
احصاءات القوى العاملة في فلسطين
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تقديم السيدة سهى كنعان



لسوق العملمصادر البيانات

2

مصادر البيانات لمؤشرات احصاءات العمل

السجالت االداريةمسوح بالعينةالتعداد

مسح القوى العاملة

مسح عمل األطفال

مسوح أسرية أخرى 

وزارة العمل

ةالنقابات العمالي

ديوان الموظفين

وزارة المالية اناتالمصدر الرئيسي للبي



املختلفةفصول الفيعليهتطرأالتيوالتغيراتالفلسطينيالعملسوق علىالتعرف
منماثلةاملتالفصول علىتطرأالتيالتغيراتإلىباإلضافةالواحدة،السنةفي

العواملحول البياناتمنزمنيةسلسلةبناءمنالتمكنأجلمناملتعاقبةاألعوام
.الفلسطينيالعملسوق علىاملؤثرة

دولةفيالعاملةالقوى مستوى ورفعالسياساتلرسمالضروريةالبياناتتوفير

.فلسطين

يفالبشريةالقوةاستغاللمدىقياسخاللهامنيمكنبياناتقاعدةإيجاد
االقتصادياإلنتاجعمليةفياملجتمع

ستوى متطويرإلىتهدفالتيللسياساتالعاماإلطارلتقييمالفرصةاتاحة

.العمالة

اهمية توفير بيانات سوق العمل في فلسطين. 2



أجلمنالخططوتحضيرالسياساترسم:

وتوليد فرص العمل وكسب الرزق خلق
الحد من البطالة وتعزيز فرص العمل
تحسين ظروف العمل
تعزيز رفاهية الشخص العامل
ى تحديد عمل التنبؤات للقوى العاملة المستقبلية والتي سوف تساعد عل

.احتياجات العمالة والتدريب
التقييم لتنمية القوة البشرية المحتملة
ة بالوقت تحديد االختالفات في العمالة والبطالة والعمالة الناقصة المتصل

سكانوفقا لمختلف الخلفيات االقتصادية واالجتماعية القائمة بين ال

ما هي أهمية بيانات مسح القوى العاملة



القوى العاملةما هو مسح . 3
االسرمنتنفيذهيتموطنيمسح
طينفلسمنمختارةعينةمنباستمرارربعيا  تنفيذهيتم
سكانللواالقتصاديةالديمغرافيةالخصائصعنبياناتيجمع

http://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwilgNLc5OPPAhXFchQKHYjHBkkQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/il/vector/clinical-thermometer-fever-measurement-drawing-gm472337800-64091681&bvm=bv.135974163,d.ZGg&psig=AFQjCNG0RQJdsBLyr-VbdOyPUZCr_p0GHA&ust=1476860518819396


القوى العاملةما هو مسح . 3

:عناسئلةاالستمارةتتضمن
الرئيسيةالوظيفة
الثانويةالوظيفة
العملعنالعاطلينعنبيانات
االجورعنبيانات
العملوساعاتالعملايامعنبيانات
المنظمةغيروالعمالةالمنظمغيرالقطاععنبيانات

نمرتياالستمارةتنقيحوتم1995العامفياالولىللمرةتنفيذهبدأ



:المنهجية.3
األفرادجميعمنالدراسةمجتمعويتألفاالسريةالمسوحمنيعتبر

فيةاعتياديبصورةويقيمون فأكثرسنوات10أعمارهمتبلغالذين
.فلسطين

 عد،منطقة596منتألفتشاملةعينةمنالمعاينةإطارتكون
536استخدامتموقدأسرة،124بمعدلفيهااألسرعدديبلغ

,2019عامفيالعاملةالقوى مسحلعينةكإطارمنهاعدمنطقة
(PSUs)أوليةمعاينةكوحداتالوحداتهذهاستخدامتمكما

أسرة8,040يقاربمازيارةيتمربعكلفي:العينةحجم



:المنهجية.3

سبوع أل”بالنسبة لبيانات العمالة يتم السؤال عن االسبوع الماضي 
ت وينتهي وهو االسبوع الذي يبدأ بيوم سب“ الذي يسبق اسبوع الزيارة

مساء يوم الجمعة

: دورية المسح•

: الفترة المرجعية•

منطقة ( 536)كل دورة من دورات القوى العاملة خالل السنة تغطي 
م تبديل حيث يت, (ربع)مبدئيًا حجم مناطق العد ثابت في كل دورة , عد
حيث أن عينة األسر, (العينة الشاملة)من أسر مناطق العد % 50

لدورتين تبقى في عينة الدورة لدورتين متتاليتين ومن ثم تستريح
ا يتم ومن بعده, متتاليتين ومن ثم تدخل في دورتين متتاليتين

.  استثناءها من عينة الدورة التالية



:العمليات الميدانية.3

م جمع يتم تنفيذ مقابلة شخصية، حيث يت•
البيانات باإلنابة 

طريقة 

جمع 

البيانات

أسر كل يوم 8-6يتم مقابلة ما معدله •
معدل انجاز للباحثة

الباحثة



:الميدانيةالعمليات .3

اسبوع عمل خالل الربع 13يتم تنفيذ املسح على مدار •
فترة جمع

البيانات

أسرة في منطقة 16يتم في كل دورة اختيار ما معدله •

العد الواحد
حجم العينة 

لكل منطقة 

مختارة



:البياناتمعالجة . 3

دامباستخالعاملةالقوى مسحبياناتجمععلىالعملبدأ
،2013األولالربعبدايةمنفلسطينفيالكفيةاالجهزة
.(J1)القدسباستثناء

ةاالجهز باستخدامالبياناتادخالتم2015العامبدايةمنذ
القدساءباستثنغزةوقطاعالغربيةالضفةمنلكلاللوحية

قليديةالتالطريقةاستخداماالنلغايةانهحيثالحواجزداخل
البياناتلجمع



 بعد 
ً
(الربع)يوم من تاريخ انتهاء جمع البيانات للدورة 40يتم نشر البيانات رسميا

 يتم النشر على الصفحة االلكترونية وعبر وسائل االعالم

الي يتم نشر التقرير السنوي ملسح القوى العاملة في النصف االول من العام الت

نشر البيانات4.



العملوزارة

الوطنياالقتصادوزارة

الزراعةوزارة

والتعليمالتربيةوزارة

والباحثينالطالب

الدوليةاملؤسساتاملختلفةاالبحاثمؤسسات

الجهات المستفيدة من مسوح القوى العاملة 



مؤشرات المسح 

.واملنطقةالعملوفئاتالجنسحسبالعاملةالقوى فياملشاركةمعدل

شاطوالناملهنةالعمل،مكان،التجمعونوع،املنطقة،العمرفئات،الجنسحسبالعمالة

.االقتصادي

والتخصصالتعليمسنواتواملنطقة،العمروفئاتالجنسحسبالبطالة

العملعنالتعطلفترةمعدل

املهنة يام العمل الشهرية وساعات العمل اليومية حسب املنطقة والجنس و أمعدالت االجور و 

ومكان العمل 

والجنساملنطقةحسبسنة17-10االطفالمجموعمنالعامليناالطفالنسبة



2020حزيران -نيسانسنة فأكثر في فلسطين حسب الجنس والعالقة بقوة العمل، 15التوزيع النسبي لألفراد 

15

المنطقة والجنس
العالقة بقوة العمل

المجموعخارج القوى العاملةداخل القوى العاملة

فلسطين

61.039.0100ذكور

15.484.6100إناث

38.561.5100المجموع



2020حزيران-نيسانسنة فأكثر في فلسطين حسب مركبات القوى العاملة والجنس، 15التوزيع النسبي للقوى العاملة 
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الجنس والمنطقة

مركبات القوى العاملة

العمالة الناقصة العمالة التامة

المتصلة بالوقت

المجموعالبطالة

فلسطين

75.91.123.0100ذكور

58.40.541.1100إناث

72.41.026.6100المجموع



االقتصاديالعاملون حسب النشاط 
المنشأةتمارسهالذيالعملطبيعةحسبالعاملينتوزيعالمؤشرهذايشمل

تصاديةاالقلألنشطةالموحدالدوليالتصنيفحسباجلهمنقامتوالذي
(ISIC-4)نشطةاألتعددحالةفيالمضافةالقيمةمنقدربأكبرويسهم

.الواحدةالمؤسسةداخل



والمنطقة،سنة فأكثر من فلسطين حسب النشاط االقتصادي 15التوزيع النسبي للعاملين 

2020حزيران-نيسان

النشاط االقتصادي
المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية فلسطين

6.87.25.6الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

14.016.17.2ةالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلي

14.818.52.6البناء والتشييد

21.021.419.5التجارة والمطاعم والفنادق

6.76.18.7النقل والتخزين واالتصاالت

36.730.756.4الخدمات والفروع األخرى

100100100المجموع



:المهنةالعاملون حسب 
الفرد إذا رهيباشيشمل هذا المؤشر توزيع العاملين حسب الحرفة أو نوع العمل الذي 

كان عامال، أو الذي باشره سابقا إذا كان عاطال عن العمل، بغض النظر عن
تدريب طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها وبغض النظر عن مجال الدراسة أو ال

.الذي تلقاه الفرد



2020حزيران-نيسانسنة فأكثر من فلسطين حسب المهنة والمنطقة، 15التوزيع النسبي للعاملين 

المهنة
المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية فلسطين

3.74.22.1المشرعون وموظفو اإلدارة العليا

30.126.940.1ةالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتب

17.716.023.2عمال الخدمات والباعة في األسواق

3.74.60.8العمال المهرة في الزراعة والصيد

18.521.39.6العاملون في الحرف وما إليها من المهن

9.59.78.7مشغلو اآلالت ومجمعوها

16.817.315.5المهن األولية

100100100المجموع



:األجورمعدالت 
.ملالعاألجر النقدي الصافي المدفوع للمستخدمين بأجر من قبل أصحاب 

جر األمعلوميواألجور المشار اليها في هذا المسح هي أجور المستخدمين 
(.باالنابةحيث أن هذا المسح يجرى )فقط 



ئيل ال تشمل العاملين في اسرا) للمستخدمين بأجر في فلسطين بالشيقلمعدل األجر اليومي 
2020حزيران -حسب المنطقة والجنس، نيسان( والمستوطنات
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المنطقة
الجنس

المجموعاناثذكور

97.4103.898.6فلسطين

الضفة الغربية 
122.0111.3120.2

قطاع غزة
55.689.959.3



:العملآخر ما صدر من إحصاءات 

 على الرابط التالي2020البيان الصحفي لربع الثاني لعام ،:

www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_9-
9-2020-LF-ar.pdf

:جميع املطبوعات للسنوات السابقة، متوفرة على الرابط

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx


:العاملةقاعدة البيانات الخاصة بمسح القوى 

يسمىامبتأسيسالفلسطينيلإلحصاءالمركزي الجهازقام2011عاممنذ
الدخولاناتالبيمستخدميستطيعخاللهمنوالذيالوصفية،البياناتبنظام

ماكلمعرفةيمكنهوكذلكبتنفيذها،الجهازيقومالتيالمسوحعلىوالتعرف
تحتوي التيوالمتغيراتالبيانات،جمعوآليةالمنهجيةخاللمنبالمسحيتعلق
الخاصةفيةالوصالبياناتعلىيحتوي أدناهوالرابطالبيانات،ملفاتعليها
.العاملةالقوى بمسح

http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog

http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog


شكرا لحسن استماعكم


