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 لمستخدمينلتنويه 

شيًا مع احدث  المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات القوى العاملة التي  اوصى بها المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات اتم
 (ILO) ، قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية)th19-ICLS( العمل التاسع عشر

والمصطلحات المستخدمة لقياس احصاءات القوى العاملة، حيث اوصى المؤتمر بقياس مؤشرات  وتنقيح المفاهيم ةبمراجع
 القوى العاملة وفقًا للمفاهيم التالية: 

يشمل االشخاص الذين لم يعملوا خالل لاطلين عن العمل مفهوم الع تم فيه تضييقحيث  (LU1)المنقح معدل البطالة ( 1)
لم لذين حيث تم استثناء االشخاص ا فقط، لعمللعمل وكانوا مستعدين وقادرين  ن فرصةعفترة االسناد وبحثوا بشكل جدي 

سيبدأوا العمل في المستقبل القريب وهم )من كونهم  االسابيع االربعة التي تسبق اسبوع الزيارةيبحثوا عن عمل خالل فترة 
في للعمل  خاص، ينتظرون تصريح عملينتظرون أخبار من أصحاب العمل، سبق وأجروا ترتيبات للعمالة لحسابهم ال

ادراجهم ضمن تصنيف العاطلين عن (، بينما سابقا كان يتم اً ، او سبق ووجدوا عمل للبدء به الحقوالمستعمرات اسرائيل
  .العمل

 (؛LU2) المتصلة بالوقت والعمالة الناقصة المنقح البطالة مفهوممتغير مركب يجمع ( 2)
عن عمل والمحبطين من الباحثين الى  باإلضافة( LU3العاملة المحتملة ) ى طالة والقو عدل البتغير مركب يتضمن م( م3)

 ؛ ايجاد فرصة عمل
يشير هذا المفهووم للوى عودم التوافوق بوين العورل والطلوب فوي سوو  : (LU4)للعمل مركب من نقص االستخدام  مؤشر( 4)

 . القوى العاملة المحتملة  3الة الناقصة المتصلة بالوقت . العم2 المنقحالبطالة حسب التعريف  .1العمل ويتضمن: 

مركبات صورة أكثر تفصياًل عن  ت القوى العاملة ااحصاء، ستوفر في هذا المجالالدولية  أحدث المعاييرباالعتماد على 
لبطالة لالمنقح س مقيااستخدام الهو  لهذا التطبيق أحد اآلثار المهمةذلك أن في سو  العمل الفلسطيني.  القوى العاملة

(LU1 ) العمل  ءاتالتاسع عشر لخبراء لحصاالمؤتمر الدولي الذي دعا لليه(, 2013thICLS_19 حيث تم استثناء )
لم يسعوا للعمل خالل فترة ( 2( متاحون للعمل؛ )1) األشخاص المصنفون على أنهم:  ، وهمن عمل المحبطينالباحثين ع

، والذي البطالة احتسابلم تعد مدرجة في هذه المعايير –ل األشهر الستة الماضية خال عملولكن بحثوا عن ( 3؛ )اإلسناد
مؤشرات لضافية حول القوى العاملة. سيتم احتساب ونشر في مشاركة معدالت المعدالت البطالة و ينعكس على بدوره س

وفير رؤية أكثر شموال لمختلف من أجل ت ((LU1 المنقحبطالة الللى جانب معدل  ،استخدام العمالة المذكورة أعالهنقص 
 في فلسطين. لنقص استخدام العمالةشكال األ
 
البطالة، بينما بالنسبة  مؤشريؤدي للى تغيير بسيط في س( LU1) المنقح البطالة النسبة للضفة الغربية، فإن اعتماد مقياسب
في قطاع  أوسعنتشر على نطا  هو أن اإلحباط ماالختالف الكبير هذا سبب ، و أكبر بكثيرانخفال غزة هناك قطاع ل

على أنهم عاطلون عن العمل هم بالفعل  2019قبل الربع االول من األشخاص الذين تم تصنيفهم  اً ر كبي اً لذ لن عددغزة، 
يبحثون عن عمل في السابق وال يزالون متاحين للعمل، لكنهم لم يعودوا يبحثون انهم كانوا  ذلكباحثون عن عمل محبطون. 

 .الفع  بشكل عن عمل 
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يعتبر سوق العمل االكثر تأثرا خالل جائحة كورونا 
، حيث اتخذت 2020المستمرة منذ مطلع شهر اذار 

الحكومة الفلسطينية عدة اجراءات وخطة طوارئ للحد من 
تفشي الجائحة، ويعكس البيان ادناه اهم مؤشرات سوق 

  : اآلتيوفق  2021 األوللعمل الفلسطيني خالل الربع ا
 

 األولفي الربع عامل  ألف بحواليلين العامعدد  انخفاض
2021 

مضضض   )ال يشضضضال العضضضامل   اضضض  الخضضضا    عضضضال العضضضامل   انخفضضض 
ألضضضض   994الضضضض   2020 الرابضضضضعاضضضض  الربضضضضع عضضضضام   ألضضضض   599

 انخفضضض ح ضضض  ، %1 بحضضضوال  2021 األولاضضض  الربضضضع عضضضام   
 2020 الرابضضضضععضضضض  الربضضضضع  %3.5 باقضضضضاا  الضضضضضفة الةرب ضضضضةاضضضض  
 . خ ل نفس الفترة %11.6 باقاا  غزة قطاعا تفع ا   ب ناا

 

 2021 واألول 2020الرابضضع مضضا بضض   الربضضع  األكبضضر االنخفضضا 
ح ضضض   كاسضضضتخام   بضضض  ر يعالضضضو   الضضض     العضضضامل  بضضض   كضضضا  

أما باق  العامل   اقا  ،أل  عام    23باقاا  عالهم  انخف 
ح ض  ، 2021 واألول 2020الرابضع عالهم ب   الربع    ا تفع
يعاضل  وال العضامل   لحسضاب م الخضاص )بضاحل عاضل ع ا تفع

عضضضال العضضضامل    ا تفضضضعألضضض  عضضضام ، كاضضضا  12لحسضضضابب  باقضضضاا  
 آالف عامل. 10ك عضاء أسرة غ ر مااوع  األ ر باقاا  

 
 لمتغيبين عن عملهم بسبب الجائحةل ارتفاع طفيف

 

ا  أل   61م   العامل   الةائب   ع  عال معال  ا تفع
 2021 األولا  الربع أل   62ال   2020 الرابعالربع 

لاعاولة  اال تفاع الطف ف يعول ه او  ،%1 بنسبة بلةت
وخابة  2021اإلغ ق لفترات متقطعة خ ل الربع األول 

 ا  ش ر آذا .
 

  الرابعع الربععدد العاملين في السوق المحلي بين  في ارتفاع
 2021والربع االول  2020
 عامضضل ألضض  853لاحلضض  مضض  السضضوق ا اضض العضضامل   عضضال  ا تفضضع

 األولاض  الربضع  عامضل ألض  856الض   2020 الرابضعا  الربضع 
اضض  % 11.6العضضال اضض  قطضضاع غضضزة بنسضضبة  ا تفضضعح ضض  ، 2021

لضضضنفس  %3.5بنسضضضبة  الضضضضفة الةرب ضضةالعضضال اضضض   انخفضضض حضض   
 الفترة. 

 

 

ا تفضضاع عضضال العضضامل   اضض  السضضوق الاحلضض  اضض  ب نضضت النتضضائ  ا  
كضا  نت ةضة ، 2020 الرابعمقا نة مع الربع  2021 األولالربع 

التةضا ة والاطضاعم والفنضالق  ل ضب  نشاطا تفاع عال العامل   ا  
ب ناضضا  نشضضاط البنضضاء والتشضض  ا طضضم نشضضاط الز اعضضة االنقضضل والتخضضزي 

والصناعة انخفاضا ملحوظا ا   1الخامات األخرى ش ا نشاط 
 عال العامل   خ ل نفس الفترة.

 

لعال األسبوع ة للاستخام   ب  ر ا  بلغ معال ساعات ا
ساعة ا   35.9ساعة أسبوع ا مقابل  42.4الضفة الةرب ة 

 وم عال  22.5قطاع غزة، كاا بلغ معال ايام العال الش رية 
  ا  قطاع غزة. وم عال  21.9ا  الضفة الةرب ة مقابل 

 

المسعتعمرات بحعوالي اسرائيل و في عدد العاملين في  انخفاض
 2021 األولوالربع  2020الرابع الربع بين عامل  آالف 4

والاستعارات م  حوال  عال العامل   ا  اسرائ ل  انخف 
 138 حوال  ال  2020 الرابعبع الر ا   أل  عامل 142

 االنخفا كا  ح   ، 2021 األولا  الريع أل  عامل 
آالف  3باقاا   الصناعةنشاط األكثر ا  عال العامل   ا  

 تةا ة والاطاعم والفنالق ونشاط االنشاءات نشاط ال  ل ب عامل
ب ناا ا تفع عال ، لكل من اا عامل ب   الربع   أل باقاا  

ا   ،العامل   ا  نشاط الخامات األخرى باقاا  أل  عامل
 20م   اإلسرائ ل ة الاستعاراتا   العامل   الع ا تفع ح  
عامل ا  أل   21ال   2020 الرابعالربع عامل ا   أل 

 .2021 األولع لربا
 

 

والاسضتعارات معضال األ ضر ال ضوم  للعضامل   اض  يسضرائ ل  ا تفع
 261مض  حضضوال   2021 األولوالربضع  2020الرابضضع بض   الربضع 
 .ش قل 264ش قل يل  

 
 

                                                 
، أنشطة التعليم، اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزاميتتضمن:  1

ية االنشطة االبداع ،أنشطة العمل االجتماعي، ألنشطة في مجال  صحة اإلنسانا

أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة ، والفنون وانشطة الترفيه

أنشطة المنظمات ، االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية، الثقافية األخرى

أنشطة االسر المعيشية التي ، أنشطة الخدمات الشخصية األخرى، ذات العضوية

ات والهيئات التي تتجاوز الحدود انشطة المنظم، تستخدم افراداً للعمل المنزلي

 .اإلقليمية
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  عاملين مستخدمون بأجر 10من كل  7

، مقابضضضضضضضضضضل % مضضضضضضضضضض  العضضضضضضضضضضامل   مضضضضضضضضضض  الاسضضضضضضضضضضتخام   بضضضضضضضضضض  ر72
، % يعالضضضضضضضضضضضضضضو  لحسضضضضضضضضضضضضضضاب م الخضضضضضضضضضضضضضضاص وأ بضضضضضضضضضضضضضضا  عاضضضضضضضضضضضضضضل24

 % ك عضاء أسرة غ ر مااوع  األ ر.4و
 

 حوالي نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون 
 دون عقد عمل

 

ا  القطاع الخاص يعالو  لو  % م  الاستخام   ب  ر 51
مسضضضضضضاهاة اضضضضضض  تاويضضضضضضل % يحصضضضضضضلو  علضضضضضض  32، وعقضضضضضضا عاضضضضضضل

 زيضضضا عضضض  نصضضض   مضضضابالاقابضضضل ، التقاعضضام مفااضضض ة ن ايضضضة الخامضضضة
%  يحصل  علض  59الاستخامات ب  ر ا  القطاع الخاص )

 ي ازة أمومة مااوعة األ ر.
 

% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا 29  
 شيقاًل( في فلسطين 1,450شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر )

نسضضضبة الاسضضضتخام   بضضض  ر اضضض  القطضضضاع الخضضضاص الضضض     ا تفعضضضت
 أقضل مض  الحضا األلنض  لف ضر اض  الضضفة  تقاضو  أ ضرا  شض ريا  

 واألول  2020الرابضضضضضع    بضضضضض   الضضضضضربع بشضضضضضفل  ف ضضضضضف الةرب ضضضضضة
ألض   17) ا تفضع العضال مض  ، %7يل   %6حوال   م  2021

% 79النسضضبة اضض  قطضضاع غضضزة مضض   ا تفعضضت كاضضاألضض ،  18الضض  
  ألضض  85الضض   ألضض  68العضضال مضض   ا تفضضع) % 81حضضوال  يلضض  

 خ ل نفس الفترة.
 

 مقابضضضل شضضض ق    655الحضضضا األلنضضض  لف ضضضر اضضض  قطضضضاع غضضضزة بلضضضغ 
 ا  الضفة الةرب ة. ش ق     1,114

 

  في قطاع غزةفي المشاركة في القوى العاملة  ارتفاع
 األولالربضضع و  2020 الرابضضعالربضضع  نسضضبة الاشضضا كة بضض   ا تفعضضت
ح ضضض  ا تفعضضضت ؛ %43يلضضض  حضضضوال   %41حضضضوال   مضضض  2021

يلضض   2020  الربضضع الرابضضع % اضض32النسضضبة اضض  قطضضاع غضضزة مضض  
حااظضضت علضض  نفضضس ، اضض  حضض   2021% اضض  الربضضع االول 39

 .ا  الضفة الةرب ة خ ل نفس الفترة% 46 الاستوى تقريبا
 

% 65مشا كة ال كو  ا  القوى العاملة مض  نسبة  ا تفعتكاا 
 2021 األوللربضضضضع % اضضضض  ا69الضضضض   2020 الرابضضضضعاضضضض  الربضضضضع 

 %16 عل  نفضس الاسضتوى ث اإلنا نسبة مشا كة حااظتب ناا 
 .خ ل نفس الفترة

 كا  ح  ه ا الربع معاالت البطالة خ ل  ا تفاعوه ا يفسر 
 أل  78ا  الاشا كة ا  القوى العاملة حوال   اال تفاع

 ،اقط أل  عامل ا الزيالة ا  عال العامل   حوال مشا ك ب نا
 م  الزيالة ا  عال أقل بفث رزيالة عال العامل   وبالتال  

عال  ا تفاعالاشا ك   ا  القوى العاملة وه ا ما ألى ال  
ب   الاشا ك    بلغ معال البطالة ، ح  العا ل   ع  العال

 حوال  األولا  الربع  سنة ا كثر  15) ا  القوى العاملة
 حوال  عاالةنقص االستخاام لل٪ ا  ح   بلغ ي اال  28

  .)th19-SICL، واقا  لاعا  ر منظاة العال الاول ة )63٪
 

 عا   ع  العال أل  383بلغ عال العا ل   ع  العال و 
ا  قطاع ص شخأل   228بواقع ؛ 2021 األولا  الربع 

ما  زال التفاوت  .ا  الضفة الةرب ةشخص أل   155و غزة
كب را  ا  معال البطالة ب   الضفة الةرب ة وقطاع غزة، ح   

  الضفة ٪ ا17ا  قطاع غزة مقا نة بض ٪ 48اعال اللغ ب
بلغ معال البطالة لل كو  أما عل  مستوى الةنس اقا الةرب ة، 

 ٪ لإلناث. 43٪ مقابل 24ا  السط   
 

لعاالة االستخاام الناقص لبلغ ي اال  ا  س اق متصل  
م   أل  84 ح    تضا  ه ا العال، شخصأل   550

ا  العاالة الناقصة  أل  30الباحث   ع  عال الاحبط   و
 .قتاتصلة بالو ال

 

  ،حسب المنطقة (thICLS 19) معدل البطالة
 2021 األولالربع  -2018الربع االول 
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 المفاهيم والمصطلحات
 

 :القوة البشرية
 سنة فأكثر. 15جميع األفراد الذين أتموا هم 

 
 فترة اإلسناد:

 األسبوع الذي ينتهي بيوم الجمعة الذي يسبق زيارة الباحث الميداني لألسرة.
 

  النشيطون اقتصاديا )القوى العاملة(:
 ينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة.و  سنة فأكثر( 15) جميع األفراد الذين ينتمون لسن العملهم 

 
 :  العامل

سواء كان لحساب الغير بأجر خالل فترة االسناد الزمني عماًل معينا ولو لساعة واحدة  باشر سنة فأكثر والذي 15عمره  الفرد الذيهو 
ة، توقف مؤقت أو أي سبب أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت )بسبب المرض، عطل أو لحسابه أو بدون أجر في مصلحة للعائلة

ساعة فأكثر وكذلك األفراد  15عاملين وال( ساعة، 14-1ويصنف العاملون حسب عدد ساعات العمل األسبوعية إلى عاملين ) .آخر(
ويصنف العاملون  الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجازة مدفوعة األجر، أو إغالق أو إضراب أو توقيف مؤقت وما شابه ذلك،

 الحالة العملية في المجموعات التالية:حسب 
 عضو أسرة غير مدفوع األجر.4      مستخدم بأجر .3     يعمل لحسابه  .2      صاحب عمل   .1

 

 :العمالة الناقصة المتصلة بالوقت
ساعة ويرغبون  35 في جميع األعمال أقل من الفعلية وبلغ مجموع ساعات عملهم جميع األشخاص العاملون خالل فترة اإلسناد الزمني

 في زيادة عدد ساعات عملهم، وفي نفس الوقت متاحون ومستعدون للعمل بساعات إضافية عند أي فرصة تتاح لهم.  
 

  (:th19-ICLS  المنقحالتعريف )حسب  البطالة
سذناد فذي أي نذوع مذن األعمذال، ولذم يعملذوا أبذدًا خذالل فتذرة اإل سذنة فذأكثر( 15) تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذذين ينتمذون لسذن العمذل

بإحدى الطرق مثل مطالعة الصذحف، التسذجيل  أسابيع الماضية 4خالل الذذذ  وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه
 ، وهذذذمتذذذم اسذذذتثناء البذذذاحثين عذذذن عمذذذل المحبطذذذين، حيذذذث فذذذي مكاتذذذب االسذذذتخدام، سذذذؤال األصذذذدقاء واألقذذذارب أو غيذذذر ذلذذذك مذذذن الطذذذرق 

خذذذالل  ولكذذن بحثذذوا عذذن عمذذل( 3  )لذذم يسذذعوا للعمذذل خذذالل فتذذرة اإلسذذناد( 2( متذذاحون للعمذذل  )1األشذذخاص المصذذنفون علذذى أنهذذم: )
 .األشهر الستة الماضية

 
 اليائسون من البحث عن عمل:

لبذدء بالعمذل ولذم يبحثذوا عذن سذنة فذأكثر وخذالل فتذرة االسذناد الزمنذي كذانوا متذاحين ومسذتعدين ل 15هم األفراد الذين ينتمذون لسذن العمذل 
عمذذل خذذالل األربعذذة أسذذابيع الماضذذية ألنهذذم سذذبق وبحثذذوا عذذن عمذذل خذذالل السذذتة أشذذهر الماضذذية ويئسذذوا مذذن البحذذث لعذذدم إيجذذاد فرصذذة 

 عمل.
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 :القوى العاملة المحتملة
لعذاملين أو العذايلين عذن العمذل وهذم سذنة فذأكثر وخذالل فتذرة االسذناد الزمنذي لذم يكونذوا ضذمن ا 15هم األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

 يعتبروا إما: 
 باحثون عن العمل غير متاحين: .1

سذذذذذذنة فذذذذذذأكثر والذذذذذذذين خذذذذذذالل فتذذذذذذرة اإلسذذذذذذناد الزمنذذذذذذي بحثذذذذذذوا عذذذذذذن العمذذذذذذل بأحذذذذذذد                            15هذذذذذذم األفذذذذذذراد الذذذذذذذين ينتمذذذذذذون لسذذذذذذن العمذذذذذذل 
 وا متاحين ومستعدين للبدء بالعمل.وسائل البحث عن عمل ولكنهم لم يكون

 متاحون ولم يبحثوا عن عمل:  .2

سذذنة فذذأكثر والذذذين خذذالل فتذذرة اإلسذذناد الزمنذذي كذذانوا متذذاحين ومسذذتعدين للعمذذل ولكذذن لذذم  15هذذم األفذذراد الذذذين ينتمذذون لسذذن العمذذل 
 يقوموا بالبحث عن عمل خالل الفترة المرجعية بأحد وسائل البحث عن عمل.

 يبحثوا عن عمل ولديهم رغبة في العمل:  غير متاحين ولم .3

سنة فأكثر والذين خالل فترة اإلسناد الزمني كانوا غير متاحين وغير مستعدين للعمذل ولذم  15هم األفراد الذين ينتمون لسن العمل 
 وسائل البحث عن عمل ولكن لديهم رغبة بالعمل. بأي وسيلة منيبحثوا عن عمل خالل الفترة المرجعية 

 

 ام الناقص للعمل:االستخد
 يشير هذا المفهوم إلى عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل ويتضمن:

 . القوى العاملة المحتملة  3. العمالة الناقصة المتصلة بالوقت        2  .البطالة1
 

  األفراد خارج القوى العاملة:
عمذل وال  مذل )ضذمن القذوة البشذرية( ولكذنهم ال يعملذون وال يبحثذون عذنتشمل هذه الفئة من السكان جميذع األفذراد الذذين ينتمذون لسذن الع

 . بسبب عدم رغبتهم في العمل أو الستغنائهم عن التكسب عن يريق العمل أو ألسباب أخرى حتى مستعدين للعمل سواءً 

 

 متدرب غير مدفوع االجر:
دمات لآلخرين من اجل اكتساب الخبرات أو المهارات في هو الشخص الذي قام بأي عمل غير مدفوع األجر إلنتاج السلع أو تقديم الخ

حيث ال يتم اعتبار بدل مواصالت او وجبات الطعام او الهدايا التى يتم تقديمها الى (مكان العمل لتمكنه من ايجاد فرصة عمل 
 .)المتدرب أجرا

 
 الستهالك الذاتي:االنتاج ل

السلع أو تقديم الخدمات الستهالكه الذاتي أو الستهالك أسرته، وتتضمن  هو الشخص الذي قام بأي نشاط غير مدفوع األجر إلنتاج
 انتاج المحاصيل الزراعية أو اإلنتاج الحيواني، كما تتضمن خياية مالبس، صناعة أيعمة، صناعة أثاث، الصيد وصيد االسماك.

 
 األفراد في العمل التطوعي:

بشكل إرادي بال مقابل أو أجر مادي من أجل تحقيق مصالح مشتركة  الشخص في العمل التطوعي هو الشخص الذي قام بأي نشاط
أو مساعدة لتنمية مستوى معيشة اآلخرين من جيرانهم أو المجتمعات البشرية بصفة مطلقة، حيث ال يتم اعتبار بدل المواصالت او 

التدريب  برامج ر المطلوب كجزء من التعليم أووالعمل غير مدفوع األج وجبات الطعام او الهدايا التى يتم تقديمها الى المتطوع أجرا.
 .مستثناة من العمل التطوعي
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 من فلسطين حسب المنطقة والجنس والعالقة بقوة العمل سنة فأكثر 15: عدد ونسبة األفراد 1جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 

Table 1: Number and Percentage of Individuals Aged (15 Years and Above) from Palestine by Region, 
Sex and Labour Force Status, (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Region and Sex 

Labour Force Status  العالقة بقوة العمل 

 نطقة والجنسالم
 جموعملا

Total 

 ج القوى العاملةخار 
Outside Labour Force 

 ل القوى العاملةداخ
In Labour Force 

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

West Bank       فة الغربية ضلا 
Males 100 1,007,800 826.  ذكور 737,800 73.2 270,000 
Females 100 975,900 .238  811,600 .861  اناث 164,300 
Total 100 1,983,700 54.5 1,081,600 45.5 902,100 المجموع 
Gaza Strip       ةز ع غاطق 
Males 100 618,500 48.3  ذكور 381,300 61.6 237,200 
Females 100 609,000 4.48  514,100 6.51  اناث 94,900 
Total 100 1,227,500 61.2 751,300 38.8 476,200 المجموع 
Palestine       فلسطين 
Males 100 1,626,300 2.13  507,200 8.86  ذكور 1,119,100 
Females 100 1,584,900 6.38  1,325,700 4.61  اناث 259,200 
Total 100 3,211,200 57.1 1,832,900 42.9 1,378,300 المجموع 

 
 سنة فأكثر من فلسطين حسب المنطقة والجنس ومركبات القوى العاملة 15: عدد ونسبة األفراد 2جدول 

 2120آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 
Table 2: Number and Percentage of Individuals Aged (15 Years and Above) from Palestine by 

Region, Sex and Revised Labour Force Components, (Revised ILO Standards ICLS-19th), 
 January– March, 2021 

Region and Sex 

Revised Labour Force Components  قوى العاملة المنقحةمركبات ال 

 نطقة والجنسالم
 جموعملا

Total 

 البطالة 
Unemployment 

متصلة بالوقت مالة ناقصةع  

Time Related 
Underemployment 

 مالة تامةع
Full Employment 

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

West Bank         فة الغربية ضلا 
Males 100 737,800 3.14  105,500 .52  18,200 2.38  ذكور 614,100 
Females 100 164,300 9.29  49,100 41.  2,400 7.68  اناث 112,800 
Total 100 902,100 17.1 154,600 2.3 20,600 80.6 726,900 المجموع 
Gaza Strip         ةز ع غاطق 
Males 100 381,300 3.43  165,300 1.2  7,900 6.45  ذكور 208,100 
Females 100 94,900 2.66  62,900 4.1  1,300 4.23  اناث 30,700 
Total 100 476,200 47.9 228,200 1.9 9,200 50.2 238,800 المجموع 
Palestine         فلسطين 
Males 100 1,119,100 2.42  270,800 3.2  26,100 .537  ذكور 822,200 
Females 100 259,200 2.43  112,000 4.1  3,700 4.55  اناث 143,500 
Total 100 1,378,300 27.8 382,800 2.2 29,800 70.0 965,700 المجموع 
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قص للعمل سنة فأكثر ضمن االستخدام الناقص للعمل من فلسطين حسب المنطقة والجنس وأشكال االستخدام النا 15: عدد ونسبة األفراد 3جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير

Table 3: Number and Percentage of Individuals Aged (15 Years and Above) in Labour 
Underutilization from Palestine by Region, Sex and Forms of Labour Underutilization, 

 (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 
 

Region and 

Sex 

Revised Labour Force Components  مركبات القوى العاملة المنقحة 

نطقة الم
 والجنس

 االستخدام الناقص للعمل
Labour 

Underutilization 

 البطالة والقوى العاملة المحتملة
Unemployment and 

potential labour force 

 

لعمالة الناقصة البطالة وا
 المتصلة بالوقت

Time- related 

underemployment 

and unemployment 

 البطالة 
Unemployment 

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

West Bank         فة الغربية ضلا 
Males 17.2         127,400  14.7         109,200  16.8       123,700 3.14  ذكور 105,500 
Females 33.1           55,700  31.7           53,300  31.3 51,500 9.29  اناث 49,100 
Total 20.1         183,100  17.9         162,500  19.4       175,200 17.1 154,600 المجموع 
Gaza Strip         ةز ع غاطق 
Males 51.4         220,300  49.6         212,400  45.4 173,200 3.43  ذكور 165,300 
Females 82.7         147,000  82.0         145,700  67.6 64,200 2.66  اناث 62,900 
Total 60.6         367,300  59.1         358,100  49.8 237,400 47.9 228,200 المجموع 
Palestine         فلسطين 
Males 29.7         347,700  27.5         321,600  26.5       296,900  2.42  ذكور 270,800 
Females 58.6         202,700  57.5         199,000  44.6      115,700  2.43  اناث 112,000 
Total 36.3         550,400  34.3         520,600  30.0      412,600 27.8 382,800 المجموع 

 

 



:PCBS 2021 األول مسح القوى العاملة، الربع PCBS: labour Force Survey, Q1- 2021                                                               
 

 13 

علمي دبلوم  : نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة للخريجين الذين يحملون مؤهل4جدول 
 2021 آذار، -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILOمتوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص )معايير

Table 4: Labour Force Participation Rate and  Unemployment Rate for Graduates who hold 

Associated Diploma Certificate and Above in Palestine by Specialization  
(Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

  

 

Specialization 
 التخصص المشاركة في القوى العاملة نسبة معدل البطالة

Unemployment Rate Participation Rate 

 Education 40.9 65.7 التعليم 
 Arts *47.0 *62.4  الفنون 
 Humanities (excluding languages) *48.6 *61.8 )الدراسات اإلنسانية )باستثناء اللغات 
 Languages 35.8 63.0 اللغات 
 Social and behavioural sciences 36.3 61.1 العلوم االجتماعية والسلوكية 
 Journalism and information 26.2 76.4 الصحافة واإلعالم 
 Business and administration 33.9 65.7 األعمال واإلدارة 
 Law 29.4 64.8  القانون 
 Biological and related sciences *30.2 66.4 ية والعلوم المتصلة بهاالعلوم البيولوج 
 Environment - - البيئة 
Physical sciences    32.0 69.2 العلوم الفيزيائية 
 Mathematics and statistics  21.9 69.1 الرياضيات واإلحصاء 
 Information and Communication Technologies 
(ICTs)  34.9 77.8 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

 Engineering and engineering trades 25.9 84.7 الهندسة والحرف الهندسية 
 Manufacturing and processing - *84.9 التصنيع والمعالجة 
 Architecture and construction 39.5 82.6 الهندسة المعمارية والبناء 
 Agriculture 24.2 *81.8 الزراعة 

 Veterinary  - - البيطرة 

 Health 25.7 78.6 الصحة 
 Welfare  37.3 59.8 الرفاه 
 Personal services 16.6 72.4 الخدمات الشخصية 
 Security services *28.6 96.1 خدمات األمن 
 Transport services - - خدمات النقل 
Other - -  أخرى 
Total  33.5 68.6 مجموعال 

(*)  Refers that the variance in this category is too high 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 في هذه الفئة. مرتفعتشير الى ان التباين   (*)

 (-) Means observations are too small .  (-)  .تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات 
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 الفئة العمرية والجنسسنة فأكثر( في فلسطين حسب  15: نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد )5جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 

Table 5: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged (15 Years and Above) in Palestine 
by Age Group and Sex (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Age Group 
Sex الفئة العمرية الجنس 

 Total                 جموعملا

 
  Females              ثإنا

 
 

     Males               رذكو 

 
 
)( 

15-19 14.7 0.6 28.2 15-19 

20-24 44.3 18.2 69.2 20-24 

25-29 57.7 26.3 87.7 25-29 

30-34 60.0 26.9 92.0 30-34 

35-39 57.6 24.3 90.9 35-39 

40-44 54.7 20.3 88.9 40-44 

45-49 51.9 19.0 83.9 45-49 

50+ 29.4 8.2 50.7 50+ 

Total 42.9 16.4 68.8 المجموع 
 

 
 

 سنة فأكثر( في فلسطين حسب الفئة العمرية والمنطقة  15: نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد )6جدول 
 2021آذار،  -ثاني كانون ، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير

Table 6: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged (15 Years and Above) in Palestine 
by Age Group and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Age Group 

Region  المنطقة 
 فلسطين الفئة العمرية

Palestine 

 

 ع غزةاقط
Gaza Strip 

 
 

 فة الغربيةالض
West Bank 

 15-19 14.7 11.1 17.1 15-19 

20-24 44.3 39.3 47.4 20-24 

25-29 57.7 57.3 58.0 25-29 

30-34 60.0 58.2 61.1 30-34 

35-39 57.6 54.1 59.8 35-39 

40-44 54.7 48.6 58.3 40-44 

45-49 51.9 44.8 55.7 45-49 

50+ 29.4 20.5 33.9 50+ 

Total 42.9 38.8 45.5 المجموع 
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 سنة فأكثر( في فلسطين حسب سنوات الدراسة والجنس  15: نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد )7جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير

Table 7: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged (15 Years and Above) in Palestine 
by Years of Schooling and Sex (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Years of Schooling 
Sex ت الدراسةسنوا الجنس 

 Malesر                ذكو  Femalesث               إنا   Total جموع               ملا

0 5.4 2.9 12.7 0 

1-6 38.7 6.2 63.8 1- 6 

7-9 37.2 3.6 63.6 7- 9 

10-12 38.3 4.7 70.5 10-12 

13+ 56.0 39.8 74.1 13+ 

Total 42.9 16.4 68.8 المجموع 

 
 
 

 سنة فأكثر( في فلسطين حسب سنوات الدراسة والمنطقة 15: نسبة المشاركة في القوى العاملة لألفراد )8جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 

Table 8: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged (15 Years and Above) in Palestine 
by Years of Schooling and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 
 

Years of Schooling 

Region  المنطقة 
 فلسطين ت الدراسةسنوا

Palestine 

 ع غزةقطا
Gaza Strip 

 فة الغربيةالض
West Bank 

0 5.4 4.7 5.7 0 

1-6 38.7 40.0 38.1 1-6 

7-9 37.2 30.6 41.2 7-9 

10-12 38.3 29.5 43.8 10-12 

13+ 56.0 55.8 56.2 13+ 

Total 42.9 38.8 45.5 المجموع 
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سنة فأكثر( في فلسطين حسب المنطقة  15اركة في القوى العاملة ومعدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة لألفراد ): نسبة المش9جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير وحالة اللجوء والجنس

Table 9: Labour Force Participation Rate and Unemployment Rate of Individuals Aged (15 Years 
and Above) in Palestine by Region, Refugee Status and Sex  

March, 2021 –January), th19-ICLS(Revised ILO Standards  
 

Region and Refugee 
Status  

  معدل البطالة والجنس
Unemployment Rate and Sex 

 نسبة المشاركة والجنس
Participation Rate and Sex  المنطقة وحالة اللجوء 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 
 

 رذكو 
Males 
 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 
 

 رذكو 
Males 
 

West Bank       فة الغربيةضلا 
Refugee 18.0 32.2 14.4 44.6 18.0 70.3 الجئ 
Non-Refugee 16.9 29.1 14.3 45.8 16.4 74.2 غير الجئ 
Total 17.1 29.9 14.3 45.5 16.8 73.2 المجموع 
Gaza Strip       ةز ع غاطق 
Refugee 49.1 63.6 44.9 39.4 17.9 60.7 الجئ 
Non-Refugee 45.7 73.4 40.8 37.8 11.5 63.3 غير الجئ 
Total 47.9 66.2 43.3 38.8 15.6 61.6 المجموع 
Palestine       فلسطين 
Refugee 35.9 51.3 31.7 41.4 17.9 64.5 الجئ 
Non-Refugee 22.6 36.8 19.7 43.9 15.3 71.7 غير الجئ 
Total 27.8 43.2 24.2 42.9 16.4 68.8 المجموع 

 

 
سنة فأكثر( في فلسطين حسب  15: نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد )10جدول 

 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير نسالمنطقة والحالة الزواجية والج
Table 10: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged (15 Years and Above) and 

Unemployment Rate among Participated Individuals in Palestine by Region, Marital Status and 
Sex (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Region and Marital 
Status  

  معدل البطالة والجنس
Unemployment Rate and Sex 

 نسبة المشاركة والجنس
Participation Rate and Sex                                               المنطقة والحالة الزواجية 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 
 

 رذكو 
Males 
 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 
 

 رذكو 
Males 
 West Bank       فة الغربية ضلا 

Never Married 26.9 41.4 23.5 42.8 19.1 60.6 م يتزوج أبدا  ل 
Currently Married 11.7 23.8 9.2 49.6 16.4 83.4 تزوج حاليا  م 
Other 14.4 13.2 16.4 14.4 10.3 42.1* خرى أ 
Total 17.1 29.9 14.3 45.5 16.8 73.2 لمجموعا 
Gaza Strip       ةز ع غاطق 
Never Married 70.1 76.6 68.2 34.3 17.3 48.1 م يتزوج أبدا  ل 
Currently Married 36.1 59.9 30.8 43.5 15.6 72.1 تزوج حاليا  م 
Other *52.0 53.7* *50.2 10.7 6.4 43.1* خرى أ 
Total 47.9 66.2 43.3 38.8 15.6 61.6 لمجموعا 
Palestine       فلسطين 
Never Married 41.5 54.6 38.1 39.5 18.4 55.9 م يتزوج أبدا  ل 
Currently Married 20.3 37.2 16.7 47.2 16.1 79.1 تزوج حاليا  م 
Other 24.4 22.7 27.0 13.2 9.0 42.4 خرى أ 
Total 27.8 43.2 24.2 42.9 16.4 68.8 جموعلما 

(*)  في هذه الفئة. مرتفعتشير الى ان التباين   (*)  Refers that the variance in this category is too high 
. 
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سنة فأكثر( في فلسطين حسب المنطقة ونوع  15: نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة )11جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معاييرالتجمع والجنس 

Table 11: Labour Force Participation Rate of Individuals Aged (15 Years and Above) and 
Unemployment Rate among Participated Individuals in Palestine by Region, Type of Locality 

and Sex (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 
 

Region and Type of 
locality  

  معدل البطالة والجنس
Unemployment Rate and Sex 

 نسبة المشاركة والجنس
Participation Rate and Sex                                             

 المنطقة ونوع التجمع 
 جموعملا

Total 

 ثإنا
Females 
 

 رذكو 
Males 
 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 
 

 رذكو 
Males 
 

West Bank       فة الغربية ضلا 
Urban 16.1 29.0 13.2 45.4 17.0 73.4 حضر 
Rural 19.1 31.5 16.4 45.7 16.8 72.5 ريف 
Camps 22.6 35.9 20.1 44.7 14.7 73.9 مخيمات 
Total 17.1 29.9 14.3 45.5 16.8 73.2 وعلمجما 
Gaza Strip       ةز ع غاطق 
Urban 47.4 66.9 42.7 38.7 15.2 61.8 حضر 
Camps 51.1 62.6 47.8 39.5 18.0 60.9 مخيمات 
Total 47.9 66.2 43.3 38.8 15.6 61.6 لمجموعا 
Palestine       فلسطين 
Urban 28.3 44.3 24.6 42.5 16.2 68.4 حضر 
Rural 19.1 31.5 16.4 45.7 16.8 72.5 ريف 
Camps 39.9 54.1 36.4 41.4 16.8 65.6 مخيمات 
Total 27.8 43.2 24.2 42.9 16.4 68.8 لمجموعا 

 
 

 سنة( في فلسطين حسب العالقة بقوة العمل والمنطقة والجنس 29-15: التوزيع النسبي للشباب )12جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 

Table 12: Percentage Distribution of Youth Aged (15-29 Years) in Palestine by Labour Force 
Status, Region and Sex (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 
 

Labour Force Status 

Region and Sex  المنطقة والجنس 

 العالقة بقوة العمل
 فلسطين

Palestine 

 ةز ع غاطق
Gaza Strip 

 فة الغربيةضلا
West Bank 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 

 رذكو 
Males 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 

 رذكو 
Males 

 جموعملا
Total 

 ثإنا
Females 

 رذكو 
Males 

In Labour Force 37.9 14.4 60.3 34.9 14.8 54.2 39.9 14.1 64.4 داخل القوى العاملة 
Outside Labour Force 62.1 85.6 39.7 65.1 85.2 45.8 60.1 85.9 35.6 خارج القوى العاملة 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
Full Employment 56.2 33.3 61.4 31.7 15.0 36.0 70.4 46.2 75.5 العمالة التامة 
Time Related 
Underemployment 

 

 متصلة بالوقت مالة ناقصةع 3.4 2.1 3.2 2.3 2.1 2.2 3.0 2.1 2.8

Unemployment 41.0 64.6 35.6 66.1 82.9 61.7 26.4 51.7 21.1  البطالة 

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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 العمرية والجنسسنة فأكثر( في فلسطين حسب الفئة  15: معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد )13جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 

Table 13: Unemployment Rate of Participants in the Labour Force Aged (15 Years and Above) in 
Palestine by Age Group and Sex (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Age Group 
Sex الجنس 

 الفئة العمرية
 Males               رذكو  Females              ثإنا Total جموع              ملا

15-19 43.7 - 44.1 15-19 

20-24 43.1 67.6 36.9 20-24 

25-29 38.6 63.5 31.5 25-29 

30-34 30.2 52.8 23.8 30-34 

35-39 18.6 31.8 15.0 35-39 

40-44 14.5 15.3 14.4 40-44 

45-49 12.4 11.4 12.6 45-49 

50+ 11.1 3.1 12.4 50+ 

Total 27.8 43.2 24.2 المجموع 
 

 .Means observations are too small (-)  تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات.  (-)

 
 أكثر( في فلسطين حسب الفئة العمرية والمنطقة سنة ف 15: معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد )14جدول 

 2019، آذار -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير
Table 14: Unemployment Rate of Participants in the Labour Force Aged (15 Years and Above) in 

Palestine by Age Group and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), 
 January– March, 2021 

 

Age Group 

Region  المنطقة 
 فلسطين الفئة العمرية

Palestine 
 ع غزةقطا

Gaza Strip 
 فة الغربيةالض

West Bank 
15-19 43.7 68.0 33.0 15-19 

20-24 43.1 69.1 29.3 20-24 

25-29 38.6 63.6 21.6 25-29 

30-34 30.2 51.4 16.5 30-34 

35-39 18.6 29.9 12.1 35-39 

40-44 14.5 27.3 8.3 40-44 

45-49 12.4 22.6 8.0 45-49 

50+ 11.1 18.9 8.7 50+ 

Total 27.8 47.9 17.1 المجموع 
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 سنة فأكثر( في فلسطين حسب سنوات الدراسة والجنس 15: معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد )15جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 

Table 15: Unemployment Rate of Participants in the Labour Force Aged (15 Years and Above) in 
Palestine by Years of Schooling and Sex (Revised ILO Standards ICLS-19th),  

January– March, 2021 
 

Years of Schooling 
Sex ت الدراسةسنوا الجنس 

 Total جموع      ملا
 

  Males           رذكو   Females        ثإنا

0 11.5  - - 0 

1-6 25.1 2.2 26.8 1-6 

7-9 26.4 14.6 26.9 7-9 

10-12 23.5 18.8 23.7 10-12 

13+ 32.6 49.5 22.5 13+ 

Total 27.8 43.2 24.2 المجموع 
 .Means observations are too small (-)  ن المشاهدات.تعني عدم وجود عدد كافي م  (-)

 
 سنة فأكثر( في فلسطين حسب سنوات الدراسة والمنطقة  15: معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة لألفراد )16جدول 

  2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير
Table 16: Unemployment Rate of Participants in the Labour Force Aged (15 Years and Above) 

in Palestine by Years of Schooling and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), 
 January– March, 2021 

 

Years of Schooling 

Region  المنطقة 
 فلسطين ت الدراسةسنوا

Palestine  

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 
 

 ة الغربيةفالض
West Bank 

 0 11.5 - 9.9 0 

1-6 25.1 44.4 16.2 1-6 

7-9 26.4 42.5 19.3 7-9 

10-12 23.5 47.4 13.5 10-12 

13+ 32.6 50.5 20.1 13+ 

Total 27.8 47.9 17.1 المجموع 
 .Means observations are too small (-)    تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات.  (-)

 
 ،(th19-ICLS المنقحة ILOحسب المنطقة والجنس )معايير معدل فترة التعطل باألشهر لألفراد العاطلين عن العمل في فلسطين: 17دول ج

 2021آذار،  -كانون ثاني
Table 17: The Average of Unemployment Duration in Months in Palestine by Region and Sex 

(Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 
 

Region 

Sex الجنس 
 جموعملا المنطقة

Total 

 ثإنا
Females           

  رذكو 

Males               

West Bank 6.9 10.4 5.2 فة الغربيةضلا 
Gaza Strip 15.4 25.6 11.6 ةز ع غاطق 
Palestine 12.0 18.9 9.1 فلسطين 

Note: Unemployed period means the period of being Unemployed 

since the individual was available for work or leaving last work. 
 

لفرد منذ بدء افترة تعطل هي  فترة التعطليقصد بمالحظة: 
 .استعداده للعمل او تركه للعمل األخير
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 ،(th19-ICLS المنقحة ILOب المنطقة ومكان العمل )معاييرسنة فأكثر( من فلسطين حس 15: التوزيع النسبي للعاملين )18جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني

Table 18: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) from 
Palestine by Region and Place of Work (Revised ILO Standards ICLS-19th),  

January– March, 2021 
 

 المنطقة
 Place of work  مكان العمل

Region نفس المحافظة 
Same Governorate 

 محافظة أخرى 
Other Governorate 

 إسرائيل والمستعمرات
Israel and Settlements 

 المجموع
Total 

 West Bank 100 18.5 8.0 73.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 100 - 14.7 85.3 قطاع غزة

 Palestine 100 13.9 9.6 76.5 فلسطين

 .Means observations are too small (-)   تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية.  (-) 
 

 سنة فأكثر( من فلسطين حسب النشاط االقتصادي ومكان العمل 15: التوزيع النسبي للعاملين )19جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 

Table 19: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and  Above) from 
Palestine by Economic Activity and Place of Work (Revised ILO Standards ICLS-19th),  

January– March, 2021 
 

 شاط االقتصادينلا

 Place of work مكان العمل

Economic Activity فة الغربيةضلا 
West 
Bank 

 ع غزةقطا
Gaza 
Strip 

 ائيل والمستعمراتاسر 
Israel and 

Settlements 

 جموعملا
Total 

 Agriculture, Fishing and Forestry 6.6 6.9 7.2 6.3 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 Mining, Quarrying and Manufacturing 12.4 14.0 5.9 14.7 عدين والمحاجر والصناعة التحويليةتلا

 Construction 18.7 59.8 5.5 14.7 ناء والتشييدبلا

 Commerce, Restaurants and Hotels 21.2 10.7 18.9 24.5 جارة والمطاعم والفنادقتلا

 6.0 2.2 9.1 5.6 النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage and 
Communication 

 Services and Other Branches 35.1 6.4 53.4 34.2 دمات والفروع األخرى خلا

 Total 100 100 100 100 جموعملا

 

 ،(th19-ICLS المنقحة ILOسنة فأكثر من فلسطين حسب مكان العمل والمنطقة )معايير 15: عدد العاملين 20جدول 

 2021آذار،  -كانون ثاني 
Table 20: Number of Employed Individuals  Aged 15 Years and Above from Palestine by Place of 

Work and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), 
 January– March, 2021 

 

 *مكان العمل

 Region  المنطقة
Place of work* فة الغربيةالض 

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 فلسطين
Palestine 

بيةفة الغر ضلا  608,200 400 608,600 West Bank 

ع غزةقطا   - 247,600 247,600 Gaza Strip 

ائيلاسر   117,100  - 117,100 Israel 

 Settlements 20,800 -  20,800 المستعمرات

 Total 994,100 248,000 746,100 جموعملا

  ال تشمل العاملين في الخارج.(: *)
(*): Workers abroad are excluded. 

 

 .Means observations are too small (-)   تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية.  (-)
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 ،(th19-ICLS المنقحة ILO)معايير ةسنة فأكثر( من فلسطين* حسب مكان العمل والمنطق 15: توزيع العاملين )21جدول 
 2021آذار،  -كانون ثاني 

Table 21: Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) from Palestine* by 
Place of Work and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Place of Work* 

Region المنطقة 

 *ن العملمكا
 فلسطين

Palestine 

 ع غزةقطا
Gaza Strip 

 فة الغربيةالض
West Bank 

 بةسالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

 سبةالن
(%) 

 ددالع
Number  

Palestine 86.1 856,200 100 248,000 81.5 608,200 فلسطين 
Israel and Settlements 
(Individuals  who have 
Permit) 

 )يحمل تصريح عمل( المستعمراتائيل و ر سإ 84,400 11.3 - - 84,400 8.5
Israel and Settlements 
(Individuals  who not have 
Permit) 

2.8 27,600 - - 3.7 27,600 
)ال يحمل تصريح  المستعمراتائيل و ر سإ

 عمل(
Israel and Settlements 
(Individuals  who have Israeli 
Identity or foreign passport) 

2.6 25,900 - - 3.5 25,900 
الذين يحملون )األفراد  المستعمراتو  ائيلر سإ

 بطاقة اسرائيلية/ جواز سفر أجنبي(

Total 100 994,100 100 248,000 100 746,100 جموعملا 
(*): Workers abroad are 
excluded. 

 ال تشمل العاملين في الخارج.(: *)     

 .Means observations are too small (-)   تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية.  (-)

 
سنة فأكثر( من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة )ال تشمل العاملين من فلسطين في  15: التوزيع النسبي للعاملين )22جدول 

 2021آذار،  -كانون ثاني، (th19-ICLS المنقحة ILO)معايير اسرائيل والمستعمرات(
Table 22: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) in 

Palestine by Economic Activity and Region (Workers in Israel and Settlements are excluded) 
(Revised ILO Standards ICLS-19th), January- March, 2021 

 

 النشاط االقتصادي 

 Region  المنطقة
Economic Activity فة الغربيةالض 

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 فلسطين
Palestine 

 Agriculture, Fishing and Forestry 6.6 7.2 6.3 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

عدين والمحاجر والصناعة التحويليةتلا  14.7 5.9 12.2 Mining, Quarrying and Manufacturing 

ناء والتشييدبلا  14.7 5.5 12.1 Construction 

جارة والمطاعم والفنادقتلا  24.5 18.9 22.9 Commerce, Restaurants and Hotels 

 Transportation, Storage and Communication 6.6 9.1 5.6 النقل والتخزين واالتصاالت

 Education 12.5 13.1 12.2 التعليم

 Health 4.7 5.9 4.2 الصحة

 Services and Other Branches 22.4 34.4 17.8 األخرى  والفروع الخدمات

جموعملا  100 100 100 Total 
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 (،  th19-ICLS المنقحة ILOسنة فأكثر( من فلسطين حسب النشاط االقتصادي والجنس والمنطقة )معايير 15: التوزيع النسبي للعاملين )23جدول 

 2021آذار  -كانون ثاني
Table 23: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) from Palestine by 

Economic Activity, Sex and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 
 

 النشاط االقتصادي والجنس

 Region  المنطقة

Economic Activity and Sex الضفة الغربية* 
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 فلسطين
Palestine 

 Males    ذكور

 Agriculture, Fishing and Forestry 6.5 8.2 6.0 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 Mining, Quarrying and Manufacturing 13.4 6.2 15.8 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 Construction 21.8 6.3 27.2 البناء والتشييد

جارة والمطاعم والفنادقالت  24.1 21.2 23.4 Commerce, Restaurants and Hotels 

 Transportation, Storage and Communication 6.8 10.0 5.7 النقل والتخزين واالتصاالت

 Services and Other Branches 28.1 48.1 21.2 الخدمات والفروع األخرى 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Agriculture, Fishing and Forestry 7.3 0.7 9.1 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 Mining, Quarrying and Manufacturing 6.7 3.6 7.6 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 Construction 0.4 0.0 0.6 البناء والتشييد

 Commerce, Restaurants and Hotels 8.6 2.9 10.2 التجارة والمطاعم والفنادق

 Transportation, Storage and Communication 1.5 2.5 1.2 النقل والتخزين واالتصاالت

 Services and Other Branches 75.5 90.3 71.3 الخدمات والفروع األخرى 

 Total 100 100 100 المجموع

 Both Sexes    كال الجنسين

لحراجة وصيد األسماكالزراعة والصيد وا  6.5 7.2 6.6 Agriculture, Fishing and Forestry 

 Mining, Quarrying and Manufacturing 12.4 5.9 14.6 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 Construction 18.7 5.5 23.1 البناء والتشييد

 Commerce, Restaurants and Hotels 21.2 18.9 22.0 التجارة والمطاعم والفنادق

 Transportation, Storage and Communication 6.0 9.1 5.0 النقل والتخزين واالتصاالت

 Services and Other Branches 35.1 53.4 28.8 الخدمات والفروع األخرى 

 Total 100 100 100 المجموع

 Includes workers in Israel and Settlements :*    *: يشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات
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 سنة فأكثر( من فلسطين حسب النشاط االقتصادي وعدد ساعات العمل األسبوعية  15: التوزيع النسبي للعاملين )24جدول  

 2021آذار  -كانون ثاني(، th19-ICLS المنقحة ILO)معايير 
Table 24: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) 
from Palestine by Economic Activity and Weekly Work Hours (Revised ILO Standards 

ICLS-19th), January– March, 2021 
 

 النشاط االقتصادي 
 

 ساعات العمل األسبوعية

Weekly Work Hours 
Economic Activity  

1-34 35+ 
 المجموع
Total 

د والحراجة وصيد األسماكالزراعة والصي  14.7 4.9 7.0 Agriculture, Fishing and Forestry 

 Mining, Quarrying and Manufacturing 13.0 14.3 8.1 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 Construction 19.3 19.1 20.1 البناء والتشييد

 Commerce, Restaurants and Hotels 21.6 24.5 10.9 التجارة والمطاعم والفنادق

 Transportation, Storage and Communication 6.2 6.7 4.5 النقل والتخزين واالتصاالت

 Services and Other Branches 32.9 30.5 41.7 الخدمات والفروع األخرى 

 Total 100 100 100 المجموع

ال تشمل العاملين الغائبين عن أعمالهممالحظة:    Note: Does not include absent workers  

 
 

 (،th19-ICLS المنقحة ILOسنة فأكثر( من فلسطين حسب المهنة والمنطقة )معايير 15: التوزيع النسبي للعاملين )25جدول 
 2021آذار  -كانون ثاني 

Table 25: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) from 
Palestine by Occupation and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Occupation 

Region  المنطقة 

 فلسطين المهنة

Palestine 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Legislators, Senior Officials & Managers 3.3 2.9 3.4 إلدارة العلياالمشرعون وموظفو ا  

Professionals, Technicians, Associates and Clerks 26.8 35.9 23.8 الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة 
Service, Shop & Market Workers 18.4 22.4 17.0 عمال الخدمات والباعة في األسواق 

Skilled Agricultural & Fishery Workers 3.4 2.3 3.7  المهرة في الزراعة والصيدالعمال  

Craft and Related Trade Workers 20.2 11.1 23.3 العاملون في الحرف وما إليها من المهن 
Plant & Machine Operators & Assemblers 9.4 8.8 9.6 مشغلو اآلالت ومجمعوها 

Elementary Occupations 18.5 16.6 19.2 المهن األولية 

Total 100 100 100 المجموع 
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 سنة فأكثر( من فلسطين حسب الجنس والحالة العملية والمنطقة  15: التوزيع النسبي للعاملين )26جدول 
 2021آذار  -كانون ثاني(، th19-ICLS المنقحة ILO)معايير

Table 26: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) from 
Palestine by Sex, Employment Status and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– 

March, 2021 
 

Sex and Employment 
Status  

Region  المنطقة 

 فلسطين الجنس والحالة العملية

Palestine 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Males    ذكور 

Employer 6.6 3.3 7.8 أرباب عمل 
Self Employed 19.0 16.1 20.0 يعملون لحسابهم الخاص 
Wage Employee 70.7 78.0 68.2 مستخدمون بأجر 

Unpaid Family Member 3.7 2.6 4.0 أعضاء أسرة بدون أجر 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 

Employer 2.1 1.4 2.3 أرباب عمل 
Self Employed 11.4 10.7 11.6 يعملون لحسابهم الخاص 
Wage Employee 77.2 86.5 74.6 مستخدمون بأجر 

Unpaid Family Member 9.3 1.4 11.5 أعضاء أسرة بدون أجر 
Total 100 100 100 المجموع 
Both Sexes    كال الجنسين 
Employer 6.0 3.1 6.9 أرباب عمل 
Self Employed 17.9 15.4 18.7 يعملون لحسابهم الخاص 
Wage Employee 71.7 79.1 69.2 مستخدمون بأجر 

Unpaid Family Member 4.4 2.4 5.2 أعضاء أسرة بدون أجر 
Total 100 100 100 المجموع 

 

 
 (،ht19-ICLS المنقحة ILO)معايير سنة فأكثر( من فلسطين حسب المنطقة والقطاع 15: التوزيع النسبي للعاملين )27جدول 

 2021آذار  -كانون ثاني
Table 27: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) from 
Palestine by Region and Sector (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Region 

Sector  القطاع 

 المنطقة
 المجموع 

Total 

 يل والمستعمراتاسرائ
Israel and 

Settlements 

 قطاعات أخرى
Other 

Sectors 

 قطاع خاص
Private Sector 

سلطة  /قطاع عام*
 محلية

Public Sector*/ 
local authority 

West Bank 100 18.5 2.3 64.3 14.9 الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 - 7.4 57.3 35.3 قطاع غزة 

Palestine 100 13.9 3.6 62.5 20.0 فلسطين 

*: Palestinian govermental sector    *القطاع الحكومي الفلسطيني : 

 .Means observations are too small (-)   تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية.  (-)
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سنة فأكثر( حسب  15يومية بالشيقل للمستخدمين بأجر ): معدل ساعات العمل األسبوعية ومعدل أيام العمل الشهرية ومعدل األجرة ال28جدول  
 2021آذار  -كانون ثاني(، th19-ICLS المنقحة ILOمكان العمل )معايير

Table 28: Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees Aged (15 Years and Above) by Place of Work (Revised ILO Standards ICLS-19th),  

January– March, 2021 
 

Indicator 

Place of work مكان العمل 

 المجموع المؤشر

Total 

 اسرائيل والمستعمرات

Israel and 
Settlements 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Average Weekly Work Hours 40.6 41.6 35.9 42.4 ت العمل األسبوعيةمعدل ساعا 

Average Monthly Work Days* 22.0 20.6 21.9 22.5 *معدل أيام العمل الشهرية 

Median Daily Wage in NIS 115.4 250.0 38.5 115.4 األجر الوسيط اليومي بالشيقل 
Average Daily Wage in NIS 135.8 263.8 60.6 124.9 معدل األجر اليومية بالشيقل 

*: Includes usual or paid work days    .تشمل أيام العمل اإلعتيادية أو الفعلية :* 

  

 (،th19-ICLS المنقحة ILO: معدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر من فلسطين حسب المنطقة والقطاع )معايير29جدول 
 2021آذار  -كانون ثاني

Table 29: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees from Palestine by Region and Sector 
(Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Region 

Sector القطاع 

 المجموع المنطقة
Total 

 اسرائيل والمستعمرات

Israel and 
Settlements 

 

 قطاعات أخرى 

Other Sector 

 قطاع خاص

Private Sector 

سلطة  /**مقطاع عا
 حليةم

Public Sector**/ 
local authority 

West Bank 161.1 263.8 183.9 121.3 125.8  الضفة الغربية 

Gaza Strip 60.6 - 107.3 31.7 92.2 قطاع غزة 

Palestine 135.8 263.8 140.0 97.1 113.8 فلسطين 

   **: Palestinian govermental sector     **   طيني: القطاع الحكومي الفلس 

 .Means observations are too small (-)   تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية.  (-)

 
  (،th19-ICLS المنقحة ILO: معدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر في فلسطين حسب المنطقة والجنس )معايير30جدول 

 2021آذار  -كانون ثاني

Table 30: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees in Palestine by Region and Sex 
(Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Region 

            Sex الجنس 

 المجموع المنطقة

Total 

 إناث

Females             
 
 

  ذكور

Males                 
 
 
)( 

West Bank 124.9 118.1 126.7  الضفة الغربية 

Gaza Strip 60.6 89.3 55.4 قطاع غزة 

Palestine 104.7 110.7 103.3 فلسطين 

Note: Workers in Israel and Settlements are  excluded  :ال تشمل العاملين من فلسطين في اسرائيل والمستعمراتمالحظة 

 



:PCBS 2021 األول مسح القوى العاملة، الربع PCBS: labour Force Survey, Q1- 2021                                                               
 

 26 

 ن بأجر من فلسطين حسب النشاط االقتصادي ومكان العمل : معدل األجر اليومي بالشيقل للمستخدمي31جدول 
 2021آذار  -كانون ثاني(، th19-ICLS المنقحة ILO)معايير

Table 31: Average Daily Wage in NIS for Wage Employees from Palestine by Economic Activity 
and Place of Work (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Economic Activity 

Place of work مكان العمل 

 المجموع النشاط االقتصادي

Total 

اسرائيل 
 والمستعمرات

Israel and 
Settlements 

 قطاع غزة

Gaza 
Strip 

 الضفة الغربية

West 
Bank 

Agriculture, Fishing and Forestry 92.9 203.9 20.6 83.2 ة وصيد األسماكالزراعة والصيد والحراج  

Mining, Quarrying and Manufacturing 124.8 222.9 29.4 107.2 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 

Construction 211.9 292.2 43.3 131.3 البناء والتشييد 

Commerce, Restaurants and Hotels 97.7 214.6 28.2 107.6 التجارة والمطاعم والفنادق 

Transportation, Storage & Communication 102.0 - 29.4 176.0 النقل والتخزين واالتصاالت 
Services and Other Branches 121.3 237.4 87.5 133.5  الخدمات والفروع األخرى 
Total 135.8 263.8 60.6 124.9 المجموع 

(-): Means that the observations are too small.  (-)  جود عدد كافي من المشاهدات.تعني عدم و 

 

 
-ICLSالمنقحة ILO: معدل األجر الشهري بالشيقل للمستخدمين بأجر من فلسطين حسب سنوات الخدمة والمؤهل العلمي )معايير32جدول 

19th  ،)2021آذار  -كانون ثاني 
Table 32: Average Monthly Wage in NIS for Wage Employees from Palestine by Length  

of Services in Years and Educational Qualification (Revised ILO Standards ICLS-19th),  
January– March, 2021 

  

Length of Services in 
Years  

Educational Qualification المؤهل العلمي 

 المجموع سنوات الخدمة
Total 

 دبلوم متوسط فأعلى
Associated Diploma 

and Above 

 ثانوي فأقل
Secondary & Less 

0-3 2,995 2,800 3,075 0-3  

4-9 3,651 3,714 3,616 4-9  

10+ 4,021 3,773 4,199 10+  

Total 3,532 3,447 3,578 المجموع 
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 شيكل 1,450من  الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل *: معدل األجر الشهري بالشيقل وعدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص33جدول 

 2021آذار  -كانون ثاني)الحد األدنى لألجر( في فلسطين حسب المنطقة،  

Table 33: Average Monthly Wage in NIS and Number of Wage Employees in the Private 
Sector* Who Receive Less Than 1,450 NIS (Minimum Wage) in Palestine by Region,  

January– March, 2021 

*: Workers in Israel and Settlements are excluded :* ال تشمل العاملين من فلسطين في اسرائيل والمستعمرات 
 

 
: التوزيع النسبي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حسب بعض المؤشرات الخاصة بامتيازات العمل والمنطقة، 34جدول 

 2021آذار  -كانون ثاني

Table 34: Percentage Distribution of Wage Employees in Private Sector in Palestine by Some 
Indicators of Work Advantages and Region, January– March, 2021 

 

Indicator 

Region  المنطقة 

 فلسطين المؤشر

Palestine 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Distribution of Wage Employees by Nature 
of Work: 

 توزيع المستخدمين بأجر حسب طبيعة الدوام:    

Full Time/  Permanently 96.4 93.7 97.4 وقت كامل منتظم 

Part Time 0.5 0.1 0.7 عمل جزئي 

Temporarily / Seasonal / Casual 3.1 6.2 1.9 عمل مؤقت/ عرضي/ موسمي 

Total 100 100 100 المجموع 

Distribution of Wage Employees by 
Contract Availability:   

 توزيع المستخدمين بأجر حسب توفر عقود عمل:   

With Written Contract/ Limited Period 15.5 6.3 19.1 يوجد عقد عمل مكتوب لمدة محدودة 

With Written Contract/ Unlimited Period 17.9 15.2 19.0 يوجد عقد عمل مكتوب لمدة غير محدودة 

Verbal Agreement 15.7 0.4 21.8  يعمل بموجب اتفاق شفوي 

Without  Work Contract 50.9 78.1 40.1 يعمل بدون عقد عمل 

Total 100 100 100 المجموع 

Wage Employees by Advantages Provided 
by Employers: 

   
المستخدمون بأجر حسب بعض اإلمتيازات التي 

 :يقدمها صاحب العمل

Percentage of Individuals  who Contribute  to 
the Pension Fund 

32.0 15.4 38.6 
نسبة الذين يحصلون على مساهمة في تمويل 

 التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة

Percentage of Individuals  who Received 
Annual Paid Leave 

 نسبة الذين يحصلون على اجازات سنوية مدفوعة 41.3 16.0 34.1

Percentage of Individuals  who Received Sick 
Paid Leave  

 نسبة الذين يحصلون على اجازات مرضية مدفوعة 42.1 16.2 34.8

Percentage of Employed Women who 
Received Maternity Paid Leave from 
Employed Women 

58.7 48.4 62.3 
اللواتي يحصلن على اجازات أمومة  النساء نسبة
 المستخدمات بأجرعة األجر من النساء مدفو 

 

 

 المنطقة
 معدل األجر الشهري بالشيقل

Average Monthly Wage 
NIS 

 عدد المستخدمين بأجر
Number of Wage 

Employees 
Region 

 West Bank 17,500 1,114 الضفة الغربية

 Gaza Strip 85,000 655 قطاع غزة

 Palestine 102,500 733 فلسطين
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 والمنطقة،المهنية  /للنقابات العمالية واالنتسابسنة فأكثر( من فلسطين حسب الجنس  15: التوزيع النسبي للعاملين )35جدول 

 2021آذار  -كانون ثاني
Table 35: Percentage Distribution of Employed Individuals Aged (15 Years and Above) from 

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

 

Sex & Affiliation to Workers Union  
 

Region  المنطقة 

 فلسطين الجنس واالنتساب للنقابات العمالية 

Palestine 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Males      ذكور 

Affiliated to Workers\ Vocational Union 19.4 36.8 13.5 منتسب للنقابات العمالية/ المهنية 

Not Affiliated to Workers\ Vocational Union 80.6 63.2 86.5 غير منتسب للنقابات العمالية/ المهنية 

Total 100 100 100 المجموع 

Females    اناث 

Affiliated to Workers\ Vocational Union 34.0 48.1 30.1 منتسب للنقابات العمالية/ المهنية 

Not Affiliated to Workers\ Vocational Union 66.0 51.9 69.9 غير منتسب للنقابات العمالية/ المهنية 

Total 100 100 100 المجموع 

Both Sexes    كال الجنسين 

Affiliated to Workers\ Vocational Union 21.6 38.3 16.1 منتسب للنقابات العمالية/ المهنية 

Not Affiliated to Workers\ Vocational Union 78.4 61.7 83.9 غير منتسب للنقابات العمالية/ المهنية 

Total 100 100 100 المجموع 

 

 

 (،th19-ICLS المنقحة ILOبقوة العمل والمنطقة )معاييرسنة( في فلسطين حسب العالقة  17-10: التوزيع النسبي لألطفال )36جدول 
 2021آذار  -كانون ثاني

Table 36: Percentage Distribution of Children Aged (10-17 Years) in Palestine by Labour Force 
Status and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th), January– March, 2021 

 

Labour Force Status 

Region  المنطقة 

 فلسطين العالقة بقوة العمل

Palestine 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Employed 2.3 0.8 3.4 يعمل 

Not Working 1.3 1.0 1.4 ال يعمل 

Outside Labour Force 96.4 98.2 95.2  خارج القوى العاملة 

Total 100 100 100 المجموع 
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سنة فأكثر( في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج القوى العاملة والمنطقة      15: التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة )37جدول 
 2021آذار  -كانون ثاني(، th19-ICLS المنقحة ILO)معايير

Table 37: Percentage Distribution of Individuals Aged (15 Years and Above) who are Outside 
Labour Force in Palestine by Sex, Reason and Region (Revised ILO Standards ICLS-19th),  

January– March, 2021 
   

Sex and Reason  

Region  المنطقة 
الجنس وسبب البقاء خارج القوى 

 فلسطين العاملة 

Palestine 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Males    ذكور 
Old/ illness 36.9 35.5 38.1 كبر السن/ المرض 

Studying/ Training 45.7 41.1 49.7 الدراسة/ التدريب 

Others 17.4 23.4 12.2  أسباب أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

Females    اناث 

Old/ illness 7.5 9.4 6.2 كبر السن/ المرض 

Housekeeping 63.8 56.5 68.4 المنزل  ألعمال  التفرغ 

 
Studying/ Training 23.1 23.1 23.2 الدراسة/ التدريب 

Others 5.6 11.0 2.2  أسباب أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
 

 

 
 

 اط والمنطقة،سنة فأكثر( المشاركين في األنشطة غير المدفوعة األجر من فلسطين حسب نوع النش 15: نسبة األفراد )38جدول 
 2021آذار  -كانون ثاني

Table 38: Percentage of Individuals Aged (15 Years and Above) who Participated in Unpaid 
Activities from Palestine by Type of Unpaid Activity and Region, January– March, 2021 

 

Type of Unpaid Activity 

Region  المنطقة 

 فلسطين لنشاط غير المدفوع األجرنوع ا

Palestine 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية

West Bank 

Unpaid Trainee  0.2 0.4 0.1 متدرب غير مدفوع األجر 

Volunteer  0.2 0.4 0.1 العمل التطوعي 

Own- Use Production Work 0.7 0.7 0.6 االنتاج لالستهالك الذاتي 

Unpaid Providers of Service for Household 99.7 99.6 99.8 عمل خدماتي غير مدفوع األجر لدى األسرة 
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 2021آذار  -كانون ثاني: نسبة االناث التي تترأس االسر في فلسطين حسب المنطقة، 39جدول 
Table 39: Percentage of Females Headed Households in Palestine by Region,  

January– March, 2021 
 

 المنطقة

 نسبة االناث التى تترأس االسر 
Percentage of Females Headed 

Households  
Region 

 West Bank 11.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 8.5 قطاع غزة

 Palestine 10.7 فلسطين

 
 

 2021آذار  -كانون ثانيطقة والجنس، من فلسطين الغائبين عن العمل حسب المن سنة فأكثر 15: عدد ونسبة األفراد 40جدول 
Table 40:  Number and Percentage of Individuals Aged (15 Years and Above) from Palestine Who 

absent from Work by Region and Sex, January– March, 2021 
 

Region and Sex الغائبون عن العملAbsencet from work                               نطقة والجنسالم 

 
 سبةالن

(%) 

 ددالع

Number  
 

West Bank   فة الغربية ضلا 
Males 3.2* 20,100* ذكور 
Females 7.1* 8,100* اناث 
Total 3.8 28,200 المجموع 
Gaza Strip   ةز ع غاطق 
Males 14.3 30,900 ذكور 
Females 7.5 2,400 اناث 
Total 13.4 33,300 المجموع 
Palestine   فلسطين 
Males 6.0 51,000 ذكور 
Females 7.1 10,500 اناث 
Total 6.2 61,500 المجموع 

(*)  في هذه الفئة. مرتفعتشير الى ان التباين   (*)  Refers that the variance in this category is too high 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PCBS: labour Force Survey, Q1- 2021  نPCBS : 2021مسح القوى العاملة، الربع األول

 Q1-2018Q2-2018Q3-2018Q4-20182018Q1-2019Q2-2019Q3-2019Q4-20192019Q1-2020Q2-2020Q3-2020Q4-20202020Q1-2021Indicatorالمؤشر

43.142.743.944.143.544.344.244.244.444.343.138.641.340.840.942.9Labour Force Participation Rateنسبة القوى العاملة المشاركة

73.572.673.175.873.873.274.075.476.074.774.573.571.776.674.172.2Employment Rateنسبة العمالة

26.527.426.924.226.226.826.024.624.025.325.526.528.323.425.927.8Unemployment Rateمعدل البطالة 

28.129.128.625.827.928.527.426.125.526.826.627.529.624.727.130.0Time- related underemployment and unemploymentالبطالة والعمالة الناقصة المتصلة بالوقت

32.934.834.031.433.232.832.131.030.331.532.237.536.934.035.134.3Unemployment and potential labour forceالبطالة والقوى العاملة المحتملة

34.436.235.532.834.734.433.432.431.732.933.338.438.035.136.236.3Labour Underutilizationاالستخدام الناقص للعمل

Percentage of Employment by Economic Activityنسبة العاملين حسب النشاط االقتصادي

6.57.05.96.06.35.45.76.17.06.16.46.75.86.56.46.6Agriculture, Fishing and Forestryالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

12.613.113.213.313.012.213.012.211.712.312.613.812.513.513.112.4Mining, Quarrying and Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

16.717.418.518.217.716.816.918.017.717.416.114.917.618.416.818.7Constructionالبناء والتشييد

21.422.222.320.921.722.822.722.921.922.621.821.022.020.021.221.2Commerce, Restaurants and Hotelsالتجارة والمطاعم والفنادق

6.26.26.45.86.26.15.95.46.05.96.36.85.66.06.26.0Transportation, Storage and Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

36.634.133.735.835.136.735.835.435.735.736.836.836.335.636.335.1Services and Other Branchesالخدمات والفروع االخرى

 Percentage of Employment by Selected Occupationsنسبة العاملين في بعض المهن المختارة

19.020.820.319.219.819.920.120.320.120.118.718.619.319.619.120.2Craft and Related Trade Workersالحرف وما إليها من المهن

17.816.917.318.117.517.017.717.317.517.317.716.817.819.618.018.5Elementary Occupation Workersالمهن األولية

13.013.613.713.113.312.913.113.813.013.212.111.414.414.313.113.9Percentage of Employment in Israel & Settlementsنسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 

  Percentage of Employment by Employment Statusنسبة العاملين حسب الحالة العملية

6.77.17.17.37.16.76.56.46.56.55.35.96.65.75.86.0Employersأرباب عمل

18.719.818.918.318.917.818.118.418.318.117.618.118.616.917.817.9Self - Employedالعاملين لحسابهم الخاص

70.768.569.570.169.771.871.371.271.571.473.371.070.773.972.371.7Wage Employeesالمستخدمين بأجر

3.94.64.54.34.33.74.14.03.74.03.85.04.13.54.14.4Unpaid Family Membersأعضاء األسرة بدون أجر

Average Weekly Work Hours*41.641.842.341.441.841.641.542.841.241.841.138.840.540.840.540.4*معدل ساعات العمل األسبوعية

*22.523.022.722.722.722.523.222.822.522.722.521.822.522.322.322.3Average Monthly Work Days*معدل أيام العمل الشهرية

Median Daily Net Wage in NIS*84.690.090.096.190.096.296.296.296.296.296.296.2100.0100.0100.0100.0*األجر الوسيط اليومي بالشيقل

Average Daily Net Wage in NIS*91.893.395.397.994.798.3100.0105.799.7100.9103.198.6103.4108.3103.9104.7*معدل األجرة اليومية بالشيقل

:Note:مالحظة

Workers in Israel and Settlements are excluded :*ال يشمل العاملين من فلسطين في إسرائيل والمستعمرات *:

 Q :تعني الربع من السنة، فمثاًل :Q1-2018 2018 تعني الربع األول من عام Q: Quarter, Example:  Q1-2018 means: First Quarter of 2018

2021-2018, في فلسطين ( سنة فأكثر15)        التغيرات األساسية التي طرأت على القوى العاملة 

Basic Changes in the Labour Force Indicators (15 Years and Above) in Palestine, 2018- 2021
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PCBS: labour Force Survey, Q1- 2021  نPCBS : 2021مسح القوى العاملة، الربع األول

 Q1-2018Q2-2018Q3-2018Q4-20182018Q1-2019Q2-2019Q3-2019Q4-20192019Q1-2020Q2-2020Q3-2020Q4-20202020Q1-2021Indicatorالمؤشر

44.845.146.647.145.946.746.546.146.246.445.441.144.946.244.445.5Labour Force Participation Rateنسبة القوى العاملة المشاركة

81.981.583.084.282.783.685.086.786.385.485.285.381.585.184.382.9Employment Rateنسبة العمالة

18.118.517.015.817.316.415.013.313.714.614.814.718.514.915.717.1Unemployment Rateمعدل البطالة 

19.519.918.717.218.817.816.214.415.015.915.815.620.016.317.019.4Time- related underemployment and unemploymentالبطالة والعمالة الناقصة المتصلة بالوقت

18.819.517.816.518.117.316.014.614.815.716.818.619.816.217.817.9Unemployment and potential labour forceالبطالة والقوى العاملة المحتملة

20.220.919.417.919.618.817.115.716.216.917.719.421.417.619.020.1Labour Underutilizationاالستخدام الناقص للعمل

Percentage of Employment by Economic Activityنسبة العاملين حسب النشاط االقتصادي

6.47.46.16.36.55.76.46.87.16.56.87.06.46.16.66.5Agriculture, Fishing and Forestryالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

15.415.315.616.015.614.215.114.313.914.414.715.814.715.115.114.6Mining, Quarrying and Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

21.622.423.623.822.921.521.323.123.222.320.618.622.122.421.023.1Constructionالبناء والتشييد

21.921.922.120.721.623.223.222.622.222.821.921.522.420.821.722.0Commerce, Restaurants and Hotelsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.55.55.54.75.35.34.94.25.24.95.66.25.15.35.55.0Transportation, Storage and Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

29.227.527.128.528.130.129.129.028.429.130.430.929.330.330.128.8Services and Other Branchesالخدمات والفروع االخرى

 Percentage of Employment by Selected Occupationsنسبة العاملين في بعض المهن المختارة

22.624.224.122.923.423.323.524.324.023.821.921.322.422.422.123.3Craft and Related Trade Workersالحرف وما إليها من المهن

18.717.918.419.918.918.419.018.719.118.819.117.119.320.318.919.2Elementary Occupation Workersالمهن األولية

18.118.618.317.718.217.417.518.517.717.816.215.018.818.417.118.5Percentage of Employment in Israel & Settlementsنسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 

  Percentage of Employment by Employment Statusنسبة العاملين حسب الحالة العملية

8.18.58.38.78.47.67.87.67.87.76.26.97.76.56.86.9Employersأرباب عمل

20.020.719.919.820.119.119.519.619.819.518.720.120.718.319.418.7Self - Employedالعاملين لحسابهم الخاص

67.665.966.766.866.768.868.068.467.968.370.467.166.871.169.069.2Wage Employeesالمستخدمين بأجر

4.34.95.14.74.84.54.74.44.54.54.75.94.84.14.85.2Unpaid Family Membersأعضاء األسرة بدون أجر

Average Weekly Work Hours*44.243.843.843.543.843.643.745.144.244.143.340.742.743.342.742.4*معدل ساعات العمل األسبوعية

*22.723.022.822.622.822.523.322.922.522.822.621.622.422.722.422.5Average Monthly Work Days*معدل أيام العمل الشهرية

Median Daily Net Wage in NIS*100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0103.9100.0100.0103.9103.8107.7115.4107.7115.4*األجر الوسيط اليومي بالشيقل

Average Daily Net Wage in NIS*106.4107.9110.4112.2109.4113.7116.6127.8118.1118.9121.6120.3121.2123.5121.9124.9*معدل األجرة اليومية بالشيقل

:Note:مالحظة

Workers in Israel and Settlements are excluded :*ال يشمل العاملين من فلسطين في إسرائيل والمستعمرات *:

 Q :تعني الربع من السنة، فمثاًل :Q1-2018 2018 تعني الربع األول من عام Q: Quarter, Example:  Q1-2018 means: First Quarter of 2018

2021- 2018في الضفة الغربية،  ( سنة فأكثر15)        التغيرات األساسية التي طرأت على القوى العاملة 

Basic Changes in the Labour Force Indicators (15 Years and above) in the West Bank, 2018- 2021 
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PCBS: labour Force Survey, Q1- 2021  نPCBS : 2021مسح القوى العاملة، الربع األول

 Q1-2018Q2-2018Q3-2018Q4-20182018Q1-2019Q2-2019Q3-2019Q4-20192019Q1-2020Q2-2020Q3-2020Q4-20202020Q1-2021Indicatorالمؤشر

40.438.839.439.339.640.440.541.241.440.939.234.535.432.135.338.8Labour Force Participation Rateنسبة القوى العاملة المشاركة

58.355.754.159.156.953.753.354.957.354.954.550.951.456.953.452.1Employment Rateنسبة العمالة

Unemployment Rate 41.744.345.940.943.146.346.745.142.745.145.549.148.643.146.647.9معدل البطالة 

43.846.447.642.745.048.448.647.144.547.147.050.449.444.247.849.8Time- related underemployment and unemploymentالبطالة والعمالة الناقصة المتصلة بالوقت

53.457.258.254.255.756.656.855.753.455.656.264.462.762.061.459.1Unemployment and potential labour forceالبطالة والقوى العاملة المحتملة

55.058.859.655.657.258.358.357.354.957.257.465.363.362.762.260.6Labour Underutilizationاالستخدام الناقص للعمل

Percentage of Employment by Economic Activityنسبة العاملين حسب النشاط االقتصادي

6.85.75.25.25.74.33.63.96.84.75.25.64.17.85.77.2Agriculture, Fishing and Forestryالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

5.36.86.05.86.06.46.76.05.76.26.67.25.47.86.85.9Mining, Quarrying and Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

4.13.63.72.63.53.24.13.32.83.42.92.63.14.23.25.5Constructionالبناء والتشييد

20.023.123.021.521.821.621.324.021.422.021.519.520.617.119.718.9Commerce, Restaurants and Hotelsالتجارة والمطاعم والفنادق

8.18.49.08.98.68.58.98.88.28.68.28.77.48.28.19.1Transportation, Storage and Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

55.752.453.156.054.456.055.454.055.155.155.656.459.454.956.553.4Services and Other Branchesالخدمات والفروع االخرى

 Percentage of Employment by Selected Occupationsنسبة العاملين في بعض المهن المختارة

9.811.48.99.09.79.810.18.79.39.49.49.69.09.99.511.1Craft and Related Trade Workersالحرف وما إليها من المهن

15.713.814.313.114.212.613.413.713.713.413.515.513.217.514.816.6Elementary Occupation Workersالمهن األولية

Percentage of Employment in Israel & Settlements-0.10.10.1------------نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 

  Percentage of Employment by Employment Statusنسبة العاملين حسب الحالة العملية

3.23.33.73.53.44.02.83.23.03.22.62.72.92.82.83.1Employersأرباب عمل

15.317.315.914.115.613.714.115.214.114.314.311.611.711.912.515.4Self - Employedالعاملين لحسابهم الخاص

78.875.677.779.378.080.580.879.281.280.581.682.683.483.683.079.1Wage Employeesالمستخدمين بأجر

2.73.82.73.13.01.82.32.41.72.01.52.12.01.71.72.4Unpaid Family Membersأعضاء األسرة بدون أجر

Average Weekly Work Hours*36.337.438.936.837.337.236.637.435.335.636.135.434.933.935.135.9*معدل ساعات العمل األسبوعية

*22.123.022.622.822.622.622.822.822.522.722.122.122.421.121.921.9Average Monthly Work Days*معدل أيام العمل الشهرية

Median Daily Net Wage in NIS*40.542.339.450.044.242.040.038.540.040.038.538.538.546.240.038.5*األجر الوسيط اليومي بالشيكل

Average Daily Net Wage in NIS*62.162.660.267.063.163.262.555.962.661.261.059.359.565.661.660.6*معدل األجرة اليومية بالشيكل

:Note:مالحظة

*: Workers in Israel and Settlements are excluded

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

.in tables means observations are too small (-).تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات  (-)

2021- 2018في قطاع غزة،  ( سنة فأكثر15)        التغيرات األساسية التي طرأت على القوى العاملة 

Basic Changes in the Labour Force Indicators (15 Years and Above) in Gaza Strip, 2018- 2021 

ال يشمل العاملين من فلسطين في إسرائيل والمستعمرات *:
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PCBS: labour Force Survey, Q1- 2021  نPCBS : 2021مسح القوى العاملة، الربع األول

Region and Sexالمنطقة والجنس

PalestineفلسطينGaza Stripقطاع غزةWest Bankالضفة الغربية

المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

78.918.649.367.917.543.074.818.246.9Labour Force Participation Rateنسبة القوى العاملة المشاركة

86.270.183.257.033.852.376.256.872.5Employment Rateنسبة العمالة

13.829.916.843.066.247.723.843.227.5Unemployment Rateمعدل البطالة

Percentage of Employment by Economic Activityنسبة العاملين حسب النشاط االقتصادي

5.89.16.38.10.77.16.47.26.5Agriculture, Fishing and Forestryالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

15.67.614.46.33.65.913.26.712.2Mining, Quarrying and Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

5.521.90.418.7Construction-27.30.623.16.4البناء والتشييد

24.010.221.820.82.918.523.28.621.0Commerce, Restaurants and Hotelsالتجارة والمطاعم والفنادق

5.81.25.110.02.59.06.81.56.0Transportation, Storage and Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

21.571.329.348.490.354.028.575.635.6Services and Other Branchesالخدمات والفروع االخرى

 Percentage of Employment by Selected Occupationsنسبة العاملين في بعض المهن المختارة

27.04.123.412.43.711.223.24.020.3Craft and Related Trade Workersالحرف وما إليها من المهن

20.88.218.818.14.416.420.17.218.1Elementary Occupation Workersالمهن األولية

16.10.813.9Percentage of Employment in Israel & Settlements---22.01.018.7نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 

  Percentage of Employment by Employment Statusنسبة العاملين حسب الحالة العملية

7.92.37.03.31.43.16.72.16.0Employersأرباب عمل

20.211.618.916.010.715.319.111.418.0Self - Employedالعاملين لحسابهم الخاص

68.574.769.578.186.579.271.077.371.9Wage Employeesالمستخدمين بأجر

3.411.44.62.61.42.43.29.24.1Unpaid Family Membersأعضاء األسرة بدون أجر

Average Weekly Work Hours*44.335.142.436.632.135.941.834.340.4*معدل ساعات العمل األسبوعية

*22.522.622.521.524.522.022.223.122.4Average Monthly Work Days*معدل أيام العمل الشهرية

Median Daily Net Wage in NIS*115.4115.4115.438.598.238.5100.0107.7100.0*األجر الوسيط اليومي بالشيكل

Average Daily Net Wage in NIS*127.8118.1125.855.989.361.1104.0110.7105.3*معدل األجرة اليومية بالشيكل

:Note:مالحظة

Workers in Israel and Settlements are excluded :*ال يشمل العاملين من فلسطين في إسرائيل والمستعمرات *:

.in tables means observations are too small (-).تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات  (-)

2021آذار - في فلسطين حسب المنطقة والجنس، كانون ثاني ( سنة فأكثر18)   المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة 
Main Indicators of Labour Force (18 Years and Above) in Palestine by Region and Sex, January- March, 2021

 Indicatorالمؤشر
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