت

17 
(1.9)%* 

(2021مجموع السكان )منتصف   
2,107 

 ضمن سن العمل
( فأكثرسنة  15 ) 

1,243 
(%58.9) 

 خارج سن العمل
( سنة 15أقل من  ) 

864 

(41.1)% 
 
داخل القوى  

  العاملة
490 

 (39.4)% 
 

 عاملون 

260 
(53.1)% 
 

عاطلون 
 عن العمل

230 
(46.9)% 
 

 عمالة تامة

251 
(51.2)%* 

عمالة 
ناقصة 
متصلة 
  بالوقت

  

9 

(1.9)%* 

خارج القوى 
 العاملة
753 

 (60.6)% 
 

 متفرغ ألعمال المنزل
302 

(%40.2) 
 

 الدراسة/ التدريب
220 

(29.3)% 
 

 المرضكبار السن / 

129 
 (17.1)% 

 أخرى 
102 

(%13.4) 

 .ة من األفراد داخل القوى العاملةتم احتساب النسب.*
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 األولالفصل 
 

والمؤشرات والتصنيفات المصطلحات  
 

 والمؤشرات المصطلحات 1.1
ودليل الم  طططططططراش  اإلحصطططططططؤ     وفق  عجم المصطططططططالمؤشفي هذا المسططططططط   المسططططططط     المصطططططططالمؤش والم  طططططططراش  تعرف

 ع ال ظم   على اح ث ال وصططططططط ؤش ال ول   الم علص  اؤإلحصطططططططؤ اش والم سطططططططجمل االحصطططططططؤ    الصطططططططؤدال عت الج ؤ  والمع م 
 ال ول  . 

 
 :األسرة

و في أي وجه  ت أو ال تربا م صل  قراا   ويق مون في  سكت واح   ويش ركون في المأكل أو  جموع  أفراد تربا م أفرد 
 مع ش  األخرى.ترتيبؤش ال

 
 :القوة البشرية

 س   فأكثر. 15جم ع األفراد الذيت أتموا هم 
 

 )مؤشر(: نسبة القوى العاملة المشاركة

 .العمؤل  والباؤل الذيت يس وفون   البؤش  س   فأكثر( 15االفراد )    ر يق س

 
 :  العامل

سوا  كؤن لمسؤب خالل ف رل االس ؤد الز  ي عماًل  عي ؤ ولو لسؤع  واح ل  اؤ ر س   فأكثر والذي 15عمره  الفرد الذيهو 
أو كؤن غؤ ب عت عمله اشططططططكل   قب )اسططططططلب المر   عال    الغير اأجر أو لمسططططططؤاه أو ج ون أجر في  صططططططلم  للعؤ ل 

سطططططؤع    (14-1ويصططططط ف العؤ لون حسطططططب ع د سطططططؤعؤش العمل األسطططططلو     لى عؤ ليت ) .توقف   قب أو أي سطططططلب  خر(
سططؤع  فأكثر وكذلا األفراد الغؤ لون عت أعمؤل م اسططلب المر   أو  جؤ ل   فوع  األجر  أو  غال  أو   ططراب  15عؤ ليت 

ويصططط ف العؤ لون حسطططب المؤل  العمل   في المجموعؤش  سطططؤع . 14-1أو توق ف   قب و ؤ  طططؤاه ،لا  يع لر عؤ ليت  ت 
 ال ؤل  :

 صاحب عمل:  .1
   ؤ ) طططريا( ويعمل تمب   طططرافه أو لمسطططؤاه  سططط     واح  على  في   شطططأل يمل  ؤ أو يملا جز اهو الفرد الذي يعمل 

 أصطططططططمؤب العمل الذيت ي يرون  شطططططططؤايع أو  صؤوالش خؤا  الم شططططططط ش اشطططططططر  أن يعمل تمب ويشطططططططمل ،لا األقل اأجر. 
ؤش المسؤهم  أصمؤب عمل ح ى الشرك   راف م أو لمسؤج م  س     واح  على األقل اأجر وال يع لر حمل  األس م في

 ولو عملوا في ؤ.
 يعمل لحسابه:  .2

ويشططططططمل  هو الفرد الذي يعمل في   شططططططأل يمل  ؤ أو يملا جز ًا    ؤ ) ططططططريا( ول س اؤلم شططططططأل أي  سطططططط     يعمل اأجر
 .اال  ؤص الذيت يعملون لمسؤج م خؤا  الم ش ش
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 : يعمل بأجر .3
  شطططأل أو ج    عي   وتمب   طططراف ؤ ويمصطططل  صؤجل عمله على أجر هو الفرد الذي يعمل لمسطططؤب فرد  خر أو لمسطططؤب 

 م د سططوا ًا كؤن على  ططكل ااتب  طط ري أو أجرل أسططلو    أو على الصاع  أو أي عريص  دفع أخرى.  وي  ا  تمب ،لا 
 .و ل ى الغيرأ العؤ لون في الو اااش وال يئؤش المكو    والشركؤش اؤإل ؤف   لى الذيت يعملون اأجر في  صلم  للعؤ ل 

 عضو أسرة غير مدفوع األجر: .4
هو الفرد الذي يعمل لمسؤب العؤ ل   أي في  شروع أو  صلم  أو  زاع  للعؤ ل  وال ي صؤ ى نظير ،لا أي أجرل ول س 

 له نصيب في األابؤح.
 

 )مؤشر(: نسبة العاملين

الذيت كؤنوا خالل ف رل االسطططططط ؤد في العمل على االقل سططططططؤع   او الذيت كؤنوا  سطططططط   فأكثر( 15)    ططططططر يق س حجم العؤ ليت
او  اجؤ ل ت ابيب أو  ال عل م  اغال اال ططططططططططراب أو   عال  أو اجؤ لغؤ ليت  وق ؤ عت العمل اسططططططططططلب المر  او االصططططططططططؤا   

 .الخ الركود في ال شؤ  االق صؤدي.. او أ و   
 

 )مؤشر(: نسبة العمالة التامة
س   فأكثر(  والذيت كؤنوا خالل ف رل االس ؤد تمب هذه الفئؤش: العمؤل  الم فوع   العؤ ليت  15نسب  االفراد ) يق س   ر 

 )صؤحب عمل  يعمل لمسؤاه  عضو اسرل غير   فوع االجر( لمسؤج م ال ؤص
 

 )مؤشر(: نسبة العمالة الناقصة المتصلة بالوقت
رل اإلس ؤد الز  ي وبلغ  جموع سؤعؤش عمل م الفعل   في جم ع األعمؤل أقل  ت ت خالل ف يالعؤ ل   ر يق س نسب  األفراد 

سططططؤع  ويرغلون في  يؤدل ع د سططططؤعؤش عمل م  وفي نفس الوقب   ؤحون و سطططط ع ون للعمل اسططططؤعؤش   ططططؤ    ع   أي  35
 فرص  ت ؤح ل م.  

 
  ):th19-ICLS   (حسبالبطالة 

أج ا خالل ف رل اإلسطط ؤد في أي نوع  ت  واملولم يعسطط   فأكثر(  15) لالعم   الذيت ي  مون لسططو  األفرادالفئ  جم ع  هذهتشططمل 
أسطؤج ع المؤ ط   ادح ى الار   ثل  4ث ع ه خالل الطططططططططططططططططططططططططططططططط مللعمل وقؤ وا اؤلبذه الف رل  سط ع يت ه اللوكؤنوا خاألعمؤل  

ؤ   واألقؤاب أو غير ،لا  ت الار   حيث تم اسططططط ث اؤلع  الصطططططمف  ال سطططططجيل في  كؤتب اإلسططططط   ا   سططططط ال األصططططط قؤ  
( لم يسطططططعوا للعمل خالل ف رل 2(   ؤحون للعمل  )1البؤحثيت عت عمل الممبايت  وهم األ ططططط ؤص المصططططط فون على أن م: )

 .المؤ      الس األ  ر( ول ت امثوا عت عمل خالل 3اإلس ؤد  )
 

 :الناقص للعمل اإلستخدام
 :ب في سو  العمل وي ضمتل لى ع   ال وافق جيت العر  والا المف و  هذايشير 
  الباؤل   .1

   العمؤل  ال ؤقص  الم صم  اؤلوقب .2

  ل  المم ملالصوى العؤ  .3
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 :القوى العاملة المحتملة
 مت العؤ ليت أو العؤعليت عت  اس   فأكثر وخالل ف رل اإلس ؤد الز  ي لم يكونو  15 الذيت ي  مون لست العمل هم األفراد

 :جذلا يص فون على اح  الل ود ال ؤل  العمل وهم 
 :باحثون عن العمل غير متاحين .1

عت العمل اأح  وسؤ ل  يبمثون خالل ف رل اإلس ؤد الز  ي  وكؤنواس   فأكثر  15هم األفراد الذيت ي  مون لست العمل 
 للل   اؤلعملالبمث عت عمل ول   م لم يكونوا   ؤحيت و س ع يت 

 :متاحون ولم يبحثوا عن عمل .2
خالل ف رل اإلس ؤد   ؤحيت و س ع يت للعمل ول ت لم وكؤنوا س   فأكثر  15هم األفراد الذيت ي  مون لست العمل 

 .الف رل المرجع   اأح  وسؤ ل البمث عت عمل خالليصو وا اؤلبمث عت عمل 
 :العملغير متاحين ولم يبحثوا عن عمل ولديهم رغبة في  .3

الز  ي غير   ؤحيت وغير  س ع يت  اإلس ؤدف رل  خالل وكؤنواس   فأكثر  15الذيت ي  مون لست العمل هم األفراد 
 .   ت وسؤ ل البمث عت عمل ول ت ل ي م اغب  اؤلعمللل الف رل المرجع   اأي وسيالعت عمل خ للعمل ولم يبمثوا

 
 المهنة:

  اغض ال ظر عؤعال عت العملهي المرف  أو نوع العمل الذي يبؤ طططططره الفرد  ،ا كؤن عؤ ال  أو الذي اؤ طططططره سطططططؤاصؤ  ،ا كؤن 
 عت عل ع  عمل الم شأل ال ي يعمل ج ؤ وبغض ال ظر عت  جؤل ال ااس  أو ال  ايب الذي تلصؤه الفرد.

 
 النشاط االقتصادي:

ويس م  ال ولي الموح  لألنشا  االق صؤدي  ال ص  فوالذي قؤ ب  ت اجله حسب  الم سس  تمؤاسهالذي  عل ع  العملهو 
 تع د األنشا  داخل الم سس  الواح ل. حؤل اأكلر ق ا  ت الق م  المضؤف  في 

 
 الغائبون عن أعمالهم االعتيادية:

اال ططططططراب    ع لمر  أو اإلجؤ ل  يشططططططمل ،لا جم ع األفراد العؤ ليت والذيت لم يزاولوا أعمؤل م خالل ف رل اإلسطططططط ؤد اسططططططلب ا
 .ال جول  االغال   أو الم وفصيت اصوال   ق   أو غير ،لا  ت االسبؤب

 
 )مؤشر(:نسبة األفراد خارج القوى العاملة 

يق س االفراد غير العؤ ليت وغير العؤعليت عت العمل خالل ف رل االسطططططططط ؤد  وغير نشطططططططط ايت حؤل ؤ اسططططططططلب االل مؤ     ططططططططر 
  ويص ف األفراد خؤا  الصوى ال عل م    والمشؤاك  في الواجبؤش الم زل    وال صؤع  او الش  وخ   واسبؤب اخرى اؤلم سسؤش 

 العؤ ل  حسب السلب في الفئؤش ال ؤل  :
 ر يق س نسب  األفراد خؤا  الصوى العؤ ل   )مؤشر(: نسبة األفراد خارج القوى العاملة بسبب الدراسة أو التدريب   

 س   فأكثر الذيت تم تص  ف م خؤا  الصوى العؤ ل . 15س  أو ال  ايب  ت  جموع األفراد اسلب ال اا
 ر يق س نسب  األفراد خؤا  الصوى العؤ ل  اسلب  )مؤشر(: نسبة األفراد خارج القوى العاملة بسبب األعمال المنزلية   

 خؤا  الصوى العؤ ل .س   فأكثر الذيت تم تص  ف م  15األعمؤل الم زل    ت  جموع األفراد 
 ر يق س نسب  كبؤا الست أو المر ى خؤا  الصوى  )مؤشر(: نسبة كبار السن/ المرضى خارج القوى العاملة   

 س   فأكثر الذيت تم تص  ف م خؤا  الصوى العؤ ل . 15العؤ ل  اسلب المر  أو كلر الست  ت  جموع األفراد 
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 : التي أتمها الفرد بنجاح سنوات الدراسة
ال ظؤ    ال ي أتم ؤ ج جؤح هي  ال ااسطططططططططططططط المل مق حؤل ًؤ أو الذي ال مق وترك أو الذي ال مق وت ر  ت ون سطططططططططططططط واش  لفردا

الرسطططوب  كمؤ ال تشطططمل السططط   المؤل   ال ي لم ت  ه  للمل مق حؤل ؤ وال  وسططط واشالسططط واش ال ؤ ل   وال تشطططمل سططط واش االنصاؤع 
 ل ااس  ال ظؤ   .ال وااش ال  ايل    مت س واش ا تع لر

 
  ؤشر(:)م معدل ساعات العمل االسبوعية

 وتصؤس سؤعؤش العمل ااريص يت ا  سي يت:  العمل العؤدي    ر يق س  ع ل سؤعؤش العمل االسلو    الفعل   خالل ف رل 
 الفرد عؤدل.: ع د سؤعؤش العمل في الوظ ف  الجز    أو الوظ ف  ال ؤ ل  وال ي يمؤاس ؤ ساعات العمل االعتيادية -أ

ع د سططططططؤعؤش العمل الفعل   ال ي يزاول في ؤ الفرد عمله ويسطططططط ث ى  ت ،لا العمل اإل ططططططؤفي ساااااعات العمل الفعلية:  -ب
 وأوقؤش الوجبؤش واالس راحؤش وي م تسجيل ؤ للعمل الر  سي والثؤنوي كال على ح ه.

 
 مؤشر(:) معدل أيام العمل الشهرية

خالل الشطططططط ر  اؤسطططططط ث ؤ  ن ؤيؤش االسططططططلوع  والعال  واالجؤ ااش المر طططططط    والمغؤدااش  في العمليؤ  األ ع د   ططططططر يق س 
 م فوع .الالم فوع  وغير 

 

 :النقدياألجر 
 .على العمل الم جزاألجر ال ص ي الصؤفي الم فوع للمس    يت اأجر 

 
 :الدخل

  م ودل كؤألسلوع أو الش ر أو الس  .هو العؤ   ال ص ي أو العي ي الم مصق للفرد أو األسرل خالل ف رل       
 

 مؤشر(:) غير مدفوع االجر يخدماتالعمل في النسبة االفراد 
  وت ضططمت  ططرا  اح  ؤجؤش الليب ودفع الفواتير  موالسططره مخ    اشططكل اسططؤسططي ل    ططر يق س نسططب  األفراد الذيت يص  ون 

نفؤيؤش الم زل  اعؤي  االعفؤل وت ايس م واصامؤج م  تمضير وجبؤش الاعؤ   ت ظ ف وترتيب الليب والم يص  وال  لص  ت
العؤ    والع ؤي  اكبؤا الست  ص ؤن  وتمسيت واإلصالحؤش الصغيرل اؤلم زل  واعمؤل ال يكوا البس ا   ص ؤن   الى اال ؤكت

 المركبؤش واإلصالحؤش الصغيرل.
 

 مؤشر(:) فراد في العمل التطوعينسبة األ
اأي نشطططؤ  اشطططكل  اادي جال  صؤجل أو أجر  ؤدي  ت أجل تمصيق  واقؤ  تالعمل ال اوعي الذيفي    طططر يق س نسطططب  األفراد 

 صططؤل   شطط رك  أو  سططؤع ل ل  م    سطط وى  ع شطط  ايخريت  ت جيران م أو المج معؤش البشططري  اصططف   الص   حيث ال ي م 
لم اوع أجرا. والعمل غير   فوع األجر المالوب اع بؤا ج ل المواصططالش او وجبؤش الاعؤ  او ال  ايؤ ال ى ي م تص يم ؤ الى ا

 كجز   ت ال عل م أو جرا ج ال  ايب  س ث ؤل  ت العمل ال اوعي.
 

 مؤشر(:) إلنتاج لالستهالك الذاتيبغرض ا العاملينفراد نسبة األ
 الذاتي أو ماأي نشططططؤ  غير   فوع األجر الن ؤ  السططططلع أو تص يم ال   ؤش السطططط  الك  واقؤ    ططططر يق س نسططططب  األفراد الذيت 

  وت ضطططمت ان ؤ  الممؤصطططيل الزاا    أو اإلن ؤ  الميواني  كمؤ ت ضطططمت خ ؤع   الاس  صططط ؤع  أععم   مالسططط  الك أسطططره
 وصي  االسمؤك.  ص ؤع  أثؤث
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 مؤشر(:) االجر ينسبة المتدربين غير مدفوع

اأي عمل غير   فوع األجر الن ؤ  السلع أو تص يم ال   ؤش لآلخريت  ت اجل اك سؤب  واقؤ    ر يق س نسب  األفراد الذيت 
حيث ال ي م اع بؤا ج ل  واصطططالش او وجبؤش الاعؤ  ( ت ايجؤد فرصططط  عمل  مالم ؤااش في  كؤن العمل ل مك   ال لراش أو

 .)ب أجرااو ال  ايؤ ال ى ي م تص يم ؤ الى الم  ا 
 

 (J1القدس )
للضططططططططططف  الغرب   في عؤ   ع ول اعي  اح الله ي ال هسططططططططططرا يلاإل  الله اإلحالجز   ت  مؤفظ  الص س الذي  ططططططططططمتشططططططططططمل ،لا 

1967. 
 

 التصنيفات 2.1
 المع م ل والمس      في الج ؤ  وفق المعؤيير ال ول  ال ص  فؤش على  في عمل   جمع و عؤلج  الل ؤنؤش االحصؤ   اع م  

 وبمؤ ي ال    ع ال صوص   الفلساي   .
 ع ال صوص    (  وبمؤ ي ال  ISCED 2011) دليل ال ص  ف الفلساي ي المع ؤاي لل  صصؤش العلم   .1

 .الفلساي   
 .الفلساي    ع ال صوص    (  وبمؤ ي ال  ISCO-08الفلساي ي ) دليل ال ص  ف الم  ي .2
 ع ال صوص    وبمؤ ي ال  (  ISIC-4) االق صؤدي ال ص  ف الص ؤعي ال ولي الموح  لجم ع األنشا   .3

 .الفلساي   
 .الفلساي    ع ال صوص    وبمؤ ي ال   ( ICATUS) ال ص  ف ال ولي ألنشا   حصؤ اش اس   ا  الوقب .4
 .الفلساي    ع ال صوص    وبمؤ ي ال    (CCC) 2007دليل الج س ؤش وال ول  .5
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 لفصل الثؤنيا

 
 لنتائج الرئيسيةا

 

 )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( نسبة القوى العاملة المشاركة 1.2
%  43.4ق  جلغب  2021في العؤ   سططط   فأكثر 15ي ب ن ؤ ج المسططط  أن نسطططب  الصوى العؤ ل  المشطططؤاك  في فلسطططايت لألفراد ج

جي مؤ   %68.9وق  أ ؤاش ال  ؤ ج اأن نسب   شؤاك  الذكوا في الصوى العؤ ل   ت  جموع الذكوا  مت ست العمل ق  جلغب 
 (.2أنظر/ي ج ول ) %.17.2العؤ ل    شؤاك  اإلنؤث في الصوى  نسب جلغب 

 
س    34–25للفئ  العمري   سجلب 2021لى صعي   خر  أظ رش ال  ؤ ج اأن أعلى نسب   شؤاك  للصوى العؤ ل  في عؤ  ع

% جواقع 57.1س   وال ي جلغب  44-35% لالنؤث  يلي ؤ الفئ  العمري  28.1% للذكوا و88.8% جواقع 59.1حيث جلغب 
%  28.8س    24-15نسب  المشؤاك  في الصوى العؤ ل  للفئ  العمري   جلغبفي حيت % لإلنؤث  23.6% للذكوا و90.5
  (.2أنظر/ي ج ول )% لإلنؤث. 9.5% للذكوا و47.3جواقع 

 
 2021س،  والجن الفئة العمريةحسب  سنة فأكثر 15نسبة القوى العاملة المشاركة 

 

 
  فص  جي ب ال  ؤ ج اأن نسب  الصوى العؤ ل  2021 ؤ على صعي  نسب  الصوى العؤ ل  المشؤاك  على  س وى الم اص  عؤ  أ

% 17.2% للذكوا  صؤجل 73.6أكثر جواقع فس    15%  ت  جموع األفراد 45.8المشؤاك  في الضف  الغرب   ق  جلغب 
 % لإلنؤث.17.3% للذكوا  صؤجل 61.2% جواقع 39.4لإلنؤث  في حيت جلغب نسب  الصوى العؤ ل  المشؤاك  في قاؤع غزل 

 (.4و 3أنظر/ي ج ول )
 

 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) العالقة بقوة العمل 2.2
% 42.9 صؤجل  جيت الذكوا %22.4  حيث جلغ 2021% في العؤ  26.4س   فؤكثر في فلسايت  15جلغ  ع ل الباؤل  لألفراد 
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% للذكوا  صؤجل 75.6  جواقع %71.7 ت الصوى العؤ ل  المشؤاك   2021نؤح   أخرى جلغب نسب  العمؤل  ال ؤ   في العؤ    ت
 (.2أنظر/ي ج ول )لإلنؤث.  55.9%

 
أ ؤ على صططططعي  ال و يع ال سططططلي للصوى العؤ ل  حسططططب الم اص   فص  أ ططططؤاش ال  ؤ ج اأن الصوى العؤ ل  المشططططؤاك  في الضططططف  

 عط ل % ااطؤل   وبلغ 15.5% عمطؤل   صطؤجل 84.5حسطططططططططططططططب العالق  اصول العمطل جواقع  2021الغرب ط  تو عب خالل عؤ  
% جيت االنؤث المشطططططؤاكؤش في الصوى 28.9المشطططططؤاكيت في الصوى العؤ ل  و% جيت الذكوا 12.4الباؤل  في الضطططططف  الغرب   

الباؤل  في قاؤع غزل  ع ل % ااؤل   وبلغ 46.9% عمؤل   صؤجل 53.1العؤ ل .  أ ؤ في قاؤع غزل فص  كؤنب ال  ؤ ج 
. 2021في العؤ   % جيت االنؤث المشطططططططططؤاكؤش في الصوى العؤ ل 65.0% جيت الذكوا المشطططططططططؤاكيت في الصوى العؤ ل  و41.9

 .(4و 3أنظر/ي ج ول )
 

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( العاملون  3.2
 ت العؤ ليت  ت فلسطططططططايت يعملون في أنشطططططططا  ال   ؤش والفروع األخرى  %34.5اأن  2021 ؤ جي ب ن ؤ ج المسططططططط  في الع

 وظفبوتلر  ال  ؤ ج اأن أنشطططططططططططا  ال   ؤش والفروع األخرى   % يعملون في نشطططططططططططؤ  ال جؤال والماؤعم والف ؤد 21.8 صؤجل 
%  ت اإلنؤث العؤ الش  ت 10.3وظف حيث  نشطططططططططططططططؤ  ال جؤال والماؤعم والف ؤد وتالهؤ عؤ الش  الاإلنؤث  %  ت73.3

 (.21أنظر/ي ج ول ) فلسايت.
 

 2021 ،حسب الجنس والنشاط اإلقتصادي سنة فأكثر 15لعاملين النسبي لتوزيع ال

 
 

% في الضف  الغرب    60.8جواقع  2021ا حسب  كؤن العمل في العؤ  و أظ رش ال  ؤ ج اأن العؤ ليت تو ع  ج   أخرى  ت 
%  ت العؤ ليت في الضف  الغرب  (  في 18.8% في  سرا يل والمس عمراش )يشكلون 14.1% في قاؤع غزل  صؤجل 25.1و

  في 2019 ح ى ن ؤي  عؤ  2007  ذ العؤ    سرا يل والمس عمراشفي  ت العمل  ت قاؤع غزل حيت لم ي مكت أي عؤ ل 
 (.20أنظر/ي ج ول ) .2021% في العؤ  0.1حيت جلغب 

 
ال ؤص   لمسؤج م% عؤ لون 17.4و  %  س    ون اأجر72.2لى صعي   خر تو ع العؤ لون حسب المؤل  العمل   جواقع ع
تو ع العؤ لون حسب الم      ت ج   أخرى (  28أنظر/ي ج ول ) % أعضؤ  أسرل ج ون أجر.4.3و % أصمؤب عمل6.1و

6.5

13.5

22.0 23.9

6.5

27.6

7.7 6.6
0.3

10.3

1.8

73.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

الزراعة والصيد 
والحراجة وصيد 

األسماك

التعدين والمحاجر 
ةوالصناعة التحويلي

البناء والتشييد التجارة والمطاعم 
والفنادق

النقل والتخزين 
واالتصاالت

الخدمات والفروع 
األخرى

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

النشاط االقتصادي

ذكور إناث



التقرير السنوي -1202مسح القوى العاملة الفلسطينية  : PCBS 

 

 31 

% 19.0% للعؤ ليت في المرف و ؤ  لي ؤ  ت الم ت  و19.9ف يون و   صصون و سؤع ون وك ب   و% 27.5الر  س   جواقع 
 جمعوهؤ % في       شغلوا ايالش و 9.3% لعمؤل ال   ؤش والبؤع  في األسوا   و18.0  و للعؤ ليت في الم ت األول 

أن نسب  جي ب ال  ؤ ج  % عمؤل   رل في الزااع  والصي .  كمؤ3.2%  شرعون و وظفو اإلداال العل ؤ  في حيت يعمل 3.1و
وال ي تمثل ال سب  األعلى جيت  للذكوا% 20.7%  صؤجل 66.0جلغب  كف ييت و   صصيت و سؤع يت وك ب  اإلنؤث شالعؤ ال
 % لالنؤث.4.2المرف و ؤ  لي ؤ  ت الم ت  صؤجل  ت العؤ ليت الذكوا يعملون في  %22.8 كمؤ أنالعؤ الش.  االنؤث

 (.29أنظر/ي ج ول )

 

% 20.1( الصاؤع المكو ي الفلساي يا ؤ على صعي  العؤ ليت حسب الصاؤع  فص  جلغب نسب  العؤ ليت في الصاؤع العؤ  )
.  أ ؤ حول العؤ ليت في 2021% في الضف  الغرب   خالل العؤ  15.0% في قاؤع غزل   صؤجل 35.1في فلسايت  جواقع 

الضف  الغرب    % في66.2 % في قاؤع غزل  صؤجل64.8 % في فلسايت  جواقع65.9الصاؤع ال ؤص  فص  جلغب نسل  م 
 (.41أنظر/ي ج ول ) .2021خالل العؤ  

 
على صعي   ع ل أيؤ  العمل الش ري  وسؤعؤش العمل األسلو    واألجرل اليو    اؤلش صل للمس    يت اأجر  فص  جي ب و 

 22.3ت في الضف  الغرب    وييو  عمل للعؤ ل 23.0يو  عمل  جواقع  22.3ال  ؤ ج اأن المع ل العؤ  أليؤ  العمل الش ري  جلغ 
في  سرا يل والمس عمراش.  أ ؤ المع ل العؤ  لع د  للمس    يت اأجريو  عمل  20.3ت في قاؤع غزل  وييو  عمل للعؤ ل

للعؤ ليت سؤع   36.5في الضف  الغرب    و للعؤ ليتسؤع   43.5سؤع  عمل  جواقع  41.2سؤعؤش العمل األسلو    فص  جلغ 
 (.45 -42أنظر/ي الج اول )سرا يل والمس عمراش.   سؤع  للعؤ ليت في 40.5في قاؤع غزل و

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

 2021 ،العمل مكان

 
 

  ططط صال 111.5يو  ًؤ  و عب جواقع   ططط صال 115.4في جم ع الم ؤعق اأجر األجر الوسططط ل اليو ي اؤلشططط صل للمسططط    يت  جلغ
 والمسطططط عمراشفي  سططططرا يل للعؤ ليت   طططط صال 250.0في قاؤع غزل  صؤجل للعؤ ليت   طططط صال 38.5في الضططططف  الغرب    للعؤ ليت 

 (.45 -42أنظر/ي الج اول ) .2021و،لا في العؤ  

111.5

38.5

250

43.5 36.5 40.6
23 22.3 20.3

0

50

100

150

200

250

300

الضفة الغربية قطاع غزة إسرائيل والمستعمرات

دل
مع

ال

مكان العمل

األجر الوسيط اليومي بالشيقل معدل ساعات العمل األسبوعية معدل أيام العمل الشهرية



التقرير السنوي -1202مسح القوى العاملة الفلسطينية  : PCBS 

 

 32 

    فص  أ طططؤاش ن ؤ ج المسططط 2021في عؤ    ؤ على صطططعي  األجر الوسططط ل اليو ي حسطططب ال شطططؤ  االق صطططؤدي و كؤن العملأ
يو  ًؤ   ططط صالً  80.0جلغ  والصطططي  والمراج  وصطططي  األسطططمؤك الزااع  نشطططؤ في اأجر اأن األجر الوسططط ل اليو ي للمسططط    يت 

.   ال والمسطط عمراشفي  سططرا يل للعؤ ليت   طط صالً  200.0  في قاؤع غزلللعؤ ليت   طط صالً  20.0وفي الضططف  الغرب    للعؤ ليت 
في و     صالً  124.3جواقع نشؤ  ال صل وال  زيت واإلتصؤالش في الضف  الغرب   كؤن في للعؤ ليت ان أعلى أجر وس ل يو ي 

 والمسطط عمراش  أ ؤ في اسططرا يل  طط صالً  88.5ال   ؤش والفروع األخرى أعلى أجر وسطط ل جواقع  أنشططا  بقاؤع غزل فص  سططجل
 (.                   45-42أنظر/ي ج ول ).   صالً  300.0الل ؤ  وال شيي   نشؤ في للعؤ ليت فص  سجل اعلى  ع ل اجر وس ل يو ي 

 
 ططط صاًل( في  1,450%  ت المسططط    يت اأجر في الصاؤع ال ؤص ي صؤ طططون أجرًا  ططط ريًؤ أقل  ت الم  األدنى لألجر )28.7

 ططططط صاًل.  أ ؤ في   1,098  سططططط     اأجر وبمع ل أجر  ططططط ري ق اه (19,500)% في الضطططططف  الغرب   7.3فلسطططططايت  جواقع 
 طططططططططططططط صاًل.               655 سطططططططططططططط  ط   اطأجر وبمعط ل أجر  طططططططططططططط ري قط اه  88,300% أي 81.0ال سططططططططططططططبط   هطذه قاطؤع غزل فصط  جلغطب

 (.48أنظر/ي ج ول )
 

 2021 ،األجر الوسيط اليومي بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر حسب النشاط اإلقتصادي ومكان العمل

 

 
أ ؤ حول  ع الش األجوا للمسطططططططططط    يت اأجر حسططططططططططب الصاؤع  فص  أ ططططططططططؤاش ال  ؤ ج الى أن  ع ل األجر اليو ي اؤلشطططططططططط صل 

 95.8 طط صاًل في الضططف  الغرب    صؤجل  129.9 طط صاًل جواقع  117.9للمسطط    يت اأجر في الصاؤع العؤ  في فلسططايت ق  جلغ 

 99.0ر اليو ي للمسطططط    يت اأجر في الصاؤع ال ؤص في فلسططططايت  طططط صاًل في قاؤع غزل  و ت ج   أخرى جلغ  ع ل األج
 (.41أنظر/ي ج ول )   صاًل في قاؤع غزل. 42.5  صاًل في الضف  الغرب    صؤجل  122.2  صاًل جواقع 

 
 (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية) البطالةمعدل  4.2

في فلسططططططططايت   2021الل عؤ  % خ26.4 جلغت  جموع المشططططططططؤاكيت في الصوى العؤ ل   الباؤل    ع ل ططططططططؤاش ال  ؤ ج اأن أ
-15 ق  تركز أعلى  ع ل للباؤل  جيت الشططططططططططططبؤب في الفئ  العمري و % جيت اإلنؤث.  42.9% جيت الذكوا  صؤجل 22.4جواقع 
 (.2ظر/ي ج ول أن) % لإلنؤث.64.5% للذكوا و37.2%  جواقع 41.7 ال سب  جلغبس   ل ال الج سيت حيث  24
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% جيت الذكوا 12.4%  جواقع 15.5الباؤل  في الضف  الغرب   جلغ   ع ل ؤ على صعي  الم اص   فص  أ ؤاش ال  ؤ ج اأن أ
 جلغبل ال الج سيت حيث س    24-15الباؤل  جيت الشبؤب في الفئ  العمري    ع ل تركز% جيت اإلنؤث.  وق  28.9 صؤجل 
  (.3أنظر/ي ج ول )العمري .  ؤث في نفس الفئ ن% جيت اإل51.4% جيت الذكوا  صؤجل 23.5  جواقع 27.8%

 
  ع ل% جيت اإلنؤث.  كمؤ جلغ أعلى 65.0% جيت الذكوا  صؤجل 41.9%  جواقع 46.9الباؤل    ع لوفي قاؤع غزل جلغ 

% جيت الذكوا  صؤجل 65.0%  جواقع 68.9سططططططططططط   ل ال الج سطططططططططططيت حيث جلغب  24-15ااؤل  جيت الشطططططططططططبؤب للفئ  العمري  
 (.4% جيت اإلنؤث في نفس الفئ  العمري . )أنظر/ي ج ول 86.8

 

 خطؤنيونس%  يلي طؤ  مطؤفظط  52.9للباطؤلط  في قاطؤع غزل كطؤن في  مطؤفظط  دير اللل    عط لأ طططططططططططططططؤاش ال  طؤ ج  لى أن أعلى 
%.  وفي الضطططططططططف  الغرب   كؤن 38.1غزل  طططططططططمؤل للباؤل  في  مؤفظ    ع ل% وكؤن أدنى 49.6 اف %  ثم  مؤفظ  50.5
جواقع  ج يتثم  مططؤفظطط    %19.0جواقع  ال ليططل  %  يلي ططؤ  مططؤفظطط25.1للباططؤلطط  في  مططؤفظطط  جيططب لمم جواقع   عطط لأعلى 
 (.8%. )أنظر/ي ج ول 4.4 الص سللباؤل  في  مؤفظ    ع ل% وكؤن أدنى 18.6

 
 

 2021، حسب المحافظة والجنس فأكثرسنة  15العاملة من بين المشاركين في القوى  البطالة معدل

 
 

 

%  ت جيت 0.2  فص  جي ب ال  ؤ ج اأن ال ااس ت نؤح   أخرى وحسب ال و يع ال سلي للعؤعليت عت العمل حسب س واش  
 ت جيت الذكوا  %8.9كمؤ أن   .لإلنؤث %0.1جلغب ال سب  في حيت  وا على أي تعل ملالذكوا العؤعليت عت العمل لم يمص

% لإلنؤث العؤعالش عت العمل.  اؤإل ؤف   لى ،لا أ ؤاش 0.3س واش دااس    صؤجل  6-1العؤعليت عت العمل ق  أتموا 
% لإلنؤث العؤعالش عت 1.3جل ؤس واش دااس    ص 9-7%  ت الذكوا العؤعليت عت العمل ق  أتموا 21.2ن ؤ ج المس  اأن 
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س   دااس    13%  ت الذكوا العؤعليت عت العمل ق  أتموا 29.3.  كمؤ أن ال ااس العمل المؤصالش على نفس س واش 
 (.60أنظر/ي ج ول ) .ال ااس % لإلنؤث المؤصالش على نفس س واش 93.3فأكثر  صؤجل 

 
 ةيسنوات الدراسعدد الحسب المشاركين في القوى العاملة  سنة فأكثر من بين 15لعاطلين عن العمل النسبي لتوزيع ال

 2021 ،والجنس 

 
 

 )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( األفراد خارج القوى العاملة 5.2
في فلسايت  2021س   فأكثر لعؤ   15ل األفراد مس   فأكثر خؤا  الصوى العؤ ل   ت  ج 15 ؤاش ال  ؤ ج اأن نسب  األفراد أ

 ت نؤح   أخرى أفؤدش ن ؤ ج   (.2أنظر/ي ج ول ) .اإلنؤث% جيت 82.8جيت الذكوا  صؤجل % 31.1%  جواقع 56.6جلغب 
% اسلب كلر الست أو 15.2المس  اأن األفراد خؤا  الصوى العؤ ل  تو عوا حسب سلب البصؤ  خؤا  الصوى العؤ ل  جواقع 

      أنظر/ي )  .% ألسبؤب أخرى 8.5% اسلب ال ااس / ال  ايب و29.5% اسلب ال فرغ ألعمؤل الم زل  46.8المر   
 (.66ج ول 

 
% 40.9س   خؤا  الصوى العؤ ل   صؤجل    24-15%  ت األفراد  مت الفئ  العمري  71.2لى صعي   خر جي ب ال  ؤ ج اأن ع

% لألفراد في 66.9س   و 54-45الفئ  العمري   يلألفراد ف% 49.7س   و 44-35% لألفراد 42.9وس    34-25لألفراد 
 (.2أنظر/ي ج ول )س   فأكثر.  65% لألفراد الذيت أعمؤاهم 92.2وبلغب  64-55الفئ  العمري  

 
 ت األفراد الذيت لم ي موا أي س   دااس   غير نش ايت اق صؤديًؤ )خؤا  % 93.9 ت نؤح   أخرى جي ب ن ؤ ج المس  اأن 

  س واش دااس   9-7أن وا % لألفراد الذيت 60.5وس واش دااس     6-1% لألفراد الذيت أن وا 61.2الصوى العؤ ل (  صؤجل 
س   دااس   فأكثر. وعلى  س وى الج س  13% لألفراد الذيت أن وا 43.9و  س   دااس   12-10أن وا الذيت لألفراد % 62.1و

% لإلنؤث. 59.1%  صؤجل 26.6ثر جلغب كس   دااس   فأ 13فدن نسب  األفراد خؤا  الصوى العؤ ل   ت الذكوا الذيت أتموا 
 (.5أنظر/ي ج ول )
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 2021، ة والجنسيسنوات الدراسعدد ال حسبخارج القوى العاملة  سنة فأكثر 15 نسبة األفراد

 
 

 أخيرًا  فص  جي ب ن ؤ ج المس  اأن أعلى نسب  لألفراد خؤا  الصوى العؤ ل  على  س وى الممؤفظ  في قاؤع غزل كؤنب فيو 
  مؤفظ   ويلي ؤ س   فأكثر 15%  ت  جموع األفراد 65.0حيث جلغب نسب  األفراد خؤا  الصوى العؤ ل    مؤل غزل  مؤفظ 

أعلى نسب  لألفراد خؤا  الصوى العؤ ل  في  مؤفظؤش الضف   .  جي مؤ كؤنب%60.1 خؤنيونس  مؤفظ %  ويلي ؤ 60.3 غزل
%  في حيت كؤنب أدنى نسب  في 58.0 هللا والليرلاا  %  يلي ؤ  مؤفظ  64.2الغرب   في  مؤفظ  الص س حيث جلغب 

 (.8أنظر/ي ج ول )%.  46.0حيث جلغب  عوبؤس واألغواا الشمؤل      مؤفظ
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 الثؤلث لفصلا
 

  المنهجية
 

  أهداف المسح 1.3
مؤل  ال ؤقص  عال  الباؤل   ال ؤ   ال  ف األسؤسي  ت جمع ج ؤنؤش حول الصوى العؤ ل  الفلساي    و ركبؤت ؤ )العمؤل  ي مثل

الل ؤنؤش ال ي ي م  كمؤ ان ( المصول على  علو ؤش أسؤس   حول حجم وخصؤ ص قول العمل الفلساي    الم صل  اؤلوقب
جمع ؤ في أوقؤش    لف  ت    الفرص  لل عرف على ال غيراش ال ي تارأ على سو  العمل وعلى و ع العمؤل   ع  روا 

 الز ت.
ف جمع المعلو ؤش عت الفئؤش ال ش ا  اق صؤديؤ في المج مع  لى  يجؤد قؤع ل ج ؤنؤش يمكت  ت خالل ؤ ق ؤس   ى كذلا ي  

اس غالل الصول البشري  في المج مع في عمل   اإلن ؤ  االق صؤدي.  كمؤ أن جمع  ثل هذه الل ؤنؤش ي    الفرص  ل صي م اإلعؤا 
ى العمؤل   وفي  جمل األ ر فؤن الل ؤنؤش ال ي تجمع حول سو  العمل يمكت العؤ  للس ؤسؤش ال ي ت  ف  لى تاوير  س و 

 امؤ يلي: ويمكن تلخيص أهداف المسحاالس فؤدل    ؤ اج  ا  اؤلمعلو ؤش العؤ   وان  ؤ  اؤلبموث األكؤديم    
 تص ير حجم الصوى العؤ ل  ونسل  ؤ  لى السكؤن. .1
 لصوى العؤ ل .ا المشؤاكيت في تص ير أع اد العؤ ليت  ت جيت .2
تمليل الصوى العؤ ل  وتص  ف ؤ حسب الج س  والمؤل  العمل    والمس وى ال عل مي واالج مؤعي  والم     وال شؤ   .3

 االق صؤدي.
 توفير ج ؤنؤش حول ال غيراش األسؤس   ال ي تارأ على تركيب الصوى العؤ ل  وخصؤ ص ؤ االج مؤ    واالق صؤدي . .4
 لعمل وتمليل خصؤ ص م العؤ  .تص ير أع اد العؤعليت عت ا .5
 تص ير  ع ل سؤعؤش العمل واألجوا للمس    يت اؤإل ؤف   لى تمليل سمؤش أخرى. .6

 
  استمارة المسح 2.3

تع  اس مؤال المس  األدال الر  س   لجمع الل ؤنؤش  وق  تم تصم م ؤ اع مؤدا على توص ؤش   ظم  العمل ال ول    ت ج    ع 
أن ؤ تمصق المواصططفؤش الف    لمرحل  العمل المي اني   كمؤالممؤفظ  على خصططوصطط ؤش المج مع الفلسططاي ي  ت ج   أخرى  

 ؤ  وت  ون االس مؤال  ت أابع  ج ود ا  س  :تمصق   البؤش  عؤلج  الل ؤنؤش وتمليل و 
 

  البيانات التعريفية
 ن ال  ف الر  سي ل ذا الل   هو تم ي  وح ل ال  ف اصوال   فردل أو وحي ل  حيث تم تم ي  الل ؤنؤش ال ي تعرف اؤألسرل 

  واقم المسكت على اص  الع و      وال جمع السكؤنيالابص  اصوال   فردل امؤ في ،لا تصس مؤش تصم م العي    ثل  ا ز
    واسم اب األسرل.  اص  الع ال ؤاع   واقم األسرل في عي   

 
  لسيطرة النوعيةا

تم و ع  جموع   ت الضواال ال ي  ت  أن ؤ  بل العمل ؤش المي ان   والمك ل   وتسلسل ؤ في المراحل ال ي تمر ج ؤ 
جو ع قواع  ت قيق  ل   على اللرنؤ ج اث ؤ   رحل  جمع الل ؤنؤش اؤس   ا  االس مؤال  اج  اً  امرحل  جمع الل ؤنؤش و رواًا 

PC-tablet  وان  ؤً  اعمل   ال  زيت.جمع الل ؤنؤش  ثم ال ر يز وال  قيق اع   
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  سجل األسرة
،لا ع د   جموع   ت األسئل  العؤ   الم علص  اؤألسرل وال ي ترص  اعض السمؤش ال يمغرا    واالج مؤ    لألسرل امؤ في

 األفراد وأعمؤاهم وج س م وحؤل  م ال عل م   والزواج   وغير ،لا  ت الم  راش.
 

  قسم العمالة
سطططط واش  10 م اسطططط  فؤ  اسطططط مؤال واح ل ل ل فرد  ت أفراد األسططططرل الذيت أتموا ي ؤدل البمث الر  سطططط    حيث  الصسططططمشططططمل هذا ي

سمؤت م   ت حيث المؤل  العمل    وال شؤ  االق صؤدي والم     و كؤن فأكثر ج  ف ال عرف على عالق  م اسو  العمل وأهم 
 العمل وغير ،لا  ت    راش الصوى العؤ ل .

 
  العينةو  اإلطار 3.3

 

 الهدفمجتمع   1.3.3
دول  في  ع أسطططططططرهم اصطططططططوال اع  ؤدي   وأقؤ وا فأكثر سططططططط واش 10أعمؤاهم  جلغبتألف  ج مع ال  ف  ت جم ع األفراد الذيت 

 2021لعؤ   فلسايت
 

 إطار المعاينة 2.3.3
وت ألف العي   الشططؤ ل  هذه  2017ي  ون  عؤا المعؤي    ت عي    ططؤ ل  تم اخ  ؤاهؤ  ت تع اد السططكؤن والمسططؤكت والم شطط ش 

وق  أسرل  وهي  بؤال عت   ؤعق الع  المس      في ال ع اد   150 ت   ؤعق جغرا    يللغ ع د األسر في ؤ امع ل حوالي 
 في المرحل  األولى  ت عمل   اخ  ؤا العي  .  (PSUs)تم اس   ا  هذه الوح اش كوح اش  عؤي   أول  

 

 حجم العينة 3.3.3
.1202في كل ابع  ت اابؤع العؤ    أسرل 8,040جلغ حجم العي     

  

 تصميم العينة
أيلول عي   هذا المس  هي عي    س  الصوى العؤ ل  الذي ي فذه الج ؤ  المركزي لإلحصؤ  الفلساي ي اصوال دواي    ذ 

1995 حيث ي م ت فيذ المس  كل ابع )  13 اسلوع(  ت أابؤع الس  .    
 

 عبق   ع صودي  عشوا       ظم  تم اخ  ؤاهؤ على  رحل يت:عي   تم تصم م 
 كون   ت ( pps) اخ  ؤا عي   عبق   عشططوا    اح مؤل      ؤسططب   ع حجم كل   اص  ع   ت األسططر تم :المرحلة األولى

 .(   اص  ع 536)
 

ؤال في  طططمت كل   اص  ع      الوح اش السطططك   (ر ) ؤا عي   عشطططوا       ظم   ت األسطططاخ تم في ؤ  :المرحلة الثانية
   اص  الع  الواح ل. أسرل في 15  وق  تم اخ  ؤا المرحل  االولى

 

 طبقات العينة 5.3.3
 :ال ؤل   تم تو يع العي    لى عبصؤش اؤس   ا  المس ويؤش

 .الص س   اص يت احصؤ ي يت( مؤفظ  اؤع بؤا  مؤفظ   17الممؤفظ  ) .1

 (.ؤشنوع ال جمع )حضر  ايف     م .2
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 دورية العينة 

حجم   ؤعق الع  حيث ان (   اص  ع   536العي   الشؤ ل  )الصوى العؤ ل  خالل الس   تغاي  س  كل دوال  ت دوااش 
تبصى في عي    الم  ؤال ان االسر ا، %  ت اسر   ؤعق الع  )العي   الشؤ ل ( 50ي م تل يل و   ثؤجب في كل دوال )ابع(

 واتيت سؤاص يت ل جبخر ل واتيت    ؤلي يت و ت ثم ت خل في دواتيت    ؤلي يت اع  ان  ت ر ل واتيت    ؤلي يت و ت ثم  المس 
    ؤلي يت  و ت ثم ي م اخراج ؤ  ت عي   ال وال ال ؤل  . 

 

% جيت كل دواتيت    ؤلي يت وبيت كل س  يت    ؤلي يت  مؤ له اثر في جعل العي   ،اش فعؤل   الغرا  50ه ؤك ت راا كمؤ ان 
 المصؤان  و راقب  ال غيراش. 

 
 مستويات النشر 6.3.3 
 دول  فلسايت. .1

 (.J1 مؤفظ  امؤ في ؤ الص س   16الممؤفظ  ) .2

 (.ؤشو   م  ايف  نوع ال جمع )حضر  الم اص  .3
 

 حساب األوزان  7.3.3

يعرف و ن الوح ل اإلحصؤ    )وح ل المعؤي  ( في العي   اأنه المصلوب الريؤ ي الح مؤل اخ  ؤا الوح ل  وعي    س  الصوى 
   ظم  ،اش  رحل يت  حيث ي م في المرحل  األولى حسؤب و ن   ؤعق الع  العؤ ل  هي عي   عبق   ع صودي  عشوا    

سؤب و ن األسرل  ت كل   اص  ع   ثم اح في المرحل  الثؤن   ي م و (  ppsاؤالع مؤد على اح مؤل اخ  ؤا كل   اص  ع  )
نصو  ج ع يل هذه األو ان و   األولي لنج  حؤصل  رب و ن المرحل  األولى في و ن المرحل  الثؤن   ف مصل على و ن األسر 

وت ون فئ  ال ع يل هي الابص  ) مؤفظ   نوع ال جمع(  2021ابؤع عؤ  أتص يراش األسر    صف كل ابع  ت  اؤالع مؤد على
 ال  ؤ ي. لوبؤل ؤلي نمصل على و ن األسر 

 

ثم نصو  ج ع يل هذه األو ان اؤالع مؤد سرل ال  ؤ ي المع ل  كثر ي م ا ؤف  ل ل فرد و ن األأس واش ف 10فراد اؤل سب  لملف األ
  غزل(قاؤع   الضف  الغرب  الم اص  ) وت ون فئ  ال ع يل هي 2021ابؤع عؤ  أص يراش االفراد    صف كل ابع  ت على ت

 فئ ( وبؤل ؤلي نمصل على و ن الفرد ال  ؤ ي. 15الفئؤش العمري  ال مؤس   )و نثى(  أالج س )،كر  و 
 

 يةالعمليات الميدان 4.3
تمثل العمل ؤش المي ان    أهم  راحل ت فيذ المس  لجمع الل ؤنؤش المالوب   ت  صؤداهؤ األول  .  لذلا فدن  مؤن وجود 
 صو ؤش ال جؤح في هذه المرحل   ت الصضؤيؤ األسؤس   ال ي تم العمل علي ؤ اشكل تفصيلي.  وق  ا  مل ،لا على توفير كل 

في ،لا عمل ؤش ال عييت وال  ايب وتوفير المس لز ؤش المؤدي  الال    ألدا  العمل اأفضل المس لز ؤش الف    واإلدااي  امؤ 
 صوال.

 
 التدريب والتعيين 1.4.3

اسططططط عرا  المشطططططؤكل ال ي تواج  ؤ ج  ف  للبؤحثؤش والمشطططططرفؤشكل دوال  ت دوااش المسططططط  تذكيري  في ج اي   ي م عص  دوال 
   عمل م اكل يسر ودق . إلنجؤ و ل ؤش  جرا  المصؤجالش البؤحثؤش في المي ان 



التقرير السنوي -1202مسح القوى العاملة الفلسطينية  : PCBS 

 

 40 

جمع البيانات 3.4.2  
فراد الذيت لأل اؤالنؤا اأسطططططلوب المصؤجل   07/01/2022واالن  ؤ  ج ؤايخ  10/01/2021المسططططط  ج ؤايخ ج ؤنؤش  تم الل   اجمع

جمع الل ؤنؤش اؤسططططط   ا   تم  حيث 2020لعؤ   دول  فلسطططططايتاصطططططوال اع  ؤدي  في  وأقؤ واسططططط واش فأكثر  10أعمؤاهم  جلغب
 ت ج اي   طط ر  ،اا (  J1وقاؤع غزل  جي مؤ تم اسطط   ا  االسطط مؤااش الواق   في الص س ) في الضططف  الغرب  ألج زل اللوح   ا

 و ع ان شططؤا جؤ م  كوانؤ والمجر الم زلي المفرو   ت قلل المكو    تم اسطط ل ال المصؤجل  الشططمصطط   اؤلمصؤجل  علر 2020
ال ؤتف لألسططر ال ي ي وفر ل ي ؤ أاقؤ  هواتف  ت دوااش سططؤاص   ا ؤ األسططر ال ي لم ي وفر ل ي ؤ ااقؤ  هواتف ف م الرجوع الي ؤ 

 و صؤجل  ؤ   ص ؤ.
 

 اإلشراف والتدقيق الميداني 3.4.3
 الال    واألدواش ؤ، موال  ال عل مؤش ت وفر حيث  صؤً  سب المع ل ال ا  وفق  ي ان ؤً  وال  سيق الل ؤنؤش جمع عمل   ت فيذ تم 

 .المي اني للعمل

 لى أج زل   مؤ ي ص العمل عPC-tablet ت خالل و ع كؤف  قواع  ال  قيق ايلي والمك لي  بتم فدن عمل   ال  قيق 
 .اميث يغاي كؤف  الضواال المالوب  وفق المعؤيير ال ي تم دهؤ اإلس مؤال ؤعلى اللرنؤ ج  سبص

   اش الص س اس مؤا  ل صوص(J1)  وف  ؤً  ت ق صؤ  كل ؤً  االس مؤااش يققج    المشرفقؤ ب تم جمع الل ؤنؤش واق ؤ  حيث 
 .حسب قواع  ال  قيق المع ل  سبصؤً 

  ش  ي ان ؤ  ت قلل   سق المشروع والمشرفؤش وإداال المشروع واإلعالع على سير العمل وال أك   ت ا يؤا اجرا  تم
 و ت أدا  البؤحثؤش  ي ان ؤ.اإلس مؤااش الم قص   ك ل ؤ 

 
 التدقيق المكتبي والترميز 4.4.3

وفق ال ليل تر يز ال شطططططؤ  االق صطططططؤدي  (  اسطططططلب اسططططط   ا  االسططططط مؤااش الواق    وثم تمJ1تم ال  قيق المك لي فصل للص س )
(  حيث تططططططططم تص  ف ال شؤ  االق صؤدي لجم ع العؤ ليت والعؤعليت الرااع)ال  ق    الص ؤعي الفلساي ي لألنشا  اإلق صؤدي 

.  كذلا تططططططططططططططططططططططم تر يز الم ت اؤالع مؤد على ال ص يطططططططططططف ال ولي ال ؤ سعت العمل الذي سلق ل م العمل على  س وى الم  
 .السؤدس  وتم تر يز الم    على  س وى الم  2008للم طططت 

 

  معالجة البيانات 5.3
ج  ف جمع الل ؤنؤش وت زي  ؤ وب ذا ُت  صططططططططر ع ل  راحل حيث ي م جمع وت قيق ألج زل اللوح   اؤال على تم جر ج  االسطططططططط م

وت الب هذه ال ص      ؤال عؤل   في اسطططططططططططططط   ا  االج زل وف م لالسطططططططططططططط مؤال لمعرف  كؤف    وإدخؤل الل ؤنؤش في  رحل  واح ل
تم اس   ا  ؤ في جمع الل ؤنؤش في هذا المس  مص ا  حيث ال ال  ؤااش الم وفرل للمصول على ج ؤنؤش صم م  ودق ص   ت

 .(J1الص س )اؤس ث ؤ   وقاؤع غزل في الضف  الغرب  
 

 برنامج االدخال وقواعد التدقيق 1.5.3
اؤس ث ؤ   2013 ولاأل ج اي  الربع ذعلى جمع ج ؤنؤش  س  الصوى العؤ ل  اؤس   ا  االج زل ال ف   في فلسايت    ج أ العمل

يشؤاه جرنؤ ج اإلدخؤل في الضف   ج اوير جرنؤ جاإلداال العؤ   النظم  المعلو ؤش ( وقاؤع غزل  حيث قؤ ب J1) الص س
جمع الل ؤنؤش ج أ  2016  و ع ج اي  الربع األول لعؤ  في الج ؤ  ال في (Sql Server and Microsoft dot Net) الغرب   

 (.(J1) اؤس ث ؤ  الص سفي الضف  الغرب   وقاؤع غزل ) PC-tablet اؤس   ا  اج زل
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 لى تصل ص  راحل ت فيذ المس   حيث تصو  البؤحث  المي ان   اؤدخؤل وتر يز الل ؤنؤش  ت  PC-tabletدى اس   ا  االج زل أ
 داال المشروع  بؤ رل.  لى  اسؤل الل ؤنؤش جمع الل ؤنؤش على الج ؤ  ال في وإخالل 

 

حيث   PC-tablet نفس تص    األج زل ك لي ادس   ا   فص  تم  ع اد جرنؤ ج  (J1اؤل وا ي  ع الص س ) جل العملو ت أ
 ج زل.ق ًؤ على نفس الصؤع ل ال ؤص  اؤألدخؤل الل ؤنؤش ال ي تم جمع ؤ وا وي م  يس     نفس قؤع ل الل ؤنؤش ال ؤص  اؤألج زل 

 
 تنظيف البيانات 2.5.3

خؤا   لإلجؤاؤش ال ى ت ون داخل    ؤشفموص اجرا  ت خالل  ت ظ ف الل ؤنؤشاع  اس  مؤل  رحل  اإلدخؤل وال  قيق ي م 
  ؤ  لي مالس  را  كشوف اؤألخاؤ  وال  ؤقضؤش وتع يل( SPSS) جرنؤ ج اس   ا   ؤ ل   ت خاللقواع  ت قيق إجرا  الم ى و 

 وال شر.تج يز ج ؤنؤش نظ ف  ودق ص  جؤهزل للج ول  
 

 استخراج النتائج 3.5.3
اع  اإلن  ؤ   ت ادخؤل الل ؤنؤش وت ق ص ؤ وت ظ ف ؤ  ت أي  أخاؤ   تم اس  را  ج اول ن ؤ ج المس  و،لا وفق قؤ م  الج ول  

 ال ي أع ش  سبصؤ ل ذا الغر .
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 الرااع لفصلا
 

 الجودة
 

  الدقة 1.4
ترجع  لى عؤقم العمل  المعؤي  أخاؤ  غير و  أخاؤ  المعؤي  يشمل فمص دق  الل ؤنؤش جوانب   ع دل في المس   ت أجر هؤ 

 هم  ثؤاهؤ على ال ص يراش. ويشمل هذا الصسم على ايتي:أ  لى  ع الش االس جؤا  في المس  و وأدواش المس   اؤإل ؤف  
 

 أخطاء المعاينة 1.1.4
لوح اش  ج مع ال ااسطط   ولذلا  ت   ططؤ الً  ن  ج  السطط   ا  عي   ول س حصططراً  اأخاؤ  المعؤي   ن ج ؤنؤش هذا المسطط  ت أثر 

هم ال بؤيت أل حسططططططططططططططؤبالم ك  ظ وا فرو  عت الق م المق ق   ال ي ن وقع المصططططططططططططططول علي ؤ  ت خالل ال ع اداش.  وق  تم 
ت  ع ال صرير  وال يوج    ططكؤل   في  سطط ويؤش ال شططر لل ص يراش المذكوال في ج اول حسططؤاؤش ال بؤي حيث تم  افؤ الم  ططراش 

 .  وعلى  س وى  مؤفظؤش الضف  الغرب   وقاؤع غزلدول  فلسايتال صرير على  س وى 
 

 أخطاء غير المعاينة 2.1.4
أو  دخؤل ؤ وال ي يمكت ف ي  مك   الم وث في كل  راحل ت فيذ المشططططططططططططططروع  خالل جمع الل ؤنؤش  المعؤي  أخاؤ  غير أ ؤ 

 جمؤل ؤ اأخاؤ  ع   االسطططططططططططططط جؤا   وأخاؤ  االسطططططططططططططط جؤا  )المبموث(  وأخاؤ  المصؤجل  )البؤحث( وأخاؤ   دخؤل الل ؤنؤش. 
 كثفًؤ  وت ايل م على ك ف    جرا   ول فؤدي األخاؤ  والم   ت تأثيرهؤ فص  جذلب ج ود كليرل  ت خالل ت ايب البؤحثيت ت ايبؤً 

واأل وا ال ي يجب اتبؤع ؤ أث ؤ   جرا  المصؤجل   واأل وا ال ي يجب تج ل ؤ  وتم  جرا  اعض ال مؤايت العمل   المصؤجالش  
وال ظري  خالل ال وال ال  ايل  .   ال أن هذه األخاؤ  تصل ت ايج ًؤ حيث ت راكم ال لرل ل ى الفريق المي اني اصطططططططططططوال  اردل  

 ت اؤحثيت دا ميت وغير دا ميت يصو ون ادجرا  العمل في كل دوال  ت دوااش  ال سطططططططططططططط مؤ وأن فريق العمل المي اني ي ألف
 المس .

 

ألولئا الم ص  يت اؤلسططططت حيث  ؤً ع    عرف  عمر المبموث خصططططوصطططط ؤشالمي ان  ؤشم اإل ططططكؤل ؤش ال ي واج ب البؤحث ت أه
كططؤنوا يع مطط ون على األحطط اث ال ي  رش اططؤلمج مع في تصطط ير أعمططؤاهم في ظططل عطط   توفر وثططؤ ق تمطط د تططؤايخ الميالد اططؤليو  
والشطط ر.  كمؤ أن االسطط جؤا  لبعض الم غيراش  ثل ع د أيؤ  العمل في الشطط ر المؤ ططي و ص اا األجرل اليو    أو األسططلو    

  كؤنب غير دق ص  في اعض األح ؤن  وق  يعود ،لا لسططلليت ا  سططييت: األول ي مثل في كون األ وا المؤل   واح ل أو الشطط ري
في كل المسططططوح اإلحصططططؤ     أ ؤ السططططلب الثؤني فص  يعود  ق  ال تعاي ج ؤنؤش دق ص  ج اج  عؤل   ت األ وا المسططططؤسطططط  ال ي 

بموث الواح  يجيب على جم ع األسططئل  الم علص  اأفراد أسططرل المبموث الذي لال ع  ال ااسطط  ال ي تجرى اؤإلنؤا   حيث أن الم
 ي اوي اال ع  المؤل على ع   ال ق  في اعض ال فؤصيل ال ؤص  اسؤعؤش العمل وأيؤ  العمل واألجرل اليو   .

 

 لخالل  يؤا  السططططك   ع   وجود األسططططرل في الوح ل  وق  صططططؤحب  جريؤش المسطططط  أخاؤ  ع   االسطططط جؤا  حيث  ططططكلب حؤل 
كذلا جلغب   %16.7على  ت حؤالش ع   االس جؤا . وق  جلغب نسب  ع   االس جؤا  اإلجمؤل   ال سب  األ  البؤحث  المي ان 

 .وا م  لى كون اس مؤال المس  % و،لا يعود 2.5نسب  حؤالش الرفض 
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معدالت االجابة 3.1.4  
( أسططططرل  25,179دوااش(  وبلغ ع د األسططططر ال ي تم اسطططط  فؤ  ج ؤنؤت ؤ )ابع أ)في فلسططططايت ( أسططططرل  مثل  32,160تم اخ  ؤا )

سطططططرل في قاؤع غزل  وق  جرى تع يل األو ان على  سططططط وى عبصؤش أ (8,825و)( أسطططططرل في الضطططططف  الغرب    16,354   ؤ )
% وفي قاؤع 79.8ال صم م ل ع يل تأثير نسططططططططططططططب حؤالش الرفض وع   ال جؤوب  وبلغب نسب  ال جؤوب في الضف  الغرب   

 %.90.5غزل 

 

 حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمول
 

 :االستجابة وعدم االستجابةمعادالت 
 x  100%    جموع حؤالش  يؤدل الشمولنسب  أخاؤ   يؤدل الشمول = 
ع د حؤالش العي   األصل                                 
 =6.0%  

  
 x   100%  جموع حؤالش ع   االس جؤا نسب  ع   االس جؤا  =  

العي   الصؤ                                     

   =16.7%  
 

 

حؤالش  يؤدل الشمول() –العي   الصؤ    = العي   األصل     
نسب  ع   االس جؤا  -% 100نسب  االس جؤا  =          

 =83.3%     

 

 

 معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان:


 



rg

ng co

wi

wiwi
fg

.  

 

 عدد الحاالت حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمول
 25,179 األسر المك مل 

  حاالت عدم االستجابة
 184 األسرل  سؤفرل

 2,655 ال أح  في الليب
 762 افض ال عؤون 

 131 لم ي وفر  علو ؤش
 1,316 أخرى 

  حاالت زيادة الشمول
 192 وح ل غير  وجودل
 1741 وح ل غير  أهول 

 32,160 (المجموع )حجم العينة الكلي
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 حيث أن

  wi:  سرل الو ن األولي قلل ال ع يل لألi. 
    g.فئ  ال ع يل حسب الممؤفظ  و نوع ال جمع : 
    fg  عؤ ل تع يل الو ن حسب الفئ  :g. 

ng
wi  جموع األو ان في الفئ  :g  

 cgo
wi

.
 و ان حؤالش  يؤدل  مول:  جموع أ

rg
wi و ان حؤالش االس جؤا :  جموع أ 
 (  اؤس   ا  المعؤدل  ال ؤل  'iwل ل فئ  وفي ال  ؤي  نمصل على الو ن ال  ؤ ي لالسرل )  fgيجؤد  ي م 

                        

fgiwiiw *'  
 

 مقارنة البيانات 2.4
ف راش  وفيهذا المع ؤا  رتبل اؤلم  ج اإلحصطططؤ ي  ، ال ج   ت أن ت وفر في اإلحصطططؤ اش سطططم  المصؤان   ع  صطططؤدا أخرى 

الى وجود  2021لعؤ  الربع   أ طططططططؤاش ن ؤ ج الل ؤنؤش وق    .تصو  على أسطططططططؤس المصؤان  ل مليالش      أخرى  فؤل ثير  ت ا
المشطططؤاك   نسطططب : الر  سططط  الهم الم  طططراش  2020ل ل ؤ لعؤ  ر الم ؤظ الربع  ت ؤسطططق و  اق   في الل ؤنؤش  صؤان   ع الل ؤنؤش 

 .والمس عمراش  وع د العؤ ليت في اسر يل  في الصوى العؤ ل   و ع ل الباؤل 
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لمراجعا  
 

  ،الس وي ؤاير س  الصوى العؤ ل  الفلساي   : ال صسلسل    .2021-2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  :
 .فلسايت –اا  هللا   .2015-2020
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باآلالف               : العدد
 العالقة بقوة العمل

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

Palestineفلسطين

201544.01,20656.01,5381002,74477.092923.02771001,2062015

201643.81,23556.21,5871002,82276.193923.92961001,2352016

201744.01,27656.01,6251002,90174.394925.73271001,2762017

201843.51,29656.51,6811002,97773.895626.23401001,2962018

201944.31,35755.71,7071003,06474.7101325.33441001,3572019

202040.91,29159.11,8621003,15374.195625.93351001,2912020

202143.41,40856.61,8381003,24673.6103626.43721001,4082021

West Bank الضفة الغربية 

201545.778354.39291001,71283.465316.61301007832015

201645.179254.9        963 1001,75582.565317.51391007922016

201745.682054.49791001,79981.667018.41501008202017

201845.984954.1     1,000 100     1,849 82.770217.31471008492018

201946.488153.6     1,019 100     1,900 85.475214.61291008812019

202044.486755.6     1,084 100     1,951 84.373015.71371008672020

202145.891854.2     1,085 100     2,003 84.577615.51421009182021

Gaza Strip  قطاع غزة 

201541.042359.06091001,03265.227634.81471004232015

201641.544358.56241001,06764.628635.41571004432016

201741.445658.66461001,10261.227938.81771004562017

201839.644760.4681100     1,128 56.925443.11931004472018

201940.947659.16881001,16454.926145.12151004762019

202035.342464.77781001,20253.422646.61981004242020

202139.449060.67531001,24353.126046.92301004902021

2021-2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 1جدول 
Table 1: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by Region and Labour Force Status, 2015-2021

Numbers in thousands 

المنطقة

Labour Force Status

Region

عمالةالمجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

In the Labour ForceOutside Labour ForceTotalEmploymentUnemployment

المجموعبطالة

Total

51
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unempl-

oyment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1560.42.437.210047.352.710015-24

34-2572.22.525.310088.811.210025-34

44-3584.61.613.810090.59.510035-44

54-4586.61.611.810082.018.010045-54

64-5586.41.212.410056.643.410055-64

65+93.10.76.210015.284.8100+65

 75.62.022.410068.931.1100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1533.61.964.51009.590.510015-24

34-2541.81.456.810028.171.910025-34

44-3572.40.826.810023.676.410035-44

54-4591.60.67.810017.582.510045-54

64-5596.90.03.11008.591.510055-64

65+97.20.02.81001.398.7100+65

55.91.242.910017.282.8100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1556.02.341.710028.871.210015-24

34-2565.22.232.610059.140.910025-34

44-3582.01.516.510057.142.910035-44

54-4587.51.411.110050.349.710045-54

64-5587.61.111.310033.166.910055-64

65+93.50.65.91007.892.2100+65

 71.71.926.410043.456.6100Totalالمجموع

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2021 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex, Age 

and Labour Force Status, 2021

52
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unempl-

oyment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1574.02.523.510052.547.510015-24

34-2586.32.211.510092.37.710025-34

44-3590.71.67.710094.15.910035-44

54-4591.11.77.210087.512.510045-54

64-5589.21.59.310065.234.810055-64

65+94.00.85.210020.080.0100+65

 85.62.012.410073.626.4100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1546.32.351.410010.090.010015-24

34-2558.61.440.010026.074.010025-34

44-3583.00.916.110024.076.010035-44

54-4595.30.83.910020.379.710045-54

64-5596.9-3.11009.490.610055-64

65+100.0-0.01001.998.1100+65

69.81.328.910017.282.8100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1569.82.427.810031.768.310015-24

34-2580.42.117.510060.139.910025-34

44-3589.11.59.410059.240.810035-44

54-4591.91.56.610054.645.410045-54

64-5590.21.38.510038.062.010055-64

65+94.60.74.710010.389.7100+65

 82.61.915.510045.854.2100Totalالمجموع

2021 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 Individuals Aged 15 Years and Above in the West Bank by 

Sex, Age and Labour Force Status, 2021

53
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment
Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

24-1532.82.265.010039.560.510015-24

34-2548.12.949.010083.416.610025-34

44-3573.41.724.910084.615.410035-44

54-4575.81.322.910071.228.810045-54

64-5577.50.222.310040.060.010055-64

65+87.6-12.41005.994.1100+65

 56.02.141.910061.238.8100Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1512.01.286.81008.991.110015-24

34-2521.61.576.910031.368.710025-34

44-3554.60.744.710022.977.110035-44

54-4579.7-20.310012.387.710045-54

64-5597.0-3.01006.693.410055-64

65+67.0-33.01000.399.7100+65

33.91.165.010017.382.7100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1529.12.068.910024.575.510015-24

34-2541.72.555.810057.642.410025-34

44-3569.31.529.210053.646.410035-44

54-4576.41.122.510042.058.010045-54

64-5580.10.219.710023.776.310055-64

65+86.3-13.71002.997.1100+65

 51.21.946.910039.460.6100Totalالمجموع

Sex and Ageالجنس والعمر 

 Labour Force Status

2021 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس والعمر والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 4 جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Gaza Strip by Sex, 

Age and Labour Force Status, 2021
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment
Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

076.02.321.710014.685.4100 

6-173.42.424.210063.736.31001-6

9-773.42.324.310066.233.81007-9

12-1075.52.122.410069.630.410010-12

13+77.61.720.710073.426.6100+13

75.62.022.410068.931.1100Totalالمجموع

Femalesإناث

094.2-5.81003.196.91000

6-194.21.44.41006.493.61001-6

9-785.50.414.11004.295.81007-9

12-1078.80.820.41004.695.410010-12

13+50.11.348.610040.959.1100+13

55.91.242.910017.282.8100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

082.91.415.71006.193.91000

6-174.92.322.810038.861.21001-6

9-773.92.223.910039.560.51007-9

12-1075.72.022.310037.962.110010-12

13+66.91.631.510056.143.9100+13

71.71.926.410043.456.6100Totalالمجموع

الجنس وعدد 
السنوات 
الدراسية

Sex and 

Years of  

Schooling   

 Labour Force Status

2021 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex, 

Years of Schooling and Labour Force Status, 2021
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment
Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

083.12.314.610013.686.41000

6-182.62.514.910066.733.31001-6

9-781.82.415.810071.728.31007-9

12-1085.72.012.310076.423.610010-12

13+89.11.69.310076.024.0100+13

85.62.012.410073.626.4100Totalالمجموع

Femalesإناث

097.2-2.81003.896.21000

6-196.01.62.41007.692.41001-6

9-791.30.48.31005.694.41007-9

12-1089.81.19.11005.894.210010-12

13+63.51.435.110038.961.1100+13

69.81.328.910017.282.8100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

089.51.39.21006.393.71000

6-183.92.413.710038.961.11001-6

9-782.32.315.410043.856.21007-9

12-1086.01.912.110043.456.610010-12

13+79.21.519.310055.644.4100+13

82.61.915.510045.854.2100Totalالمجموع

Sex and 

Years of  

Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

2021 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in the West Bank by 

Sex, Years of Schooling and Labour Force Status, 2021
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العالقة بقوة العمل
المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموعبطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة

Full 

Employment
Time Related 

Underemployment

Unemplo-

yment

TotalInside LFOutside LFTotal

Malesذكور

065.02.232.810016.683.41000

6-153.62.244.210058.241.81001-6

9-752.72.245.110055.744.31007-9

12-1052.22.245.610057.842.210010-12

13+61.42.036.610070.129.9100+13

56.02.141.910061.238.8100Totalالمجموع

Femalesإناث

078.1-21.91001.598.51000

6-177.7-22.31002.597.51001-6

9-756.0-44.01001.998.11007-9

12-1048.6-51.41003.097.010010-12

13+31.91.266.910043.956.1100+13

33.91.165.010017.382.7100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

067.51.830.71005.694.41000

6-154.12.243.710038.461.61001-6

9-752.82.145.110031.768.31007-9

12-1052.02.145.910029.370.710010-12

13+49.91.748.410056.943.1100+13

51.21.946.910039.460.6100Totalالمجموع

Sex and Years 

of  Schooling   

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

 Labour Force Status

2021 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 
Table 7: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Gaza Strip by Sex, 

Years of Schooling and Labour Force Status, 2021
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العالقة بقوة العمل والجنس        

مإذمإذمإذمإذمإذمإذمإذ
MFTMFTMFTMFTMFTMFTMFT

West Bankالضفة الغربية

 0.113.748.218.610010010075.913.345.424.186.754.6100100100Jenin-86.251.881.30.1جنين

90.978.087.61.11.21.28.020.811.210010010081.026.654.019.073.446.0100100100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

 79.166.475.78.03.56.812.930.117.510010010076.228.953.123.871.146.9100100100Tulkarmطولكرم

 86.369.782.71.71.51.712.028.815.610010010078.322.350.621.777.749.4100100100Nablusنابلس

89.265.385.22.82.82.88.031.912.010010010078.616.548.121.483.551.9100100100Qalqiliyaقلقيلية

84.170.781.70.90.90.915.028.417.410010010069.116.243.330.983.856.7100100100Salfitسلفيت

7.116.48.710010010068.914.942.031.185.158.0100100100Ramallah & Al-Bireh---92.983.691.3رام هللا والبيرة

0.511.919.313.610010010076.521.948.523.578.151.5100100100Jericho & AL Aghwar-87.480.785.90.7أريحا واألغوار

3.310.94.410010010062.010.435.838.089.664.2100100100Jerusalem---96.789.195.6القدس

 66.669.267.18.93.57.824.527.325.110010010075.220.848.924.879.251.1100100100Bethlehemبيت لحم

83.562.980.11.00.50.915.536.619.010010010076.515.947.223.584.152.8100100100Hebronالخليل

85.669.882.62.01.31.912.428.915.510010010073.617.245.826.482.854.2100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.335.252.138.110010010056.012.435.044.087.665.0100100100North Gaza-64.447.961.60.4شمال غزة

 58.236.253.90.60.30.641.263.545.510010010063.815.639.736.284.460.3100100100Gazaغزة

52.927.345.61.90.41.545.272.352.910010010058.622.340.041.477.760.0100100100Dier Al-Balahدير البلح

51.430.646.83.21.12.745.468.350.510010010060.018.439.940.081.660.1100100100Khan Yunisخانيونس

48.529.743.87.34.56.644.265.849.610010010067.521.644.232.578.455.8100100100Rafahرفح

56.033.951.22.11.11.941.965.046.910010010061.217.339.438.882.760.6100100100Totalالمجموع

75.655.971.72.01.21.922.442.926.410010010068.917.243.431.182.856.6100100100Palestineفلسطين

خارج القوى العاملةداخل القوى العاملةالمجموع
Full 

Employment

Time Related 

Underemployment

Unemployment

2021 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والعالقة بقوة العمل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 8جدول 
Table 8: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by Region, Governorate, Labour Force Status and Sex, 2021

TotalInside LFOutsideLFTotal

المجموع

 Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

بطالةعمالة ناقصة متصلة بالوقتعمالة تامة
Labour Force Status and Sex
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  2015201620172018201920202021Sex and  Ageالجنس والعمر

Malesذكور

24-1550.450.350.850.249.442.947.315-24

34-2588.388.889.788.290.384.988.825-34

44-3591.092.291.690.590.287.090.535-44

54-4584.985.384.981.581.878.382.045-54

55+40.038.638.738.342.139.040.755+

69.669.870.069.069.965.168.9Totalالمجموع

Femalesإناث

24-1510.410.711.21010.38.89.515-24

34-2528.427.929.129.530.126.428.125-34

44-3523.122.421.822.523.422.223.635-44

54-4519.517.916.816.718.516.317.545-54

55+7.65.55.36.16.15.55.455+

17.717.117.317.418.116.117.2Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24-1530.931.031.430.669.426.228.815-24

34-2558.858.859.859.340.756.259.125-34

44-3557.557.657.056.743.354.757.135-44

54-4553.152.651.850.050.048.050.345-54

55+23.221.521.521.878.222.022.955+

44.043.844.043.544.340.943.4Totalالمجموع

  2021-2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والعمر، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : 9جدول 
Table 9: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and 

Age, 2015- 2021
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الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

2015201620172018201920202021
Sex and Years 

of  Schooling  

Malesذكور

020.318.419.214.714.612.414.60

6-165.865.965.162.765.259.363.71-6

9-769.069.569.667.267.562.566.27-9

12-1070.670.671.370.971.066.069.610-12

13+73.373.373.272.873.769.773.413+

69.669.870.069.069.965.168.9Totalالمجموع

Femalesإناث

05.12.92.63.53.32.53.10

6-110.48.47.37.57.56.16.41-6

9-77.46.06.05.25.34.64.27-9

12-107.66.86.15.85.84.44.610-12

13+42.442.743.441.842.738.540.913+

17.717.117.317.418.116.117.2Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

08.76.56.76.25.94.96.10

6-140.039.738.937.439.235.538.81-6

9-741.841.842.040.741.037.739.57-9

12-1039.438.939.239.239.235.937.910-12

13+57.757.657.756.457.353.256.113+

44.043.844.043.544.340.943.4Totalالمجموع

2021-2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : 10جدول 

Table 10: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Sex and Years of  Schooling, 2015-2021
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

0--0.20.60.83.30.30

6-16.04.810.612.114.824.08.21-6

9-723.015.818.721.424.028.219.57-9

12-1051.640.535.337.927.924.340.410-12

13+19.438.935.228.032.520.231.613+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0--0.31.66.124.50.60

6-10.10.52.27.918.940.22.61-6

9-71.51.05.411.512.114.73.97-9

12-1010.96.711.918.118.110.710.510-12

13+87.591.880.260.944.89.982.413+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0-0.10.20.81.45.30.30

6-15.13.88.911.415.325.57.11-6

9-719.612.316.019.722.527.016.47-9

12-1045.032.630.434.526.723.034.510-12

13+30.351.244.533.634.119.241.713+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

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

Labour Force in Palestine by Sex, Years of Schooling and Age, 2021

2021 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 11جدول 

Age

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

 Total

Malesذكور

0-0.10.10.50.83.90.20

6-15.64.711.112.614.526.18.51-6

9-724.616.620.322.824.429.220.97-9

12-1054.042.638.040.031.023.742.610-12

13+15.836.030.524.129.317.127.813+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0--0.42.16.126.80.90

6-1-0.73.010.023.437.83.81-6

9-72.21.27.113.812.716.15.37-9

12-1013.07.115.020.118.98.612.510-12

13+84.891.074.554.038.910.777.513+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0-0.10.10.81.46.10.40

6-14.73.89.512.115.627.27.61-6

9-721.213.317.721.222.927.918.07-9

12-1047.735.233.336.429.522.237.010-12

13+26.447.639.429.530.616.637.013+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد 
السنوات الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

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

the Labour Force in the West Bank by Sex, Years of Schooling and Age, 2021

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات 15التوزيع النسبي لألفراد : 12جدول 
2021الدراسية والعمر، 

Age

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

 Total

Malesذكور

0-0.20.30.90.7-0.30

6-16.94.99.811.015.610.67.71-6

9-719.814.515.818.022.822.116.87-9

12-1046.936.930.332.818.128.336.110-12

13+26.443.543.837.342.839.039.113+

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0-0.10.2-6.3-0.30

6-10.30.20.71.26.866.90.71-6

9-70.50.72.74.310.4-1.77-9

12-107.46.36.711.815.733.17.310-12

13+91.892.789.782.760.80.090.013+

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0-0.20.30.71.5-0.30

6-15.73.77.99.514.414.06.21-6

9-716.410.812.916.021.120.813.57-9

12-1039.928.625.229.817.828.629.810-12

13+38.056.753.744.045.236.650.213+

100100100100100100100Totalالمجموع

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية 15التوزيع النسبي لألفراد : 13جدول 
2021والعمر، 

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

the Labour Force in Gaza Strip by Sex, Years of Schooling and Age, 2021

Age

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

 Total

Malesذكور

94.037.62.71.00.80.334.2Never Marriedلم يتزوج أبدًا

5.961.896.198.098.595.965.1Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.10.61.21.00.73.80.7Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

86.339.616.314.412.912.738.0Never Marriedلم يتزوج أبدًا

13.257.477.875.867.170.457.2Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.53.05.99.820.016.94.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

92.838.15.53.32.31.534.9Never Marriedلم يتزوج أبدًا

7.060.792.394.294.693.563.6Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.21.22.22.53.15.01.5Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

95.039.83.41.31.00.434.8Never Marriedلم يتزوج أبدًا

4.959.695.197.898.396.064.4Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.10.61.50.90.73.60.8Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

89.440.217.115.213.713.938.2Never Marriedلم يتزوج أبدًا

9.756.576.676.564.870.756.6Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.93.36.38.321.515.45.2Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

94.139.96.23.92.61.735.4Never Marriedلم يتزوج أبدًا

5.758.991.393.994.293.663.0Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.21.22.52.23.24.71.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

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

2021 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 14جدول 

 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 15جدول 
2021

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

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

Labour Force in the West Bank by Sex, Marital Status and Age, 2021

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

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

Labour Force in Palestine by Sex, Marital Status and Age, 2021

Age

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

Age
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العمر
المجموع

 Total

Malesذكور

33.0Never Married--92.134.11.30.2لم يتزوج أبدًا

7.865.398.198.799.694.766.4Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.10.60.61.10.45.30.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

37.7Never Married-81.039.015.012.010.7لم يتزوج أبدًا

19.058.379.673.573.366.958.1Currently Marriedمتزوج حاليًا

2.75.414.516.033.14.2Other-أخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

34.0Never Married-90.135.44.21.91.5لم يتزوج أبدًا

9.863.494.195.095.993.064.6Currently Marriedمتزوج حاليًا

0.11.21.73.12.67.01.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Marital Statusالجنس والحالة الزواجية

2021 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة حسب الجنس والحالة الزواجية والعمر، 15التوزيع النسبي لألفراد : 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above Participants in the 

Labour Force in Gaza Strip by Sex, Marital Status and Age, 2021

Age

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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2015201620172018201920202021Sex and Governorateالجنس والمحافظة

Malesذكور

74.074.876.077.977.076.975.9Jeninجنين

75.675.376.078.179.775.681.0Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

72.569.271.971.472.568.776.2Tulkarmطولكرم

77.076.177.477.479.177.478.3Nablusنابلس

79.479.878.876.276.576.678.6Qalqiliyaقلقيلية

71.771.369.073.072.471.569.1Salfitسلفيت

71.067.268.070.572.765.968.9Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

68.465.469.670.171.773.676.5Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

52.053.055.856.660.461.862.0Jerusalemالقدس

71.074.775.774.475.470.175.2Bethlehemبيت لحم

76.777.576.977.479.273.276.5Hebronالخليل

72.572.473.273.774.471.273.6Totalالمجموع

Femalesاناث

20.919.620.920.816.416.113.3Jeninجنين

21.819.921.423.125.021.426.6Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

22.218.917.718.418.120.328.9Tulkarmطولكرم

21.419.019.120.320.519.922.3Nablusنابلس

20.422.618.619.218.818.316.5Qalqiliyaقلقيلية

20.715.216.317.111.213.816.2Salfitسلفيت

19.818.514.011.516.616.914.9Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

17.714.218.620.119.322.121.9Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

6.06.56.79.512.210.510.4Jerusalemالقدس

20.719.621.321.522.219.020.8Bethlehemبيت لحم

17.517.118.718.317.417.115.9Hebronالخليل

18.717.517.517.617.416.817.2Totalالمجموع

2021-2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : 17   جدول 
Table 17: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by Sex and 

Governorate, 2015-2021
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2015201620172018201920202021Sex and Governorateالجنس والمحافظة

Both Sexesكال الجنسين

48.347.849.050.247.747.145.4Jeninجنين

49.048.449.251.553.149.154.0Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

47.643.845.145.345.845.253.1Tulkarmطولكرم

48.847.548.749.450.649.150.6Nablusنابلس

51.452.850.749.349.048.448.1Qalqiliyaقلقيلية

47.345.343.445.442.644.143.3Salfitسلفيت

45.843.341.340.944.441.742.0Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

42.739.443.945.244.946.948.5Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

28.429.630.131.835.835.935.8Jerusalemالقدس

46.747.649.348.649.845.848.9Bethlehemبيت لحم

48.048.148.749.149.145.647.2Hebronالخليل

46.045.445.846.146.444.445.8Totalالمجموع

2021-2015 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 Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Sex and Governorate, 2015-2021
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  2015201620172018201920202021Sex and Governorateالجنس والمحافظة

Malesذكور

64.864.264.862.262.751.056.0North Gazaشمال غزة

66.366.765.262.665.059.263.8Gazaغزة

55.760.960.956.558.253.258.6Dier Al-Balahدير البلح

64.865.265.659.055.748.360.0Khan Yunisخانيونس

75.272.868.968.269.765.267.5Rafahرفح

 70.369.668.967.862.355.261.2Totalالمجموع

Femalesإناث

14.315.616.416.917.113.112.4North Gazaشمال غزة

15.515.116.315.617.113.515.6Gazaغزة

18.521.022.221.324.919.722.3Dier Al-Balahدير البلح

17.216.416.217.019.313.218.4Khan Yunisخانيونس

20.420.819.219.221.219.421.6Rafahرفح

 20.022.221.925.719.215.017.3Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

39.940.140.939.740.532.535.0North Gazaشمال غزة

40.940.840.639.441.436.339.7Gazaغزة

37.641.341.538.641.136.140.0Dier Al-Balahدير البلح

41.041.241.838.437.731.439.9Khan Yunisخانيونس

47.846.943.943.645.242.244.2Rafahرفح

 45.346.145.546.940.935.339.4Totalالمجموع

Palestineفلسطين

71.771.371.671.569.965.168.9Malesذكور

19.219.319.220.718.116.117.2Femalesإناث

45.845.745.746.444.340.943.4Both Sexesكال الجنسين

2021-2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد : (تابع) 17جدول 
Table 17 (Cont.): Labour Force Participation Rate of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Sex and Governorate, 2015-2021
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2015201620172018201920202021Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Malesذكور

13.615.513.716.817.314.713.7Jeninجنين

15.314.917.613.67.410.08.0Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

13.112.613.114.78.211.312.9Tulkarmطولكرم

12.711.716.113.312.114.112.0Nablusنابلس

10.810.17.22.84.18.48.0Qalqiliyaقلقيلية

11.313.714.317.116.718.015.0Salfitسلفيت

16.614.315.114.27.38.97.1Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

12.28.611.214.59.413.011.9Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

11.414.99.88.54.35.13.3Jerusalemالقدس

11.117.717.017.621.124.324.5Bethlehemبيت لحم

18.018.218.917.114.815.815.5Hebronالخليل

14.515.115.414.612.113.212.4Totalالمجموع

Femalesاناث

23.733.538.037.241.246.948.2Jeninجنين

24.928.134.637.723.721.120.8Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

30.431.128.631.530.922.930.1Tulkarmطولكرم

29.730.331.926.225.827.428.8Nablusنابلس

21.823.825.627.621.830.831.9Qalqiliyaقلقيلية

26.921.821.924.514.632.328.4Salfitسلفيت

25.520.316.618.818.913.116.4Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

22.314.925.231.722.719.519.3Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

24.312.716.521.318.414.310.9Jerusalemالقدس

19.624.026.425.929.128.727.3Bethlehemبيت لحم

23.532.838.432.824.931.236.6Hebronالخليل

25.128.031.229.325.827.028.9Totalالمجموع

2021-2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد : 18جدول 

Table 18: Unemployment Rate Among Labour Force Participants of Individuals Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Sex and Governorate, 2015-2021
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2015201620172018201920202021Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Both Sexesكال الجنسين

15.819.118.820.921.320.118.6Jeninجنين

17.417.521.218.911.112.411.2Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

17.116.716.118.012.713.817.5Tulkarmطولكرم

16.515.419.215.914.816.815.6Nablusنابلس

12.912.910.37.47.412.512.0Qalqiliyaقلقيلية

14.615.015.718.516.420.117.4Salfitسلفيت

18.515.515.414.99.59.88.7Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

14.49.814.218.312.314.613.6Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

12.814.610.610.56.86.54.4Jerusalemالقدس

13.019.018.919.422.925.225.1Bethlehemبيت لحم

19.020.722.519.916.518.619.0Hebronالخليل

16.617.518.417.314.615.715.5Totalالمجموع

2021-2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  : (تابع) 18جدول 
              Table 18 (Cont.): Unemployment Rate Among Labour Force Participants of Individuals Aged 

15 Years and Above in Palestine by Sex and Governorate, 2015-2021
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2015201620172018201920202021Sex and Governorateالجنس والمحافظة 

Malesذكور

34.434.729.467.437.635.935.2North Gazaغزة شمال

26.224.229.764.436.241.641.2Gazaغزة

32.230.837.857.644.047.445.2Dier Al-Balahالبلح دير

32.635.836.759.643.341.445.4Khan Yunisخانيونس

32.933.135.757.142.146.744.2Rafahرفح

 30.730.632.837.839.542.141.9Totalالمجموع

Femalesاناث

54.256.757.663.460.648.852.1North Gazaغزة شمال

53.353.765.063.559.466.763.5Gazaغزة

44.549.859.660.568.666.672.3Dier Al-Balahالبلح دير

48.854.361.963.766.864.868.3Khan Yunisخانيونس

53.258.859.558.766.167.965.8Rafahرفح

 51.154.461.362.363.763.665.0Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

37.938.935.039.242.338.438.1North Gazaغزة شمال

31.429.636.841.140.946.345.5Gazaغزة

35.235.643.747.551.752.752.9Dier Al-Balahالبلح دير

36.039.441.445.449.246.150.5Khan Yunisخانيونس

37.238.841.046.447.851.649.6Rafahرفح

 34.835.438.843.145.146.646.9Totalالمجموع

Palestineفلسطين

20.220.621.522.421.322.522.4Malesذكور

34.338.042.841.941.240.142.9Femalesإناث

23.023.925.726.225.325.926.4Both Sexesكال الجنسين

2021-2015 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، 15معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد  : (تابع) 18جدول 

Table 18 (Cont.): Unemployment Rate Among labour Force Participants of Individuals Aged 15 Years 

and Above in Palestine by Sex and Governorate, 2015-2021
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SexالجنسSexالجنس

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

71.418.345.512.930.316.3Refugeeالجئ

74.316.845.912.328.415.2Non-Refugeeغير الجئ

73.617.245.812.428.915.5Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

60.219.339.842.562.847.4Refugeeالجئ

62.913.638.740.870.646.0Non-Refugeeغير الجئ

61.217.339.441.965.046.9Totalالمجموع

 Palestineفلسطين

64.518.941.929.951.034.6Refugeeالجئ

71.716.144.317.938.521.3Non-Refugeeغير الجئ

68.917.243.422.442.926.4Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

73.316.945.412.126.015.0Urbanحضر

74.717.847.012.330.115.6Ruralريف

Camps 72.318.245.717.834.621.1مخيمات

73.617.245.812.428.915.5Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

61.416.939.441.265.546.4Urbanحضر

Camps 59.919.539.446.162.250.1مخيمات

61.217.339.441.965.046.9Totalالمجموع

 Palestineفلسطين

68.216.942.823.444.227.4Urbanحضر

74.717.847.012.330.115.6Ruralريف

Camps 64.519.041.734.452.738.6مخيمات

68.917.243.422.442.926.4Totalالمجموع

 سنة فأكثر في فلسطين حسب 15نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد : 19جدول 
2021المنطقة وحالة اللجوء ونوع التجمع والجنس، 

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

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

Type of locality and Sex, 2021

   Region and Type of locality المنطقة ونوع التجمع 

 /Region, Refugee Statusنوع التجمع/ المنطقة وحالة اللجوء

Type of locality

معدل البطالةنسبة المشاركة في القوى العاملة

  Region and Refugee Statusالمنطقة وحالة اللجوء 

Labour Force  Participation RateUnemployment Rate
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Males ذكور

المجموعإسرائيل والمستعمراتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستعمراتقطاع غزةالضفة الغربيةالمجموعإسرائيل والمستعمراتقطاع غزةالضفة الغربية
West 

Bank 

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest Bank Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

TotalWest Bank Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements 

Total

20152015

16.4100West Bank-0.910083.6-19.710099.1-80.3الضفة الغربية

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

55.930.413.710072.926.40.710058.829.711.5100Palestineفلسطين

20162016

16.9100West Bank-0.710083.1-20.110099.3-79.9الضفة الغربية

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

55.131.013.910071.727.80.510057.730.511.8100Palestineفلسطين

20172017

18.4100West Bank-1.910081.6-21.510098.1-78.5الضفة الغربية

100Gaza Strip-1000.199.9-1000.399.7-0.199.9قطاع غزة

55.030.015.010072.526.11.410057.629.413.0100Palestineفلسطين

20182018

18.2100West Bank-1.110081.8-21.410098.9-78.6الضفة الغربية

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

57.426.915.710074.524.70.810060.126.613.3100Palestineفلسطين

20192019

17.8100West Bank-0.810082.2-21.010099.2-79.0الضفة الغربية

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

58.426.015.610074.325.10.610061.025.813.2100Palestineفلسطين

20202020

17.1100West Bank-1.410082.9-20.210098.6-79.8الضفة الغربية

1000.199.80.1100Gaza Strip-100.0-0.199.80.1100قطاع غزة

60.724.015.310077.221.71.110063.223.713.1100Palestineفلسطين

20212021

18.8100West Bank-1.410081.2-21.910098.6-78.1الضفة الغربية

99.90.1100Gaza Strip-100-100.0-99.90.1100-قطاع غزة

58.325.316.410075.223.71.110060.825.114.1100Palestineفلسطين

Both Sexes كال الجنسين

2021-2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين  : 20جدول 
Table 20 : Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by Region, Sex and Place of Work, 2015-

2021

السنوات والمنطقة

Sex and Place of Work الجنس ومكان العمل

Years and Region

Femalesإناث
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  2015201620172018201920202021Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي 

Malesذكور

7.87.16.56.25.96.56.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.313.713.513.813.313.513.5Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

18.319.320.020.920.622.022.0Constructionالبناء والتشييد

22.622.623.323.624.723.923.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

6.87.17.36.96.66.56.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

31.230.229.428.628.927.627.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

13.19.07.76.86.77.77.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

10.810.910.79.06.96.66.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.50.60.90.30.50.30.3Constructionالبناء والتشييد

11.111.911.911.011.110.310.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

1.11.92.42.21.71.81.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

63.465.766.470.773.173.373.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

8.77.46.76.36.16.76.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

12.913.213.113.012.312.412.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

15.216.317.217.717.418.818.8Constructionالبناء والتشييد

20.620.921.621.722.621.821.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.96.36.56.25.85.85.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

36.735.934.935.135.834.534.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

2021-2015 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 15التوزيع النسبي للعاملين : 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine 

by Sex and Economic Activity, 2015-2021
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مكان العمل
المجموعإسرائيل والمستعمراتغزة قطاعالغربية الضفة

West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

6.46.96.26.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.76.512.813.5Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

18.04.463.922.0Constructionالبناء والتشييد

27.723.311.223.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

6.310.01.66.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

24.948.94.327.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

9.61.123.17.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

7.14.520.36.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

2.20.3Construction-0.4البناء والتشييد

12.43.86.810.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

2.01.00.71.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

68.589.646.973.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

7.06.06.46.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

14.96.312.912.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

14.73.863.218.8Constructionالبناء والتشييد

24.820.511.221.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.58.71.55.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.154.74.834.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Place of Work

Sex and Economic Activity   الجنس والنشاط االقتصادي

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

Palestine by Sex, Economic Activity and Place of Work, 2021

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 22جدول 
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مكان العمل
المجموعإسرائيل والمستعمراتغزة قطاعالغربية الضفة

West BankGaza StripIsrael and 

Settlements

Total

Malesذكور

6.40.06.26.4Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

16.70.012.815.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

18.00.063.928.0Constructionالبناء والتشييد

27.70.011.224.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

6.30.01.65.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

24.90.04.320.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Femalesإناث

9.60.023.19.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

7.10.020.37.3Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.40.02.20.5Constructionالبناء والتشييد

12.40.06.812.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

2.00.00.72.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

68.50.046.968.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

7.00.06.46.9Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

14.90.012.914.5Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

14.70.063.223.8Constructionالبناء والتشييد

24.80.011.222.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.50.01.54.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.10.04.827.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1000.0100100Totalالمجموع

Sexالجنس

المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotal

6.91.16.0الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

6.64.56.3التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

4.40.03.8البناء والتشييد

23.33.820.5التجارة والمطاعم والفنادق

10.01.08.7النقل والتخزين واالتصاالت

48.889.654.7الخدمات والفروع األخرى

100.0100.0100.0المجموع

Place of Work

  Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي 

2021 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from the 

West Bank by  Sex, Economic Activity and Place of Work, 2021

النشاط االقتصادي 

 2020 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 24جدول 
Table 24: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza 

Strip by Economic Activity and Sex, 2020

Economic Activity  

Agriculture, Hunting & Fishing

Total

Mining, Quarrying & Manufacturing

Construction

Commerce, Hotels & Restaurants

Transportation, Storage & Communication

Services & Other Branches
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المجموعإسرائيل والمستعمراتقطاع غزةالغربية الضفة
West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

00.30.30.10.30

6-17.87.410.08.01-6

9-719.215.923.219.07-9

12-1041.133.748.240.410-12

13+31.642.718.532.3+13

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

01.20.60.91.00

6-15.11.515.34.41-6

9-76.62.721.05.97-9

12-1015.710.144.114.710-12

13+71.485.118.774.1+13

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.50.40.10.40

6-17.36.610.07.51-6

9-716.914.023.217.07-9

12-1036.330.348.236.510-12

13+39.048.718.538.6+13

100100100100Totalالمجموع

Sex and Years of Schooling الجنس وعدد السنوات الدراسية

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 25جدول 
Table 25: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine 

by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2021

Place of Workمكان العمل
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المجموعإسرائيل والمستعمراتقطاع غزةالغربية الضفة
West Bank Gaza StripIsrael and SettlementsTotal

Malesذكور

00.30.00.10.20

6-17.80.010.08.31-6

9-719.20.023.220.17-9

12-1041.10.048.242.710-12

13+31.60.018.528.7+13

1000.0100100Totalالمجموع

Femalesإناث

01.20.00.91.20

6-15.10.015.35.31-6

9-76.60.021.06.87-9

12-1015.70.044.116.110-12

13+71.40.018.770.6+13

1000.0100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

00.50.00.10.40

6-17.30.010.07.81-6

9-716.90.023.218.07-9

12-1036.30.048.238.610-12

13+39.00.018.535.2+13

1000.0100100Totalالمجموع

Sexالجنس

المجموعإناثذكور
MalesFemalesTotal

00.30.60.4

6-17.41.56.6

9-715.92.714.0

12-1033.710.130.3

13+42.685.248.7

100100100المجموع

+13

Total

الجنس وعدد السنوات 
الدراسية

Sex and Years of 

Schooling

2021 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

the West Bank by Sex, Years of Schooling and Place of Work, 2021

Place of Workمكان العمل

2021 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب عدد السنوات الدراسية والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Gaza Strip by Years of Schooling and Sex, 2021

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

0

1-6

7-9

10-12
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الجنس
المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

West Bankالضفة الغربية

8.12.57.2Employerصاحب عمل

19.511.618.3Self Employedيعمل لحسابه

68.474.969.4Wage Employeeمستخدم بأجر

4.011.05.1Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

3.30.82.9Employerصاحب عمل

15.311.714.8Self Employedيعمل لحسابه

79.586.680.5Wage Employeeمستخدم بأجر

1.90.91.8Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

6.92.16.1Employerصاحب عمل

18.511.617.4Self Employedيعمل لحسابه

71.277.672.2Wage Employeeمستخدم بأجر

3.48.74.3Unpaid Family Memberعضو أسرة بدون أجر

100100100Totalالمجموع

المنطقة والحالة العملية
Sex

Region and Employment Status 

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والحالة العملية والجنس، 15التوزيع النسبي للعاملين : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above 

from Palestine by Region, Employment Status and Sex, 2021
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مكان العمل
المجموع إسرائيلغزة قطاع الضفة
West 

Bank

Gaza 

Strip

Israel and 

Settlements

Total

Malesذكور

3.72.11.22.9Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

21.031.82.320.7Professionals, Technicians, Associates & Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

19.825.95.319.0Service & Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

4.02.00.63.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

21.711.044.722.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

11.710.27.310.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

18.117.038.621.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

4.2Legislators, Senior Officials & Managers-4.73.1المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

62.479.417.566.0Professionals, Technicians, Associates & Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

14.18.07.712.6Service & Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

6.20.60.04.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

4.04.89.84.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

2.10.313.01.8Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

6.53.852.06.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

3.92.31.23.1Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

28.838.72.527.5Professionals, Technicians, Associates & Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

18.723.35.318.0Service & Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

4.41.80.63.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

18.410.144.319.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

9.98.87.49.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

15.915.038.719.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة ومكان العمل، 15التوزيع النسبي للعاملين : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine 

by Sex, Occupation and Place of Work, 2021

  Sex and Occupationالجنس والمهنة 

Place of Work
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 الزراعة والصيد
 والحراجة وصيد

 التعدين والمحاجر
والصناعة التحويلية

البناء والتشييد
 التجارة والمطاعم

والفنادق
 النقل والتخزين
واالتصاالت

 الخدمات
والفروع األخرى

المجموع

Agriculture, 

Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturing

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services 

& Other 

Branches

Total

Malesذكور

9.213.128.721.85.521.7100Jeninجنين

27.28.919.315.83.825.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

8.914.120.523.84.827.9100Tulkarmطولكرم

6.417.121.927.75.521.4100Nablusنابلس

9.115.526.722.13.822.8100Qalqiliyaقلقيلية

2.430.228.414.46.917.7100Salfitسلفيت

5.714.329.424.55.021.1100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

26.617.38.317.16.124.6100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

1.812.325.631.78.919.7100Jerusalemالقدس

3.119.033.518.34.821.3100Bethlehemبيت لحم

4.417.935.123.03.715.9100Hebronالخليل

6.415.828.024.15.320.4100Totalالمجموع

Femalesاناث

79.9100Jenin-10.1-3.46.6جنين

13.61.552.3100Tubas & Northern Valleys-23.98.7طوباس واألغوار الشمالية

7.914.40.718.32.556.2100Tulkarmطولكرم

15.45.70.715.42.060.8100Nablusنابلس

60.0100Qalqiliya-11.3-15.113.6قلقيلية

1.514.50.419.83.660.2100Salfitسلفيت

10.53.871.7100Ramallah & Al-Bireh-9.34.7رام هللا والبيرة

10.83.145.0100Jericho & AL Aghwar-27.014.1أريحا واألغوار

2.85.02.110.11.878.2100Jerusalemالقدس

12.73.176.6100Bethlehem-2.74.9بيت لحم

8.51.074.3100Hebron-10.55.7الخليل

9.77.30.512.42.068.1100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

8.712.526.120.75.027.0100Jeninجنين

26.58.915.115.33.330.9100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

8.714.216.022.64.334.2100Tulkarmطولكرم

8.015.018.025.54.928.6100Nablusنابلس

9.915.223.220.73.327.7100Qalqiliyaقلقيلية

2.227.724.015.26.424.5100Salfitسلفيت

6.312.824.722.34.829.1100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

26.716.66.515.75.429.1100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

1.911.322.428.77.927.8100Jerusalemالقدس

3.016.226.817.24.432.4100Bethlehemبيت لحم

5.216.330.621.13.423.4100Hebronالخليل

6.914.523.822.34.827.7100Totalالمجموع

النشاط االقتصادي

Sex and Governorateالجنس والمحافظة

2021،  سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمحافظة والنشاط االقتصادي15التوزيع النسبي للعاملين : 30جدول 
Table 30: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from the West Bank by 

Sex, Governorate and Economic Activity,  2021

Economic Activity
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 الزراعة والصيد
والحراجة وصيد األسماك

 التعدين والمحاجر
والصناعة التحويلية

 البناء
والتشييد

 التجارة والمطاعم
والفنادق

 النقل والتخزين
واالتصاالت

 الخدمات
والفروع األخرى

المجموع

Agriculture, 

Hunting & 

Fishing

Mining, 

Quarrying & 

Manufacturing

Cons-

truction

Commerce, 

Hotels & 

Restaurants

Transportation, 

Storage & 

Communication

Services & 

Other 

Branches

Total

Malesذكور

4.66.85.522.114.746.3100North Gazaشمال غزة

2.58.74.027.59.647.7100Gazaغزة

6.54.54.117.37.660.0100Dier Al-Balahدير البلح

11.43.75.622.58.748.1100Khan Yunisخانيونس

16.66.32.620.77.846.0100Rafahرفح

6.96.64.423.310.048.8100Totalالمجموع

Femalesاناث

3.50.585.2100North Gaza-0.610.2شمال غزة

7.01.588.5100Gaza-3.0-غزة

95.5100Dier Al-Balah-1.0-0.43.1دير البلح

2.50.693.1100Khan Yunis-0.73.1خانيونس

1.51.787.6100Rafah-5.24.0رفح

3.81.089.6100Total-1.14.5المجموع

Both Sexesكال الجنسين

4.17.24.819.612.851.5100North Gazaشمال غزة

2.28.03.524.88.652.9100Gazaغزة

5.54.23.414.66.465.9100Dier Al-Balahدير البلح

9.93.64.819.67.554.6100Khan Yunisخانيونس

14.65.92.217.56.853.0100Rafahرفح

6.06.33.820.58.754.7100Totalالمجموع

Sex and 

Governorate

  2021 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمحافظة والنشاط االقتصادي، 15التوزيع النسبي للعاملين : 31جدول 

Table 31: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza 

Strip by Sex, Governorate and Economic Activity, 2021

الجنس 

والمحافظة

Economic Activity النشاط االقتصادي
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المجموع
Total

Malesذكور

31.512.09.15.94.16.5Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

6.713.317.316.27.913.5Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

20.026.727.826.312.222.0Constructionالبناء والتشييد

25.126.424.126.719.623.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.47.86.66.85.86.5Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

9.313.815.118.150.427.6Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

65.335.031.115.02.07.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

7.719.319.215.43.26.6Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.50.30.40.30.3Construction-البناء والتشييد

14.517.521.019.47.210.3Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

1.52.01.8Transportation, Storage & Communication-0.8-النقل والتخزين واالتصاالت

12.526.928.448.385.373.3Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

45.714.010.36.53.56.7Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

7.113.817.416.26.512.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

11.624.426.324.78.718.8Constructionالبناء والتشييد

20.725.623.926.216.021.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

4.37.26.26.44.75.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

10.615.015.920.060.634.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Sex and Economic Activity  الجنس والنشاط االقتصادي

 2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 32جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by 

Sex, Economic Activity and Years of Schooling, 2021

06-19-712-1013+

Years of Schooling
عدد السنوات الدراسية
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المجموع
Total

Malesذكور

0.01.21.02.15.52.9Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

3.84.24.89.148.720.7Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

27.417.715.521.917.519.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

20.75.74.52.51.83.0Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

15.526.429.528.211.122.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

8.512.613.112.76.010.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

24.132.231.623.59.421.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.00.00.02.05.34.2Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.00.25.818.884.966.0Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

14.519.330.735.76.212.6Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

54.626.621.39.00.74.8Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

13.48.214.711.71.64.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.09.06.55.30.31.8Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

16.536.721.017.51.06.4Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

0.01.11.02.15.53.1Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

2.23.84.99.759.327.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

22.017.816.322.814.218.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

35.07.65.42.91.43.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

14.724.828.727.28.319.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.312.312.712.34.39.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

20.832.631.023.07.019.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

  Sex and Occupationالجنس والمهنة

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 33جدول 
Table 33: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by Sex, 

Occupation and Years of Schooling, 2021

06-19-712-1013+

عدد السنوات الدراسية
Years of Schooling
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المجموع
Total

West Bankالضفة الغربية

0.01.11.22.46.13.4Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

2.92.83.48.056.523.8الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

20.415.713.620.313.216.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

46.48.76.03.01.73.7Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

10.327.530.830.910.223.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.711.513.211.64.79.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

14.332.731.823.87.620.3Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.01.10.30.64.12.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

0.07.510.516.365.238.7الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

26.825.126.732.116.523.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

3.63.02.40.81.8Skilled Agricultural & Fishery Workers-العمال المهرة في الزراعة والصيد

28.015.320.613.54.110.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.214.910.915.03.68.8Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

41.032.528.020.15.715.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

0.01.11.02.15.53.1Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

2.23.84.99.759.327.5الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

22.017.816.322.814.218.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

35.07.65.42.91.43.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

14.724.828.727.28.319.9Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.312.312.712.34.39.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

20.832.631.023.07.019.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Region and Occupation  

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine by 

Region, Occupation and Years of Schooling, 2021

المنطقة والمهنة 
06-19-712-1013+

عدد السنوات الدراسية
Years of Schooling
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المجموع
Total

Malesذكور

1.21.22.56.23.2Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

5.73.13.37.244.716.9الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

24.015.512.519.315.816.6Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

31.06.45.02.62.13.3Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

13.529.832.032.314.126.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

10.011.713.612.06.610.7Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

15.832.332.424.110.522.5Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

2.16.04.6Legislators, Senior Officials & Managers---المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

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

Clerks

16.718.330.535.27.214.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

62.628.523.110.00.96.1Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

6.97.212.810.11.54.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

1.19.87.35.70.52.3Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

12.736.021.218.51.17.1Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.11.22.46.13.4Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

2.92.83.48.056.523.8الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians, Associates and 

Clerks

20.415.713.620.313.216.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

46.48.76.03.01.73.7Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

10.327.530.830.910.223.2Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.711.513.211.64.79.4Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

14.332.731.823.87.620.3Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2021 سنة فأكثر من الضفة الغربية حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 35جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from the West Bank 

by Sex, Occupation and Years of Schooling, 2021

  Sex and Occupationالجنس والمهنة 

06-19-712-1013+

عدد السنوات الدراسية
Years of Schooling
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المجموع
Total

Malesذكور

1.20.30.64.22.1Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

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

Clerks

34.224.926.631.820.925.8Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

3.52.92.31.12.0Skilled Agricultural & Fishery Workers-العمال المهرة في الزراعة والصيد

19.715.120.313.24.911.0Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.415.411.315.64.810.2Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

40.732.228.120.57.317.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

1.53.53.1Legislators, Senior Officials & Managers---المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

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

Clerks

31.032.738.13.38.0Service and Sales Workers-عمال الخدمات والباعة في األسواق

0.6Skilled Agricultural & Fishery Workers-5.16.03.7-العمال المهرة في الزراعة والصيد

57.920.131.019.61.64.8Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

0.3Plant & Machine Operators & Assemblers-3.4---مشغلو اآلالت ومجمعوها

42.143.818.812.81.23.8Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

1.10.30.64.12.3Legislators, Senior Officials & Managers-المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

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

Clerks

26.825.126.732.116.523.3Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

3.63.02.40.81.8Skilled Agricultural & Fishery Workers-العمال المهرة في الزراعة والصيد

28.015.320.613.54.110.1Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

4.214.910.915.03.68.8Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

41.032.528.020.15.715.0Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100100100Totalالمجموع

2021 سنة فأكثر من قطاع غزة حسب الجنس والمهنة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 36جدول 
Table 36: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Gaza Strip by Sex, 

Occupation and Years of Schooling, 2021

  Region and Occupationالمنطقة والمهنة 

06-19-712-1013+

Years of Schooling

عدد السنوات الدراسية
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المجموع
Total

West Bankالضفة الغربية

0.36.615.043.234.9100Jeninجنين 

1.29.819.530.539.0100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

0.15.915.631.946.5100Tulkarmطولكرم 

0.97.018.636.237.3100Nablusنابلس 

0.57.418.939.633.6100Qalqiliyaقلقيلية

0.36.815.838.638.5100Salfitسلفيت

0.25.617.138.139.0100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

1.015.927.234.821.1100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

0.18.720.745.325.2100Jerusalemالقدس

0.27.215.136.441.1100Bethlehemبيت لحم 

0.39.418.938.333.1100Hebronالخليل

0.47.818.038.635.2100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

0.99.314.230.045.6100North Gazaشمال غزة

0.46.215.430.647.4100Gazaغزة

3.012.526.158.4100Dier Al-Balah-دير البلح

0.27.411.934.446.1100Khan Yunisخانيونس

0.15.814.328.851.0100Rafahرفح

0.46.614.030.348.7100Totalالمجموع

0.47.517.036.538.6100Palestineفلسطين

Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وعدد السنوات الدراسية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 37جدول 
Table 37: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Region, Governorate and Years of Schooling, 2021

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

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

Member

Total

West Bankالضفة الغربية

4.724.965.84.6100Jeninجنين 

5.722.558.313.5100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

7.319.568.74.5100Tulkarmطولكرم 

5.825.759.68.9100Nablusنابلس 

5.923.762.87.6100Qalqiliyaقلقيلية

7.516.175.90.5100Salfitسلفيت

10.99.577.02.6100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

4.811.575.18.6100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

4.87.787.10.4100Jerusalemالقدس

6.818.270.84.2100Bethlehemبيت لحم 

9.419.765.05.9100Hebronالخليل

7.218.369.45.1100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

2.517.977.02.6100North Gazaشمال غزة

2.813.381.62.3100Gazaغزة

2.812.583.51.2100Dier Al-Balahدير البلح

3.413.582.30.8100Khan Yunisخانيونس

3.318.377.21.2100Rafahرفح

2.914.880.51.8100Totalالمجموع

6.117.472.24.3100Palestineفلسطين

Region and Governorate المنطقة والمحافظة

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والحالة العملية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 38جدول 
Table 38: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from Palestine 

by Region, Governorate and Employment Status, 2021

Employment Statusالحالة العملية
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المجموع
Total

Malesذكور

29.79.95.56.8Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

5.811.214.814.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

21.729.721.722.8Constructionالبناء والتشييد

11.715.126.924.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

7.76.26.86.7Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

23.427.924.324.8Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

13.810.06.88.3Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

13.05.87.07.1Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

0.60.4Construction--البناء والتشييد

7.23.914.810.9Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

0.70.62.61.9Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

65.379.768.271.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

24.810.05.77.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

8.19.713.913.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

15.021.419.319.5Constructionالبناء والتشييد

10.311.925.522.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.54.66.36.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

36.342.429.331.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

100100100100Totalالمجموع

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

 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي وساعات العمل األسبوعية الفعلية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 39جدول 
2021

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

Palestine by Sex, Economic Activity and Actual Weekly Work Hours, 2021

  Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

ساعات العمل األسبوعية الفعلية
Actual Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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المجموع
Total

Malesذكور

1.21.63.22.9Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

15.621.118.218.5Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

9.010.020.819.0Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

7.13.23.03.1Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

20.224.023.523.5Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

8.18.711.410.9Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

38.831.419.922.1Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

3.93.15.04.3Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

45.869.063.964.2Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

15.87.915.613.2Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

10.47.43.55.2Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

14.74.93.14.5Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

0.51.02.51.9Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

8.96.76.46.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

2.02.03.43.2Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

24.934.623.425.3Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

11.19.420.218.1Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

8.24.43.03.4Skilled Agricultural & Fishery Workersالعمال المهرة في الزراعة والصيد

18.518.721.120.7Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.76.510.49.6Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

29.624.418.519.7Elementary Occupationsالمهن األولية

100100100100Totalالمجموع

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

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس والمهنة وساعات العمل األسبوعية الفعلية، 15التوزيع النسبي للعاملين : 40جدول 
Table 40: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Occupation and Actual Weekly Work Hours, 2021

   Sex and Occupationالجنس والمهنة

ساعات العمل األسبوعية
Weekly Work Hours  

14-134-1535+
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المنطقة والقطاع ومعدل االجر اليومي بالشيقل
2015201620172018201920202021

Region, Sector and Average Daily              

Wage in NIS

West Bankالضفة الغربية

16.115.415.315.615.315.415.0Public Sectorقطاع عام

67.567.766.366.266.967.566.2Private Sectorقطاع خاص

16.416.918.418.217.817.118.8Israel & Settlementsاسرائيل والمستعمرات

100100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

37.036.336.336.636.439.035.1Public Sectorقطاع عام

63.063.763.763.463.661.064.8Private Sectorقطاع خاص

0.00.00.00.00.00.00.1Israel & Settlementsاسرائيل والمستعمرات

100100100100100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

22.321.821.421.120.721.020.1Public Sectorقطاع عام

66.266.465.665.666.165.965.9Private Sectorقطاع خاص

11.511.813.013.313.213.114.1Israel & Settlementsاسرائيل والمستعمرات

100100100100100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

108.1110.2115.4117.2120.6127.3129.9Public Sectorقطاع عام

88.693.296.0106.2118.3119.8122.2Private Sectorقطاع خاص

199.5218.4226.9243.1254.3257.9266.2Israel & Settlementsاسرائيل والمستعمرات

120.6128.4134.8143.6151.7155.3161.5Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

85.091.492.394.593.494.895.8Public Sectorقطاع عام

51.048.345.545.944.144.442.5Private Sectorقطاع خاص

Israel & Settlements*-------*اسرائيل والمستعمرات

62.361.859.563.161.461.960.6Totalالمجموع

Palestineفلسطين

99.7103.4107.4108.9110.8116.0117.9Public Sectorقطاع عام

75.777.478.688.396.698.999.0Private Sectorقطاع خاص

199.5218.3226.9243.1254.4257.9266.2Israel & Settlementsاسرائيل والمستعمرات

103.8109.0113.8123.0128.6132.7136.5Totalالمجموع

 لم يتمكن أي عامل من قطاع غزة من العمل في إسرائيل والمستعمرات2006منذ العام : (*)
(*): Since 2006, Gaza Strip employees were not able to access Israel and Israeli settlements 

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

2021-2015 سنة فأكثر ومعدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر من فلسطين حسب المنطقة والقطاع، 15التوزيع النسبي للعاملين : 41جدول 
Table 41: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above and Average Daily Wage in NIS for Wage Employees from 

Palestine by Region and Sector, 2015-2021

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

معدل أيام العمل 
 الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

34.618.396.675.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

44.922.9126.7115.4Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

39.919.3217.6230.8Constructionالبناء والتشييد

47.823.9102.780.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

42.722.088.557.7Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

40.923.7123.7115.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

42.322.1142.1115.4Totalالمجموع

Femalesإناث

36.720.7102.765.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

41.822.866.358.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction     -     -     -     -البناء والتشييد

46.825.379.257.7Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

40.623.1105.884.6Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

33.523.1110.5111.9Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

35.123.2106.1100.0Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

34.818.497.075.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

44.722.9123.0100.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

39.919.3217.5230.8Constructionالبناء والتشييد

47.723.9101.280.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

42.522.189.869.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

38.423.5119.3115.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

41.222.3136.5115.4Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

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

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

Activity, 2021

 سنة فأكثر من جميع 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 42جدول 
2021المناطق حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 
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معدل ساعات 
العمل األسبوعية

معدل أيام 
العمل  الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

43.621.693.280.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

46.924.3112.2100.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

42.119.9130.6100.0Constructionالبناء والتشييد

49.624.9113.3100.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

46.423.9157.7153.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

44.023.1141.6123.1Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

45.423.0127.2111.9Totalالمجموع

Femalesإناث

36.621.688.0103.8Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

42.222.368.260.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

44.323.8154.7192.3Constructionالبناء والتشييد

46.725.284.465.4Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

41.123.0111.296.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

34.522.5119.6115.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

36.222.7113.2107.7Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

42.621.692.580.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

46.624.1108.8100.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

42.119.9130.7100.0Constructionالبناء والتشييد

49.324.9110.796.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

45.523.7150.1124.3Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

40.422.9133.3115.4Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

43.523.0124.3111.5Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

 سنة فأكثر في الضفة 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 43جدول 
2021الغربية حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

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

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

2021
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معدل الساعات 
األسبوعية

معدل أيام العمل  
الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily 

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

23.314.620.920.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

38.418.630.830.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

31.712.939.935.0Constructionالبناء والتشييد

44.622.026.423.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

39.920.631.320.0Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

36.024.588.587.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

37.421.856.637.3Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

23.314.620.920.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

38.419.029.830.0Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

31.712.939.935.0Constructionالبناء والتشييد

44.722.126.323.1Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

39.920.631.623.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

34.624.687.588.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

36.522.360.438.5Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

 سنة فأكثر في قطاع 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 44جدول 
2021غزة حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

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

Employees Aged 15 Years and Above Working in Gaza by Sex and Economic Activity, 2021

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

level of each activity
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معدل الساعات 
األسبوعية

معدل أيام العمل 
 الشهرية

معدل األجرة 
اليومية

األجر الوسيط 
اليومي

 Average  

Weekly 

Hours

Average 

Monthly 

Days

Average 

Daily  

Wage

Median 

of Daily 

Wage

Malesذكور

39.319.3193.5200.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

42.821.6230.5230.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.819.4293.3300.0Constructionالبناء والتشييد

46.623.1225.7230.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

46.524.4223.0230.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

43.323.2214.6200.0Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

40.520.3267.1250.0Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

39.319.2192.9200.0Agriculture, Hunting & Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

42.821.6228.7230.8Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

38.819.4293.3300.0Constructionالبناء والتشييد

46.623.2225.6230.8Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

46.524.4222.8230.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

43.223.2213.0211.5Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

40.520.3266.2250.0Totalالمجموع

   Sex and Economic Activityالجنس والنشاط االقتصادي

 سنة فأكثر في إسرائيل 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 45جدول 
2021والمستعمرات حسب الجنس والنشاط االقتصادي، 

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

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

Activity, 2021

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

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

نشاط
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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

20152015

43.922.594.783.3West Bankالضفة الغربية

37.222.962.346.2Gaza Stripقطاع غزة

40.419.2199.5200.0Israel and Settlementsاسرائيل والمستعمرات

41.322.0103.884.6Totalالمجموع

20172017

44.222.9101.896.2West Bankالضفة الغربية

37.622.659.440.0Gaza Stripقطاع غزة

41.619.6226.9200.0Israel and Settlementsاسرائيل والمستعمرات

41.822.2113.896.2Totalالمجموع

20182018

43.922.8109.4100.0West Bankالضفة الغربية

37.322.663.146.2Gaza Stripقطاع غزة

40.719.7243.1250.0Israel and Settlementsاسرائيل والمستعمرات

41.622.1123.0100.0Totalالمجموع

20192019

44,122.8118.9100.0West Bankالضفة الغربية

36.622.761.240.0Gaza Stripقطاع غزة

41.319.8254.4250.0Israel and Settlementsاسرائيل والمستعمرات

41.722.2128.6103.8Totalالمجموع

20202020

42.722.5121.9107.7West Bankالضفة الغربية

35.121.961.640.0Gaza Stripقطاع غزة

41.420.0257.9250.0Israel and Settlementsاسرائيل والمستعمرات

40.621.9132.7115.4Totalالمجموع

20212020

43.523.0124.3111.5West Bankالضفة الغربية

36.522.360.438.5Gaza Stripقطاع غزة

40.520.3266.2250.0Israel and Settlementsاسرائيل والمستعمرات

41.222.3136.5115.4Totalالمجموع

 سنة فأكثر من فلسطين حسب مكان 15معدل ساعات العمل األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 46جدول 
2021-2015العمل، 

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

Aged 15 Years and Above from Palestine by Place of Work, 2015-2021

Years and Place of Workالسنوات ومكان العمل
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  2015201620172018201920202021Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

West Bankالضفة الغربية

86.391.697.398.8105.4111.1112.0Jeninجنين

95.898.198.4100.3109.2112.9110.1Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية

90.191.490.998.6102.5106.3111.3Tulkarmطولكرم

88.192.395.8100.1105.2108.4108.6Nablusنابلس

86.489.089.695.3103.2107.5109.6Qalqiliyaقلقيلية

98.6103.3106.0104.1109.3119.7112.2Salfitسلفيت

109.8115.2120.0118.2119.9123.6121.3Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

83.794.593.088.993.494.092.4Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

98.2105.8110.4151.2166.3164.5176.0Jerusalemالقدس

100.1103.6103.9108.9115.4119.8123.6Bethlehemبيت لحم

92.692.998.2105.7106.7111.1110.5Hebronالخليل

94.798.4101.8109.4118.9121.9124.3Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

64.768.359.265.961.860.456.0North Gazaشمال غزة

61.258.655.657.957.858.458.9Gazaغزة

68.866.671.074.170.074.570.0Dier Al-Balahدير البلح

57.959.260.162.459.460.459.7Khan Yunisخانيونس

60.959.859.064.164.661.662.7Rafahرفح

62.361.859.563.161.261.660.4Totalالمجموع

83.385.487.294.7100.9103.9104.6Palestineفلسطين

2021-2015، (ال تشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات) سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة 15معدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر : 47جدول 
                     Table 47: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees Aged 15 Years and Above in Palestine by Region and Governorate (Israel 

and Settlements are Excluded), 2015-2021
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كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth SexesMalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

Jenin & Tubas & Northern Valleys       1,400       1,100          300       1,080      1,021      1,280    23,700      2,800    20,900جنين وطوباس واألغوار الشمالية

Tulkarm       3,500       1,800       1,700       1,188      1,158      1,222    19,700      4,300    15,400طولكرم

Nablus       3,900       1,700       2,200       1,102         983      1,192    33,700      6,100    27,600نابلس

Qalqiliya          700          400          300       1,122      1,017      1,252      8,100         600      7,500قلقيلية

Salfit          600          400          200          996      1,024         926      5,700         800      4,900سلفيت

Ramallah & Al-Bireh       1,200          500          700       1,152      1,025      1,238    40,500      6,700    33,800رام هللا والبيرة

Jericho & AL Aghwar & Jerusalem       2,000          800       1,200       1,085         917      1,196    65,800    11,400    54,400أريحا واألغوار والقدس

Bethlehem       1,600       1,000          600       1,037         984      1,129    19,500      4,600    14,900بيت لحم

Hebron       4,600       2,500       2,100       1,052      1,006      1,107    49,400      6,500    42,900الخليل

Total     19,500     10,200       9,300       1,098      1,024      1,179  266,100    43,800  222,300المجموع

Gaza Strip     88,300       7,600     80,700          655         615         659  109,000    15,300    93,700قطاع غزة

Palestine   107,800     17,800     90,000          735         849         713  375,100    59,100  316,000فلسطين

Table 48: Number of Wage Employees in the Private Sector and Average Monthly Wage in NIS and Number of Wage Employees in the Private Sector 

Who Receive Less Than Minimum Monthly Wage in Palestine by Region, Governorate and Sex (Israel and Settlements are Excluded), 2021

عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ومعدل األجر الشهري بالشيقل وعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة : 48جدول 
2021، (ال تشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات)والجنس 

معدل األجر الشهري للذين يتقاضون

Number of Wage Employees in Private 

Sector

Average Monthly Wage for Who 

Receive Less Than 1,450 NIS
المنطقة والمحافظة

 شيكل1,450اقل من  شيكل1,450 اقل من 

عدد المستخدمين بأجر الذين يتقاضونعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص

Number of Wage Employees Who 

Receive Less Than 1,450 NIS
Region and Governorate
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كال الجنسينإناثذكورفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةكال الجنسينإناثذكور
MalesFemalesBoth SexesWest BankGaza StripPalestineMalesFemalesBoth Sexes

Education 82.557.864.422.951.040.121.250.040.1التعليم

Arts 90.238.660.319.370.036.627.352.336.6الفنون

Humanities (excluding languages) 72.552.961.720.650.038.816.563.738.8باستثناء )الدراسات اإلنسانية 

Languages 66.757.460.025.654.136.115.745.436.1اللغات

Social and behavioural sciences 83.352.968.020.846.330.714.755.830.7العلوم االجتماعية والسلوكية

Journalism and information 90.147.173.726.941.736.025.069.936.0الصحافة واإلعالم

Business and administration 90.549.970.122.649.933.220.855.633.2األعمال واإلدارة

Law 77.741.862.415.844.528.619.850.428.6القانون

Biological and related sciences 75.860.765.122.934.929.58.940.229.5العلوم البيولوجية والعلوم 

Environment 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0البيئة

   82.267.373.330.633.431.713.346.931.7Physical sciencesالعلوم الفيزيائية

 Mathematics and statistics 77.860.367.719.141.823.210.335.523.2الرياضيات واإلحصاء

 Information and Communication Technologies (ICTs) 95.152.277.317.648.330.825.045.730.8تكنولوجيا االتصاالت 

Engineering and engineering trades 88.674.185.215.348.225.718.952.225.7الهندسة والحرف الهندسية

Manufacturing and processing 0.064.672.09.20.011.50.00.011.5التصنيع والمعالجة

Architecture and construction 84.972.381.324.062.037.633.549.637.6الهندسة المعمارية والبناء

Agriculture 75.653.871.817.10.025.219.80.025.2الزراعة

 Veterinary 0.00.00.00.00.021.40.00.00.0البيطرة

Health 87.665.376.413.544.126.418.537.026.4الصحة

 Welfare 81.142.554.520.351.636.416.653.436.4الرفاه

Personal services 89.544.671.013.426.815.69.732.415.6الخدمات الشخصية

Security services 93.80.094.39.120.416.115.80.016.1خدمات األمن

Transport services 0.00.00.00.00.016.20.00.00.0خدمات النقل

0.00.00.00.00.06.60.00.00.0Otherأخرى

85.155.068.820.448.632.519.949.132.5Totalالمجموع

2021نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة لالفراد الخريجين المشاركين في القوى العاملة الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، : 51جدول 
Table 51: Labour Force Participation Rate and Unemployment Rate for Graduates who Hold Associate Diploma Certificate and Above in Palestine by 

Specialization, Region and Sex, 2021

Specializationالتخصص

معدل البطالة حسب المنطقة
Unemployment  Rate  by Region

معدل البطالة حسب الجنس
Unemployment  Rate  by Sex

نسبة المشاركة في القوى العاملة حسب الجنس
 Labour Force Participation Rate by Sex 
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza StripPalestine

Agriculture, Hunting & Fishing      2,878      872   3,575الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

Mining, Quarrying & Manufacturing      4,130   1,258   4,567التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction      3,959      682   4,394البناء والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants      3,329   1,125   4,068التجارة والمطاعم والفنادق

Transportation, Storage & Communication      2,745   1,099   3,124النقل والتخزين واالتصاالت

Services & Other Branches      3,259   1,606   4,749الخدمات والفروع األخرى

Total      3,612   1,162   4,275المجموع

Sex  الجنس

كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

Agriculture, Hunting & Fishing      2,878   2,166   2,887الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

Mining, Quarrying & Manufacturing      4,130   2,334   4,168التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

Construction      3,959-   3,959البناء والتشييد

Commerce, Hotels & Restaurants      3,329   3,730   3,323التجارة والمطاعم والفنادق

Transportation, Storage & Communication      2,745-   2,745النقل والتخزين واالتصاالت

Services & Other Branches      3,259   4,017   2,971الخدمات والفروع األخرى

Total      3,612   3,768   3,606المجموع

2021معدل الدخل الشهري بالشيقل للعاملين لحسابهم الخاص من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة، : 49جدول 
Table 49: Average Monthly Income in NIS for Self Employed from Palestine by Economic 

Activity and Region, 2021

 Economic Activity   النشاط االقتصادي

   Economic Activity النشاط االقتصادي

2021معدل الدخل الشهري بالشيقل للعاملين لحسابهم الخاص من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والجنس، : 50جدول 
Table 50: Average Monthly Income in NIS for Self Employed from Palestine by Economic 

Activity and Sex, 2021
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كال الجنسينإناثذكورفلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestineMalesFemalesBoth Sexes

Education 146.691.2119.4128.1111.9119.4التعليم

Arts 121.5138.081.4121.5-134.7الفنون

Humanities (excluding languages) 146.190.2114.7109.6124.7114.7(باستثناء اللغات)الدراسات اإلنسانية 

Languages 141.3100.9130.9154.3115.1130.9اللغات

Social and behavioural sciences 162.497.2144.8156.5114.8144.8العلوم االجتماعية والسلوكية

Journalism and information 92.3-132.160.392.392.0الصحافة واإلعالم

Business and administration 142.769.8122.0129.2102.6122.0األعمال واإلدارة

Law 158.6105.9142.0151.3110.7142.0القانون

Biological and related sciences 158.393.3126.6133.8121.2126.6العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

Environment ------البيئة

   153.8101.9135.2154.1108.9135.2Physical sciencesالعلوم الفيزيائية

 Mathematics and statistics 151.2161.8136.8151.2-159.5الرياضيات واإلحصاء

 Information and Communication Technologies (ICTs) 155.666.0123.3126.7111.3123.3تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

Engineering and engineering trades 166.881.1147.3156.0102.9147.3الهندسة والحرف الهندسية

Manufacturing and processing ------التصنيع والمعالجة

Architecture and construction 167.8101.6152.6153.5149.4152.6الهندسة المعمارية والبناء

Agriculture 168.4169.1162.3168.4-177.2الزراعة

 Veterinary ------البيطرة

Health 173.990.3144.4158.7122.4144.4الصحة

 Welfare 136.978.1115.6117.9112.5115.6الرفاه

Personal services 127.9-127.9134.5-138.3الخدمات الشخصية

Security services 141.9104.0120.9121.3116.6120.9خدمات األمن

Transport services ------خدمات النقل

Other------أخرى

152.185.6130.5139.9113.1130.5Totalالمجموع

التخصص

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

Specialization

2021معدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر لالفراد الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى من فلسطين حسب التخصص والمنطقة والجنس، : 52جدول 
Table 52: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees for Graduates  Who Hold Associate Diploma Certificate and Above From Palestine by 

Specialization, Region and Sex, 2021

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

Education 47.576.667.779.8التعليم

Arts 31.985.349.4103.1الفنون

Humanities (excluding languages) -0.089.171.8(باستثناء اللغات)الدراسات اإلنسانية 

Languages 47.681.965.2100.7اللغات

Social and behavioural sciences 43.385.560.0113.4العلوم االجتماعية والسلوكية

Journalism and information 33.548.942.255.4الصحافة واإلعالم

Business and administration 35.673.049.798.5األعمال واإلدارة

Law 27.076.849.1110.0القانون

Biological and related sciences -0.069.462.5العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

Environment -0.00.00.0البيئة

   58.171.162.5112.4Physical sciencesالعلوم الفيزيائية

 Mathematics and statistics -43.70.047.2الرياضيات واإلحصاء

 Information and Communication Technologies (ICTs) 34.367.253.295.2تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

Engineering and engineering trades 28.774.644.9109.6الهندسة والحرف الهندسية

Manufacturing and processing -0.00.00.0التصنيع والمعالجة

Architecture and construction 34.985.652.5136.0الهندسة المعمارية والبناء

Agriculture -0.00.050.4الزراعة

 Veterinary -0.00.00.0البيطرة

Health 26.065.643.9113.8الصحة

 Welfare -48.887.267.1الرفاه

Personal services 29.10.031.9108.2الخدمات الشخصية

Security services 8.10.022.9103.9خدمات األمن

35.673.752.6102.8Totalالمجموع

معدل األجر اليومي بالشيقل من فلسطين

 Average Daily Wage in NIS 

from Palestine

سنة الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب  (29-19)معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة ومعدل األجر اليومي بالشيقل للشباب الخريجين : 53جدول 
2021التخصص والمنطقة، 

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

Certificate and Above in Palestine by Specialization and Region, 2021

التخصص

معدل البطالة حسب المنطقة

Specialization
Unemployment  Rate  by Region
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

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

Full time 97.694.296.6وقت كامل منتظم

0.60.90.7Part timeعمل جزئي

1.84.92.7Seasonal / Casual / Partialموسمي/ عرضي/ عمل مؤقت

100100100Totalالمجموع

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

37.823.433.6With Contractيوجد عقد عمل 

20.80.414.9Verbal  Agreementيعمل بموجب اتفاقية شفوية

41.476.251.5Without Contractال يوجد عقد

100100100Totalالمجموع

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

38.416.332.0Percentage Contributions to the Pension Fundمكافأة نهاية الخدمة/ نسبة الذين يحصلون على مساهمة في تمويل التقاعد

 40.617.133.8Percent of Annual Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات سنوية مدفوعة

40.617.433.8Sick Paid Vacationsنسبة الذين يحصلون على اجازات مرضية مدفوعة

Maternity Paid Vacations from Employed Women 53.944.051.3نسبة اللواتي يحصلن على اجازات أمومة مدفوعة األجر من النساء العامالت

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

Full Medical Incurance Coverage/ Partialy 26.31.819.2جزئي/ نسبة الذين يحصلون على تأمين صحي خاص مجاني

 36.16.127.3Incurance Against Labour Injuriesنسبة الذين يحصلون على تأمين ضد اصابات العمل

Indicatorالمؤشر

2021 سنة فأكثر في القطاع الخاص في فلسطين حسب بعض المؤشرات الخاصة بامتيازات العمل والمنطقة، 15المستخدمين بأجر : 54جدول 
Table 54: Wage Employees Aged 15 Years and Above in the Private Sector in Palestine by Selected Indicators of Work Advantages 

and Region, 2021
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزة الضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

12.236.818.4Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

87.863.281.6Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

26.442.630.2Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

73.657.469.8Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

14.437.720.2Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ منتسب للنقابات العمالية

85.662.379.8Not Affiliated to Workers Vocational Unionالمهنية/ غير منتسب للنقابات العمالية

100100100Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

Gaza Stripقطاع غزة

Palestineفلسطين

المشرعون وموظفو اإلدارة العليا
الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

عمال الخدمات والباعة في األسواق
العمال المهرة في الزراعة والصيد

العاملون في الحرف وما إليها من المهن
مشغلو اآلالت ومجمعوها

المهن األولية
100Totalالمجموع

Table 57: Percentage Distribution for Wage Employees Aged 15 Years and Above from 

Palestine Who Exposed to Labour Injury by Occupation, 2021

2021 سنة فأكثر من فلسطين الذين تعرضوا إلصابة عمل حسب المهنة، 15التوزيع النسبي للمستخدمين بأجر : 57جدول 

Plant & Machine Operators & Assemblers

Elementary Occupations

0.3

10.7

6.2

0.9

35.9

17.7

28.3

Legislators, Senior Officials & Managers

Professionals, Technicians, Associates and Clerks

Service and Sales Workers

Skilled Agricultural & Fishery Workers

Craft and Related Trade Workers

2021 سنة فأكثر من فلسطين حسب الجنس واالنتساب للنقابات العمالية والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 55جدول 
Table 55: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above from 

Palestine by Sex, Affiliation to Workers Vocational Union and Region, 2021

2021حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي من فلسطين حسب المنطقة، : 56جدول 

Regionالمنطقة
النسبة

Percentage

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

Region, 2021

 Occupationالمهنة
النسبة

Percentage

Sex and Affiliation to Workers Vocationalالجنس واالنتساب للنقابات العمالية

 Union 

17.0

16.2

16.8
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

32.25.012.6Vacationعطلة/ إجازة

11.41.14.0Ill/ Injuryمرض أو إصابة

0.00.00.0Maternity Leaveإجازة أمومة

22.35.19.9Strike/ Closureإغالق / اضراب

22.081.865.1Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

12.17.08.4Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

69.046.958.9Vacationعطلة/ إجازة

3.01.42.3Ill/ Injuryمرض أو إصابة

3.03.83.4Maternity Leaveإجازة أمومة

7.311.79.3Strike/ Closureإغالق / اضراب

7.321.213.6Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

10.415.012.5Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

Both Sexesكال الجنسين

44.711.022.3Vacationعطلة/ إجازة

8.61.13.6Ill/ Injuryمرض أو إصابة

1.00.50.7Maternity Leaveإجازة أمومة

17.26.19.8Strike/ Closureإغالق / اضراب

17.073.154.4Temporary Stoppageتوقف مؤقت/ ركود

11.58.29.2Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

2021 سنة فأكثر الغائبين عن أعمالهم من فلسطين حسب الجنس وسبب الغياب والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين : 58جدول 
Table 58: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged 15 Years and Above who are 

Absent from Work from Palestine by Sex, Reason of Absence and Region, 2021

Sex and Reason of Absenceالجنس وسبب الغياب
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الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

77.321.858.2Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

22.778.241.8Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

28.718.025.5Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

71.382.074.5Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

46.619.538.0Unemployed Ever Workedمتعطل سبق له العمل

53.480.562.0Unemployed Never Workedمتعطل  لم يسبق له العمل

100100100Totalالمجموع

الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

00.30.10.20

6-110.20.36.81-6

9-726.51.517.97-9

12-1042.23.929.110-12

13+20.894.246.013+

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

00.20.10.20

6-18.20.25.81-6

9-718.11.113.07-9

12-1039.35.729.210-12

13+34.292.951.813+

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

00.20.10.20

6-18.90.36.21-6

9-721.21.314.97-9

12-1040.45.029.110-12

13+29.393.349.613+

100100100Totalالمجموع

  Region and Years of Schoolingالمنطقة وعدد السنوات الدراسية

2021 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وعدد السنوات الدراسية والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 60جدول 
Table 60: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine 

by Region, Years of Schooling and Sex, 2021

Sex

2021 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وحالة التعطل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 59جدول 
Table 59: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine 

by Region, Unemployed Status and Sex, 2021

المنطقة وحالة التعطل 
Sex

Region and Unemployed Status     
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الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

24-1541.531.538.015-24

34-2530.152.837.925-34

44-3513.213.213.235-44

54-459.02.06.645-54

64-555.60.53.955-64

65+0.60.00.4+65

100100100Totalالمجموع

Gaza Strip قطاع غزة

24-1533.122.129.815-24

34-2543.959.948.725-34

44-3513.515.414.135-44

54-456.92.45.545-54

64-552.50.11.855-64

65+0.10.10.1+65

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

24-1536.226.032.915-24

34-2538.957.044.625-34

44-3513.414.513.735-44

54-457.62.25.945-54

64-553.70.32.655-64

65+0.20.00.3+65

100100100Totalالمجموع

  Region and Ageالمنطقة والعمر

2021 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والعمر والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 61جدول 
Table 61: Percentage Distribution of Unemployed Individuals Aged 15 Years and Above in 

Palestine by Region, Age and Sex, 2021

Sex
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الجنس
كال الجنسينإناثذكور

MalesFemalesBoth Sexes

West Bankالضفة الغربية

0.00.40.1Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العمل

.0.93.81.9Declared \ Placed Answered Job Advتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

8.775.431.5Use Internetاستخدم االنترنت

67.89.747.9Check with Employersراجع أصحاب عمل

0.48.13.0Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

17.92.312.6Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

4.30.33.0Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

2.513.45.7Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العمل

.0.21.00.4Declared \ Placed Answered Job Advتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

12.564.928.2Use Internetاستخدم االنترنت

67.616.252.2Check with Employersراجع أصحاب عمل

0.10.70.3Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

17.03.513.0Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

0.10.30.2Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

Palestineفلسطين

1.68.03.6Registered at Labour Exchange Officeسجل في مكتب العمل

.0.52.11.0Declared \ Placed Answered Job Advتابع عبر وسائل االعالم/ أعلن 

11.169.329.5Use Internetاستخدم االنترنت

67.613.550.5Check with Employersراجع أصحاب عمل

0.23.81.3Took a Test/ Interviewأجرى امتحان/ قابل

17.43.012.8Asked Friends/ Relativesأقارب/ سأل أصدقاء

1.60.31.3Othersاخرى

100100100Totalالمجموع

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

Palestine by Region, Action were Taken for Seeking Job and Sex, 2021

المنطقة وخطوات البحث عن عمل  
Sex

Region and Action Taken for Seeking Job

2021 سنة فأكثر العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة وخطوات البحث عن عمل والجنس، 15التوزيع النسبي لألفراد : 62جدول 
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Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

14.337.722.3West Bankالضفة الغربية

45.882.356.8Gaza Stripقطاع غزة

34.263.843.6Palestineفلسطين

Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

13.536.621.7West Bankالضفة الغربية

49.578.858.1Gaza Stripقطاع غزة

36.260.343.9Palestineفلسطين

Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

5.011.47.2West Bankالضفة الغربية

13.225.817.0Gaza Stripقطاع غزة

10.219.813.3Palestineفلسطين

2021معدل فترة التعطل باألشهر لألفراد العاطلين عن العمل في فلسطين حسب المنطقة والجنس، : 65جدول 

Table 65: The Average of Unemployment Duration in Months in Palestine by Region and Sex, 

2021

Regionالمنطقة

Regionالمنطقة

Table 64: Long Term Unemployment Rate (12 Months and More) of Youth Aged 15-29 Years 

who are unemployed from Palestine by Region and Sex, 2021

 سنة فأكثر العاطلين عن العمل من فلسطين حسب المنطقة والجنس، 15لألفراد  ( شهر فأكثر12)معدل البطالة طويلة األمد : 63جدول 
2021

Table 63: Long Term Unemployment Rate (12 Months and More) of Individuals Aged 15 

Years and Above who are unemployed from Palestine by Region and Sex, 2021

Regionالمنطقة

 سنة  العاطلين عن العمل من فلسطين حسب المنطقة والجنس، 29-15للشباب  ( شهر فأكثر12)معدل البطالة طويلة األمد : 64جدول 
2021
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السبب
المجموعأخرىالتدريب/ الدراسةأعمال المنزلالمرض/ كبر السن

Old/ IllHousekeepingStudy/ TrainingOtherTotal

West Bankالضفة الغربية

18.051.130.00.9100Jeninجنين

13.953.429.03.7100Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار 

19.643.233.24.0100Tulkarmطولكرم

14.053.129.13.8100Nablusنابلس

12.156.328.82.8100Qalqiliyaقلقيلية

18.847.131.03.1100Salfitسلفيت

15.547.630.66.3100Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

14.549.925.610.0100Jericho & AL Aghwarأريحا واألغوار

13.945.528.611.8100Jerusalemالقدس

11.152.631.64.7100Bethlehemبيت لحم

10.558.428.82.3100Hebronالخليل

14.051.429.65.0100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

20.334.225.719.8100North Gazaشمال غزة

14.346.129.410.2100Gazaغزة

17.535.331.216.0100Dier Al-Balahدير البلح

20.337.329.113.3100Khanyunisخانيونس

13.444.333.19.2100Rafahرفح

17.140.229.313.4100Totalالمجموع

15.246.829.58.5100Palestineفلسطين

  Region and Governorateالمنطقة والمحافظة

 سنة فأكثر في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة وسبب البقاء خارج              15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 66جدول 
2021القوى العاملة، 

Table 66: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 Years 

and Above in Palestine by Region, Governorate and Reason, 2021

Reason
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المجموع
Total

Malesذكور

60.779.541.125.129.336.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.21.544.959.750.546.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

39.119.014.015.220.217.4Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

53.822.45.82.63.37.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

30.572.868.569.956.264.9Housekeepingأعمال المنزل

0.10.423.924.930.223.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

15.64.41.82.610.35.0Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

13+

Years of Schooling

Sex and Reason  الجنس والسبب

 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة وعدد 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 67جدول 
2021السنوات الدراسية، 

Table 67: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 Years 

and Above in Palestine by Sex, Reason and Years of Schooling, 2021

عدد السنوات الدراسية

06-19-712-10
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المجموع
Total

Malesذكور

60.183.042.324.926.937.7Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.31.447.666.160.350.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

39.615.610.19.012.812.2Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

50.920.14.01.42.56.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

34.474.671.272.463.068.3Housekeepingأعمال المنزل

0.20.323.325.431.222.9Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

14.55.01.50.83.32.6Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

12-1013+
  Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 68جدول 
2021وعدد السنوات الدراسية، 

Table 68: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in the West Bank by Sex, Reason and Years of Schooling, 2021

Years of Schoolingعدد السنوات الدراسية

06-19-7
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المجموع
Total

Malesذكور

61.874.439.625.331.735.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

0.01.741.653.540.441.8Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

38.223.918.821.227.923.0Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

59.929.18.64.34.78.4Old/ Illالمرض/كبر السن 

22.367.564.166.444.659.3Housekeepingأعمال المنزل

0.00.724.924.228.623.3Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

17.82.72.45.122.19.0Otherأخرى

100100100100100100Totalالمجموع

12-1013+
  Sex and Reasonالجنس والسبب

عدد السنوات الدراسية

 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 69جدول 
2021وعدد السنوات الدراسية، 

Table 69: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Gaza Strip by Sex, Reason and Years of Schooling, 2021

Years of Schooling

06-19-7
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العمر
المجموع
Total

Malesذكور

5.629.960.374.387.692.736.5Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

82.916.41.10.50.10.246.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

11.553.738.625.212.37.117.4Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.61.01.34.320.958.57.0Old/ Illالمرض/كبر السن 

29.389.492.791.976.234.764.9Housekeepingأعمال المنزل

66.31.70.60.30.10.223.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

3.87.95.43.52.86.65.0Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

64-5565+
  Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج  القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 70جدول 
2021والعمر، 

Table 70: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Palestine by Sex, Reason and Age, 2021

 Age

24-1534-2544-3554-45
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العمر
المجموع
Total

Malesذكور

6.630.264.780.190.389.537.7Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

86.128.51.91.20.20.250.1Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

7.341.333.418.79.510.312.2Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.70.61.03.015.152.76.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

29.895.096.795.081.738.468.3Housekeepingأعمال المنزل

67.81.50.50.40.00.222.9Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

1.72.91.81.63.28.72.6Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

64-5565+
Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في الضفة الغربية حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 71  جدول 
2021والعمر، 

Table 71: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in the West Bank by Sex, Reason and Age, 2021

 Age

24-1534-2544-3554-45
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العمر
المجموع
Total

Malesذكور

4.429.657.569.484.598.035.2Old/ Illالمرض/كبر السن 

0.00.00.00.00.00.00.0Housekeepingأعمال المنزل

79.28.10.60.00.10.141.8Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

16.462.341.930.615.41.923.0Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

0.51.51.86.631.569.18.4Old/ Illالمرض/كبر السن 

28.680.786.486.666.027.759.3Housekeepingأعمال المنزل

64.22.00.60.30.20.123.3Study/ Trainingالتدريب/ الدراسة

6.715.811.26.52.33.19.0Otherأخرى

100100100100100100100Totalالمجموع

64-5565+
Sex and Reasonالجنس والسبب

 سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة 15التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة : 72جدول 
2021والعمر، 

Table 72: Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force Aged 15 

Years and Above in Gaza Strip by Sex, Reason and Age, 2021

 Age

24-1534-2544-3554-45
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingملتحق حاليا بالتعليم

7.33.95.9In Labour Forceداخل القوى العاملة

92.796.194.1Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Attended and Leftالتحق بالتعليم وترك

52.741.648.8In Labour Forceداخل القوى العاملة

47.358.451.2Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Attended and Graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

58.153.956.4In Labour Forceداخل القوى العاملة

41.946.143.6Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

Never Attendedلم يلتحق أبدا بالتعليم

6.05.05.7In Labour Forceداخل القوى العاملة

94.095.094.3Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

100100100Totalالمجموع

 Educational Attendance andااللتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل

Labour Force Status

2021 سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل والمنطقة، 15التوزيع النسبي لألفراد : 73جدول 
Table 73: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Status and Region, 2021
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Regionالمنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Currently Attendingملتحق حاليا بالتعليم

85.949.576.4Employment Rateنسبة العاملين

14.150.523.6Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Attended and Leftالتحق بالتعليم وترك

86.253.376.4Employment Rateنسبة العاملين

13.846.723.6Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Attended and Graduatedالتحق بالتعليم وتخرج

82.953.071.2Employment Rateنسبة العاملين

17.147.028.8Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

Never Attendedلم يلتحق أبدا بالتعليم

90.272.185.3Employment Rateنسبة العاملين

9.827.914.7Unemployment Rateنسبة البطالة

100100100Totalالمجموع

2021 سنة فأكثر في فلسطين حسب االلتحاق بالتعليم ومركبات القوى العاملة والمنطقة، 15التوزيع النسبي لألفراد : 74جدول 
Table 74: Percentage Distribution of Individuals Aged 15 Years and Above in Palestine by 

Educational Attendance, Labour Force Components and Region, 2021

 Educational Attendance andااللتحاق بالتعليم والعالقة بقوة العمل

Labour Force Components

119



 PCBS :Labour Force Survey, 2021 2021مسح القوى العاملة الفلسطينية، : PCBS م

Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza StripPalestine

0.00.20.1Unpaid Trainee Workتدريب غير مدفوع األجر

0.30.80.5Volunteer Workالعمل التطوعي

1.10.81.0Own- Use Production Workاالنتاج لالستهالك الذاتي

 99.799.499.6Own- Use Providers of Service for his/ her Familyالعمل الخدماتي غير مدفوع األجر لدى أسرته

Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية

West BankGaza StripPalestine

Unpaid Traineeتدريب غير مدفوع األجر

14-139.50.09.41-14
24-157.720.417.415-24

34-258.213.111.925-34

35+44.666.561.335+

100100100Totalالمجموع

Volunteerالعمل التطوعي

14-160.733.745.61-14
24-1515.422.719.515-24

34-255.614.010.325-34

35+18.329.624.635+

100100100Totalالمجموع

Own- Use Productionاالنتاج لالستهالك الذاتي

14-163.893.971.01-14
24-1520.06.116.715-24

34-2510.10.07.725-34

35+6.10.04.635+

100100100Totalالمجموع

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

14-184.680.883.51-14
24-157.410.88.415-24

34-254.75.34.925-34

35+3.33.13.235+

100100100Totalالمجموع

2021 سنة فأكثر المشاركين في االنشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع النشاط والمنطقة، 15نسبة األفراد : 75جدول 
Table 75: Percentage of Individuals Aged 15 Years and above who Participated in Unpaid 

Activities from Palestine by Type of Unpaid Activity and Region, 2021

Type of Unpaid Activity and Number of Hours

 سنة فأكثر المشاركين في االنشطة غير مدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع النشاط وعدد ساعات 15التوزيع النسبي لألفراد : 76جدول 
2021العمل االعتيادية االسبوعية التي قضاها في النشاط والمنطقة، 

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

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

Spent in the Activity and Region, 2021

نوع النشاط غير مدفوع األجر وعدد الساعات

Type of Unpaid Activity نوع النشاط غير المدفوع األجر
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Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

18.934.126.4West Bankالضفة الغربية

38.340.339.3Gaza Stripقطاع غزة

26.636.631.5Palestineفلسطين

Sexالجنس

كال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth Sexes

0.60.40.5West Bankالضفة الغربية

1.00.40.7Gaza Stripقطاع غزة

0.80.40.6Palestineفلسطين

Table 78: Percentage of Individuals Aged  15 Years and Above who are Attendance of 

Traning Course during last 12 months from Palestine by Region and Sex, 2021

Regionالمنطقة

2021التدريب من فلسطين حسب المنطقة والجنس، /  سنة ليسوا في العمل والتعليم24-15نسبة الشباب : 77جدول 
Table 77: Percentage of Youth Aged 15-24 Years who are not in Employment, Education 

Training from Palestine by Region and Sex, 2021

Regionالمنطقة

 الشهر الماضي من فلسطين حسب المنطقة 12 سنة فأكثر الملتحقين بدورات تدريب مهني خالل 15نسبة االفراد : 78جدول 
2021والجنس، 
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Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

14-101.50.41.010-14

17-157.81.75.315-17

3.80.92.5Totalالمجموع

Region المنطقة

فلسطينقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripPalestine

Malesذكور

33.426.032.3Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 66.674.067.7غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

87.8Currently Attending-87.8ملتحق حاليا

Currently Not Attending 12.2-12.2غير ملتحق حاليا

100Total-100المجموع

Both Sexesكال الجنسين

35.526.034.1Currently Attendingملتحق حاليا

Currently Not Attending 64.574.065.9غير ملتحق حاليا

100100100Totalالمجموع

2021 سنة من فلسطين حسب العمر والمنطقة، 17-10نسبة االطفال العاملين : 79جدول 
Table 79: Percentage of Employed Children Aged 10-17 Years from Palestine by Age and 

Region, 2021

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

Sex, Educational Attendance and Region, 2021

Sex and Educational Attendanceالجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي

Age العمر

2021 سنة من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي والمنطقة، 17-10التوزيع النسبي لالطفال العاملين : 80جدول 
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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 43.4 0.3 42.8 43.9 0.006 2.4 داخل القوى العاملة حسب الجنس      33,653
Males 68.9 0.4 68.1 69.6 0.005 2.7 ذكور      26,838
Females 17.2 0.4 82.0 83.5 0.005 4.0 اناث        6,815
Employed by Sex 73.6 0.4 72.8 74.4 0.006 3.1 العاملون حسب الجنس      24,841
Males 77.6 0.4 76.7 78.5 0.006 3.1 ذكور      20,829
Females 57.1 1.0 55.2 59.0 0.017 2.6 اناث        4,012
Employed by Economic Activity العاملون حسب النشاط االقتصادي
Agriculture, Hunting & Fishing 6.7 0.7 5.5 8.1 0.1 18.5 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك        2,010
Mining, Quarrying & Manufacturing 12.4 0.5 11.5 13.5 0.04 6.1 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية        3,106
Construction 18.8 0.7 17.3 20.3 0.04 9.2 البناء والتشييد        4,368
Commerce, Hotels & Restaurants 21.8 0.6 20.6 23.1 0.02 5.9 التجارة والمطاعم والفنادق        5,085

Transportation, Storage & Communication 5.8 0.2 5.3 6.2 0.04 2.5 النقل والتخزين واالتصاالت        1,414

Services & Other Branches 34.5 0.7 33.3 35.9 0.01 4.9 الخدمات والفروع األخرى        8,813
Employed by Occupation     العاملون حسب المهنة
Legislators, Senior Officials and Managers 3.1 0.3 2.7 3.7 0.082 5.4 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا           721
Professionals, Technicians and Clerks 27.5 0.7 26.2 28.9 0.025 5.8 الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة        6,832
Service, Shop and Market Workers 18.0 0.5 17.0 19.0 0.029 4.7 عمال الخدمات والباعة في األسواق        4,362
Skilled Agricultural & Fishery Workers 3.2 0.6 2.2 4.6 0.180 28.5 العمال المهرة في الزراعة والصيد           956
Craft and Related Trade Workers 19.9 0.5 19.0 21.0 0.026 4.1 العاملون في الحرف وما إليها من المهن        4,860
Plant, Machine Operators and Assemblers 9.3 0.3 8.7 9.9 0.035 3.1 مشغلو اآلالت ومجمعوها        2,266
Elementary Occupations 19.0 0.5 17.9 19.9 0.027 4.4 المهن األولية        4,799

أخطاء المعاينة: 1ملحق 
Appendix 1: Sampling Errors

Variable Categories

Confidence interval% 95فترة الثقة 

 Number ofالمتغير وفئات االجابة

Observations
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التقدير الخطأ المعياري الخطأ النسبي أثر تصميم العينة عدد المشاهدات

Estimate
standard 

error
Lower األدنى         upper        األعلى relative error design effect

% % % %  CV DEFF

Employed by Employement Status   العاملون حسب الحالة العملية
Employer 6.1 0.3 5.6 6.7 0.045 3.4 صاحب عمل           1,405
Self Employed 17.4 0.4 16.6 18.3 0.024 3.1 يعمل لحسابه           4,441
Wage Employee 72.2 0.7 70.8 73.6 0.010 6.5 مستخدم بأجر         17,798
Unpaid Family Member 4.3 0.4 3.5 5.2 0.099 10.9 عضو أسرة بدون أجر           1,152
Unemployement by Sex 26.4 0.4 25.6 27.2 0.016 3.1 العاطلون عن العمل حسب الجنس           8,812
Males 22.4 0.4 21.5 23.3 0.020 3.1 ذكور           6,009
Females 42.9 1.0 41.0 44.8 0.023 2.5 اناث           2,803
Outside Labour Force by Sex 56.6 0.30 56.10 57.20 0.005 2.40 خارج القوى العاملة حسب الجنس         45,098
Males 31.1 0.4 30.4 31.9 0.012 2.7 ذكور         12,889
Females 82.8 0.4 82.0 83.5 0.005 4.0 اناث         32,209

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

Variable Categories

Confidence interval% 95فترة الثقة 

 Number ofالمتغير وفئات االجابة

Observations

124



 

 

State of Palestine  
Palestinian Central Bureau of Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palestinian Labour Force Survey  

Annual Report: 2021 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                       April, 2022 
 



PCBS: Palestinian Labour Force Survey 2021 – Annual Report 

 

  

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS. 

TABLES ARE PRINTED IN THE ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2022 

All rights reserved. 

 

Citation: 

 

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2022.  Palestinian Labour Force Survey:  Annual 

Report: 2021.  Ramallah - Palestine. 

 

 
 

 
All correspondence should be directed to:  

Palestinian Central Bureau of Statistics 

P.O. Box 1647,  

Ramallah P6028179, Palestine. 

 

Tel: (970/972) 2 298 2700 

Fax: (970/972) 2 298 2710 

Toll Free: 1800300300 

E-Mail: diwan@pcbs.gov.ps 

Website:  http://www.pcbs.gov.ps                                                                                         Reference ID: 2605 

This document is prepared in accordance with the standard 

procedures stated in the Code of Practice for Palestine Official 

Statistics 2006 

http://www.pcbs.gov.ps/


PCBS: Palestinian Labour Force Survey 2021 – Annual Report 

 

  

Acknowledgment 

 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) extends its appreciation to 

all Palestinian households who contributed to the success of the survey and to the PCBS 

staff for their dedication. 
  
The  Labour Force Survey 21 was planned and implemented by a technical team from 

PCBS and with joint funding from the Palestinian Government  and the Core Funding 

Group (CFG) represented by the Representative Office of Norway to the State of 

Palestine. The survey was also funded by the Italian Agency for Development Cooperation 

within the Project "SUPPORT TO THE INSTITUTIONALISATION OF GENDER 

MAINSTREAMING & WOMEN’S EMPOWERMENT IN THE NPA 2017-2022 - (SI-

GEWE PROGRAMME - AID n. 11279)". 

 

The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily 

reflects the views or policies of the Italian Agency for Development Cooperation. The 

Italian Agency for Development Cooperation is not responsible for any inaccurate or 

libelous information, or for the erroneous use of information. 
 

PCBS appreciates the generosity of the Core Funding Group (CFG) and the Italian 

Agency for Development Cooperation for their valuable contribution to funding this 

survey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



PCBS: Palestinian Labour Force Survey 2021 – Annual Report 

 

  

Team Work 
 

 Technical Committee  

Saadi Al-Masri                     Head of the Committee 

Rawan Abu Farha 

Mohammad Serafi  

Hasan Dwekat 

Suhair Salhi 

Rabah Al-Jamal 

Nehaya Odeh 

Imtethal Shuaibi 

Wafa Mekhemer 

 

 Report Preparation  
Saadi Al-Masri     

Rawan Abu Farha 

     

 Maps Design  

Imtethal Shuaibi 
 

 Dissemination Standard  

Hanan Janajreh  

 

 Preliminary Review 

Suha Kana'an 

Mohammed Duraidi 

 

 Final Review  

Khalid Abu Khalid 

Inaya Zaidan 

 

 Overall Supervision            

Dr. Ola Awad                                  President of PCBS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PCBS: Palestinian Labour Force Survey 2021 – Annual Report 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Palestinian Labour Force Survey 2021 – Annual Report 

 

  

Notes for Users 
 

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

2. At the beginning of the year 2015, PCBS adopted the resolution of the ICLS19th, where the 

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

to four weeks. 

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

concepts and definitions underpinning labour underutilization statistics, which PCBS will 

release as of the first quarter of 2021. These methodological changes were carried out in order 

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

underutilization statistics, established by the 19th International Conference of Labour 

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

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

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

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

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

the near future (Waiting employers reply, have already made arrangements for self-

employed, who are waiting for work permits to work in Israel and the Israeli settlements, 

or have already found work to start later), while they were previously included in the 

definition of the unemployed. 

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

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

jobseekers; and  

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

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

underemployment. 3. Potential labour force. 
 

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

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

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

strict unemployment measure called for in the 19th ICLS, 2013 resolution (LU1). Discouraged 

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

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

unemployment estimates. This caused  lower estimated unemployment and labour force 

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

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

more comprehensive view of different forms of labour underutilization in Palestine. 
 

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

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

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

number of persons who were previously classified as unemployed are actually discouraged 

jobseekers. These individuals were previously seeking work and are still available to work, but 

are no longer actively seeking for a job. Large numbers of discouraged jobseekers in 

conjunction with a high rate of unemployment reflects the severe labour market distress in Gaza 

Strip. With little hope to find employment, many jobseekers are giving up on their search for 

work. 
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Introduction 
 

PCBS is pleased to present the twenty-seven annual report on the Palestinian Labour Force 

Survey Programmed. This programmed consists of an integrated series of labour force surveys, 

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

Programmed conducts surveys quarterly. 

 

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

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

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

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

market and in employment.  Accordingly, these data are supported with information on other 

aspects of the economy, which in return, provided, all together, a basis for the evaluation and 

analysis of macro-economic policies. 

 

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

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

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

 

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

accurate statistical data on the Palestinian labour market. 

 
 

 

 

 

April, 2022                 Dr. Ola Awad 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Concepts, Indicators and Classifications 
 

1.1 Concepts and Indicators  

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

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

statistics and consistent with the international systems. 
 

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

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

living. 
 

Man Power: 

All individuals aged 15 years and above. 
 

Labor Force Participation Rate (indicator): 

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

requirements for inclusion among the employed or the unemployed individuals. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Employer: 

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

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

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

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

2. Self-employed:  

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

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

who work to their own-selves outside establishments. 

3. Paid-employed (wage employee): 

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

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

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

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

remuneration. 

4. Unpaid family member:  

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

person living in the same household, and has no share in the profits. 
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Percentage of Employed (indicator): 

It is an indicator that measures the size of individuals aged 15 years and above who were 

during the reference period at work for at least one hour, or who were temporarily absent from 

work due to illness or injury, holiday or vacation, strike or lockout, educational or training 

leave, maternity, or reduction of economic activity…etc. 
 

Percentage of Employment (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of individuals aged (15 years and above) who, 

during the reference period, were in the following categories: Paid employment and self-

employment (employer, self-employed, unpaid family member). 
 

Percentage of Time related underemployment (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of individuals who were employed during a 

short reference period and the total actual hours worked in all jobs were less than 35 hours 

and they wanted to work additional hours, and who were available to work additional hours if 

they were given an opportunity for additional work. 
 

Unemployed (ILO Standards ICLS-19th): 

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

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

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

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

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

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

Potential labour force:  

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

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

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

activities to seek employment were not currently available. 

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

available but did not carry out activities to seek employment. 

3. Willing potential jobseekers: 

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

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

Labour underutilization:  

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

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

Occupation:  

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

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

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

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

 

Economic Activity: 

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

proportion of the value added whenever more than one activity exists in the enterprise. 
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Absent from Usual Work: 
All those who were absent from their usual work during the reference week, due to illness, 

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

Percentage of Individuals Outside the Labor Force (indicator): 

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

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

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

reasons 

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

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

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

force. 

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

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

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

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

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

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

Years of Schooling Completed: 

For individuals currently attending, attended and left, or successfully graduated, reference 

shall be made to the successfully completed formal educational years (completed years). It 

neither includes drop out years, failure years nor ongoing educational year. Educational 

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

Average Weekly Working Hours (indicator): 

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

It is measured by two ways: 

A. Normal hours work: 

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

usually. 

B. Actually worked hours: 

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

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

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

excluded from work hours. 
 

Average Monthly Working Days(indicator): 

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

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

Average Daily Wage for Paid Employee (indicator): 

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

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

other paid leave or holidays. 
 

Income: 

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

week, a month or a year. 
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Percentage of Unpaid services activity for own household (indicator): 

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

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

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

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

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

Percentage of Volunteer work (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of persons in voluntary work who performed 

any unpaid activity, non compulsory activity to produce goods or provide services for others. 

It includes work done through, or for self help, mutual aid or community-based groups of 

which the volunteer is a member, in which transportation allowance, meals or gifts that 

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

education or training programmers are excluded from volunteer work 
 

Percentage of Own-use production work (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of persons who performed any activity to 

produce goods or provide services for their own final consumption or for their families 

consumption, including producing or processing for storage agricultural, fishing, hunting and 

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

Percentage of Unpaid trainee (indicator): 

It is an indicator that measures the percentage of persons who performed any unpaid work to 

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

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

offered to trainee are not considered as wage. 
 

Jerusalem J1: 

Jerusalem (J1) Includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation    

in 1967. 
 

Abbreviations: 

PSUs: Primary Sampling Units 

SPSS: Statistical Package for Social Sciences 

EAs: Enumeration Areas   

NIS: New Israeli Shekel 

ILO: International Labour Organization 
 

1.2 Classifications  

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

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

privacy. 
 

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

accordance with the Palestinian privacy. 

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

privacy. 

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

accordance with the Palestinian privacy. 

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

Palestinian privacy. 

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

 

Main Findings 
 

2.1 Labour Force Participation (ILO Standards) 

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

above reached 43.4% in 2021, where the males participation rate was 68.9% and 17.2% for 

females in 2021. (See table 2). 
 

The highest labour force participation rate was among individuals aged 25-34 years by 59.1% 

(88.8% for males and 28.1% for females). The labour force participation rate for individuals 

aged 35-44 years was 57.1% (90.5% for males and 23.6% for females). Whereas labour force 

participation rate for individuals aged 15-24 years was 28.8% (47.3% for males and 9.5% for 

females). (See table 2). 
 

Moreover, the labour force participation rate in the West Bank was 45.8% for individuals 

aged 15 years and above (73.6% for males and 17.2% for females).  Results also indicated 

that the labour force participation rate in Gaza Strip was 39.4% (61.2% for males and 17.3% 

for females). (See tables 3 and 4). 

 

2.2 Labour Force Status (ILO Standards) 

The Unemployment Rate for individuals aged 15 years and above in Palestine was 26.4% in 

2021. Hence, the percentage of full employment was 71.7% in 2021. (See table 2). 

 

2.3 Employment (ILO Standards) 

34.5% of employed individuals worked in the services and other branches activity in 2021. 

Whereas 21.8% worked in the commerce, hotels and restaurants activity.  The main field of 

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

73.3% of females. Commerce, hotels and restaurants sector provided job opportunities to 

about 10.3% of the females in Palestine. (See table 21) 
 

In 2021, employed individuals were distributed according to place of work; 60.8% were 

employed in the West Bank compared with 25.1% employed in Gaza Strip, and 14.1% were 

employed in Israel and Israeli settlements (which is 18.8% of employed individuals in the 

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

Israel or Israeli settlements since 2007 to the end of 2019, while it was 0.1% in 2021. (See 

table 20). 
 

Employed individuals were distributed by employment status as follows: 72.2% wage 

employees, 17.4% self-employed, 6.1% employers and 4.3% were unpaid family members. 

(See table 28) 

 

In terms of occupation, 27.5% of employed individuals worked as professionals, technicians 

and clerks while 19.9% were employed in crafts and related trade work. Also, 19.0% were in 

elementary occupation, 18.0% were employed as services and sales workers and about 3.2% 

were employed as skilled agricultural workers. (See table 29) 
 

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

(Palestinian governmental sector) was 20.1% in 2021 (35.1% in Gaza Strip and 15.0% in the 

West Bank). Results also revealed that 65.9% of individuals were employed in the private 

sector in Palestine in 2021 (66.2% in the West Bank and 64.8% in Gaza Strip). (See table 41) 
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28.7% of wage employees in the private sector received less than the minimum wage (NIS 

1,450) in Palestine; 7.3% in the West Bank and about 19,500 wage employees with an 

average of a monthly wage of NIS 1,098. In Gaza Strip, the percentage of wage employees in 

the private sector who received less than the minimum monthly wage was 81.0% of about 

88,300 wage employees with an average of a monthly wage of NIS 655. (See table 48). 
 

The average number of days worked per month was 22.3 days (23.0 for employees working in 

the West Bank, 22.3 days for those working in Gaza Strip and 20.3 days for those working in 

Israel and Israeli settlements). Thus, the average number of hours worked per week was 41.2 

hours: 43.5 hours for employees working in the West Bank and 36.5 hours for those working 

in Gaza Strip.  Also, the average working hours per week were 40.5 hours for wage 

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

Average of daily wage for wage employees in the public sector was about NIS 117.9 

(NIS129.9 in the West Bank and NIS 95.8 in Gaza Strip). The average of daily wage for 

employees in the private sector was about NIS 99.0 (NIS 122.2 in the West Bank and NIS 

42.5 in Gaza Strip(. (See table 41). 

 

2.4 Unemployment (ILO Standards) 

The unemployment rate in Palestine was 26.4% (22.4% for males and 42.9% for females). in 

2021. Moreover, results revealed that unemployment was concentrated among youth aged 15-

24 years reaching 41.7% (37.2% for males and 64.5% for females). (See table 2) 
 

The unemployment rate in the West Bank was 15.5% (12.4% for males and 28.9% for 

females). Also, the Unemployment Rate among youth aged 15-24 years was 27.8% (23.5% 

for males and 51.4% for females). (See table 3) 
 

In Gaza Strip, the unemployment rate was 46.9% (41.9% for males and 65.0% for females). 

The Unemployment Rate among youth aged 15-24 years was 68.9% (65.0% for males and 

86.8% for females). (See table 4) 
 

The highest unemployment rate among the governorates of Gaza Strip was in Dier Al-Balah 

Governorate at a rate of 52.9%, followed by Khan Yunis Governorate with 50.5%, then 

Rafah Governorate 49.6%. The lowest Unemployment Rate was in North Gaza Governorate 

by 38.1%.  In the West Bank, the highest Unemployment Rate was in Bethlehem 

Governorate by 25.1%, followed by Hebron Governorate by 19.0%, then Jenin Governorate 

with a rate of 18.6%, while the lowest Unemployment Rate was in Jerusalem Governorate by 

4.4%. (See table 8) 

 

On the other hand, according to the percentage distribution of the unemployed according to 

the years of schooling, the results indicated that 0.2% of the unemployed males did not have 

any education, while it was 0.1% for females. In addition, 8.9% of unemployed males have 

completed 1-6 years of schooling, compared to 0.3% of unemployed females. The survey 

results indicated that 21.2% of the unemployed males have completed 7-9 years of schooling, 

compared to 1.3% of the unemployed females who obtained the same years of schooling. In 

addition, 29.3% of unemployed males have completed 13 years of schooling or more, 

compared to 93.3% of females with the same years of schooling. (See Table 60). 

 

2.5 Individuals Outside Labour Force (ILO Standards) 

56.6% of individuals aged 15 years and above in Palestine were outside labour force, out of 

which 31.1% for males and 82.8% for females. (See table 2). 
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Chapter Three 

 

Methodology 

 
3.1 Survey Objectives 

The primary objective for collecting data on the Palestinian labour force and its components 

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

information about the size and characteristics of the Palestinian labour force. The data 

collected in different times provide an opportunity to identify changes in the labor market and 

employment status over time.  

 

The collection of information on economic active groups in society is also aimed at creating a 

database through which the use of human resources in society can be measured in the process 

of economic production. The collection of such data provides an opportunity to assess the 

overall framework of policies aimed at developing the level of employment. In general, data 

collected on the labor market can be used from public information to academic research. The 

objectives of the survey can be summarized as follows: 

 

1. Estimating the size of the labour force and its proportion to the population. 

2. Estimating the number of employed individuals among the participants in the labour force.  

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

social level, occupation and economic activity.  

4. Providing data on the fundamental changes in the composition of the labour force and its 

social and economic characteristics.  

5. Estimating the numbers of unemployed individuals and analyzing their general 

characteristics.  

6. Estimating the weekly work hours and wages of employees in addition to the analysis of 

other features. 

 

3.2 Questionnaire  

One of the main survey tools is the questionnaire, where the questionnaire of this survey was 

designed according to the International Labour Organization (ILO) recommendations with 

preserving the specificities of the Palestinian society. The questionnaire includes four main 

parts:   

 

Identification Data 

The main objective for this part is to record the necessary information to identify the 

household, in addition to cluster code, sector, type of locality, cell, housing number and the 

cell code. 

 
Quality Control 

This part involves groups of controlling standards to monitor the field and office operation, to 

keep in order the sequence of questionnaire stages (data collection, direct audited rules during 

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

and storing the data. 

 

Household Roster 

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

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

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

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

status and recognize their major characteristics in terms of employment status, economic 

activity, occupation, place of work, and other employment indicators.  

 

3.3 Sample and Frame  
 

3.3.1 Target Population  

It consists of all individuals aged 10 years and above who are staying usually with their 

households in the state of Palestine during 2021. 

 

3.3.2 Sampling Frame  

The sampling frame consists of a master sample which was taken from the Population, 

Housing and Establishments Census 2017, where each enumeration area consists of buildings 

and housing units with an average of about 150 households. These enumeration areas are used 

as primary sampling units (PSUs) in the first stage of the sampling selection. 

 

3.3.3 Sample Size 

The estimated sample size was 8,040 households in each quarter of 2021. 

 

3.3.4 Sampling Design  

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

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

The sample is a two-stage stratified cluster sample: 

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

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

area selected in the first stage. 

 

3.3.5 Sample Strata 

The population was divided by: 

1- Governorate (16 Governorates, where Jerusalem was considered as two statistical areas) 

2- Type of locality (Urban, Rural, Refugee camps). 

 

Sample Rotation 
Each round of the Labour Force Survey covers all of the 536 master sample enumeration 

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

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

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

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

rounds and between consecutive years (making the sample efficient for monitoring purposes).  

 

3.3.6 Domains 

1. State of Palestine 

2. Governorate (16 Governorates, including Jerusalem (J1)) 

3. Region, Type of Locality (Urban, Rural, Refugee camps). 

 

3.3.7 Weights Calculation of Households 

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

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

cluster sample. In the first stage, we calculated the weight of enumeration areas depending on 
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the probability of each enumeration area (a systematic random sample). Then, in the second 

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

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

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

households estimates of the middle of each quarter of the year 2020 on the level of design 

strata (governorate, locality type).    

 

As for the file of the individuals aged 10 years and above, we added the final household 

weight for each individual, then we adjusted the initial individual weight with the individuals 

estimates of the middle of each quarter of 2020 on the level of Region (West bank, Gaza 

Strip), Sex (male, female), Five –year age groups (15 groups). Then, we obtained the final 

adjusted individual weight. 

 

3.4 Fieldwork Operations 
 

3.4.1 Training and Hiring   

Fieldworkers were trained on basic skills before starting data collection, in order to review the 

problems faced in the field and the mechanisms of interviewing to complete their work with 

ease and accuracy. 

 

3.4.2 Data Collection 
Data collection process started on 10/01/2021 and ended on 07/01/2022, where PCBS adopted 

the method of utilizing a proxy to answer the questions of the interview on behalf of the 

individuals aged 10 years and above who were living/residents in the State of Palestine in 

2021. Data were collected using PC-tablet devices in the West Bank and Gaza Strip, while 

paper questionnaires were used in Jerusalem (J1). 

 

At the beginning of March 2020, and due to the COVID-19 pandemic outbreak and the home 

quarantine imposed by the government, the personal interview was replaced with phone 

interviews for households whose phone numbers are available from previous quarters, while 

households whose phone numbers are not available were interviewed face to face. 

 

3.4.3 Field Editing and Supervising 

• Data collection and coordination were carried out in the field according to the pre-

prepared plan, where instructions, models and tools were available for fieldwork. 

• Editing process on the PC-Tablet was carried out through the establishment of all 

automated editing rules and the office editing on the program to cover all the required 

controls according to the specified criteria. 

• Due to the specificity of Jerusalem (J1), data were collected through paper 

questionnaires. Then, the supervisor verified the questionnaire in a formal and technical 

manner according to the pre-prepared editing rules. 

• Fieldwork was carried out by the project coordinator, supervisors and project manager to 

check the editing of questionnaires and work progress of fieldworkers. 

 

3.4.4 Office Editing and Coding 

The office editing was conducted only for Jerusalem (J1), because paper questionnaires were 

used. Then, the economic activity variable underwent coding according to the Palestinian 

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

all employed and ever-employed individuals was classified and occupations were coded on 

the basis of the International Standard Classification of Occupation of 2008 (ISCO-08). 
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3.5 Data Processing  

The questionnaire was programmed on the PC-tablet device in order to collect and store data, 

which, in return, helped in reducing data collection, editing and entry into one single stage. 

This technique requires a high skill in using the devices and an understanding of the 

questionnaire to know all the options available to obtain correct and accurate data from the 

source, where it was used in data collection of this survey in the West Bank and Gaza Strip 

excluding Jerusalem (J1). 
 

3.5.1 Data Entry Program and Editing Rules 
PCBS started data collection since the 1st quarter of 2013 using the PC-tablet devices in 

Palestine excluding Jerusalem (J1) and Gaza Strip. The program used in HHD called Sql 

Server and Microsoft dot Net which was developed by the Information, Systems and 

Computer Directorate. At the beginning of the 1st quarter of 2016, data were collected by 

using PC-tablet devices in the West Bank (excluding Jerusalem (J1)) and Gaza Strip. 
 

Accordingly, using PC-tablet devices reduced the data processing stages, where fieldworkers 

collect data and then send them directly to the server, where the project manager can extract 

data at any time he/she needs. 
 

In order to work in parallel with Jerusalem (J1), a software was developed using the same 

techniques by using the same database for the PC-tablet devices. 

 

3.5.2 Data Cleaning 
After the completion of the entry and editing phase, data were cleaned by conducting internal 

tests for the outlier answers and comprehensive editing rules through using SPSS program to 

extract and modify errors and discrepancies, to prepare clean and accurate data ready for 

tabulation and publishing. 

 

3.5.3 Tabulation 
After finishing checking and cleaning data from any errors , tabulation was prepared to extract 

the data results tables in accordance to the previously prepared list for this purpose. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 
4.1 Accuracy 

The data accuracy test includes multiple aspects of the survey, most notably sampling errors 

and non-sampling errors that occur due to the staff and survey tools, as well as survey 

response rates and their most important impact on estimates. This section includes the 

following: 

 

4.1.1 Sampling Errors  

Data of this survey are affected by sampling errors due to the use of the sample and 

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

real values obtained through censuses. Variance were calculated for the most important 

indicators; the variance table is attached with the final report. There is no problem to 

disseminate results at the national level and at the level of governorates of the West Bank and 

Gaza Strip. 

 

4.1.2 Non-Sampling Errors  

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

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

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

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

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

and theoretical training during the training course. 

 

One of the most important problems faced by fieldworkers is not knowing the age of the 

respondent, especially for those who are older. They relied on the events that passed through 

the society in estimating their age in the absence of documents specifying date of birth by the 

day and month. Thus, response to variables such as the number of working days in the last 

month and the amount of daily, weekly or monthly wage was sometimes inaccurate. This may 

be due to two main reasons: First, financial matters are one of the most sensitive issues that 

may not provide accurate data in all statistical surveys; the Second reason may be due to the 

nature of the study carried out on behalf of the respondent. Hence, a single respondent may 

answer all the questions related to the household members of the respondent, which naturally 

involves inaccuracies in some details of working hours, working days and daily wages. 

 

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

not present at home) during the fieldwork visit become the high percentage of the non-

response cases. The total non-response rate reached 16.7%, and the refusal rate reached 2.5% 

and the reason is that the survey's questionnaire is clear. 

 

4.1.3 Response Rate 

The survey sample consists of about 32,160 households; of which 25,179 households 

completed the interview; whereas 16,354 households in the West Bank and 8,825 households 

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

the West Bank reached 79.8% while it reached 90.5%. in Gaza Strip. 
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Response, Non-Response Cases and Over Coverage 
 

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

25,179 Household completed 

 Non-response cases 

184 Traveling households 

2,655 No one at home 

762 Refused to cooperate 

131 No available information 

1,316 Other 

 Over coverage cases 

192 Unit does not exist 

1741 Vacant Housing unit 

32,160 Total sample size 

 

Response and Non-Response Formulas: 

Percentage of over coverage errors =        Total cases of over coverage     x 100% 

                                                             Number of cases in original sample  

= 6.0%      
 

Non response rate = Total cases of non response x 100% 

                                     Net Sample size 

 = 16.7% 
 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100% - non-response rate 

                              = 83.3% 

 

Treatment of Non-Response Cases Using Weight Adjustment  


 



rg

ng co

wi

wiwi
fg

.

 

 

Where: 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 

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

fg: weight adjustment factor for the group g. 

 

ng
wi  :   Total weights in group g 

cases cgo
wi

.
 :  Total weights of over coverage 

rg
wi : Total weights of response cases 

 

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

using the following formula: 

fgiwiiw *'   
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4.2 Comparability 

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

are no other sources for comparison. Results indicated that the quarterly data during 2021 

were logical and consistent with the quarterly data in 2020 for the main indictors; labour force 

participation rate, unemployment rate, and numbers of workers in Israel and Israeli 

settlements. 
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