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تقدمي
تبنى اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مدخل النوع االجتماعي والتنمية في دراسة ورصد قضايا املرأة ضمن
اجلهد الوطني في مجال متكني املرأة والرجل من خــالل مشاركتهما الكاملة في العملية التنموية واستفادتهما
من تلك األنشطة باعتبار ذلك جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية الفعالة املستدامة التي يسعى اجلهاز إلى توفير
اإلطار اإلحصائي لها.
لذلك فقد سعى اجلهاز منذ فترة طويلة إلى تأسيس برنامج إحصائي متخصص بقضايا النوع االجتماعي يتمثل
دوره الرئيسي في العمل كعنصر مـدعم لقضايا التخطيـط واملراقبة في مجـال النـوع االجتماعــي من خالل
إنشاء نظام مراقبة إحصائية وتنفيذ عدد من البحوث امليدانية والدراسات املسحية والبحثية في مجال قضايا
النوع االجتماعي .باإلضافة إلى تطوير األدوات التي تساهم في تطوير عمليات قياس مؤشرات مفـاهيم وقضايا
النوع االجتماعي باالستناد إلى املبادرات الدولية والوطنية في هذا اإلطار.
وبطبيعة احلال فإننا نهدف في نهاية األمر إلى املساهمة في التخفيف من آثار الفجوة القائمة بني وضع كل
من املرأة والرجل من خالل توفير اإلطار اإلحصائي الوصفي الذي يتيح جلميع املهتمني في احلكومة واجملتمع املدني
التدخل من خالل السياسات واملبادرات املتعلقة بتمكني املرأة وإدارة مسألة قضايا النوع االجتماعي على الصعيد
الوطني.

يسرنا أن نقدم التقرير السنوي السادس حول قضايا النوع االجتماعي في فلسطني والذي يستعرض أوضاع
النوع االجتماعي من خالل عدد من املؤشرات اإلحصائية في اجملاالت السكانية والصحية والتعليم وسوق العمل
باإلضافة إلى االنتفاضة واحلياة العامة.
نأمل أن يشكل هذا التقرير أداة فاعلة وقيمة مضافة في تعزيز قاعدة البيانات واملؤشرات اإلحصائية املتوفرة
حول املرأة والرجل ،وفي رفع مستوى الوعي بني صانعي السياسات واخملططني واملنظمات غير احلكومية واملدافعني
عن قضايا النوع االجتماعي والعامة على نطاق واسع من حيث اآلثار التي تركتها العملية التنموية على النوع
االجتماعي ،جنبا ً إلى جنب مع اجملاالت التي تتطلب مزيدا ً من االنتباه ألغراض صنع السياسات ،والتخطيط
وتشكيل اجملموعات الضاغطة.
آب2007 ،

د .لؤي شبانه
رئيس اجلهاز
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تقوم االستراتيجية اإلحصائية في هذا اجملال على إتاحة البيئة اإلحصائية املناسبة من خالل توفير أدوات القياس
ونظم املراقبة حول مدى تضمني قضايا النوع على مستوى السياسات والقطاعات من خالل خلق إدراك لقضايا
ومفاهيم النوع االجتماعي ،وحتديد مسئوليات اجلهات اخملتلفة في جمع وتبويب ونشر اإلحصاءات حول قضايا
النوع االجتماعي ووضع املعايير اإلحصائية مبا في ذلك التعاريف واملفاهيم وأدوات القياس بشأن عملية تضمني
قضايا النوع االجتماعي على املستوى الوطني .لذلك فقد سعينا إلى إصدار التقرير السنوي حول املرأة والرجل
في فلسطني :اجتاهات وإحصاءات والذي يعد وثيقة إحصائية هامة ومرجعا ً أساسيا ً في صناعة القرار وطنيا
وقياس الوضع الفلسطيني على املستوى الدولي في مجال قضايا النوع االجتماعي ،ضمن منظومات القياس
الدولية مثل إعالن بيجني ،وقائمة مؤشرات أهداف التنمية األلفية التي أكدت على أهمية متكني النساء وحتقيق
املساواة في قضايا النوع االجتماعي بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة ،وقد ركزت األلفية على حتديد
أهداف لتضييق الفجوة بني الذكور واإلناث في كافة مستويات التعليم بحلول العام .2015
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السكان:

ملخص تنفيذي

• يتسم اجملتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي ،حيث بلغت نسبة األفراد (أقل من  15سنة)  % 45.7في
منتصف عام  2006بواقع (  % 46.0ذكور و % 45.4إناث) ،وميكن تفسير ارتفاع نسبة السكان في الفئة (15
سنة فأقل) إلى ارتفاع معدالت اخلصوبة السائدة في اجملتمع .

التعليم:
• تظهر املؤشرات ارتفاع معدالت القراءة والكتابة لألفراد ( 15سنة فأكثر) بشكل عام .حيث ارتفعت بني
اإلناث من  % 83.9في العام  2000لتصل إلى  % 89.8في العام  ( 2006بزيادة مقدارها  ،)% 7.0في حني ارتفعت
بني الذكور من  % 94.4لتصل إلى  % 97.1لنفس الفترة ( بزيادة مقدارها .)% 2.9
• طرأ انخفاض واضح وملحوظ على معدل االلتحاق اإلجمالي في املرحلة األساسية لكل من الذكور واإلناث
منذ عام  )98.0 ،95.8( 2001/2000على التوالي لتصبح ( )90.0 ،88.4على التوالي عام  ،2007/2006مع بقاء
معدل التحاق اإلناث أعلى من معدل التحاق الذكور.

• ارتفاع نسبة احلاصلني على شهادة البكالوريوس فأعلى لألفراد ( 15سنة فأكثر) ،حيث ارتفعت النسبة بني
اإلناث من  % 3.8للعام  2000لتصل إلى  % 6.2للعام  ( 2006بزيادة مقدارها  ،)% 63.1في حني ارتفعت بني
الذكور من  % 8.4لتصل إلى  % 9.6لنفس الفترة (بزيادة مقدارها .)% 14.3

الصحة:
• النساء في الريف مصابات مبرض سقوط الرحم بشكل أكبر من نساء احلضر واخمليمات ،ونساء الضفة الغربية
مصابات مبرض سقوط الرحم بشكل أكبر من نساء قطاع غزة حسب بيانات املسح الفلسطيني لصحة
األسرة .2006
•  % 4.1من النساء اللواتي سبق لهن الزواج يبررن ضرب الزوج لزوجته إذا خرجت دون أن تخبره .مع وجود فرق
واضح ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح قطاع غزة حسب بيانات املسح الفلسطيني لصحة األسرة
.2006
• حوالي ثلث النساء اللواتي سبق لهن الزواج راجعن كادر طبي للحصول على الرعاية الصحية بعد الوالدة
حسب بيانات املسح الفلسطيني لصحة األسرة .2006
• بلغ معدل اخلصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية  % 4.6بواقع  % 5.4في قطاع غزة و  % 4.2في الضفة
الغربية حسب بيانات املسح الفلسطيني لصحة األسرة 2006

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

• ما زال طالب املرحلة الثانوية (الذكور واإلناث) يتجهون إلى التخصصات العلمية واألدبية بشكل كبير مقارنة
بالتخصصات املهنية األخرى ،فبالنسبة للذكور فإنهم يتوجهون للتخصصات العلمية واألدبية بنسبة
( )% 66.1 ،% 26.8على التوالي وباقي التخصصات األخرى بنسبة ( ،)% 7.1أما بالنسبة لإلناث فهن يتوجهن
للتخصصات العلمية واألدبية بنسبة( )% 73.2 ،% 23.7على التوالي وباقي التخصصات األخرى بنسبة (3.1
.)%
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القوى العاملة:
• بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خالل العام  2001حوالي  % 10.3وأخذت باالرتفاع لتصل إلى
 % 16.6للربع الثاني من عام .2007
• بلغت نسبة النساء العامالت في قطاع اخلدمات خالل العام  2001حوالي  % 55.0وانخفضت إلى حوالي 49.9
 %في عام  ،2003لتصل إلى  % 42.7للربع الثاني من عام 2007
• بلغت نسبة النساء العامالت ملصلحة شخص آخر أو لدى مؤسسة لقاء عمل مدفوع األجر خالل العام
 2001حوالي  % 64.0وأخذت باالنخفاض خالل األعوام  2003و  2004لتصل إلى  % 48.5للربع الثاني من عام
.2007
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• بلغ معدل البطالة بني الذكور الذين جتاوز تعليمهم  13سنة دراسية  % 13.6وهو األدنى مقارنة مع الفئات
األخرى ،بينما الصورة عكسية بني اإلناث حيث أن معدل البطالة يصل ذروته بني اإلناث اللواتي أنهني  13سنة
دراسية فأعلى حيث تصل إلى  % 32.1وذلك خالل الربع الثاني من عام .2007
• بلغت نسبة البطالة للنساء خالل العام  2001حوالي  % 14.1وأخذت باالرتفاع خالل األعوام  2003و 2004
و 2005لتصل إلى  % 18.0خالل الربع الثاني من عام .2007

االنتفاضة واحلياة العامة:
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•  % 92.6من سفراء السلطة الوطنية لعام  2006هم من الرجال ،مقارنة بـ  % 7.4من النساء.
• أكثر من ثلثي أعضاء مجالس الطلبة لعام  2006هم من الرجال ،مقارنة بـ  24.4من النساء
• ارتفاع نسبة النساء األعضاء في اجمللس التشريعي خالل العام  2006لتبلغ  % 12.9بسبب الكوته النسائية
مقارنة مع  % 5.7للمجلس التشريعي املنتخب عام 1996
•  % 55.0من العاملني في قطاع الصيدلة هم من الرجال ،مقارنة ب ( )% 45.0من النساء ،وتتفاوت هذه النسبة
بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث بلغت  % 24.5لذكور قطاع غزة و  % 30.5لذكور الضفة الغربية ،مقارنة
بـ  % 18.3إلناث قطاع غزة و  % 26.7إلناث الضفة الغربية للعام .2006
•  % 55.2من الشهداء ذكور أعمارهم في الفئة  29-18سنة وهي أعلى نسبة مقارنة مع الفئات العمرية
األخرى ،في حني أن  % 2.3من الشهداء إناث أعمارهن  17سنة فأقل حتى . 2007/5/31
•  % 43.1من األسرى الذكور في السجون اإلسرائيلية موقوفون دون محاكمة ،مقابل  % 41.7من األسيرات
موقوفات دون محاكمة حتى.2007/4/17

Palestinian Central Buearue of Statistics

مقدمة
سعى اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنذ نشأته إلى توفير اإلحصاءات الوطنية في مختلف جوانب
احلياة السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية بهدف توفيرها وإتاحتها لصانعي السياسات ومتخذي القرار
الستخدامها في عمليات التخطيط ورسم السياسات وخدمة برامج تطوير وتنمية األهداف الوطنية للمجتمع
وتلبية االحتياجات الدولية.
وحتقيقا ملفهوم التنمية الشاملة وشمول عناصرها ،والتي تعتبر املرأة أحد عناصرها الهامة ،ركز اجلهاز على توفير
كافة املؤشرات على مستوى اجلنس بهدف التخطيط ورسم السياسات في مجال تفعيل دور املرأة ومتكينها في
اجملتمع.
وانطالقا من إميان اجلهاز بدورة الرئيسي في توفير بيانات حول قضايا النوع االجتماعي مت إنشاء دائرة إحصاءات
املرأة والرجل في عام  1996بعد تأمني الكادر البشري واملوارد املالية األساسية من أجل تعزيز قدرات اجلهاز في نشر
وتعميم البيانات اإلحصائية املتعلقة باملرأة والرجل ومن خالل التأكيد على نشر كافة اإلحصاءات الرسمية حسب
اجلنس ومن أجل املتابعة على ان تعكس عمليات جمع وحتليل ونشر البيانات قضايا النوع االجتماعي.

يعرض هذا التقرير مجموعة مختارة من املؤشرات األساسية اخلاصة بواقع املرأة والرجل والتي ميكن من خاللها
دراسة الواقع ،ويحمل التقرير بني طياتة خمسة قضايا ،حيث تناول املؤشرات الدميغرافية للمرأة والرجل وتكوين
األسرة ،ومؤشرات حول الواقع التعليمي ،ومت استعراض مؤشرات حول الواقع الصحي ومؤشرات القوى العاملة
ومؤشرات حول االنتفاضة واحلياة العامة ،حيث مت توفير البيانات من خالل املسوحات التي يتم تنفيذها في اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ومن خالل السجالت اإلدارية ،ومت التركيز على انتقاء أحدث البيانات ومقارنتها مع
السنوات السابقة خالل الفترة  2007-2000التي تعكس أوضاع املرأة والرجل من خالل سلسلة من املسوح مثل
مسح القوى العاملة الربعي ،واملسح الفلسطيني لصحة األسرة وغيرها من املسوح.

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

يعتبر هذا التقرير السادس في سلسلة من التقارير التي يصدرها اجلهاز ضمن سلسة من التقارير املتخصصة
بقضايا النوع االجتماعي ،بهدف الوقوف على واقع املرأة والرجل في اجملتمع الفلسطيني وتوفير البيانات الكافية
والضرورية لرسم السياسات حولها

19

Women and Men in Palestine Issues and Statistics, 2007

20

Palestinian Central Buearue of Statistics

السكان Population
جدول  :1نسبة الذكور واإلناث إلى مجموع السكان في األراضي الفلسطينية2006-2000 ،
Table 1: Percentage of Males and Females to the Population in the Palestinian Territory, 2000-2006
النسبة Percentage
السنة
Year
نسبة اجلنس Sex ratio
رجال Men
نساء Women
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

49.4
49.4
49.4
49.4
49.4
49.3
49.3

50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.7
50.7

102.2
102.3
102.4
102.5
102.6
102.7
102.7

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :1الهرم السكاني في األراضي الفلسطينية تقديرات منتصف عام2006 ،
Figure 1: Projected Population Pyramid in Palestinian Territory, Mid Year 2006
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2007-2000 ، توقع البقاء على قيد احلياة عند الوالدة حسب اجلنس:2 شكل
Figure 2: Life Expectancy at Birth by Sex, 2000-2007
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2006 ، سنة فأكثر) حسب احلالة الزواجية15(  التوزيع النسبي لألفراد:3 شكل
Figure 3: Percentage Distribution of Persons ( Aged 15 years and Over) by Marital Status, 2006
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شكل ( 3تابع) :التوزيع النسبي لألفراد ( 15سنة فأكثر) حسب احلالة الزواجية2006 ،
Figure 3 (Cont): Percentage Distribution of Persons ( Aged 15 years and Over) by Marital Status, 2006

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :4معدل الزواج والطالق اخلام في األراضي الفلسطينية2006-2000 ،
Figure 4: Crude Marriage and Divorce Rates in the Palestinian Territory, 2006-2000

23

2006-2000 ، معدل الطالق اخلام حسب املنطقة:5 شكل
Figure 5: Crude Divorce Rate by Region, 2000-2006
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2006-2000 ، معدل الزواج اخلام حسب املنطقة:6 شكل
Figure 6: Crude Marriage Rate by Region, 2000-2006
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التعليـــــــم Education
شكل  :7معدالت معرفة القراءة والكتابة بني السكان ( 15سنة فأكثر) حسب اجلنس2006-2000 ،
Figure 7: Literacy Rate of Palestinian Population (15 Years and Over) by Sex, 2000-2006

2000
اجلنس

2006

حضر
Urban

ريف
Rural

مخيم
Camp

حضر
Urban

ريف
Rural

مخيم
Camp

Sex

ذكور

95.3

94.2

94.9

97.3

96.5

97.2

Males

إناث

86.6

79.3

84.2

91.6

85.9

90.4

Females

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

جدول  :2معدالت معرفة القراءة والكتابة بني السكان ( 15سنة فأكثر) حسب اجلنس و نوع التجمع2006 ،2000 ،
Table 2: Literacy Rate of Palestinian Population (15 Years and Over) by Sex and Type of Locality,
2000, 2006
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2006 ،2000 ، سنة فأكثر) حسب احلالة التعليمية15(  التوزيع النسبي للذكور:8 شكل
Figure 8: Percentage Distribution of Males (15 Years and over) by Education Aainment, 2000, 2006
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2006 ،2000 ، سنة فأكثر) حسب احلالة التعليمية15(  التوزيع النسبي لإلناث:9 شكل
Figure 9: Percentage Distribution of Females (15 Years and over) by Education Attainment, 2000,
2006
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شكل  :10معدالت األمية بني السكان ( 15سنة فأكثر) حسب اجلنس واملنطقة2006 ،2000 ،
Figure 10: Illiteracy Rate Among Population (15 Years and Over) by Sex and Region, 2000, 2006

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :11معدالت األمية بني السكان ( 15سنة فأكثر) حسب اجلنس ونوع التجمع2006 ،2000 ،
Figure 11: Illiteracy Rate Among Population (15 Years and Over) by Sex and Type of Locality, 2000,
2006
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2006 ،2000 ، سنة فأكثر) احلاصلني على بكالوريوس فأعلى حسب اجلنس15(  نسبة األفراد:12 شكل
Figure 12: Percentage of Persons (15 Years and Over)who have Bachelor and Above by Sex, 2000,
2006
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2007/2006 ،2001/2000، عدد أطفال رياض األطفال:13 شكل
Figure 13: Number of Children in Kindergartens, 2000/2001, 2006/2007
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شكل  :14معدل االلتحاق اإلجمالي في املرحلة األساسية/2006 ،2001/2000 ،2007
Figure 14: Gross Enrollment Ratio in Basic Stage, 2000/2001, 2006/2007

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :15نسب الرسوب في املرحلة األساسية حسب اجلنس2006/2005 ،2001/2000 ،
Figure 15: Repetition Rate in Basic Stage by Sex, 2000/2001, 2005/2006
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2006/2005 ،2001/2000 ، نسب التسرب في املرحلة األساسية حسب اجلنس:16 شكل
Figure 16: Drop-out Rate in Basic Stage by Sex, 2000/2001, 2005/2006
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2007/2006 ،2001/2000 ، معدل االلتحاق اإلجمالي في املرحلة الثانوية حسب اجلنس:17 شكل
Figure 17: Gross Enrollment Ratio in Secondary Stage by Sex, 2000/2001, 2006/2007
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شكل  :18التوزيع النسبي للذكور في املرحلة الثانوية حسب التخصص2007/2006 ،
Figure 18: Percentage Distribution of Males in Secondary Stage by Specialization, 2006/2007

Figure 19: Percentage Distribution of Females in Secondary Stage by Specialization,
2006/2007

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :19التوزيع النسبي لإلناث في املرحلة الثانوية حسب التخصص2007/2006 ،
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2006/2005  نسب الرسوب في املرحلة الثانوية حسب املنطقة واجلنس:20 شكل
Figure 20 :Repetition Rate in Secondary Stage by Region and Sex 2005/2006
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2006/2005 ،2001/2000 ، نسب التسرب في املرحلة الثانوية حسب اجلنس:21 شكل
Figure 21: Drop-out Rate in Secondary Stage by Sex, 2000/2001, 2005/2006
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شكل  :22نسب التسرب في املرحلة الثانوية حسب املنطقة واجلنس 2001/2000
Figure 22: Drop-out Rate in Secondary Stage by Region and Sex 2000/2001

شكل  :23نسب التسرب في املرحلة الثانوية حسب املنطقة واجلنس2006/2005 ،
Figure 23: Drop-out Rate in Secondary Stage by Region and Sex, 2005/2006

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،
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الصحة Health
شكل  :24نسبة النساء ( 54 - 15سنة) املتزوجات حاليا أو اللواتي سبق لهن الزواج املصابات بسقوط
الرحم حسب املنطقة ونوع التجمع2006 ،
Figure24: Percentage of Ever Married Women aged 15-54 Years Suffering from Uterine Prolapse by
Region and Type of Locality, 2006

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :25نسبة النساء ( )54 - 15سنة املتزوجات حاليا أو اللواتي سبق لهن الزواج املصابات بسقوط
الرحم ولم يستشرن أحد للعالج حسب السبب2006 ،
Figure25: Percentage of Ever Married Women aged 15-54 Years Suffering from Uterine Prolapse
Who Did not Seek Care by Reason, 2006
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 سنة الالتي يبررن ضرب األزواج لزوجاتهم في ظروف مختلفة حسب49 - 15  نسبة النساء:3 جدول
2006 ،املنطقة
Table 3: Percentage of Women aged 15-49 Years Who Believe a husband is Justified in Beating his
Wife in Different Condition by Region, 2006
Percentage of women aged
15-49 years who believe
a husband is justified in
beating his wife

Region
قطاع غزة

الضفة
الغربية

Gaza Strip West Bank

املنطقة

نـسـبـة الـنــســــاء
 سنة الالتي49-15
يبررن ضرب الرجل
Palestinian
زوجته إذا
Territory
األراضي
الفلسطينية

6.7

2.7

4.1

خرجت دون أن تخبره

When she neglects the
children

7.5

3.3

4.8

أهملت أطفالها

When she argues with him

4.5

1.7

2.7

جتادلت معه

When she refuses sex with
him

4.0

2.3

2.9

رفضت ممارسة اجلنس
معه

When she burns the food

2.4

0.5

1.2

حرقت الطعام

2006 ، التوزيع النسبي للنساء حسب تلقي الرعاية الصحية بعد الوالدة:26 شكل
Figure26: Percentage Distribution of Women by Receiving Postnatal Care, 2006
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When she goes out without
telling him
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شكل  :27نسبة النساء ( )49 - 15سنة الالتي ال يعرفن أية طريقة النتقال الفيروس املسبب لإليدز حسب
تعليم املرأة2006 ،
Figure27: Percentage of Women aged 15-49 Years Who Doesn’t Know any way of Preventing HIV
Transmission by Women’s Education, 2006

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،
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) سنة املتزوجات حاليا أو سبق لهن الزواج في49 - 15(  نسبة انتشار األمراض املزمنة بني النساء:4 جدول
2006 ،األراضي الفلسطينية حسب املرض
Table 4: Prevalence Chronic Diseases Among Ever Married Women in the Palestinian Territory by the
Disease, 2006
نسبة انتشار املرض
Diseases
األمراض
Disease Prevalence
4.2

السكري

Hypertension

6.3

ضغط الدم

Asthma

1.5

الربو

Heart Diseases

1.2

أمراض القلب

Arthritis and Rheumatism

6.6

)أمراض املفاصل( من ضمنها الروماتيزم

Liver Diseases

0.4

)أمراض الكبد (من ضمنها الكبد الوبائي والصفراء

Kidney Diseases

1.3

أمراض الكلى

Gastric Ulcer

3.0

التهاب أو قرحة في املعدة

Anemia

1.1

أنيميا

Thyroid Diseases

1.1

تضخم في الغدة الدرقية

Other Diseases

3.5

مرض أخر

Women and Men in Palestine Issues and Statistics, 2007

Diabetes

 التوزيع النسبي للمواليد(املولود األخير) في السنوات اخلمس السابقة للمسح حسب طبيعة:28 شكل
2006 ،الوالدة
Figure28:Percentage Distribution of (Last Birth) in the Last Five Years Preceding the Survey by Type
of Delivery, 2006
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شكل  :29معدالت اخلصوبة الكلية خالل السنة السابقة للمسح (باستخدام الطريقة املباشرة) حسب
املنطقة ونوع التجمع2006 ،
Figure29: Total Fertility Rates During the Year Preceding Survey, by Region and Type of
()Locality, 2006 Direct Method

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :30وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة حسب اجلنس
Figure30: Infant and Child Mortality Rates by Sex
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2006 ، سنوات فأكثر حسب ممارسة عادة التدخني10  نسبة االفراد:31 شكل
Figure31: Percentage of Persons Aged 10 years and Over, by Practicing Smoking Habit, 2006
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القوى العاملة Labor Force
جدول  :5النساء والرجال املشاركني في القوى العاملة (العدد ،النسبة) 2007-2001
Table 5: Women and Men Participated in Labor Force ( Number, Percent) 2001-2007
السنوات
Years

نسبة املشاركة* *Participation Rate

العدد Number

2001

89,400

585,400

674,800

10.3

66.8

2002

93,900

599,800

693,700

10.4

65.5

2003

119,300

639,100

758,400

12.8

67.5

2004

131,000

659,000

790,000

13.5

66.9

2005

135,221

691,741

826,961

13.4

67.6

2006

151,357

720,589

871,946

14.5

67.7

**2007

179,700

746,600

926,300

16.6

67.8

*نسبة املشاركة :تعني نسبة األفراد املشاركني في القوى
العاملة بني األفراد  15سنة فأكثر
** بيانات سنة  2007متثل دورة الربع الثاني من 2007

*Participation Rate: Percentage of labour force for persons 15 years and
over
* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

شكل  :32نسبة األفراد ( 15سنة فأكثر) املشاركني في القوى العاملة حسب اجلنس2007-2001 ،
Figure 32: Labour Force Participation Rate for Persons Aged
(15 Years and Over) by Sex, 2001-2007

* بيانات سنة  2007متثل دورة الربع الثاني من 2007

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

نساء
Women

رجال
Men

اجملموع
Both

نساء
Women

رجال
Men
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2007-2001 ، نسبة الرجال املشاركني في القوى العاملة حسب عدد السنوات الدراسية:6 جدول
Table 6: Percentage of Participated Men in Labour Force by Years of Schooling, 2001-2007
Years of
Schooling

2007*

2006

2005

2004

2003

2002

2001

عدد السنوات
الدراسية

0

31.1

25.9

23.4

24.3

26.3

24.9

26.0

0

1-6

73.9

72.9

74.0

72.1

73.8

71.8

69.4

6-1

7-9

69.2

72.2

71.6

72.2

71.8

68.8

70.3

9-7

10 - 12

65.7

65.5

65.7

65.0

66.1

64.2

66.3

12 - 10

13 +

70.5

68.5

67.7

66.9

67.3

67.0

69.5

+ 13

Total

67.8

67.7

67.6

66.9

67.5

65.5

66.8

اجملموع

Data represents the 2nd quarter, 2007 2007 *

2007  متثل دورة الربع الثاني من2007 * بيانات سنة

Years of
Schooling

2007*

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

13.2

9.4

8.7

7.7

8.1

6.2

6.8

0

1-6

16.0

13.2

11.6

11.6

10.4

8.3

7.6

6-1

7-9

10.6

8.5

7.0

7.1

6.8

4.8

4.7

9-7

10 - 12

9.3

7.2

6.3

7.2

7.2

5.7

5.2

12 - 10

13 +

40.3

40.0

41.1

42.0

41.3

38.7

41.7

+ 13

Total

16.6

14.5

13.4

13.5

12.8

10.4

10.3

اجملموع

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

عدد السنوات
الدراسية

2007  متثل دورة الربع الثاني من2007 * بيانات سنة
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2007-2001 ، نسبة النساء املشاركات في القوى العاملة حسب عدد السنوات الدراسية:7 جدول
Table 7: Percentage of Participated Women in Labour Force by Years of Schooling, 2001-2007
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جدول  :8التوزيع النسبي للرجال العاملني حسب النشاط االقتصادي2007-2001 ،
Table 8: Percentage Distribution of Employed Men by Economic Activity, 2001-2007
النشاط
االقتصادي

2001

2003

2002

2004

2005

2006

*2007

Economic activity

9.1

11.9

11.9

12.0

11.0

12.0

12.0

التعدين واحملاجر
والصناعة التحويلية

14.7

13.9

13.6

13.7

14.0

13.0

13.2

& Mining, Quarrying
Manufacturing

البناء والتشييد

17.0

13.0

15.8

14.2

15.4

13.5

13.8

Construction

التجارة واملطاعم
والفنادق

21.8

22.6

22.5

22.1

21.6

21.8

21.9

Commerce, Hotels
& Restaurants

النقل والتخزين
واالتصاالت

6.5

6.6

6.9

6.5

6.7

6.8

6.2

Transportation,
& Storage
Communication

اخلدمات والفروع
األخرى

30.9

32.0

29.3

31.5

31.3

32.6

32.9

Services &Other
Branches

اجملموع

100

100

100

100

100

100

100

Total

بيانات سنة  2007متثل دورة الربع الثاني من * 2007

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

جدول  :9التوزيع النسبي للنساء العامالت حسب النشاط االقتصادي2007-2001 ،
Table 9: Percentage Distribution of Employed Women by Economic Activity, 2001-2007
Economic activity
النشاط االقتصادي 2007* 2006 2005 2004 2003 2002 2001
الزراعة والصيد واحلراجة
وصيد األسماك

26.0

29.9

33.7

33.7

32.5

34.3

38.9

التعدين واحملاجر
والصناعة التحويلية

9.4

8.1

7.6

8.0

8.1

8.5

10.3

البناء والتشييد

0.8

0.2

0.1

0.2

0.3

0.2

0.2

Construction

8.4

7.1

8.2

7.2

8.3

7.4

7.5

Commerce, Hotels
& Restaurants

0.4

0.4

0.5

0.7

0.6

0.9

0.4

Transportation, Storage
& Communication

55.0

54.3

49.9

50.2

50.2

48.7

42.7

Services &Other
Branches

100

100

100

100

100

100

100

Total

التجارة واملطاعم
والفنادق
النقل والتخزين
واالتصاالت
اخلدمات والفروع
األخرى
اجملموع

بيانات سنة  2007متثل دورة الربع الثاني من * 2007

Agriculture, Hunting
& Fishing
& Mining, Quarrying
Manufacturing

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

الزراعة والصيد
واحلراجة وصيد
األسماك

Agriculture, Hunting
& Fishing
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2007-2001 ، التوزيع النسبي للرجال العاملني حسب املهنة:10 جدول
Table 10: Percentage Distribution of Men Employed by Occupation, 2001-2007
Occupation
2007* 2006 2005 2004 2003 2002 2001
املهن
Legislators, Senior
Officials and Managers

3.7

3.6

3.7

4.2

4.3

4.8

4.0

املشرعون وموظفو
اإلدارة العليا

Professionals, Technicians,
Associates and Clerks

18.2

18.0

18.6

18.8

17.7

19.0

18.7

الفنيون واملتخصصون
واملساعدون والكتبه

22.8

22.4

20.8

20.4

20.7

21.0

20.4

عمال اخلدمات
والباعة في األسواق

9.7

9.2

8.5

10.1

9.5

9.5

7.4

العمال املهرة في
الزراعة والصيد

19.7

18.6

20.2

19.9

21.4

19.8

21.2

10.5

10.8

10.5

10.2

10.1

10.0

10.6

15.4

17.4

17.7

16.4

16.3

15.9

17.7

100

100

100

100

100

100

100

Service, Shop and
Market Workers
Skilled Agricultural
and Fishery Workers
Craft and Related
Trade workers

Plant and Machine
Operators and Assemblers

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

مشغلو اآلالت
ومجمعوها
املهن األولية
اجملموع

2007  متثل دورة الربع الثاني من2007 * بيانات سنة

2007-2001 ، التوزيع النسبي للنساء العامالت حسب املهنة:11 جدول
Table 11: Percentage Distribution of Women Employed by Occupation, 2001-2007
Occupation
2007* 2006 2005 2004 2003 2002 2001

املهن

Legislators, Senior
Officials and Managers

1.9

2.3

2.6

2.3

2.9

2.7

2.7

املشرعون وموظفو
اإلدارة العليا

Professionals, Technicians,
Associates and Clerks

36.9

43.3

45.0

44.8

43.3

48.4

49.5

الفنيون واملتخصصون
واملساعدون والكتبه

Service, Shop and
Market Workers

9.5

8.9

9.3

8.6

9.4

7.8

8.9

عمال اخلدمات
والباعة في األسواق

Skilled Agricultural and
Fishery Workers

38.6

33.6

31.9

33.1

33.0

28.7

25.2

العمال املهرة في
الزراعة والصيد

Craft and Related
Trade workers

6.9

5.0

3.9

4.4

5.4

6.2

6.7

العاملون في احلرف
وما إليها من املهن

Plant and Machine Operators
and Assemblers

2.8

2.9

2.8

2.4

1.7

0.9

1.4

مشغلو اآلالت
ومجمعوها

Elementary Occupations

3.4

4.0

4.5

4.4

4.3

5.3

5.6

املهن األولية

Total

100

100

100

100

100

100

100

اجملموع

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

2007  متثل دورة الربع الثاني من2007 * بيانات سنة
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Elementary
Occupations
Total

العاملون في احلرف
وما إليها من املهن
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شكل  :33التوزيع النسبي للنساء والرجال العاملني حسب النشاط االقتصادي ،الربع الثاني 2007
Figure 33 : Percentage Distribution of Employee Women and Men by Economic activity, 2nd quarter
2007

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،
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2007  الربع الثاني،) أكثر املهن استقطابا للنساء (نسبة النساء:34 شكل
Figure 34: The Major Employing Professions for Females, 2nd quarter 2007
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شكل  :35التوزيع النسبي للرجال العاملني حسب احلالة العملية2007-2001 ،
Figure 35: Percentage Distribution of Employed Men by Employment Status, 2001-2007

* بيانات سنة  2007متثل دورة الربع الثاني من 2007

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

* بيانات سنة  2007متثل دورة الربع الثاني من 2007

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :36التوزيع النسبي للنساء العامالت حسب احلالة العملية-2001 ،2007
Figure 36: Percentage Distribution of Employed Women by Employment Status, 2001-2007
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2007-2001 ، معدل البطالة حسب اجلنس:37 شكل
Figure 37: Unemployment Rate by Sex, 2001-2007

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

2007  متثل دورة الربع الثاني من2007 * بيانات سنة

* 2007 Data represents the 2nd quarter, 2007

2007  متثل دورة الربع الثاني من2007 * بيانات سنة
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*2007 ، معدل البطالة حسب عدد السنوات الدراسية واجلنس:38 شكل
Figure 38: Unemployment Rate by Years of Schooling and Sex, *2007
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االنتفاضة واحلياة العامة Al-Intifada and Public Life
شكل  :39التوزيع النسبي ألعضاء اجمللس التشريعي حسب اجلنس واملنطقة2006 ،
Figure 39:Percentage Distribution of Legislative Council Members by Sex and Region, 2006

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :40التوزيع النسبي لسفراء السلطة الوطنية الفلسطينية حسب اجلنس2006،
Figure 40: Percentage Distribution of Ambassador On Palestinian National Authority by Sex, 2006
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2006 ، التوزيع النسبي للعاملني في وزارة اخلارجية حسب اجلنس واملنطقة:41 شكل
Figure 41: Percentage Distribution of Employed in Ministry of Foreign Affairs by Sex and Region, 2006
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2006 ، التوزيع النسبي للقضاة حسب اجلنس واملنطقة:42 شكل
Figure 42: Percentage Distribution of Judges by Sex and Region, 2006
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شكل  :43التوزيع النسبي للمدعني العامني حسب اجلنس واملنطقة2006 ،
Figure 43: Percentage Distribution of Prosecutors by Sex Region, 2006

اجلـهــاز الـمــركــزي لإلحـــصـاء الـفـلـسـطـيـنـي

املرأة والرجل في فلسطني قضايا وإحصاءات2007 ،

شكل  :44التوزيع النسبي للمحامني املزاولني للمهنة حسب اجلنس واملنطقة2006 ،
Figure 44: Percentage Distribution of Lawyers by Sex and Region, 2006
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2006، التوزيع النسبي ألعضاء مجالس الطلبة في األراضي الفلسطينية حسب اجلنس:45 شكل

Figure 45: Percentage Distribution of Council Students Members On Palestinian Territory by Sex, 2006
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2006 ، التوزيع النسبي لألطباء البشريني حسب اجلنس واملنطقة:46 شكل
Figure 46: Percentage Distribution of Doctors by Sex and Region, 2006
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شكل  :47التوزيع النسبي ألطباء األسنان حسب اجلنس واملنطقة2006 ،
Figure 47: Percentage Distribution of Dentists by Sex and Region, 2006
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شكل  :48التوزيع النسبي للممرضني حسب اجلنس واملنطقة2006 ،
Figure 48: Percentage Distribution of Nurses by Sex and Region, 2006
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2006 ، التوزيع النسبي للصيادلة حسب اجلنس واملنطقة:49 شكل
Figure 49: Percentage Distribution of Pharmacists by Sex and Region, 2006
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2006 ، التوزيع النسبي ألعضاء النقابات العمالية حسب اجلنس واملنطقة:50 شكل
Figure 50: Percentage Distribution of Labor Union Members by Sex and Region, 2006

54

شكل  :51التوزيع النسبي لشهداء انتفاضة األقصى حسب اجلنس حتى 2007/05/31
Figure 51: Percentage Distribution of Martyrs in Al-Aqsa Intifada by Sex, until 31/05/2007
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حتى 2007/5/31
Figure 52: Percentage Distribution of Martyrs of Al-Aqsa Intifada by Age Group and Sex, until
31/05/2007
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2007/4/17  التوزيع النسبي لألسرى حسب اجلنس حتى:53 شكل
Figure 53: Percentage Distribution of Prisoners by Sex, until 17/04/2007
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2007/4/17  التوزيع النسبي لألسرى الذكور حسب نوع احلكم حتى:54 شكل
Figure 54: Percentage Distribution of Male Prisoners by Type of Sentence, until 17/04/2007
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شكل  :55التوزيع النسبي لألسيرات حسب نوع احلكم حتى 2007/4/17
Figure 55: Percentage Distribution of Female Prisoners by Type of Sentence, until 17/04/2007
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The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) has adopted introducing gender and development
in a study; PCBS has also monitored women issues in the national efforts to empower the woman and
the man through full participation in the development process and benefiting from the activities since
that constitute part and parcel of the effective and sustainable development process, which PCBS
seeks to provide its statistical framework.
Henceforth, PCBS has for long time sought to establish a statistical program that is specialized in
gender issues. The key role of the program shall be to operate as a supporting element for planning
and monitoring in the area of gender through finding a statistical monitoring system and conducting
a number of field researches and surveys and research studies in the area of gender; in addition
to developing the tools that contribute to developing the processes of measuring gender concepts
indicators and issues based on international and national initiatives in this framework.
Naturally, we aim to contribute to mitigate the impact of the gap between the status of the woman
and the man by providing the descriptive statistical framework that allows all those concerned in
the government and the civil society to intervene through policies and initiatives pertaining woman
empowerment and management of the gender issues on the national level.
The statistical strategy in this regard will allow the proper statistical environment through providing the
measurement tools and monitoring systems on the extent of inclusion of the gender issues on the level
of policies and sectors by raising awareness of gender issues and concepts; define responsibilities
of the different parties in collecting and classifying and publishing statistics of gender issues; and
set up the statistical standards including definitions and concepts and measurement tools pertaining
inclusion of gender issues on the national level. Therefore, we have sought to publish the annual
report about men and women in Palestine: Trends and Statistics. The report is an important statistical
document and a key reference in national decision-making and measuring the Palestinian situation
on the international level in the area of gender within the international measurement systems such
as Beijing declaration and the millennium development goals, which affirmed the importance of the
empowerment of the woman and achievement of equality in gender issues to arrive to sustainable
and balanced development. The millennium development goals focused on defining objectives for
narrowing the gap between males and females at all levels of education by 2015.
We are pleased to introduce the sixth annual report on gender issues in Palestine. The report reflects
the gender situations through a number of statistical indicators in the areas of population, health,
education, labor market, the Intifada, and public life.
We hope the report will be an effective and valuable tool in empowering the available statistical
database and indicators on men and women; raising the awareness of the policy-makers, planners,
NGOs, gender advocates, and the public with respect to the effects of the development process on
gender and the areas that require more attention for the purposes of policy-making, planning, and
establishing lobbying groups.
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Executive Summary
Population:
•

The Palestinian population is young, with 45.4% of the population aged less than 15 years
(46.0% for males, and 45.4% for females). These high percentages may be explained by the
high fertility rate in the Palestinian Territory

Education:
•
•

•

Health:

• Women in Rural settings suffer from uterine prolapse more than those in Camps and Urban
areas and women in the West Bank suffer more than those in the Gaza Strip, according to data
of the Palestinian Family Health Survey, 2006.
• 4.1% of women believe a husband is justified in beating his wife if she goes out without telling
him, according to data of the Palestinian Family Health Survey, 2006.
• Almost one third of women who ever-married received postnatal care, according to data of the
Palestinian Family Health Survey, 2006.
• The total fertility rate is 4.6% in the Palestinian Territory (5.4% in the Gaza strip and 4.2% in West
Bank), according to data of the Palestinian Family Health Survey, 2006.
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•

Literacy rate among women reached 89.8% in 2006 which is an increase of 7.0% compared
with 2000. Meanwhile, the literacy rate among men increased from 94.4% to 97.1%, an increase
of 2.9% for the same period.
The enrollment rate for males in the Basic stage decreased from 95.8% to 88.4% between the
academic years 2000/2001 and 2006/2007, compared with a decrease for females from 98.0%
in 2000/2001 to 90.0% in 2006/2007. There is an obvious decrease in the enrollment rate for
males and females during the schooling years 2000/2001-2006/2007.
Students in the Secondary stage still concentrate in science and literature rather than
vocational studies. Males concentrating in science and literature represented 26.8% and
66.1%, respectively, while other studies were about 7.1%. Females in science and literature
concentrations were 23.7% and 73.2%, respectively, while the other studies were about 3.1%.
The percentage of persons (15 years and over) who have bachelor and above in 2006 was
9.6% for males and 6.2% for females, while it was 8.4% for males and 3.8% for females in
2000.
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Labour Force:
•
•
•
•

•

The participation rate for women (15 years and over) in the year 2001 was 10.3%. It increased
to 16.6% in the second quarter 2007.
The percentage of women who work in the services sector in the year 2001 was 55.0%. It
decreased to 49.9% in the years 2003 and finally it amounted to 42.7% in the second quarter
2007.
The percentage of women who work as wage employees in the year 2001 was 64.0%. It
decreased during 2003-2004 and eventually amounted to 48.5% in the second quarter 2007.
The results showed that the highest rate of unemployment was concentrated among low
educated males and high educated females. Unemployment rate among males who completed
13 schooling years and above reached 13.6%, while it reached 32.1% for females in the same
group during the second quarter of the year 2007.
The percentage of Unemployment for women in the year 2001 was 14.1%. It increased during
2003- 2004-2005 and eventually amounted to 18.0% during the second quarter 2007.
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Al-Intifada and Public Life:
•

92.6% of ambassadors in the Palestinian National Authority are men, compared to 7.4% women
in the year 2006.
• More than two-thirds of student council members are men, compared to 24.4% women in the
year 2006.
• The percentage of female Legislative Council members increased to 12.9% in 2006 compared
to 5.7% in 1996. This increase is mainly due to the quota system used in the 2006 elections.
•	55.0% of the Pharmacists are men, compared with 45.0% women. There is some variation
between West Bank and Gaza Strip; the overall percentage of male pharmacists in the Gaza
Strip is 24.5% compared with 30.5% in West Bank, while the percentage of females pharmacists
is 18.3% in Gaza Strip compare with 26.7% in West Bank in year 2006
•	55.2% of martyrs were males in the age group 18-29 years, while 2.3% of martyrs were females
aged less than 18 years until 31/5/2007.
• 43.1% of male prisoners in Israeli prisons are waiting for trial, compared with 41.7% of females
prisoners waiting for trial, until 17/4/2007.
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Introduction
The Palestinian Central Bureau of Statistics has, since establishment, sought to provide the national
statistics of the different aspects of the demographic, social, economic, and environmental life.
PCBS aims through this to provide policy and decision-makers with the national statistics to be
used in planning processes, drawing of policies, and benefiting the development programs of the
national objectives of the society; and to meet the international requirements.
In order to realize the concept of comprehensive development and the comprehensiveness of its
elements, which the women constitutes one of its important elements, PCBS has concentrated on
providing the entire indicators on the level of sex for the aim of planning and policy-drawing in the
area of activating the role of the woman and empowering her in the society.

Four volumes of this series were published, and in pursuance of this trend within the context of
providing the necessary statistical data on gender issues, PCBS is pleased to introduce the fifth
volume of this report series to help in planning and policy making.
The Report presents a selected group of key indicators about women and men, which may provide
access to studying the reality. The Report discusses five issues; the demographic indicators for the
woman and the man; the formation of the household; indicators about the educational situation;
indicators about Health ; labor force indicators; and indicators about the Intifada and public life,
the main source of this report was the surveys which conducted by PCBS in addition to the data
derived from the administrative records of the public and private institutions. The report used
update data in comparison with data series for the period 2000-2007 which reflect the status of
the gender issues, the main surveys used were the labor force survey, Palestinian family health
survey and other surveys.
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To meet its role in providing statistical data on gender issues, PCBS created a special program
and by its experts and the well trained staff in addition to the financial support forward to enhance
the capacity of producing and disseminating the official gender statistics using the international
standards and recommendations to publish the statistical data by gender where applicable.
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