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 تقديــم
 

فقد  ،التنموية  العملية فيــالل مشاركتهما الكاملة    تمكين المرأة والرجل من خ    ضمن الجهد الوطني المبذول في مجال       

 باعتبار  في دراسة ورصد قضايا المرأة    مدخل النوع االجتماعي والتنمية     الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       تبنـى 

 . سعى الجهاز إلى توفير اإلطار اإلحصائي لها التي يالمستدامة ذلك جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية
 

، بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة حول مجموعة        1996لجهاز بإنشاء برنامج إحصاءات المرأة والرجل عام      فقد قام ا

من المؤشرات المعتمدة في مجال النوع االجتماعي في فلسطين، وذلك من خالل إصدار سلسة من التقارير المتخصصة               

طفل في المجتمع الفلسطيني وتوفير البيانات الكافية       بقضايا النوع االجتماعي، وذلك للوقوف على واقع المرأة والرجل وال              

 .والضرورية لرسم السياسات حولها   
 

 والرجل، إضافة إلى وضع         وضع كل من المرأة     القائمة على   يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في توضيح الفجوات       

مع الفلسطيني التدخل من خالل        من خالل توفير اإلطار اإلحصائي الوصفي، الذي يتيح لجميع المهتمين في المجت          الطفل 

 .  السياسات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة وإدارة مسألة قضايا النوع االجتماعي على الصعيد الوطني           
 

 يأتي إصدار هذا التقرير حول فجوات النوع االجتماعي في الضفة الغربية من واقع بيانات التعداد العام للسكان         

وألهداف المقارنة الدولية       وطنيا  القرار هامة ومرجعاً أساسياً في صناعة   إحصائية  ثيقة و ك 2007والمساكن والمنشآت،    

في مجال قضايا الطفل والنوع االجتماعي، وذلك ضمن منظومة المرجعيات الدولية أبرزها اإلعالن العالمي لحقوق            

 .   لفيةالطفل وإعالن بيجين، وقائمة مؤشرات أهداف التنمية األ     
 

ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نقدم هذا التقرير من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن                يسرنا في الجها 

 . حول فجوات النوع االجتماعي في الضفة الغربية    2007والمنشآت، 
 

يستعرض هذا التقرير فجوات النوع اإلجتماعي في الضفة الغربية، من خالل عرض ألبرز المؤشرات المتعلقة بالمرأة      

، والتي تعكس مدى تطور أوضاع المرأة          والرجل مثل مؤشرات السكان والتوزيع السكاني والعالقة بقوه العمل والتعليم            

 .ومقارنتها بأوضاع الرجل، وإعطاء صورة إحصائية تعكس واقع النوع االجتماعي في الضفة الغربية       
 

 البيانات والمؤشرات اإلحصائية المتوفرة حول      نأمـل أن يـشكل هذا التقرير أداة فاعلة وقيمة مضافة في تعزيز قاعدة             

المـرأة والـرجل والطفل، لرفع مستوى الوعي والمساهمة في تزويد صانعي السياسات وجميع المهتمين والباحثين في                 

 .جهودهم الرامية إلى النهوض بواقع المرأة والطفل الفلسطيني
  

 2010، شباط عال عوض

  هاز الجرئيسالقائم بأعمال 



ه للمستخدمينيتنو  
 

راء واألفكار الواردة في هذه الدراسة تعبر عن رأي معدها، وال تعبر بالضرورة عن رأي الجهاز               آلن ا إ 

 .يمس ره القفالمركزي لإلحصاء الفلسطيني أو مو  
 

 معد هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمصادر األخرى، وال يتحمل          دعتما 

 .ية أي خطأ في البيانات   الجهاز مسئول
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 ملخص تنفيذي
 

 ذكر لكل    103.1، إلى أن نسبة الجنس قد بلغت      2007أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        •

 . أنثى في الضفة الغربية 100
 

 مولوداً إلى      5.6، فقد انخفض من  1997تظهر ذات البيانات انخفاض معدل الخصوبة مقارنة مع تعداد عام         •

، مما يزيد الفرصة اإليجابية لتعزيز صحة المرأة اإلنجابية في حال تجاهل أو            2007 مولوداً في العام     4.6

تثبيت أثر العوامل األخرى، وفي ذات الوقت فإن انخفاض معدل الخصوبة يؤدي بالعادة إلى تحسن وضع                  

  األطفال داخل األسرة حيث أن انخفاض معدل األطفال داخل األسرة الواحدة يعني اهتمام أكثر بالطفل من         

النواحي التغذوية والرعاية الصحية وفرص التعليم وغيرها، ويقود إلى جهدا أقل للنساء المكلفات بدور الرعاية                     

 .داخل األسرة وفقا للتقسيم التقليدي لألدوار     
 

 فرداً، مع األخذ بعين االعتبار بأنه ما زالت هناك العديد من         5.5بلغ متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية      •

 أن أكثر من ثلث األسر الفلسطينية يزيد     2007ي تقع فوق المعدل بكثير، حيث تشير بيانات تعداد،   األسر الت

 .ومازال هذا المؤشر عاليا مقارنة بكثير من الدول     .  عدد أفرادها عن ستة أشخاص   
 

رى  يسود نمط تحول األسر الفلسطينية من أسر ممتدة إلى أسر نووية، األمر الذي له انعكاسات إيجابية وأخ                •

في تعداد   % 74.0 مقارنه مع 2007في تعداد  %  81.8سلبية على حياة المرأة والطفل، فشكلت األسر النووية          

 .1997في تعداد   % 23.0 مقارنه مع 2007في تعداد % 12.2، وشكلت األسرة الممتده     1997
 

من الفئة العمريه                     أشارت البيانات إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر لإلناث، حيث بلغت نسبة المتزوجات             •

من اإلناث، وهي نسبة وحتى ولو كانت قليلة نسبيا إنما تشير إلى وجود إناث صغيرات      % 4.3)  سنة15-19(

في خطر، حيث يتعرضن لمشكالت صحية ناتجة عن الحمل والوالدة في سن مبكرة حيث تشير البيانات إلى          

عمريه قد أصبحن حوامل في المولود األول، باإلضافة إلى     من ذات الفئة ال1من اإلناث% 1.7أن  ما نسبته 

المخاطر الناتجة عن حرمان هؤالء الطفالت من الوصول إلى الموارد الصحية والتعليمية واالقتصادية                 

 . والترفيهية والتي تمكنهن من العيش بكرامة وحرية وتمكنهن من التمتع بالمساواة    
 

 فتشير البيانات إلى أن رئاسة األسر ما زالت شأن الرجال بشكل عام،       )أرباب األسر (فيما يتعلق برئاسة األسر  •

وبأن هناك نسبة محدودة تترأس فيها النساء األسر، وغالبا ما تكون لغياب الرجل عن األسرة، ومن الملفت       

 أسرة يرأسها طفل ناشط اقتصاديا، مقابل    392للنظر وجود عدد من األسر التي يرأسها أطفال حيث أن هناك       

 أسرة  280 أسرة ترأسها طفلة ناشطه اقتصاديا مقابل    32 أسرة يرأسها طفل غير ناشط اقتصاديا، وهناك   146

 .ترأسها طفلة غير ناشطه اقتصاديا، مما يشير إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية لدى هذه األسر       
 

، في ذات الوقت   امرأة غير متزوجة 281,575 رجل غير متزوج مقابل351,739أشارت البيانات إلى وجود    •

في حين بلغ عدد  . يزيد عدد النساء المتزوجات عن عدد المتزوجين، مما يشير إلى وجود تعدد الزوجات      

 امرأة مطلقة، مما يشير إلى استمرار النظرة الدونية للنساء        7,418 مقابل  2,020المطلقين من الرجال    

                                                 
 ). 12رقم  ( سلسلة إحصاءات الطفل.   قضايا وإحصاءات-فال فلسطينأط.  2009–التقرير السنوي .  2009، يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين  1

  فلسطين-   رام اهللا
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ال المطلقين الذين غالبا ما يتمكنوا من     المطلقات والتي ال تتيح لهن فرص الزواج مرة أخرى أسوة بالرج    

 .   أرملة42,619 رجل مقابل  4,268الزواج مرة أخرى وبسهولة، فيما بلغ عدد األرامل من الرجال         
 

من مجموع النشيطين   % 14.9 في سوق العمل في فلسطين  اًبلغت نسبة مشاركة النساء النشيطات إقتصادي  •

الدول العربية وفقا للبيانات التي وفرها تقرير التنمية العربية لألعوام            إقتصادياً وهذه النسبة تمثل أدنى نسبة في        

، تتمركز معظمهن في أنشطة اقتصادية محددة في الوظائف اإلدارية والتعليم، والخدمات             2007/2008

الصحية، حيث ما زال هناك تقسيم في مجاالت العمل وفقا للنوع االجتماعي، دون أن نغفل ما تشير إليه             

ات من اقتحام عدد من النساء لوظائف غير تقليدية مثل الوساطة المالية واألنشطة العقارية وهي مجاالت          البيان

 .كانت تعرف سابقا على أنها مجاالت خاصة بالذكور  
 

في الضفة الغربية أغلبيتهم من الذكور انسجاما مع التقسيم التقليدي لألدوار         % 5.3بلغت العمالة بين األطفال   •

االجتماعي والذي يتقاطع مع األوضاع االقتصادية الصعبة والتي تجعل من الطفل مسؤوالً قبل أن                 وفقا للنوع  

 .يكون جاهزاً لدخول سوق العمل     
 

ما زال هناك فجوة في التخصصات ما بين الذكور واإلناث، حيثُ تقدم الفتيات على التخصصات األقل حظا                   •

نتيجة للمنظومة القيمية السائدة والتي تحدد المسموح وغير             في سوق العمل كنتيجة لتقسيم األدوار التقليدي وك      

 .  المسموح للفتيات والنساء للعمل فيه، مما يقلل من فرص عملهن بعد التخرج مقارنة بالخريجين من الذكور       
 

أما فيما يخص استخدام الحاسوب، فيكاد ال يكون هناك فجوة تذكر بين الذكور واإلناث في هذا المجال، في        •

 .لذي تشير فيه البيانات إلى نسب مرتفعة في هذا المجال مقارنة مع دول نامية أخرى     الوقت ا 
 

 منزال غير  2,929ما زال هناك قصورا في توفير خدمات البنيه التحتيه، حيث ما زال هناك ووفقا للبيانات            •

غير   مسكنا متصل بالصرف الصحي فقط و   111متصل بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وهناك       

فقط هي نسبة المساكن المتصلة بالشبكات       % 33.7وتشير البيانات بأن ما نسبته    . متصل بأي شبكه أخرى 

مما ينعكس سلبا على النساء واألطفال بشكل خاص نظرا     . متصلة بمياه وكهرباء فقط% 46.7الثالث، و

 .  لتواجدهم في البيت لساعات أطول   
 

 من 52,228 من الذكور، و 55,557 فرداً منهم ،107,785ات إعاق/بلغ عدد األفراد الذين لديهم صعوبات    •

وقد يكون    .  اإلناث، حيث تشمل صعوبات ما بين النظر، أو السمع، أو الحركة، أو الفهم واإلدراك، والتواصل          

اإلعاقات غير الخلقية  /إعاقات مقارنة باإلناث يعود إلى الصعوبات  /ارتفاع عدد الذكور الذين لديهم صعوبات      

ة ما تنتج عن إصابات ناتجة عن إجراءات سلطات االحتالل، أو حوادث الطرق، أو حوادث العمل               والتي عاد 

حيث تواجد الرجال في كل هذه األماكن بشكل أكبر كنتيجة لتقسيم األدوار التقليدي ما بين الجنسين، مما     

ة وتستثمر طاقاتهم   يتطلب العمل الجاد مع هذه األعداد ووضع سياسات وخطط تتجاوب مع احتياجاتهم الخاص        

 .بشكل يتناسب وإعاقاتهم 
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 الفصل األول
 

 مقدمة
 

مـا زالـت قضية المرأة من حيث تمتعها أو عدم تمتعها بالحقوق، ومشاركتها أوعدم مشاركتها في العمليات التنموية،                   

تها الحقيقية أو تمتعها الكامل     وطبيعة الدور أو األدوار التي تقوم بها وعالقته بالتنمية، واألسباب التي تحول دون مشارك             

بحقـوقها كحقوق إنسان، ومدى تجاوب سياسات الدولة وتشريعاتها مع حقوقها، وأثر مشاركتها في التنمية عليها وعلى                 

ما زالت كل تلك األمور مثار جدل في معظم المجتمعات وفي مقدمتها مجتمعات الدول النامية،               .  أسـرتها ومجـتمعها   

تنمية تحظى باهتمام كبير نظراً لعدم تمكن هذه الدول من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،              حـيث مـا زالت قضايا ال      

 .وبالتالي عدم قدرتها على تحقيق األمن االقتصادي واالجتماعي بأشكال متفاوتة
 

ا التنمية  دأبـت العديد من الجهات على المستويين الدولي والمحلي، الحكومية منها وغير الحكومية، المتخصصة بقضاي              

أو بقـضايا حقوق اإلنسان، بتطوير نظريات عديدة استخلصت في معظمها بأن العنصر البشري يمثل أهم عنصر من                  

عناصـر التنمـية، ممـا جعل التركيز على التنمية البشرية التي تشكّل أحد أهم بل األهم في معالجة قضايا ومشكالت                     

ان ال بد من األخذ بعين االعتبار دراسة أوضاع ومشكالت الفئات           وللعمـل على هذه التنمية فقد ك      . التنمـية المخـتلفة   

 .السكانية والمجتمعية المختلفة وصوال إلى إستهدافها جميعا كفئات مشاركة ومستفيدة من عمليات التنمية المختلفة
 

يعني إستهدافها بطرق   ولدى دراسة الفئات المختلفة فال بد من األخذ بعين االعتبار احتياجات وقدرات هذه الفئات، مما                

 :مختلفة، ومن الممكن أن يتم تقسيم هذه الفئات من حيث

 .الفئات العمريه المختلفة •

الهوية االجتماعية المعطاة لكل من الذكر واألنثى في سياق اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، ديني،           (النوع االجتماعي    •

 ).سياسي محدد

 .اإلعاقات المختلفة •

 ).شمال، وسط، جنوب(، )يف، مخيمحضر، ر(التوزيع الجغرافي  •
 

هـذا وقـد تم تطوير العديد من المؤشرات المتعلقة بالتصنيف السابق لقياس مدى تجاوب الخطط التنموية لحاجات تلك                   

الفـئات، على اعتبار أن عدم التعامل مع هذه الفئات بطريقة واعية، سيؤدي بالضرورة إلى عمليات تنموية غير واعية                   

التي جرى  (ة من جهة أخرى، مما يجعل نتائجها السلبية تنعكس بشكل مباشر على الفئة المهمشة               مـن جهة وغير عادل    

وعلى المجتمع بشكل عام، نظراً ألن تهميش فئة ما يعني أوال عدم استثمار طاقاتها بالشكل              ) تهميش احتياجاتها وطاقاتها  

بب في نشر مشاعر سلبية ال تولّد إال مزيداً من      الكافـي مـن جهة وعدم عدالة العملية التنموية من جهة أخرى مما يتس             

 .التهميش ومزيداً من اإلقصاء
 

من أجل ذلك كلّه فقد باتت عملية تفعيل كل الفئات المجتمعية والتجاوب مع حاجاتها قضية أساسية في أولويات العمليات                   

ي تعاملت مع قضايا العدالة والمساواة      التـنموية، حـيث تـم تطوير العديد من المقاربات النظرية التنموية الحقوقية الت             

بعالقـتها بالتنمية، ومن أهم هذه المقاربات مقاربة النوع االجتماعي، وهي مقاربة تنموية حقوقية، تهتم بتحليل األسباب                 

التـي تؤدي إلى إقصاء الناس وتهميشهم بسبب اختالف النوع االجتماعي، وبالتالي يتم طرح بعض األساليب التي من                  

ن تسهم في التخطيط وتنفيذ عمليات تنموية واعية ال تميز بين شخص وآخر كنتيجة للنوع االجتماعي، وهو ما                  شـأنها أ  
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، وهي مقاربة اتفق العديد على أنها تصلح أيضا وبعد إدخال           "إدماج النوع االجتماعي في التنمية    "اصـطلح على تسميته     

 كانت بسبب العمر أو اإلعاقة، من حيث أنها تدرس          بعـض الـتعديالت علـيها إلدماج الفئات المهمشة األخرى سواء          

ومن ثم تأخذ بعين االعتبار الوسائل المختلفة التي تضمن ) أدوار الفئة(حاجـات كـل فـئة على حدى، وتحدد أدوارها           

 .استهداف هذه الفئة في العمليات التنموية كمستفيدة ومشاركة في العمليات التنموية
 

لدولة ببعض االتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة              وفـي فلسطين، ونظرا اللتزام ا     

)CEDAW (                 واتفاقـية حقـوق الطفـل يـصبح العمل على إدماج النساء واألطفال واستهدافهم في العمليات التنموية

ة المشرفة على تطبيق وإنفاذ هذه      والـتعامل مـع حقـوقهم مهمة وطنية قد تعرض الدولة للمساءلة أمام الجهات الدولي              

 .االتفاقيات
 

وللتمكن من ذلك، فال بد أوال من تحديد الفجوات المختلفة أي فجوات مشاركة هذه الفئات أو استفادتها من التنمية، حتى                    

وق يـتم التخطـيط للتدخالت الالزمة من أجل سد تلك الفجوة، فعلى سبيل المثال لو الحظنا تدني مشاركة النساء في س                    

العمـل، فـإن ذلـك يعطي مؤشرا لوجود فجوة في انخراط النساء في العمل، وهذه الفجوة تتطلب العمل على دراسة                     

وتحلـيل أسبابها أوال، ومن ثم وضع التدخل الالزم للقضاء عليها، ومثال آخر، فقد نجد بأن نسبة تمدرس األطفال من                    

ما تمت مقارنتها مع المناطق الجغرافية األخرى، مما يعني         فـئة عمـريه محددة وفي منطقة محددة منخفضة نسبيا إذا            

وجـود فجـوة فـي تمـدرس األطفال في هذه المنطقة تستوجب العمل على دراسة أسبابها ووضع التدخالت الالزمة                    

 .لمعالجتها
 

عاقة ولكـي نـتمكن مـن عمل ذلك فإن توفر إحصائيات دقيقة مصنفة وفقا للعمر، والجنس، والتوزيع الجغرافي، واإل                  

تصبح قضية ضرورية، ومن هنا تأتي أهمية اإلحصائيات التي يجمعها وينشرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني               

 .كمصدر رسمي لهذه اإلحصاءات
 

فـي هذا التقرير، تم العمل على تحليل بعض اإلحصائيات التي وفرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني من واقع                  

ـ      ، حيث تم العمل على تحويل هذه اإلحصائيات من         2007ام للـسكان والمـساكن والمنشآت لعام        بـيانات الـتعداد الع

إحصائيات مصنفة حسب الجنس إلى إحصائيات مصنفة حسب النوع االجتماعي، حيث أن اإلحصائيات المصنفة حسب               

ديد فجوات النوع االجتماعي    الجـنس تعطي مؤشرات هامة، بيد أن تحليلها وفقا لمقاربة النوع االجتماعي يمكننا من تح              

وتحلـيلها بـشكل يمكّـن الحقـا مـن تصميم تدخالت واعية تأخذ بعين االعتبار الفروقات المبنية على أساس النوع                     

االجتماعـي، من حيث أن عدم التعاطي معها بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى تدخالت غير واعية وغير قادرة على سد                    

 . تعميقهاهذه الفجوات بل ويمكن أن تعمل على
 

سنة بهدف تحديد   ) 18أقل من   (باسـتخدام ذات المقاربـة، فقد قمنا أيضا بتحليل بعض اإلحصائيات الخاصة باألطفال              

لقد حاولنا بقدر اإلمكان تحديد وتحليل      .  الفجـوات وتحلـيلها وبالتالي تمكين المخططين من التعامل معها بشكل واعي           

، ووفقا للمعطيات التي    2007 التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام        الفجوات وفقا لإلحصائيات التي توفرت من     

وفرها هذا التعداد، مما يعني بأن هذا التقرير لن يستطيع أن يعالج كافة الفجوات حيث أن المعطيات الموجودة ال تمكّن                    

ل المرأة والرجل من جهة وحول      من ذلك، وهذا ما يؤكد أهمية الرجوع إلى التقارير األخرى التي أصدرها الجهاز حو             

 .الطفل من جهة أخرى، وتشكل مع هذا التقرير مادة شاملة
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حيث تم تحليل بعض المؤشرات المتعلقة        تحليل البيانات الخاصة بعدد السكان والتوزيع السكاني       ىيتطرق هذا التقرير إل   

الغرفة السكنية، والجنسية، وحالة    بمعـدل الخـصوبة، ومتوسـط حجم األسرة، ونوع األسرة، ومعدل عدد األفراد في               

 .اللجوء والحالة الزواجية وغيرها من المؤشرات الخاصة بواقع المرأة والرجل والطفل
 

أما . وتـم تناول موضوع أرباب األسر وتحليل البيانات من منظور النوع االجتماعي، وربطها بالفئات العمريه المختلفة     

يط الضوء على بعض المؤشرات بدءا بتوفر السلع المعمرة لدى األسر           فـي موضـوع الحالـة االقتصادية فقد تم تسل         

والعالقـة بقـوة العمـل، ومجـاالت العمـل المخـتلفة وعالقتها بالنوع االجتماعي، كما تم تحليل البيانات الخاصة                           

قتها بالنوع      بالتعلـيم، حـيث تـم دراسـة مؤشـرات الحالـة التعليمية، وااللتحاق بالتعليم، واستخدام الحاسوب وعال                 

االجتماعـي وباألعمـار، وأخيـرا تـم تحليل أثر اإلعاقة على النساء واألطفال من واقع بيانات التعداد العام للسكان                    

 .2007والمساكن والمنشآت 
 

فـي نهاية التقرير أفردنا جزءا خاصا بالتوصيات والتي نرى أنه ومن خاللها يمكن التخطيط لبعض التدخالت التي من                   

 . أن تسهم في النهوض بواقع النساء واألطفالشأنها
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :األسرة

،  أو جزء منه  و ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد   أو مجموعة أفراد تربطهم   أتعرف األسرة بأنها فرد 

 .و في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى    أويشتركون في المأكل  
 

 :نوويةأسرة 
 أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين             نواة األسر المعيشية التي تتكون كلية من          هـي و

لديها ) رب األسرة ( أو أم  أكثرلديه ابن أو ابنة أو      ) رب األسرة (أو أكثر أو أب   ) بالدم فقط وليس بالتبني   ( ابنة أومـع ابن    

 . اآلخرين أو من غير األقارباألقرباءي شخص من ابن أو ابنة أو أكثر، مع عدم وجود أ
 

 : الممتدةاألسرة
 .األسرة قرابة بتلك عالقة يعيشون معهم وتربطهم آخرين المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد األسرة هي

 

 :رب األسرة

 أفراد باقي   قبلصفة من    بأنه يحمـــل هذه ال    عرفالذي  األسرة   معتادة مع    إقامة المقيم   الشخصرب األسـرة هـو      

 وقد يشاركه لألسرة الشؤون االقتصادية تدبير والمسؤول عن السلطة، وعـادة مـا يكون هذا الشخص صاحب       األسـرة 

 . فـي ذلكاآلخرون
 

   :المسكن العام

   .و ألسباب أخرى أ هو مكان مخصص إلقامة مجموعة من األفراد يتواجدون به لالنتفاع بخدمة يقدمها المسكن العام            

ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق      و أكثر داخل مبنى،  أ و وحدة سكنية   أو أكثر  أقد يشغل المسكن العام مبنى   و

والبنسيونات، دور العجزة واأليتام، ومصحات األمراض النفسية، ومساكن الطلبة            ) يخصص للفنادق استمارة مستقلة   (

 ). الذين ليس لهم أسر يقيمون معها عادة    (ي األديرة والكنائس    الجماعية، سجون الدولة، أماكن إقامة الراهبات والرهبان ف      
 

 :للمياه المصدر الرئيسي

وهو المصدر األكثر استخداماً من قبل األسرة لألغراض المختلفة، وتم االستفسار عن مصدر المياه الرئيسي المستخدم        

 . من قبل األسرة
 

 :مستخدمي اإلنترنت

الدخول إلى المواقع اإللكترونية، قراءة الصحف، تنزيل       : االستخدامات األساسية مثل  يعرف استخدام اإلنترنت بأنه القيام ب     

 . الملفات أو البرامج من الشبكة، سواء خارج البيت أو داخله
 

 :استخدام الحاسوب

: ثلم) بغض النظر عن الهدف من االستخدام سواء كان للتسلية أو للترفيه أو العمل            (هـو القيام باالستخدامات األساسية      

 .تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها
 

 :  العمر بالسنوات الكاملة 

 .    الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملة      اإلسناد على أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة       يعرف العمر
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  :االلتحاق بالتعليم  

ومراحل التعليم النظامية     .و منتسباًأواء كان منتظماً سالتعليم النظامي   بأحد مراحل  ل الفرد تسجيبالتعليم يقصد بااللتحاق 

و المهنية التي تعطي    أ األكاديمية و الكليات والمعاهد    أو الثانوية   أ) األساسية (اإلعدادية   و أ تشمل المرحلة االبتدائية  

اهد التي تعطي دورات تدريبية بغض النظر عن مدة هذه       و المع أو الجامعات، وال تشمل المراكز   أ شهادات دبلوم متوسط  

 . النظاميو مراكز محو األمية ضمن مراحل التعليم     أالدورات، وال تعتبر رياض األطفال   
 

  :الحالة التعليمية

 .النظامي الفرد ال يستطيع القراءة أو الكتابة بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم كان إذا :أمي

 يمكنه قراءة بحيث الفرد يستطيع القراءة والكتابة معا بدون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة               كان إذا :ملم

 .وكتابة جملة بسيطة

 . بنجاح) الصف السادس/ األساسية( من أنهى المرحلة االبتدائية كل :ابتدائي

  .بنجاح) الصف التاسع( من أنهى المرحلة اإلعدادية كل :إعدادي

 . بنجاح) يعادلهاالتوجيهي أو ما ( من أنهى امتحان الثانوية العامة كل :ثانوي

 متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه وذلك حسب آخر شهادة علمية            دبلوم : المستويات فهي  باقي أمـا 

 . الفرد بنجاحعليهاحصل 
 

  :الجنسية

   .الخ...  وقد تكون فلسطيني، أردني، مصري، برازيلي، فرنسي،     الفرد،هاهي التبعية السياسية للفرد كما يدلى ب     الجنسية 
 

 :تعريف اإلعاقة

و مقدار  أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع            أو اإلعاقـة، يعرف الفرد المعاق       ألقـياس العجـز     

ستة أشهر  (و مشكلة صحية طال أمدها      أو حالة عقلية    أالنشاط الذي يؤديه بسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية           

و مرض  أالناتجة عن حالة طارئة ككسر في الساقين        ) أقل من ستة أشهر   (وال تعتبر حاالت العجز قصيرة األمد       . )فأكثر

 .من ضمن اإلعاقات
 

 :حالة اللجوء

 وتشمل أبناء   1948م   خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عا           حالـة اللجوء  

 .وأحفادهمالذكور منهم 
 

   :العمل

و الحصول على أجرة معينة سواء كانت على        أهو الجهد المبذول في جميع األنشطة التي يمارسها األفراد بهدف الربح         

و غير ذلك من     أو سمسرة أو نسبة من األرباح  أو على القطعة  أو بالمياومة  أو أجرة أسبوعية   أشكل راتب شهري 

 كانت  إذا  و مزرعة للعائلة تدخل ضمن مفهوم العمل        أ و مشروع   أ و عائد في مصلحة     أ كذلك فان العمل دون أجر        ، رقالط

 .عمل األنشطة المعتادة للفرد في األعمال التطوعية والخيرية لدى الغير دون أجر           وال تعتبر طبيعة العمل معتادة،  
 

  :المهنة الرئيسية  

و الذي باشره سابقا إذا كان      أ و نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغالً     أرفة المقصـود بالمهنة الرئيسية هي الح 

المقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف وقت العمل     ومتعطـالً سبق له العمل،  

 .واألكثر ثباتاً  و األكثر تكراراً أ



 25

   : الرئيسيقتصادي النشاط اال

 الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ويسهم      التصنيفمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من اجله حسب          هو طبيعة الع  

 . تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدةحالةبأكبر قدر من القيمة المضافة في 
   

 :الحالة الزواجية للفرد

،   اإلسنادكثر وقت فترة أ ف سنة 12من العمر   الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ          حالة هي

 .البلد والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في      

 :  ى الحاالت التالية  إحدوقد تكون  

أي لم يتم   (  للعرف السائد     وفقاً فعلياً  سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً    12 هو الفرد الذي يبلغ عمره        :بداً ألم يتزوج    . 1

 . د قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق  ولم يعق  ) الدخول بعد  

 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من     12هو الفرد الذي يبلغ عمره      : ول مرة ولم يتم الدخول  عقد أل. 2

و أرمالً من زواج      أ  وليس مطلقاً   ) أي لم يتم الدخول بعد     ( وفقا للعرف السائد     قبل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً    

 .ل الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج      سابق، وال يشم 

 وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان      فعلياً والمتزوج زواجاً  سنة فأكثر 12 هو الفرد الذي يبلغ عمره     :متزوج. 3

ج أكثر من زوجة    وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزو    . م الأ وقت اإلسناد الزمني  مقيمان معاً

 .و أكثر في عصمته متزوجاً  أ واحدة    ويوجد حالياً 

خر زواج بالطالق     آ) انحل( وانفصم   سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً     12هو الفرد الذي يبلغ من العمر       : مطلق. 4

 . ، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة     ولم يتزوج مرة أخرى  المسجل شرعاً 

آخر زواج له بوفاة    ) انحل ( ولكن انفصم    سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً    12 عمره   هو الفرد الذي يبلغ    :أرمل. 5

 . ، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة    خر، ولم يتزوج مرة أخرى  الطرف اآل

 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون أي         12 هو الفرد الذي يبلغ عمره    :منفصل. 6

 .  رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة    إثبات مسجل
 

 :J2 وJ1القدس، 

وتشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي      ) J1منطقة  (ألغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزأين األول           

بيت حنينا، مخيم شعفاط،    (تجمعات   J1منطقةوتضم  . 1967ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام          

الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح،         (وتشمل  " بيت المقدس "شـعفاط، العيسوية، القدس     

، سـلوان، الـثوري، جـبل المكبـر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا،                  )راس العامـود  

رافات، ( تجمعات J2باقي المحافظة، وتضم منطقة )  J2منطقة(جزء الثاني من محافظة القدس ويـشمل ال  ). كفـرعقب 

مخمـاس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب،                  

ما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت سوريك، بيت        بيـر نباال، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حز            

اكـسا، عـناتا، الـتجمع الـبدوي الخان األحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس،                   

 ). السواحرة الشرقية، الشيخ سعد
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 الفصل الثالث
 

 السكان والتوزيع السكاني
 

  نسبة الجنس1.3
 

 

 أنثى، وهذه النسبة بحد ذاتها تبعث على االرتياح من          100 ذكر لكل    103.1المتوفرة إلى وجود    تـشير اإلحـصائيات     

ه النسبة  ذحـيث استبعاد تنامي أية عادات للتخلص من األجنة اإلناث كما هو الحال في بعض الدول األخرى، كما أن ه                   

عوامل، واحدة منها القيم الدينية التي ما       ويعود ذلك إلى عدة     قـد ال تـشير بتاتا إلى أي شك حول التخلص من اإلناث،              

زالـت تشكل عامال هاما في تشكيل الهوية الثقافية في المجتمع الفلسطيني والتي تحرم القتل، إضافة إلى عدم وجود أية                    

سياسات تحدد عدد المواليد كما هو الحال في الصين، حيث حددت الدولة سياسة الطفل الواحد لكل أسرة، مما نجم عنه                    

ل المواليد الجدد من اإلناث، أو قتلهن وهن أجنة مما اضطر الدولة إلى تغيير القانون بما يسمح بطفل آخر في حال                     قـت 

 ترد وبشكل   كور واإلناث ذكما أن هذه النسبة ما بين ال      . كان المولود األول طفلة أنثى، ولم تحل المشكلة على هذا النحو          

وجات، والتي تستند إلى ضرورة تخفيض نسبة العنوسه ما بين النساء           قاطع على بعض المبررات التي تعطى لتعدد الز       

حيث للدين رأي   (مفترضـة بأن عدد النساء أكثر من عدد الرجال مما يتيح التعدد من وجهة نظر مجتمعية وليس دينية                   

 ).آخر، وتفسيرات مختلفة
 

  معدل الخصوبة2.3

 1997 مولوداً في العام     5.6 الفلسطينية، قد انخفض من      أشـارت بيانات التعداد إلى أن معدل الخصوبة في األراضي         

 . مولود في قطاع غزة5.2 مولود في الضفة الغربية و 4.1بواقع  ،2007 مولوداً في العام 4.6إلى 

 

 انخفـاض مؤشر الخصوبة ايجاباً على الصحة اإلنجابية للمرأة من حيث أن انخفاض عدد المواليد عند المرأة                  يـنعكس 

ؤشرات اإليجابية المعتمدة دوليا في قياس التطور اإليجابي في صحة المرأة اإلنجابية، ومن ناحية ثانية               يعتبـر أحد الم   

أقل عمال بيتيا، وأقل وقتا في رعاية األطفال مما يتيح          )  على األقل نظريا  (فإن انخفاض عدد المواليد عند المرأة يعني        

صص إما للترفيه أو لإلنخراط في سوق العمل، مما من شأنه           الـوقت لمزيد من أوقات الفراغ، ومزيدا من الوقت المخ         

 . أن ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمرأة) أو مفترض(
 

 فال شك بأن انخفاض معدل الخصوبة يمثل مؤشراً إيجابياً على صحة الطفل، حيث              أما عن أثر الخصوبة على األطفال     

د ذاته مؤشراً إيجابياً يؤدي إلى اهتمام أكثر بالطفل الواحد من قبل          أن انخفـاض عدد األطفال في األسرة الواحدة هو بح         

 ).مع استثناء العوامل األخرى(األسرة، وبفترة رضاعة طبيعية أطول، مما ينعكس إيجابيا على صحة المرأة والطفل 

  

 

ر إلى أهمية االستثمار في الطرفين بشكل متساو أنثى، األمر الذي يشي100 ذكر لكل 103.1 بلغت نسبة الجنس 

 انخفاض معدل الخصوبة يشكّل مؤشرا إيجابيا على صحة المرأة اإلنجابية

 الزواج المبكر ينعكس بشكل سلبي على صحة المرأة وصحة مولودها
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سنة  ) 19-15(ة العمريه  بأن نسبة الفتيات اللواتي أصبحن أمهات في الفئ  2في المقابل، وكما أشار تقرير أطفال فلسطين

ه النسب بالرغم من   ذ قد أصبحن حوامل بالمولود األول، وه       % 1.7كما أن % 4.3في األراضي الفلسطينية قد بلغت  

 .انخفاضها النسبي إال أنها ما زالت تمثل خطرا على صحة الطفالت األمهات، وأطفال هؤالء الطفالت         
 

 متوسط حجم ونوع األسرة  3.3 

 

أن متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية قد بلغ           2007تعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام       بـيانات ال  تـشير   

 بعدما كان   ،%81.8 فـردا، وازدادت نـسبة األسر النووية على حساب األسر الممتدة لتصبح نسبة األسر النووية                 5.5

 األسرة من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ        ، حيث أشارت البيانات أن هناك تفاوتاً في حجم        1997فـي تعـداد     % 74.0

 فردا، وقد 5.2 فردا، بينما كان األدنى في محافظة القدس ليصل إلى        6.1أعلـى معـدل في محافظة الخليل ليصل إلى          

 .لك ألسباب عدة، منها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرهاذيعود 
 

 2007ربية حسب عدد أفراد األسرة، التوزيع النسبي لألسر الخاصة في الضفة الغ): 1(جدول 
 

 عدد أفراد األسرة عدد األسر *نسبة األسر من مجموع األسر

4.2 17,230 1 

10.4 43,035 2 

10.0 41,627 3 

12.6 52,123 4 

14.3 59,367 5 

14.8 61,290 6 

12.6 52,080 7 

9.0 37,294 8 

5.5 22,940 9 

3.1 12,886 10 

3.5 14,621 11+ 

 المجموع 414,493 100.0

  فلسطين–رام اهللا .   الضفة الغربية- تقرير السكان-النتائج النهائية للتعداد.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :   المصدر

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث   ** 
 

 . أشخاص 6ا عن يزيد عدد أفراده   %)  33.7(إن النسب السابقة تشير إلى أن أكثر من ثلث االسر       
 

 :انعكاس حجم ونوع األسرة على النساء  

القائمات بشكل أساس بدور الرعاية أو ما يطلق عليه          (إن زيادة حجم األسرة يقود إلى مزيد من األعباء على النساء          

،  %40.4سنة قد بلغت   ) 14-0( أن نسبة األطفال في الفئة العمريه     ، حيث)الدور اإلنجابي أو دور إعادة اإلنتاج      

، إال أن هذه النسبة ما زالت تعني وبشكل        1997عن تعداد عام   % 3.8وبالرغم من أن ذلك يعني انخفاض بنسبة     

واضح بأن هناك دور كبير في رعاية هذه الفئة، والتي بالعادة يقع عبء رعايتها على النساء بشكل أساس، وكما يشير     

                                                 
 ،  2009-،  التقرير السنوي   )12رقم  ( قضايا وإحصاءات، سلسلة إحصاءات الطفل       -أطفـال فلسطين  . 2009الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،         2

 2009أبريل /نيسان

 هناك ازدياد في نسبة األسر النووية على حساب األسر الممتدة
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 امرأة،   377,897متفرغات لألعمال المنزلية من النساء بلغ        بأن عدد ال   2007التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت         

منوطة    ) شريحة األطفال(ذه الشريحة    رجل فقط مما يؤكد بأن رعاية ه 1,155في حين بلغ عدد المتفرغين من الرجال   

 .بالنساء بشكل أساسي 
 

 وقد يكون ذلك أحد األسباب    عالوة على ما ذكر فزيادة حجم األسرة يخلق عائقاً أمام انخراط النساء في سوق العمل،   

التي أثرت على تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي يشكل عنصراً إضافياً في تدهور صحة النساء                 

كنتيجة لزيادة األعباء وكذلك يتسبب في تقليل فرص النساء للوصول إلى الموارد الخاصة بالخدمات الصحية والترفيهية                  

 .جة لالنشغال في األعمال المنزلية  وفرص التدريب وغيرها كنتي
 

إن التحوالت التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في واقع بنية األسرة الفلسطينية والتي تتجه نحو األسرة النووية على                

حساب األسرة الممتدة أو المركبة، هذه التحوالت حتما تعمل على تغيرات في العالقات االقتصادية واالجتماعية، وهذا              

 .ود إلى تحوالت ثقافية أيضاً   بدوره يق
 

إن ابرز القضايا التي يجب التركيز عليها هو الدور االقتصادي لقطبي األسرة النووية األساسيين وهما األب واألم،                

إن هذا     . وبالتحديد العمل على تأهيل أي منهما لقيادة األسرة وبناء قدراتهما للمساهمة االقتصادية في شؤون األسرة               

ى ضمان الحد األدنى من مقومات األسرة بوجود امرأة مؤهله لالنخراط في المجتمع والخروج للعمل         التوجه يعمل عل 

 .من اجل ليس فقط المساهمة االقتصادية وإنما أخذ دورها في المجتمع من كافة النواحي المجتمعية         
 

 :انعكاس حجم ونوع األسرة على األطفال  
 

مما يعني بأن الحاجة للرعاية في هذا المجتمع % 40.4 سنه حوالي )14-0(بلغت نسبه األطفال من الفئة العمريه 

 كبيره، حيث ما زالت النساء هي الفئة التي تتحمل العبء األكبر في هذا المجال
 

، وفي األسر    )حيث تتوزع الرعاية على عدد أفراد األسرة        (ة في أسرة كبيرة يعني عناية أقل بالطفل      /إن وجود الطفل    

.  رمان الطفل من الحصول على التغذية المالئمة، أو الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية الكافية                الفقيرة قد تعني ح 

وفي هذا المجال فإن اإلناث من األطفال عادة ما تتأثر أكثر من الذكور، حيث ما زالت األسر الفلسطينية تهتم بالطفل             

 بأن معدالت وفيات حديثي الوالدة هي األعلى بين        3رةالذكر أكثر من األنثى، حيث يشير المسح الفلسطيني لصحة األس     

 وترتفع عن هذا المعدل بين الذكور وفي     2006 -2005 لكل ألف مولود حي خالل الفترة   18.1الرضع حيث بلغت  

 مولود حي، وترتفع بين اإلناث   1000 حالة وفاة لكل   7.5قطاع غزة، أما وفيات ما بعد حديثي الوالدة فقد بلغت     

ولتفسير ذلك يمكن القول بأن أوضاع قطاع غزة االقتصادية واالكتظاظ السكاني، وارتفاع         .  في قطاع غزةواألطفال

عدد األطفال في األسرة تعتبر من أهم العوامل التي تبرر ارتفاع النسبة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية، أما          

الدة فهي نسبة تتطابق مع النسب العالمية والتي لها           فيما يخص ارتفاع معدل الوفيات ما بين الذكور عند حديثي الو       

عالقة بالتكوين البيولوجي لإلناث والذي هو أقوى من التركيب البيولوجي للذكور، أما ارتفاع معدل وفيات ما بعد        

ر   حديثي الوالدة لدى اإلناث عنها لدى الذكور، فهي ذات عالقة باالهتمام أكثر بالذكور وإمكانية وصولهم بشكل أكب        

للخدمات الصحية والغذائية مقارنة باإلناث كنتيجة للثقافة المجتمعية السائدة والتي تعتبر بأن الذكور في األسرة أكثر         

 .أهمية من اإلناث، وفي حالة ارتفاع عدد أفراد األسرة فإن العناية بالطفل تقل وغالبا ما تكون على حساب اإلناث         

                                                 
  فلسطين -رام اهللا.  التقرير النهائي.  2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة، .  2009ي، الجهاز المركزي إلحصاء الفلسطين   3
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د تعني الحرمان من الوصول إلى بعض السلع والخدمات الالزمة لتحقيق               ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع حجم األسرة ق    

نمو نفسي وعاطفي وصحي مالئم، كذلك قد تقود إلى حرمان الطفل من الخصوصية داخل المنزل، وعدم وجود حيز                    

ة مع كاف للعب والدراسة وغيرها، بالمقابل فان وجود الطفل في أسرة نووية يعني التحام أكبر وعالقة أكثر متان    

في حال كون   (الوالدين، وهذا بحد ذاته يشكّل مؤشر إيجابي ولكنه وفي ذات الوقت قد يحرم الطفل من الرعاية المالئمة                  

في حال تعطّل األب عن العمل أو غيابه ألي ظرف، أو عدم تمكنه من الحصول       (أو من اإلعالة المالئمة    ) األم صغيرة

سرة الممتدة فهناك من ينوب عن هذا المعيل، أما في حالة األسرة النووية          ، وفي العادة وفي حالة األ  )على دخل مالئم 

 .فال يوجد هذا البديل   
 

 2007التوزيع النسبي لألسر في الضفة الغربية حسب نوع األسرة، ): 1(شكل 

 اسرة مرآبة 
%0.2

 أسرة نووية 
%81.8

 أسرة ممتدة 
%12.2

 غير مبين 
%1.7

 أسرة من شخص واحد
%4.1

 
  فلسطين–رام اهللا .  الضفة الغربية- تقرير السكان-هائية للتعدادالنتائج الن. 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :         المصدر

 
 كثافه المسكن  4.3 

، إلى انخفاض معدل عدد األفراد لكل غرفة سكنية، فقد     2007تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت       

، هذا االنخفاض يشير إلى      2007 فردا خالل تعداد     1.6، إلى     1997 فردا لكل غرفة خالل تعداد       1.9انخفض من 

ظروف صحية أفضل تتأثر فيها النساء أكثر من الرجال، حيث أن قلة الكثافة السكنية ووفقا لتوزع األدوار المبنية على          

النوع االجتماعي في المجتمع الفلسطيني يعتبر مالئماً بشكل خاص للنساء، حيث تقضي النساء فترات أطول داخل البيت     

ها البالغين من الذكور، مما يعني بأنها بحاجة إلى فضاء مريح غير مكتظ تستطيع خالله أن تمارس             عن تلك التي يقضي   

هواياتها أو تشعر بالخصوصية، وفي ذات الوقت فإن ذلك قد يعني إمكانيات أكثر راحة في إدارة البيت وشؤون األسرة                   

 .والتي هي بالعادة وظيفة النساء   
 

اض الكثافة السكانية تساعد على توفير أجواء تحترم خصوصية األطفال، وتوفر لهم             فإن انخف  أمـا على مستوى األطفال    

ولهـن أماكن خاصة للعب والدراسة، حيث يمثّل المسكن المكان الرئيس للعب اإلناث خاصة في البيوت التي تفتقر إلى                   

احة، مما يعني بأن أثر تقليص      ساحة أو حديقة خاصة، في حين يتمكن الذكور من استخدام الشارع والمالعب العامة المت             

االكـتظاظ الـسكاني داخل األسرة يؤثر إيجابيا خاصة على األطفال اإلناث أكثر من األطفال الذكور من حيث الصحة                   

 .النفسية لكليهما
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   حالة اللجوء 5.3

،  294,841 بواقع   من الملفت للنظر بأن عدد الالجئين المسجلين من الرجال يفوق عدد الالجئات المسجالت من النساء،              

 علـى التوالـي، فـي حـين تنعكس النسبة عند الحديث عن الالجئين غير المسجلين، حيث تزيد نسبة غير                     286,889

، بينما يبلغ عدد    21,930المـسجالت من النساء عن غير المسجلين من الرجال، ويبلغ عدد غير المسجالت من النساء                

ذلك الى تمكن الرجال اكثر من متابعة األمور التي تتطلب الخروج من            وقد يعود   .  20,407 غير المسجلين من الرجال   

البيت مقابل النساء واللواتي عادة ال يتمكن من ذلك إما بسبب االنشغال باألطفال أو بسبب عدم السماح لهن من الخروج                    

لكافية بالذات والتي تمكنهن    مـن البيت في بعض األحيان، أو كنتيجة للتربية التي يتربين عليها والتي ال تعطيهن الثقة ا                

 .من المطالبة بحقوقهن ومتابعة ذلك في الفضاء العام
 

 : حالة اللجوء لألطفال

 من إجمالي األطفال في الضفة الغربية، وأما في قطاع غزه فكانت هذه             37.7%بلغـت نـسبة األطفال الالجئين حوالي        

والتي تعد مرتفعة ولها تأثيرات عديدة على األطفال، فمن         إن هذه النسبة    .  4من إجمالي الالجئين  % 62.3النسبة حوالي   

جهة يسود الشعور الدائم بالظلم نتيجة لمعرفة هؤالء األطفال بأنهم الجئين وبعيدين عن بلدانهم وقراهم ومدنهم، ويتعمق                 

في هـذا الـشعور مـع سـوء الظروف االقتصادية لألسرة، وأن هناك وضع خاص لدى أولئك األطفال الذين يعيشون                     

مخـيمات اللجـوء، حـيث االكـتظاظ السكاني والظروف االقتصادية واالجتماعية األسوأ، والحرمان من أماكن اللعب                 

 .المناسبة، وغيرها من األمور التي ال تساعد في توفير حياه الرفاه والرخاء
 

تي لها ارتباطات مصلحيه،    من جهة ثانيه هناك تمييز سلبي ضد الالجئين من قبل بعض الشرائح الطبقية االجتماعية وال              

 .وهو ما يزيد من الشعور بالتمييز وعدم المساواة لدى األطفال الالجئين
 

مـن جهـة أخرى قد يؤدي انخراط األطفال الالجئين أكثر من غيرهم من األطفال بالعمل الوطني إلى نتيجة مفادها أن                      

شة قصص وآالم الكبار من األهل الذين عايشوا        المخاطـرة بحـياة هـؤالء األطفال جاء نتيجة للشعور باإلقصاء ومعاي           

 .اللجوء وويالته
 

 الحالة الزواجية  6.3

من  * ، إلى أن عدد غير المتزوجين في الضفة الغربية       2007أفادت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        

من إجمالي    % 44.5ناث تبلغ   أنثى، أي أن نسبة غير المتزوجات اإل      281,575كر مقابل  ذ 351,739الذكور قد بلغ     

 . أنثى 100 ذكر لكل  103وهذه النسبة ال تعكس نسبه الجنس والتي تبلغ        ) الذكور واإلناث معا  (غير المتزوجين  
 

                                                 
 ،  2009-،  التقرير السنوي   )12رقم  ( قضايا وإحصاءات، سلسلة إحصاءات الطفل       -أطفـال فلسطين  . 2009الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،         4

 2009إبريل /نيسان

 .1967دس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام ال يشمل ذلك الجزء من محافظة الق* 
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 2007توزيع األفراد غير المتزوجين في الضفة الغربية حسب المحافظة، فجوة النوع والجنس، ): 2(جدول 

 **فجوة النوع
ر نسبة اإلناث من مجموع غي

 **المتزوجين

عدد اإلناث غير 

 المتزوجات

كور غير ذعدد ال

 المتزوجين
 المحافظة

 جنين 40,532 32,616 44.6 5.4

 طوباس 7,579 6,247 45.2 4.8

 طولكرم 26,292 21,552 45.0 5.0

 نابلس 50,714 40,883 44.6 5.4

 قلقيلية 14,540 10,715 42.4 7.6

 سلفيت 9,254 7,381 44.4 5.6

 رام اهللا والبيرة 40,503 33,049 44.9 5.1

 أريحا واألغوار 5,840 5,004 46.1 3.9

 *القدس 47,030 37,657 44.4 5.6

 بيت لحم 26,807 21,122 44.1 5.9

 الخليل 82,648 65,349 44.2 5.8

 المجموع 739,351 281,575 44.5 5.5

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية         .  2007-داد العام للسكان والمساكن والمنشآتالتع.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     : المصدر 

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة  * 

 . قبل الباحثالبيانات تم إحتسابها من ** 
 

مما تقدم يتبين بأن نسبه غير المتزوجات اإلناث أقل قليال من غير المتزوجين الذكور في جميع مناطق الضفة الغربية                 

في محافظه أريحا واألغوار بينما كانت النسبة األدنى في محافظه قلقيليه والتي          % 46.1حيث بلغت في حدها األعلى   

 .ة شبه متجانسة في كافة المحافظاتمما قد يشير إلى ثقاف %  42.4بلغت 
 

  8,948 امرأة متزوجه بفارق اإلناث   895,386، مقابل 947,377 فقد بلغ عدد الذكور منهم     أما عن أعداد المتزوجين،  

 -:حاله لصالح اإلناث، وقد يعزى هذا الفرق إلى أحد العوامل التالية منفردة أو مجتمعه            
 

دد المتزوجين من الرجال يعود إلى وجود حاالت تعدد زوجات من بين إن زيادة عدد المتزوجات من النساء عن ع

 عوامل أخرى

تعدد زوجات، من حيث إمكانية أن يكون الرجل متزوج من أكثر من واحدة، وهو أمر ما زال قائما  في المجتمع  .1

تي تجيز تعدد الزوجات، الفلسطيني ولو بنسبه ضئيلة، حيث أن غالبية المجتمع الفلسطيني تدين بالديانة اإلسالمية وال

ذلك البيانات الواردة في تقرير  ويجيز التعدد، وما يؤكد والذي يتوافق مع قانون األحوال الشخصية المطبق في فلسطين

 حيث تظهر البيانات عقود الزواج لرجال سبق لهم الزواج والتي بلغت 5الزواج والطالق في األراضي الفلسطينية

، علما بأن التعدد ووفقا التفاقية 2007 في عام 2,025، و1998 عقد في عام 1,500، و1997 عقد في عام 1,514

) 16(المادة يعتبر أمرا مخالفا لالتفاقية كما ورد في ) والتي التزمت فيها فلسطين(إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 .يد موقفها مع الدين اإلسالمي بالتحديوهي مازالت قضيه إشكاليه فمن االتفاقية 

هجرة األزواج للعمل في الخارج، مما يترك شريحة من المتزوجات في الوطن بعيدات عن أزواجهن، بسبب عدم  .2

وإن وجود هذه الظاهرة لها عالقة بتحسين . تمكنهن من االلتحاق بأزواجهن وإن كانت هذه الشريحة محدودة الحجم

ا في أغلب الحاالت ينطبق على األزواج وليس وضع األسر االقتصادي لمن يتوفر لهم فرصة عمل في الخارج وهذ

 .وتجدر اإلشارة إلى أن األسرى الفلسطينيين والمتزوجين منهم مشمولون في األعداد المذكورة.  على الزوجات

                                                 
 .فلسطين–رام اهللا .  قاعدة بيانات الزواج والطالق في األراضي الفلسطينية.  2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   5
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 2007توزيع األفراد المتزوجين في الضفة الغربية حسب المحافظة، فجوة النوع والجنس، ): 3(جدول 
 المحافظة ذكورالمتزوجين ال المتزوجات اإلناث **من المجموع الكليت المتزوجانسبة  **فجوة النوع

0.5 50.5 42,360 41,591  جنين      

 طوباس       7,968 8,105 50.4 0.4

 طولكرم       25,824 26,265 50.4 0.4

 نابلس       53,958 54,792 50.4 0.4

 قلقيلية       14,525 14,866 50.6 0.6

 سلفيت       9,944 10,153 50.5 0.5

 رام اهللا والبيرة       44,625 45,843 50.7 0.7

 أريحا واألغوار       6,420 6,642 50.9 0.9

 *القدس      58,522 59,332 50.3 0.3

 بيت لحم      29,133 29,694 50.5 0.5

 الخليل      85,437 88,843 51.0 1.0

 مجموعال 377,947  386,895      49.4 0.6

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية           .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   :   المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967يد احتاللها للضفة الغربية عام بعبيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة  * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث ** 
 

هناك تفاوت كبير بين نسبة المطلقات والمطلقين، وهذا يشير إلى إرتفاع فرص الرجال المطلقين في الزواج مرة 

 أخرى مقارنة بفرص اقل للنساء المطلقات بإعادة الزواج
 

 أي أن نسبه المطلقات يشكلن      5,398 مطلقة من النساء، بفارق  7,418 مقابل  2,020  من الرجال  يبلغ عدد المطلقين

ذا بالطبع يشكّل مؤشرا على استمرار الثقافة المجتمعية السائدة بإعطاء            من إجمالي المطلقين والمطلقات، وه      % 78.6

 فيه فرص إعادة الزواج        الحق للرجال من المطلقين بالزواج مرة أخرى بل مطالبتهم بذلك، في الوقت الذي تحدد               

 .للمطلقات اإلناث من قبل المجتمع والذي غالباً ما يدين النساء المطلقات ويعتبرهن غير مؤهالت للزواج مرة أخرى          
 

 2007توزيع المطلقين في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، ): 4(جدول 
 من مجموع تنسبة النساء المطلقا

 **المطلقين والمطلقات
 المحافظة ذكورعدد المطلقين من ال قات من اإلناثعدد المطل

 جنين 171 645 79.0

 طوباس 23 155 87.1

 طولكرم 170 640 79.0
 نابلس 298 1,130 79.1

 قلقيلية 71 368 83.8

 سلفيت 38 211 84.7
 رام اهللا والبيرة 265 1,074 80.2

 أريحا واألغوار 75 183 70.9

 *القدس 525 1,272 70.8
 بيت لحم 154 543 77.9

 الخليل 230 1,197 83.9

 المجموع 2,020 7,418 78.6
السكان  (ملخص  -النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية      .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت   .  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      : المصدر

  فلسطين -رام اهللا ).   والمساكن

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام لقدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بيانات ا* 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث** 
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من إجمالي المطلقين والمطلقات بينما كانت       % 87.1تقع أعلى نسبة لإلناث المطلقات في محافظه طوباس حيث بلغت      

 %.70.8غت أدنى نسبة في محافظه القدس حيث بل   
  

 ما يعني أن نسبة     38,351 أرملة، أي بفارق     42,619 رجل مقابل   4,268كما بلغ عدد الرجال األرامل حسب التعداد          

ذا فرق كبير حيث عادة ما تكون النساء األرامل          من مجموع األرامل من الجنسين، وه       % 90.9األرامل من النساء تبلغ    

ة أخرى بشكل مضاعف، بينما ليس هناك تحديد لسن الزواج األقصى     في سن متقدمة مما يصعب إمكانية زواجهن مر

بالنسبة للرجال، بل على العكس فكل العادات المجتمعية السائدة تشجع وتحث الرجال على الزواج بعد الترمل بغض        

ا ال يلقى    النظر عن أعمارهم، من منطلقات مختلفة أهمها إعادة التوازن فيما يخص توزيع األدوار ما بين الجنسين بم         

في حين يتم مطالبة األرامل من النساء   .   أعباء على الرجل، حيث يصبح من الضرورة إيجاد امرأة تقوم بدور الرعاية   

بالتكيف مع تعدد األدوار القصريه، ويطالبن بالتضحية من أجل األطفال أو من أجل ذكرى المرحوم، خاصة إذا كان             

ة مثال بالحفاظ على ذكرى المرحومة بل على العكس يشجع على الزواج من               شهيد، وبالتالي ال يتم مطالبة زوج الشهيد    

بعدها ويالم إذا لم يفعل ذلك، أي أن النساء يلمن على عكس ذلك ومن هنا سنرى فيما بعد بأن هناك عدد من األسر         

ة التخطيط     عن وزار 1998كما يشير تقرير الفقر الصادر عام . التي تعيلها امرأة، وهي غالبا ما تكون أرملة    

الفلسطينية وصندوق التنمية لألمم المتحدة بأن الفقر يكثر في العائالت التي تعيلها امرأة، من حيث أنهن نساء لم يتم                   

إعدادهن لدور المعيل، وإنما لدور اإلعالة، وفجأة وجدن أنفسهن في الدورين معا، مما يعفى األرمل عادة من تحمل            

ا   ذ حاله وليحافظ على التوازن التقليدي في توزيع األدوار دون أن يتضرر، وفي ه    دور جديد فيتزوج ليبقى الوضع على  

 . تأكيد على نظرة المجتمع غير المتوازنة تجاه المرأة سلبيا ولصالح الرجل          
 

 2007توزيع األرامل في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، ): 5(جدول 
نسبة األرامل من اإلناث من 

 **جنسينمجموع األرامل من ال
 المحافظة ذكورعدد األرامل من ال عدد األرامل من اإلناث

 جنين 415 5,216 92.6

 طوباس 68 947 93.3

 طولكرم 347 3,780 91.6

 نابلس 644 7,141 91.7

 قلقيلية 139 1,619 92.1

 سلفيت 125 1,205 90.6

 رام اهللا والبيرة 554 5,846 91.3

 أريحا واألغوار 63 757 92.3

 *القدس 902 5,672 86.3

 بيت لحم 385 3,057 88.8

 الخليل 626 7,379 92.2

 المجموع 4,268 42,619 90.9

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية           .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :    المصدر

  فلسطين-رام اهللا).   والمساكنالسكان(ملخص 
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ذلك إلى     ، وقد يعزي  %86.3 وأدنى نسبة في القدس لتصل إلى        %93.3تصل أعلى نسبة إناث مطلقات في طوباس إلى       

عوامل ثقافية مختلفة ال يمكن تفصيلها ضمن البيانات المتاحة، أما بخصوص حاله االنفصال، فقد بلغ عدد المنفصلين                  

  -:ذا قد يعود إلى ثالثة عوامل أساسيه       امرأة وه  1,799 رجل منفصل، مقابل 623 فرداً منهم 422,2
 

، في حين  )جواز تعدد الزوجات    (لمنفصل الزواج مرة أخرى      عامل التشريعات والقوانين والذي يتيح ل        : العامل األول 

تبقى المنفصلة بدون زواج، وفي هذا السياق رغم خضوع هذا الجزء من محافظه القدس إلى القوانين والتشريعات         

اإلسرائيلية التي تمنع تعدد الزوجات وتعيق الطالق التعسفي إال أن نسبه النساء المنفصالت أعلى منه من الرجال                    

 .منفصلينال
 

هو عامل اجتماعي يجعل العديد من األسر والنساء تحديدا يفضلن وضع االنفصال عن وضع الطالق في               :  العامل الثاني 

ظل نظرة المجتمع السلبية للمطلقات إال أن التفسير في وجود الفجوة له عالقة أكبر بزواج الرجال المنفصلين بوتيره                      

 .أعلى من النساء المنفصالت  
 

عامل الهجرة، حيث يهاجر الرجال طلبا للرزق، وأحيانا ال يعودون، مما يحدو بزوجاتهم طلب                : ثالثالعامل ال 

نتيجة الرتفاع الهجرة في تلك   ) 290(االنفصال، وهذا ما قد يفسره ارتفاع نسبة المنفصالت في رام اهللا والبيرة      

 . المناطق
 

 2007ة والجنس، توزيع المنفصلين في الضفة الغربية حسب المحافظ): 6(جدول 
 

نسبة المنفصالت من المجموع العام 

 **للمنفصلين
 المحافظة ذكور المنفصلينعدد ال عدد اإلناث المنفصالت

 جنين 55 157 74.1

 طوباس 8 47 85.5

 طولكرم 53 164 75.6

 نابلس 62 183 74.7

 قلقيلية 21 87 80.6

 سلفيت 17 76 81.7

 رام اهللا والبيرة 81 290 78.2

 أريحا واألغوار 15 47 75.8

 *القدس 245 484 66.4

 بيت لحم 34 87 71.9

 الخليل 32 177 84.7

 المجموع 623 1,799 74.3

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث**
 

  األطفال والحالة الزواجيه  1.6.3
 

  يشير إلى أن ظاهرة تزويج الصغيرات ما زالت قائمةمتزوجات مما)  سنة19-15(من الفتيات في العمر % 14.1
 

 أنثى، مقارنة  100كر لكل ذ   103كور في المجتمع أعلى من اإلناث حيث بلغت نسبه الجنس حوالي   ذرغم أن نسبة ال 

فاع   ، وما يشير إليه ارت   نهذه النسبة بنسبة اإلناث المتزوجات، إال انه يزيد عدد اإلناث المتزوجات عن الذكور المتزوجي                
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 الزواج عند اإلناث، حيث ما زالت هناك ظاهرة تزويج الصغيرات، والتي           ر نسبة المتزوجات قياسا بالمتزوجين هو عم  

ي يتطلب تحضير    ذفالمرأة غير مطالبة بدور اإلعالة ال        .   ترتبط بالنظرة التقليدية لتوزيع األدوار ما بين الجنسين        

ما زال ينظر إليه وإلى حد كبير على أنه فطري وليس بحاجة إلى أي         ي ذ وتأهيل، بل هي مطالبة فقط بدور الرعاية وال    

وعند الحديث عن      ). دور الرعاية  ( ا الدور    ذاستعداد، وبالتالي فيمكن للطفلة وبناءاً على هذه النظرة أن تتزوج وتقوم به             

ممكنة هو نتائج   ذه الفرضية   وما يجعل ه   ) CRC( سنة وفقا لما عرفته اتفاقية حقوق الطفل       )  18أقل من   (األطفال 

  19-15( حيث تشير الدراسة إلى أن نسبه النساء الفلسطينيات المتزوجات في العمر        2008 6دراسة المرأة والرجل    

للصراع وإنعدام األمن، واإلغالق الطويل للمؤسسات التعليمية          هذه الدراسة فسرت ذلك كنتيجة   %. 14.1قد بلغن ) سنة

خالل االنتفاضة وخالل حرب الخليج إضافة إلى الخطاب الثقافي في المجتمع              على يد السلطات العسكرية ومنع التجول         

 .  الفلسطيني
 

 وفي الوقت الحاضر وكما تشير ذات الدراسة فنجد أن مستويات التعليم المنخفضة ومعدالت الفقر تساهم في التأثير        

واتي حصلن على تعليم إعدادي أو           على ظاهرة الزواج المبكر، حيث نجد انخفاض أعمار النساء عند الزواج بين الل            

 .  كما أن الفتيات اللواتي ينتمين إلى عائالت فقيرة وكبيرة هن أكثر عرضة للزواج في سن مبكر       .  أدنى
 

بغض النظر عن األسباب فما يمكننا قوله أن التزويج المبكر للفتيات ينطوي على مخاطر صحية على صحة الطفلة األم         

 :والمولود، وقد تؤدي إلى     

عفات صحية على صحة الطفلة األم نتيجة للحمل والوالدة في عمر مبكر، والتي قد تقود إلى الوفاة أحياناً        مضا .1

 .حيث ما زال جسمها غير مهيأ للحمل والوالدة    

آثار صحية سلبية على صحة الجنين، حيث أثبتت الدراسات العلمية بأن الصغيرات أكثر تعرضاً للوالدة المبكرة                 .2

 . من آثار سلبية على صحة الجنين   لك ذوما يترتب على 

آثار نفسية على صحة الطفلة التي تتعرض للتزويج المبكر، من حيث حرمانها من اللعب، وحرمانها من الرعاية        .3

الكافية لتتحول من شخص بحاجة إلى رعاية إلى شخص مكلف بإعطاء الرعاية إلى غيره، باإلضافة إلى عدم      

 .هاتمكنها من حل مشكالتها الزوجية بنفس  

 .اتها، ويمكنها من العيش بكرامة ذ الحرمان من الوصول إلى فرص التعليم والتدريب بما يمكنها من تحقيق         .4

اتها القسط الكافي من الحب والرعاية، وغير    ذ هي ذ آثار سلبية على األطفال الذين سيتربون على يد طفلة لم تأخ  .5

لك وإعداد أطفال       ذلك من تجاوب مع   ذع، وما يتطلبه   باالنفتاح بشكل سريذقادرة على مواجهة تحديات العالم اآلخ   

 .ه التحديات  ذقادرين على مواجهة ه 
 

 أرباب األسر 7.3 
 

 ما زال دور رب األسرة حكراً على الرجال إال في حالة غيابهم عن األسرة ألسباب قسرية
 

 الفئة العمريه، وأن النساء غالباً       ذكور بغض النظر عن   ما زالت األغلبية المطلقة لألسر في المجتمع الفلسطيني يرأسها ال         

ما ترأس األسر بعدما تتقدم في العمر، فحسب الجدول اآلتي يمكننا أن نالحظ بأن نسبة رئاسة األسر من قبل النساء             

تتزايد كلما تزايدت الفئة العمريه، ويمكن تبرير ذلك بأنه ومع تقدم العمر قد تعيش النساء بدون رجال كنتيجة لتغيبهم  

 .، مما يتيح لهن رئاسة األسر بشكل قسري وليس انتقائي     ) أو االعتقال أو الهجرة    الوفاة(
 

 
                                                 

 .، العدد الثالث2008يا وإحصاءات، المرأة والرجل في فلسطين، قضا.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   6
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 2007، وجنس رب األسرة حسب فئة العمر *في الضفة الغربية)  سنوات فأكثر10(أرباب األسر الفلسطينية ): 7(جدول 
 

 الفئة العمريه الذكور اإلناث كال الجنسين **نسبة ربات األسر

0 2 0 2 10-14 

11.8 613 72 541 15-19 

3.3 9,591 312 9,279 20-24 

2.1 37,157 781 36,376 25-29 

2.6 56,072 1,463 54,609 30-34 

3.9 56,117 2,213 53,904 35-39 

5.9 51,481 3,024 48,457 40-44 

8.6 41,299 3,550 37,749 45-49 

12.7 28,848 3,659 25,189 50-54 

15.9 22,339 3,560 18,779 55-59 

23.3 17,718 4,132 13,586 60-64 

33.2 39,230 13,023 26,207 65+ 

 المجموع 324,678 35,789 360,467 9.9

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967حتاللها للضفة الغربية عام بعيد االبيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة  * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث  ** 
 

 وهو أعلى من مجموع كل       46,198سنة يبلغ   ) 29-10(كما أن عدد األسر التي يرأسها ذكور في الفئة العمريه ما بين           

  30 الشباب الصغار أقل من      ، وهذا مؤشر على أن     35,789النساء التي ترأس أسر في كافة الفئات العمريه والتي تبلغ       

سنة توكل لهم مهام كبيرة تتمثل برئاسة أسر، في حين ال توكل هذه المسؤولية حتى للنساء من فئات عمريه أكبر، وهذا                

بحد ذاته يعكس استمرار التقسيم التقليدي لتوزيع األدوار ما بين الجنسين، والذي يوكل األدوار ذات العالقة بتحمل              

 .ذكور فقط المسؤولية على ال   
 

إن عدم إعطاء الثقة للنساء برئاسة األسر ينعكس على وضع النساء في الفضاء العام، حيث ينعكس ذلك على ضعف     

مشاركة النساء في الحياة السياسية من حيث تبوأ المناصب العليا، وضعف ثقة الناخب بالمرأة، والتي لم تحل إال من         

كما أن عدم إعطاء النساء الحق في رئاسة األسر ينعكس بشكل       ). م الكوتا نظا(خالل إعطاء النساء حصة في االنتخابات    

سلبي على مشاركة النساء في سوق العمل، من حيث أنهن غير مكلفات برعاية األسر اقتصاديا مما يجعل حتى المشغلين                

 . ورال يثقوا بقدرة النساء على العمل، في الوقت الذي ال تقوم به األسر بتهيئة النساء لهذا الد         
 

  األطفال أرباب األسر  1.7.3

 أسرة    92تشير البيانات إلى تحمل بعض األطفال وفي سن مبكرة لرئاسة األسر وخاصة الذكور منهم، إذ أن هناك       

 طفلة أنثى ترأس أسر، وفي هذا المجال ففجوة النوع االجتماعي         13يرأسها ذكور ما دون سن الثامنة عشر مقابل     

 من حيث أن الطفل الذكر ينظر إليه كرجل بينما هو طفل ويبدأ تحضيره للدور السياسي                    تكون لصالح الطفالت اإلناث،    

والذي يتمثّل في تحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وإدارة الشؤون الخاصة وتمثيل األسرة في الفضاء العام، ويتحمل هذا                       

رضه ألخطار شتى، وعلى كل حال ففي   الدور في غياب الذكور األكبر منه سناً في األسرة، مما يحرمه من طفولته ويع     

فإن العدد الذي يشير إليه التعداد ال يستهان به، إذ لنا أن نتصور أحوال أسرة                    ) األطفال الذكور واإلناث   (الحالتين  

ة ما دون سن الثامنة عشر أوال، وأحوال ذلك الطفل أو الطفلة والذي انتقل بشكل جبري من مرحلة                  /يرأسها طفل
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 البلوغ بما يتضمنه ذلك من انتهاك لطفولته وذلك سيؤثر عليه اليوم والحقا على مستقبله، وثانيا وهو                    الطفولة إلى مرحلة   

ة من الوصول إلى الكثير من الموارد التي هو بحاجة إليها لتأمين مستقبل يعيش فيه بكرامة               /األهم، حرمان هذا الطفل   

 .الخ...مورد العطف، ومورد الشعور باألمان والرعاية      وبعزة وبشعور بعدم التمييز، والتي من ضمنها مورد اللعب، و      
 

كنتيجة للخطاب االجتماعي السائد يتحمل األطفال في بعض األسر دور رب األسرة مما يحرمهم من حق التمتع 

بالطفولة، ويعرض األسر التي يرأسها أطفال إلى مخاطر مختلفة خاصة وأن معظم هؤالء األطفال غير نشيطين 

 اقتصاديا
 

خطر نفسي، وخطر مادي، النفسي يتمثّل في إنتهاك مرحلة        :  ب السابقة تشير بوضوح إلى وجود أطفال في خطر        النس

الطفولة بكل ما تتضمنه هذه المرحلة من استعدادات نفسية لبناء شخصية متوازنة عاطفياً ونفسياً، وعلى المستوى                  

 والمختلفة واالستفادة منها الستكمال هذه المرحلة          المادي في حرمان هؤالء األطفال من الوصول إلى الموارد الهامة             

بشكل سوي واالستعداد للمراحل التي تليها، وتحديدا موارد التعليم، التأهيل، الرعاية الصحية الالزمة، الغذاء الصحي،                

 .الخ...الرياضة واللياقة البدنية   
 

 رب األسرة وعالقته بقوة العمل  2.7.3 
 

  حسب فئة العمر والجنس والعالقة*في الضفة الغربية)  سنوات فأكثر10(نية أرباب األسر الفلسطي): 8(جدول 

 2007 بقوة العمل، 

نسبه النشيطين اقتصاديا من  جنس رب األسرة

 ذكور إناث ** المجموع

 ذكور إناث
غير نشيطات 

 اقتصاديا
 نشيطات اقتصاديا

غير نشيطين 

 اقتصاديا
 نشيطون اقتصاديا

 الفئة العمرية

50.0 50.0 0 0 1 1 10-14 

0.3 99.7 71 1 146 392 15-19 

0.4 99.6 280 32 465 8,791 20-24 

0.5 99.5 586 193 801 35,845 25-29 

0.7 99.3 1,079 375 1,130 53,334 30-34 

1.2 98.8 1,578 621 1,277 52,505 35-39 

2.0 98.0 2,069 949 1,665 46,670 40-44 

2.6 97.4 2,582 940 2,650 35,001 45-49 

3.2 96.8 2,940 705 3,888 21,201 50-54 

3.9 96.1 3,012 531 5,586 13,092 55-59 

4.0 96.0 3,886 238 7,869 5,678 60-64 

5.0 95.0 12,764 247 21,456 4,708 65+ 

 المجموع 276,858 46,934 4,832 30,847 98.3 1.7

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967د احتاللها للضفة الغربية عام بعيبيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث** 
 

 :الجدول السابق يعطي عدة مؤشرات خاصة بالنساء       

منهن قد ال يكن قادرات على إعالة هذه األسر            هناك نسبة ال بأس بها    أن النساء حتى إن ترأسن األسر       :  المؤشر األول  

ارنة بالرجال والذين غالباً ما يكونوا أقدر على إعالة األسر كونهن غير ناشطات        كونهن غير ناشطات اقتصادياً، مق
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 دون أن يتضمن ذلك إعدادهن لدور           ةاقتصادياً، والسبب بذلك يعود بالعادة إلى تربية اإلناث وإعدادهن ألدوار تقليدي            

ة دون تحضير مسبق لألمر الذي       اإلعالة، ونظراً لظروف خاصة يجدن أنفسهن مجبرات على تحمل المسؤولية االقتصادي            

 . يعرضها ويعرض أسرتها للفقر وهذا أحد تفسيرات ارتفاع نسبة الفقر بين األسرة التي ترأسها إمرأة      
 

أن هناك انسجام وتوافق ما بين عالقة الفئة العمريه باإلعالة ما بين الذكور واإلناث، حيث نجد، بأن        : المؤشر الثاني 

سنة ثم تأخذ بالتناقص، إال أن هذا التناقص يكون حاد أكثر عند اإلناث،        ) 39-25( بين  درجة اإلعالة تبلغ ذروتها ما   

وقد يعود ذلك إلى تأخر دخول المرأة لسوق العمل، حيث لم تدخل المرأة سوق العمل مدفوع األجر إال بشكل حديث                      

ا عالقة بعدم تأهيل النساء نفسيا      نسبيا، بمعنى أنه ما زال هناك إرث تاريخي إضافة إلى العوامل الحالية، والتي له            

لدخول سوق العمل، وعدم ثقة المشغلّين في النساء، وعدم إمكانية دخول النساء في سوق العمل إال بشروط محددة                 

 .ومقبولة من قبل المجتمع المحيط ضمن الثقافة المجتمعية السائدة      
 

   أما أثر ذلك على األطفال  

 أسرة يرأسها طفل أو طفلة غير نشيط اقتصاديا، أي ما نسبته                217ى وجود    السابق إل   ))8(الجدول رقم  ( كما يشير 

منها أسر ترأسها طفالت إناث، وبما أن عمل األطفال         % 11.0من هذه األسر، مما يعني أسر في فقر مدقع،     % 33.7

تقبل المجتمع أوال ومن     الذكور أكثر احتمالية، فاألطفال الذكور يمكنهم العمل في الشوارع، وهم أقدر على ذلك من حيث                

ودورهم هو إعالة أسرهم، بعكس ما تتربى عليه الفتيات،   " رجال"حيث استعدادهم النفسي نظراً ألنهم تربوا على أنهم   

مما يبقي فرص اإلناث في العمل دائما أقل منها عند الذكور، وفي هذه الحالة فإن فجوة النوع االجتماعي تكون لصالح            

تصبح الفجوة لصالح     ) لعدم وجود بديل(ميلهن عبء اإلعالة، ولكنّها وفي حال تحمل العبء   اإلناث من حيث عدم تح

 .الذكور الذين يمكن لهم أن يجدوا عمال بعكس اإلناث، في ظل غياب نظام اجتماعي سياسي اقتصادي يحميهم       
 

 في هذه األسر من الوصول     من جهة أخرى فإن األسر التي ترأسها نساء غير ناشطات اقتصاديا، تعني حرمان األطفال 

إلى الموارد األساسية والتمتع بها أسوة بغيرهم من األطفال وال سيما موارد التعليم، الرفاه، الرعاية الصحية، التغذية                    

 . الخ...الجيدة 
 

، إال أن هناك أطفال يرأسون أسر حتى ولو كانوا          )ذكوراً أو إناثاً    (ولكن رغم الحديث حول غير النشيطين اقتصاديا       

نشيطين اقتصادياً وهذا بحد ذاته يشكل حرماناً لهم من طفولتهم ويخلق عبئا كبيراً عليهم ويحملهم مسئوليات كبيرة تحتاج          

 .في جميع األحوال الرعاية واالهتمام والدعم واإلرشاد والتوجيه واإلعداد الجيد          
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 مؤشرات مختارة لألسر الفلسطينية_  ظروف المسكن  8.3
 

 مرةالسلع المع : 1.8.3
 

 2007، التي يتوفر لديها سلع معمرة حسب نوع السلعة *الضفة الغربية  األسر في عدد ونسبة:)9(جدول 
ذه السلعة من نسبة األسر التي تتوفر لها ه

 **مجموع األسر
 نوع السلعة  السلعةذه عدد األسر التي تتوفر لها ه

 سيارة 83,000 22.5

 ثالجة كهربائية 339,841 92.0

 سخان شمسي 240,188 65.0

 تدفئة مركزية 14,104 3.8

 مكنسة كهربائية 128,402 34.7

 كهربائي/ طباخ غاز 358,381 96.9

 ميكروويف 93,605 25.3

 غسالة مالبس 331,722 89.7

 مكتبة منزلية 74,335 20.0

 مسجل/راديو 255,935 69.2

 تلفزيون 344,348 93.1

 فيديو 90,666 24.5

 حن القطص 300,964 81.4

 خط هاتف 166,975 45.2

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ته إسرائيل عنوة البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضم * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث ** 
 

تشير البيانات إلى أن ظروف السكن المتعلقة بتوفر السلع المعمرة تعكس وصفاً جيداً بشكل عام لألوضاع االقتصادية                 

من األسر لديها السلع األساسية والتي         % 90 يقل عن  لدى معظم األسر، أو يمكننا القول بأن هناك على األقل ما ال         

 . توفر الراحة والتسهيالت خاصة لربات البيوت مثل الثالجة، والغسالة، والطباخ         
 

من جهة أخرى ما زالت وسائل الترفيه والتثقيف تعتمد بشكل أكبر على التلفزيون والصحن الالقط، في حين هناك تدني       

مما يشير نوعا ما إلى عدم اهتمام األسر بتنمية عادة القراءة أو بسبب عدم تمكّن األسر       في نسبة توفر مكتبات بيتية، 

يمتلكون خط هاتف أرضي مما يعني غياب   ) أقل من النصف  % (45.2كما أنه من الواضح بأن      .   ذلكمن توفير 

ما تصلها النساء واألطفال وتكون        إمكانية التواصل عبر اإلنترنت، والتي يتم التعويض عنها في األماكن العامة، والتي قلّ        

 .أكثر بمتناول الرجال والشباب، حتى لو كان لألطفال حظاً فيكون لألطفال الذكور اكثر بكثير من الطفالت اإلناث         
 

بالرغم من ضعف تنظيم شبكة المواصالت العامة وعدم سيرها بانتظام وبمواعيد محددة، فما زال عدد األسر التي          

 عن الربع، وعادة أكثر ما يتأثر بغياب المواصالت هم النساء واألطفال، وإن مدى توفر شبكة     تمتلك سيارة خاصة يقل

 .المواصالت العامة المنتظمة يؤدي إلى وصول النساء واألطفال إلى الخدمات مثل الخدمات الصحية والتعليمية المختلفة               
 

ؤدي إلى صعوبة وصول الفئات المهمشة إن غياب شبكة مواصالت عامة حكومية ترفع من تكلفة المواصالت مما ي

 غير المعتمدة على نفسها اقتصاديا مثل النساء إلى هذه الخدمة واالستفادة منها في تحقيق احتياجاتها األخرى
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 األوضاع الصحية من حيث توفر الخدمات األساسية      2.8.3
 

ت الهامة لقياس البيئة الصحية المتوفرة         يعتبر اتصال المساكن بشبكات المياه، الكهرباء، والصرف الصحي من المؤشرا          

 . ألفراد األسرة في المسكن 
 

 2007حسب االتصال بشبكات المياه العامة، الكهرباء، والصرف الصحي، * المساكن المأهولة في الضفة الغربية: )10(جدول 
 الشبكات عدد المساكن **نسبة توفر الخدمات في المساكن

 صحي مياه وكهرباء وصرف  124,782 33.7

 مياه وكهرباء فقط  171,082 46.3

 مياه وصرف صحي  1,309 0.35

 كهرباء وصرف صحي 4,810 1.30

 مياه فقط  1,587 0.43

 كهرباء فقط  60,560 16.38

 غير متصل بأي من الشبكات 2,929 0.79

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-شآتالتعداد العام للسكان والمساكن والمن.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث** 
 

ذه المساكن تعتمد على الحفر االمتصاصية ونضح       صحي ألكثر من ثلثي المساكن تجعل ه عدم توفر شبكات صرف   إن 

) خاصة في أيام الشتاء(هذه الحفر من فترة إلى أخرى بما يترك روائح كريهة أوال، أو تركها أليام تفيض في الشوارع       

 من أعباء تكلفة تفريغها، مما يعني أو فتحها من خالل ثقوب لتنفيس السوائل منها وعدم امتالءها بشكل متكرر للتخفيف 

انتشار الجراثيم، وإمكانية لعب األطفال في مناطق تجري فيها مخلفات هذه الحفر، أو حتى تسرب بعض من هذه               

السوائل إلى اآلبار التي تستخدم لمياه الشرب في المناطق غير الموصلة بشبكات مياه وتعتمد على اآلبار التي يتم          

 .مطار مما يسهم في انتشار ونقل األمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي       تجميعها من مياه األ
 

، في الضفة الغربية إلى أن أوضاع اتصال المساكن        2007أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت     

 أكثر من نصف المساكن المأهولة       غير مالئمة، فهناك) المياه، الكهرباء، والصرف الصحي    (بالشبكات العامة الثالث  

غير موصولة بشبكات المياه والكهرباء، وهناك حوالي ثلثي المساكن غير موصولة بشبكات الصرف الصحي، مما            

ذلك من أثر على الصحة العامة التي قد         يعني عدم توفر مصادر مياه نظيفة وآمنه ألكثر من نصف السكان، وما يعنيه     

، أو نقص في توفر المياه مما يؤثر على عامل النظافة العامة          آمنه مصادر مياه غير    تتضرر بسبب استهالك مياه من  

 .والنظافة الشخصية  
 

إن عدم توفر شبكات كهرباء ألكثر من نصف المساكن المأهولة، يجعل األسر تعتمد على مولدات الكهرباء والتي           

تحديدها من قبل الجهة المسؤولة عن مولد      وفقا للساعات التي يتم (تشتغل لساعات معينة وتنقطع لساعات أخرى 

، وهذا بحد ذاته ينعكس على إمكانية تخزين األطعمة وتبريدها بشكل        )الكهرباء وعادة ما تكون المجالس المحلية والبلدية        

مأمون بسبب انقطاع التيار عن الثالجات، وعدم توفر إضاءة كافية وفي ساعات مختلفة للقراءة والمطالعة والدراسة،         

م إمكانية استخدام العديد من األجهزة الكهربائية والتي تسهم في تخفيف األعباء المنزلية عن كاهل النساء بشكل      وعد

 ).ساعات توصيل الكهرباء ( ، أو تكديس األعمال في ساعات محددة    )المسؤوالت عن دور الرعاية    (خاص 
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كن يضيف أعباء إضافية على النساء بشكل إن عدم توفر خدمات مالئمة ومنتظمة في توصيل الكهرباء والمياه للمسا

 خاص كونهن المسؤوالت عن دور الرعاية
 

 2007حسب طريقة وصول المياه للمسكن، * سنة في الضفة الغربية) 17-0(عدد األطفال الكلي : )2( شكل
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الع

  

طريقة وصول المياه

 فلسطين–رام اهللا .  2007ن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية ، بيانات مشتقة م2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 
 

 ينابيع، صهاريج، آبار،( طفل يحصلون على مياه من مصادر غير الشبكات   206,496الجدول السابق يبين بأن هناك    

أي خمس   (من األطفال  % 20.9ذه النسبة تشكل ما نسبته    وه .   حيث أن عملية نقل هذه المصادر غير مأمونه      ) أخرى

 ).األطفال
 
 

 2007حسب اتصال المسكن بشبكه الكهرباء، * سنة في الضفة الغربية) 17-0(عدد األطفال الكلي : )3( شكل
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اإلتصال بالكهرباء

 فلسطين–رام اهللا .  2007، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : صدر الم

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 
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بالكهرباء يعني حرمان األطفال من التمتع بوسائل االتصال المناسبة مما يعني إقصاء عدم انتظام مصدر التزود 

 هؤالء األطفال عن وسائل المعرفة الحديثة وتخلفهم عنها

 
 طفالً يعيشون إما بدون مصدر كهرباء أو من مصدر غير منتظم وهؤالء         18,091البيانات السابقة تشير إلى وجود    

 وسائل ثقافية مختلفة مثل  ب عدم انتظام الدراسة لألطفال أو غيا      ألطفال، وهذا يؤدي إلى   من ا  % 1.8يشكلون ما نسبته  

 التمكن من استخدام وسائل االتصال     م عن بقية األطفال أو عد  ل بالنقص أو انعزا رالتلفزيون والحاسوب أو الشعو     

 . والتواصل 
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 الفصل الرابع
 
 التعليم

 
  مقدمة1.4 

مكين الناس من التمتع بالحريات الكافية والتي تمكّن كل فرد من الوصول إلى واالستفادة من               تهدف التنمية البشرية إلى ت    

ذات القدر من اإلمكانيات التي تمكنهم من المـوارد المخلتفة التي يحتاجها لكي يعيش بكرامة، إال أن الناس ال يتمتعون ب    

ا يعانون من الوصول إلى العديد من هذه الموارد الهامة          الوصول إلى الموارد المختلفة واالستفادة منها، فالفقراء عادة م        

في حين أن ذوي االحتياجات الخاصة ال يتمكنون من         .  الخ...وحتى األساسية منها كالغذاء والتعليم والخدمات الصحية      

عيشون في الوصـول إلى العديد من الموارد ما لم يتم ترتيب التسهيالت الخاصة لهم للوصول إليها، كذلك الناس الذين ي           

ظل النزاعات المسلحة، والفئات السكانية التي يتم تهميشها على أساس اللون، أو العرق أو الجنس وغيرها من العوامل                  

 .األخرى
 

ال شك بأن التعليم يعتبر أحد أهم هذه الموارد، من حيث أن مورد التعليم يسهم في تمكين الناس من المعارف       

اتهم المختلفة بما في ذلك الحاجة إلى تحقيق الذات، والحاجة إلى الموارد االقتصادية            والمهارات الالزمة لمواجهة احتياج    

والتي تمهد إلى الوصول إلى الحاجات المختلفة األخرى، باإلضافة إلى الحاجة إلى مواجهة تحديات العالم الجديد بكل                   

 .ه ذلك من مهارات ومعارف خاصة   ما تحمله العولمة واالنفتاح على الثقافات والمجتمعات األخرى، وما يتطلب   
 

هذا ويعتبر االلتحاق بالتعليم أحد أهداف األلفية وتحديدا الهدفين الثاني والثالث، حيث يشير الهدف الثاني إلى تحقيق              

شمولية التعليم االبتدائي، في حين يشير الهدف الثالث إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من حياتهن      

 . تفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي  وإزالة ال  
 

ذلك فال بد من اإلشارة إلى أن موضوع تعليم المرأة يشكل أحد أهم عناصر منهاج عمل بيجين، والذي                     باإلضافة إلى  

المرأة           التزمت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى أنه يشكّل أحد بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد               

)CEDAW ( آذار 8ذي أعلن الرئيس محمود عباس التزام السلطة فيه وذلك في        وال )بمناسبة يوم المرأة   ،)2009 

ز على   الحقوق المتساوية في التعليم من خالل ثماني فقرات تركّ       من اإلتفاقية على  المادة العاشرة    العالمي، حيث تنص  

االمتحانات والهيئات التدريسية من حيث التأهيل،       والمنهاج، وهني، الظروف المتساوية في التوجيه الوظيفي والم       

باإلضافة إلى القضاء على المفاهيم النمطية في مستويات التعليم المختلفة بما يشمل ذلك من تنقيح للكتب الدراسية     

لتعليم المتواصل،    وتكييف أساليب التعليم، والفرص المتساوية في الحصول على المنح التعليمية وااللتحاق ببرامج ا           

وبرامج محو األمية، والعمل على تخفيض نسبة تسرب الفتيات من المدارس، والحق المتساوي في الوصول إلى           

 .ها بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط األسرة       يتمعلومات تربوية لضمان صحة األسر ورفاه   
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  الحالة التعليمية 2.4 
 

 2007،  والجنس التعليميةحسب الحالة *الضفة الغربية في)  سنوات فأكثر10(ن السكان الفلسطينيو: )11 (جدول
 

 الحالة التعليمية كورذ إناث كال الجنسين

 أمي 22,676 69,648 92,324

 ملم 107,729 105,753 213,482

 ابتدائي 207,308 185,981 393,289

 إعدادي 239,832 216,922 456,754

 ثانوي 132,364 125,671 258,035

 دبلوم متوسط 33,451 33,210 66,661

 بكالوريوس 56,453 49,261 105,714

 دبلوم عالي 1,348 648 1,996

 ماجستير 7,157 2,463 9,620

 دكتوراه 2,360 295 2,655

 غير مبين 1,350 1,543 2,893

 المجموع 812,028 791,395 1,603,423

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008ي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين: المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 
 

ه   ذأمية من اإلناث، إال أن ه    69,648كر مقابل ذأمي  22,676داد وفقا للجدول السابق إلى وجود        تشير بيانات التع

ه الفجوة، حيث     ذ ا ما نظرنا إلى نسب االلتحاق بالتعليم الحقا والتي ال تشير إلى استمرار ه     ذ اتها غير مقلقة إذ النسبة بحد  

 تعكس إخفاقات الماضي في تأمين الوصول إلى التعليم،       ة باالنخفاض ويمكن القول بأن أمية اليوم     ذه الفجوة آخ    ذأن ه 

 :  بالتناقص مع الزمن، وفقا للشكل أدناه    ذا اإلخفاق آخ ذوأن ه 
 

 2007 حسب العمر والجنس، *الضفة الغربية فياألميين )  سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون ): 4(شكل 
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 -النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز المركزي  : المصدر 

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 
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يانات إلى أن الحالة التعليمية الحالية لإلناث متدنية قياسا بالذكور وهذا يعود إلى إرث تاريخي يتناقص تشير الب

 تدريجيا مع مرور الوقت
 

يشير الجدول السابق إلى أن معظم األميين هم من الفئات األكبر سنا، والفجوة لصالح الذكور من حيث أنهم األقل أمية                     

 أمية من اإلناث  33,979 أمي مقابل 11,181 عاما فما فوق 65كور من الفئة العمرية   حيث يبلغ عدد األميين من الذ 

ومن ثم تصبح    ) 19-15(، فيما تتناقص حدة الفجوة كلّما قّل العمر إلى أن نصل إلى الفئة العمرية             )4(حسب شكل

فرص اإلناث في التعليم مقابل  الفجوة لصالح اإلناث، حيث يصبح عدد اإلناث األميات أقل من الذكور، مما يعني زيادة            

تسرب الذكور من التعليم لالنخراط في سوق العمل كنتيجة لتدهور األوضاع االقتصادية، أو بسبب االنخراط في العمل           

الوطني والتعرض لالعتقال والمطاردة بنسب أكبر بكثير مما تتعرض له اإلناث كنتيجة لتوزيع األدوار التقليدي والذي         

 . ل الوطني أكثر على الذكور امتدادا للثقافة المجتمعية السائدة        يلقي بمهمات العم
 

فنجد بأن الفجوة اإلجمالية تصبح أضيق حيث يبلغ       ) اإللمام بالقراءة والكتابة    (إذا ما نظرنا إلى نسبة الملمين والملمات        

  46,972خفضت من من الملمات من اإلناث، بمعنى أن الفجوة ان       105,753  مقابل17,729كور  ذعدد الملمين من ال    

اته يعكس إما التحاق أكثر في المرحلة االبتدائية عبر تقدم           ذ ا بحد   ذ، وه 2007 في العام  1,976 إلى   1997في العام 

 .كور واإلناث ذالزمن، أو اهتمام أكثر ببرامج محو األمية والتي تشير بوضوح إلى استهداف ال         
 

 2007 التعليمية، كور واإلناث حسب الحالةذالفجوة ما بين ال): 12(جدول 
 

النسبة المئوية للفتيات من العدد 

 *اإلجمالي

 الفروقات العددية

 كور واإلناثذما بين ال
 الحالة التعليمية

 المرحلة االبتدائية 21,327 47.9

 المرحلة اإلعدادية 22,910 40.7

 المرحلة الثانوية 6,693 48.7

 مرحلة الدبلوم المتوسط 241 49.8

 ة البكالوريوسمرحل 7,192 46.6

 مرحلة الدبلوم العالي 700 32.5

 مرحلة الماجستير 4,694 25.6

 مرحلة الدكتوراه 2,065 11.1

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  سكان والمساكنال(ملخص 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث* 
 

النسب السابقة تشير إلى الوضع الحالي، حيث أن الحالة التعليمية الحالية عند اإلناث ال تصل إلى النصف في أفضل          

أقل من النصف، ومن الملفت   ا يعني بأن نسبة الحاصالت على درجات علمية مختلفة تشكّل فيها اإلناث    ذحاالتها، وه

 بالتناقص لنجد بأن   ذه النسب هي نسبة حصول الفتيات على درجة الدبلوم المتوسط، ومن ثم تأخ      ذللنظر بأن أعلى ه 

لك  ذ من مجموع الحاصلين على الدكتوراه، وينطبق على         % 11.1نسبة الحاصالت على الدكتوراه من اإلناث ال تتجاوز       

ي عانت فيه اإلناث من    ذة من حيث أن الوضع الحالي يعكس اإلرث التاريخي وال         أيضا ما ينطبق على نسب األمي    

تعتبر أن تعليم    )  وما زالت إلى حد ما   (إمكانيات الوصول إلى الخدمات التعليمية كنتيجة للنظرة التقليدية والتي كانت            

عكس مرحلة تاريخية كان فيها     ات الوقت  قد ت   ذالفتاة ال يشكل أهمية، بيد أن نسبة الحاصالت على دبلوم متوسط في           

فتره اكتشاف النفط، وما رافقه من نهضة في دول الخليج       (طلب كبير على حملة الدبلوم المتوسط من قبل دول الخليج          

حيث كان تعليم الفتيات في فلسطين يشكل استثماراً لألسرة عندما تتمكن الفتاة من العمل كمعلمة من خالل             ) العربي
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األرض بشكل (ي الخليج، خاصة عند األسر الالجئة بعد أن فقدت األسر مصادر دخلها   الحصول على عقد عمل ف  

في حين أن التعليم العالي ماجستير فأعلى لم يكن متوفراً في المنطقة وكان مكلفا مما جعله يكاد يكون           ). خاص

 .كور وميسوري الحال في آن معا إال في حاالت محدودة     ذمحصورا على ال  
 

يوم ال يعد التعليم ما بعد الدرجة الجامعية األولى محبذ للفتيات وفقا للنظرة المجتمعية السائدة، حيث أن                     كما أنه وحتى ال   

المرأة المتزوجة ونظرا الرتباطها بدور الرعاية يصعب عليها مواصلة التعليم العالي والذي يتطلب جهدا ووقتا وأحيانا                

إقصاؤها في العديد من الحاالت عن هذا النوع من التعليم نظرا لما      سفر للخارج، في حين أن الفتاة غير المتزوجة يتم  

قد يتسببه في حرمانها من فرص الزواج حيث تصبح في عمر غير مرغوب فيه مجتمعيا للزواج، أو ألن بعض        

 .الرجال ال يقدمون على الزواج من امرأة قوية قد تهدد سلطتهم ومكانتهم في األسرة        
 

 تعليم التخصصات في مجال ال   3.4 
 

ما زال توزيع التخصصات ما بين الذكور واإلناث يشير إلى التقسيم التقليدي في توزيع األدوار ما بين الرجال 

 والنساء من منظور النوع االجتماعي
 

 2007،  والجنس الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص*السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية: )13 (جدول
 

 التخصص كورذ       إناث

 علوم تربوية وإعداد معلمين 8,743 16,490

 فنون 837 1,289

 علوم إنسانية 10,404 13,261

 علوم اجتماعية وسلوكية 8,796 7,854

 صحافة وإعالم 1,213 710

 أعمال التجارة واإلدارة 20,275 13,162

 قانون 2,802 766

 علوم الحياة 575 1,155

 ةعلوم طبيعي 2,118 2,163

 رياضيات وإحصاء 1,701 2,275

 حاسوب 4,807 3,360

 هندسة وفنون هندسية 9,753 1,173

 تصنيع ومعالجة 313 188

 علوم معمارية وبناء 5,950 1,243

 زراعة، غابات، مصائد أسماك 1,460 241

 بيطرة 203 23

 صحة 8,917 7,763

 خدمات اجتماعية 51 101

 خدمات شخصية 548 827

 خدمات النقل 356 36

 حماية البيئة 55 42

 خدمات أمنية 270 2

 المجموع 90,147 74,124

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 فلسطين -رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 
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كور واإلناث وفقا للجدول السابق يعكس بشكل واضح النظرة النمطية         ذال شك بأن توزيع التخصصات ما بين ال  

العلوم التربوية      : كور في التخصصات التالية  ذل كور واإلناث، حيث تزيد أعداد اإلناث عن ا      ذالمجتمعية تجاه كل من ال   

ه التخصصات   ذ وه. إعداد المعلمين، الفنون، العلوم اإلنسانية، علوم الحياة، الرياضيات، اإلحصاء، الخدمات الشخصية          

علوم اجتماعية،   (تشير بوضوح إلى تمركز النساء والفتيات في كل ما له عالقة بدور الرعاية، أو ما هو امتدادا له        

ي أيضا يعتبر نوعا ما امتدادا لدور الرعاية من جهة، ونظراً              ذ، أو حتى التعليم وال   )ياتية، وإنسانية، وخدمات شخصيةوح

لظروف العمل المرتبطة بالتعليم من حيث أن مهنة التعليم تكاد تكون أكثر مالئمة لدور الرعاية من حيث ساعات الدوام                  

 .  واإلجازات المالئمة الحتياجات دور الرعاية  
 

نا بعين االعتبار بأن العلوم الطبيعية تعد للمهن            ذا ما أخ  ذ وإ.  فيما تكاد األعداد تكون متساوية في تخصص العلوم الطبيعية       

ي ظهر فيه علم الحاسوب بشكل حديث نسبيا، كما نشط العمل في        ذالتعليمية، فإن ما سبق ينطبق هنا، في الوقت ال    

كور   ذ نوعا ما تحديث في دور المرأة اإلنتاجي، بينما تقل ما بين ال اإلحصاء بشكل حديث نسبيا، وبوظائف شكلت 

القانون، الهندسة، فنون هندسية، تصنيع ومعالجة، علوم معمارية وبناء، زراعة،         : واإلناث في التخصصات التالية   

 .غابات، مصائد أسماك، بيطرة، خدمات نقل، وخدمات أمنية  
 

 2007، بعض التخصصات والجنس الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب *لغربيةالسكان الفلسطينيون في الضفة ا: )5(شكل 
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  .فلسطين–رام اهللا .  2007، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر  
 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة البيانات * 

 
توزيع التخصصات ما بين الذكور واإلناث بشكله الحالي يعمل على تقليص فرص النساء من دخول سوق العمل، 

 حيث تتخصص معظم الفتيات في التخصصات األقل رواجا في سوق العمل
 

خصص يتأثر إلى حد كبير بأدوار النوع االجتماعي كما هي موزعة في المجتمع، وضمن صور                ال شك بأن اختيار الت   

أن يقوم به،   ) امرأة/رجل( نمطية جاهزة مرتبطة بعالقات النوع االجتماعي، من حيث ما يمكن وما ال يمكن لكل نوع   

 تالؤمها مع القيم التي يتوقعها  ه المفاهيم إلى حد كبير بمدى تالؤمها مع األدوار من ناحية، وبمدى  ذحيث ترتبط ه

المجتمع من كل من الجنسين، فعلى سبيل المثال يتوقع المجتمع من النساء والفتيات التواجد في الفضاء الخاص بينما            

ا الفضاء،   ذيخصص الفضاء العام للرجال واألوالد، وفي حالة خروج النساء إلى الفضاء العام فهناك حدود تحدد ه              

 . لكذتوفيق ما بين دور الرعاية ودور اإلنتاج، وعليه فإن اختيار التخصصات تتم وفقا ل        وبشكل يسمح لها بال  
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ا ما سنأتي عليه الحقا عند مناقشة  ذال شك بأن التخصصات المقيدة تعمل على تقليص فرص عمل النساء والفتيات، وه   

التي تستثنيهن من فرص المنافسة   تدني مستوى مشاركة النساء والفتيات في سوق العمل كواحد من العوامل األساسية             

 . المتساوية في سوق العمل  
 

 االلتحاق بالتعليم 4.4 
 

ال توجد فجوة حقيقية في التحاق كل من اإلناث والذكور، بل حتى أن الفجوة البسيطة الموجودة لصالح اإلناث، 

 وتتميز فلسطين عن غيرها من الدول العربية في ذلك
 

 2007بالتعليم،  في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس وااللتحاق)  سنوات فأكثر5(ن السكان الفلسطينيو: )14 (جدول
 

  بالتعليم والجنسااللتحاق
 المجموع معدل االلتحاق

 ملتحقون ملتحقين غير مبين غير

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 المحافظة

43.3 42.2 945,731 972,921 2,432 2,472 534,212 560,034 409,087   الغربيةالضفة 410,415

 جنين 46,235 45,831 62,300 59,703 218 213 108,753 105,747 42.5 43.3

 طوباس 8,896 8,974 11,598 11,044 9 8 20,503 20,026 43.4 44.8

 طولكرم 29,479 28,922 38,742 38,199 26 63 68,247 67,184 43.2 43.0

 نابلس 56,459 56,488 80,778 77,716 120 149 137,357 134,353 41.1 42.0

 قلقيلية 16,894 16,083 21,605 20,264 73 72 38,572 36,419 43.8 44.2

 سلفيت 11,576 11,297 13,813 13,311 14 25 25,403 24,633 45.6 45.9

 اهللا والبيرة  رام 45,805 46,066 65,148 64,016 271 260 111,224 110,342 41.9 41.7

واألغوار أريحا 6,421 6,602 10,041 9,968 88 78 16,550 16,648 38.8 39.7

 *القدس 58,649 58,596 86,337 82,072 1,236 1,069 146,222 141,737 40.1 41.3

  لحمبيت 30,538 30,942 42,321 39,156 105 134 72,964 70,232 41.9 44.1

45.5 43.8 218,410 227,126 361 312 118,763  الخليل 99,463 99,286 127,351

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بيانات القدس ال* 

 
 ذكراً مقابل     410,415ذكور الملتحقين بالتعليم من عمر خمس سنوات فما فوق بلغ     تظهر بيانات التعداد أن عدد ال    

 أنثى غير 534,212، مقابل  أنثى ملتحقةً بالتعليم409,087 غير مبين، مقارنة مع 2,472غير ملتحقين و 560,034

في حين بلغت نسبة اإلناث   ، %42.2 أنثى غير محدد، مما يعني بأن نسبة الملتحقين من الذكور بلغت       2,432ملتحقة، و

، مما يشير إلى عدم وجود فجوة حقيقية حاليا، وهذا بحد ذاته يعد مؤشرا             %43.3الملتحقات من مجموع اإلناث  

 .إيجابيا
 

 التقليدي ما بين الجنسين يتحمل األطفال الذكور مسؤولية إعالة أسرهم مما يحرمهم من فرص نظرا لتوزيع األدوار

 االلتحاق بالتعليم أسوة باألطفال اإلناث غير المطالبات بإعالة أسرهن الفقيرة
 

ت وبدون    كور في كافة المحافظا   ذمما تبين تشير البيانات أن معدل التحاق اإلناث بالتعليم أعلى من معدل التحاق ال             

كور نظرا لألوضاع االقتصادية المتردية، وبالنظر إلى أن             ذلك إلى انتشار عمالة األطفال ما بين ال       ذ استثناء، وقد يعود   
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كور بغض النظر عن العمر، حيث تشير البيانات الواردة في سلسلة إحصاءات الطفل           ذ دور اإلعالة ما زال مرتبط بال    

  ما نسبته2008سنة في األراضي الفلسطينية خالل العام     ) 17-10(ئة العمرية  إلى أن األطفال شكلوا في الف   ) 12رقم (

، إلى أن نسبة األطفال في الفئة العمرية                      2008من مجموع السكان، وتشير نتائج مسح القوى العاملة      % 20.0

من إجمالي عدد      % 3.7بلغ   ) أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر    (سنة العاملين سواء بأجر أو بدون أجر         ) 10-17(

ات التقرير إلى   ذفي حين يشير   . 2008في قطاع غزة خالل العام    % 1.2في الضفة الغربية و  % 5.3األطفال، بواقع  

 .2008من األطفال العاملين غير ملتحقين بالمدرسة عام     %  25.6أن 
 

 من األطفال العاملين غير ملتحقين بالمدرسة% 25.6هناك 
 

لتعداد، فال يمكن تحديد الفروقات في االلتحاق في المراحل المختلفة، كما أن البيانات وحسب       وفقا للبيانات الواردة في ا  

ومن الممكن    ) خارج الوطن /داخل الوطن   (ما وردت في التعداد ال تبين التخصصات، أو الجامعات، أو مكان الدراسة           

 .ا المجال  ذالرجوع إلى المسوحات األخرى التي يوفرها الجهاز في ه    
 

لإلناث، تليها  % 45.9للذكور مقابل  % 45.6ت أعلى نسبة التحاق على مستوى المحافظات في سلفيت بنسبة    فقد بلغ

 .لإلناث% 45.5كور و ذلل %  43.8محافظة الخليل بواقع   
 

 استخدام الحاسوب 5.4 

قافية لما يمثله  ا العصر بات يشكّل أحد المؤشرات الهامة حول الحالة التعليمية والث          ذال شك بأن استخدام الحاسوب في ه    

من إمكانية فتح قنوات للوصول إلى المعرفة والتواصل مع العالم ويسهل ترتيب وتنظيم المعرفة، لدرجة أن عدم            

 .استخدام الحاسوب أصبح يعد نوع من أنواع األمية       
 

 

بسيطة ليس هناك فروقات جوهرية ما بين األطفال الذكور والطفالت اإلناث في استخدام الحاسوب، والفجوة ال

 لصالح الذكور من األطفال
 
 2007،  والجنسات المحافظ بعضفي الضفة الغربية حسب الذين يستخدمون الحاسوب سنة) 17-5(ألطفال نسبة ا): 6(شكل 
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فلسطين–رام اهللا .  2007لمساكن والمنشآت في الضفة الغربية ، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان وا2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر    
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كور في كافة ذتعكس البيانات في الشكل السابق ارتفاع نسبة مستخدمي الحاسوب ما بين األطفال، وبنسب أكثر لصالح ال

 إذ أن هناك كور أكثر قدرة على الوصول إلى الحاسوب لو لم يكن متوفراً في البيت،ذالمحافظات، حيث أن األطفال ال

كور أكثر من اإلناث بحكم ذه الخدمة باإلضافة إلى خدمة مقاهي اإلنترنت والمتاحة عادة للذكور توفر هذنوادي أكثر لل

 .العادات والتقاليد التي غالباً ال تتيح وصول الطفالت والنساء إلى هذه الخدمات
 

ن فئة األطفال األقل حظاً، بالرغم من أن القدس          إال أنه ومن الملفت لالنتباه بأن أطفال محافظة القدس يقعون ضم       

لك   ذتاريخياً تشكّل منطقة متطورة في مجال التعليم وسابقة لغيرها من المحافظات، إال أن الواقع الحالي للقدس يفسر     

لغة وفقا ل" الوسط العربي "حيث أن مدارس القدس التابعة لبلدية االحتالل ال تعمل على تطوير المدارس فيما يسمونه       

 .االحتالل، بل أن هناك سياسة تجهيل في القدس، وإقصاء األطفال عن العادات اإليجابية باتجاه العادات السلبية          
 

كما أنه ومن الملفت لالنتباه ارتفاع النسب في محافظات مثل طوباس وطولكرم وسلفيت ونابلس أكثر من رام اهللا       

ه المناطق قياسا مع المناطق األخرى مثل        ذعديدة لألطفال في ه   لك لعدم وجود بدائل    ذوالبيرة وبيت لحم، وقد يعود    

 .رام اهللا والبيرة، مما يجعل انصراف األطفال أكثر الستخدام الحاسوب مثال     
 

 الصعوبات واإلعاقات    6.4
 

نتيجة لتواجد الرجال أكثر خارج البيوت فهم معرضون أكثر إلصابات جيش االحتالل، وحوادث الطرق وحوادث العمل 

 ما يجعل نسب اإلعاقة ما بين الذكور تزيد عنها عند اإلناثم
 

 2007اإلعاقة والجنس، /حسب نوع الصعوبه* اإلعاقات بين األفراد الفلسطينيين في الضفة الغربية/الصعوبات :)15(جدول 
 

 اإلعاقة/نوع الصعوبه كال الجنسين كورذ إناث

 النظر 60,041 29,562 30,479

 السمع 28,658 14,348 14,310

 الحركة 42,181 20,045 22,136

 الفهم واإلدراك 14,781 7,899 6,882

 التواصل 14,959 8,173 6,786

 اإلعاقات/مجموع الصعوبات 160,620 80,027 80,593

ية للتعداد في الضفة الغربية          النتائج النهائ.  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 

 

جاتهم  شخص يعانون من صعوبات مختلفة مما يتطلب تخطيط واعي للتجاوب مع احتيا100,000هناك أكثر من 

 الخاصة

 

إال أنه وبالرغم من ذلك فيمكننا أن نشير إلى أن أثر الصعوبات على النساء والتي عادة ما تكون أكثر منها عند الرجال                       

خاصة إذا كان الحديث يدور حول التفاعل مع المحيط وإمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد المختلفة، حيث عادة ما                       

األسرة للخطر، وبالتالي تكون    " شرف"نها قد تكون معرضة لالستغالل الجنسي مما قد يعرض    ينظر للمرأة المعاقة على أ  

حركتها مقيدة أكثر من الرجل المعاق، في الوقت الذي من الممكن فيه زواج الرجل المعوق وإمكانية أن يرزق بأطفال           

"  ال يعيب الرجل إال جيبه  " السائدة، حيث    ويشكّل أسرة في حين يصعب ذلك على النساء المعوقات وفقا للثقافة المجتمعية           



 53

أما بالنسبة لألطفال المعاقين فما زال        .بينما المرأة يجب أن تكون لها مواصفات كافية إلمتاع الرجل والقيام على رعايته       

ة   هناك نقص واضح في الخدمات المساعدة التي تقدم لهم على صعيد المدارس، مما يحرم العديد أو يصعب عليهم العملي        

لك بهدف    ذه البيانات وفقا للفئات العمرية، و   ذ لك فمن المفيد تصنيف ه   ذك. التعليمية، أو إمكانية ممارسة الهوايات المختلفة    

ه الفئة من    ذالتخطيط لحاجات كل فئة عمرية على حده، خاصة عند الحديث عن فئة األطفال وما يستوجبه العمل تجاه ه           

 . ، والترفيه، والحماية، والخدمات الصحية المالئمة   حيث توفير إمكانيات التعليم، والتدريب 
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 الفصل الخامس
 

 سوق العمل
 

  مقدمة1.5

يتم عن طريقها حصر وتقدير موارد المجتمع من         ، عمليات مستمرة ومنظمة    لقوى العاملة  لتخطيط  ال  اتعمليتعتبر 

، وحتى يتم   القطاعات االقتصادية المختلفة أو توجيهها أو توزيعها بين الستثمارهاالقوى البشرية، ثم تصنيف هذه القوى  

حقيق أهداف    ه البيانات بشكل يمكن من وضع خطط تنموية تهدف إلى ت          ذ لك فال بد من توفير بيانات وتحليل ه      ذ

اقتصادية واجتماعية محددة وبأقل تكلفة اجتماعية واقتصادية كما ويتضمن تخطيط القوى العاملة تحديد احتياجات        

ي عملية التنمية الشاملة ـ كماً وكيفاً ـ وبخاصة في مجال التعليم والمعرفة والخبرة والتأهيل                 المجتمع األساسية ف  

والتدريب وبيان أساليب تأمين هذه االحتياجات بغية تحقيق االستخدام الكامل والمنتج للقوى العاملة خالل فترة زمنية           

 . قادمة ومحددة 
 

 وفقا لنتائج   ة دون المستوى الممكن تحقيقه في معظم الدول العربية    ال يزال دور العنصر البشري في التنمية الشامل   

نه يشكل في بعض األحيان عبئاً على عملية التنمية،    أ، بل ي أعده صندوق األمم المتحدة للتنمية      ذتقرير التنمية البشرية ال

ى أن نسبة العناصر البشرية    بمعنتدني مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي، وارتفاع نسبة اإلعالة،     كنتيجة لوبخاصة 

التي تتحمل عبء اإلعالة قليلة بالقياس مع حجم الفئة المعالة، ففي المجتمع الفلسطيني ونظرا لكونه مجتمع فتي، فمن          

مما يعني بأن عبء   ) في الحالة الطبيعية  ( الطبيعي أن األطفال ما دون الثامنة عشرة يحتسبون خارج دور اإلعالة         

 الشريحة المتبقية من المجتمع، والتي وفي حال استثناء النساء والمعوقين والمسنين منها فستكون            اإلعالة يقع على كاهل 

ي يتطلب االستثمار بشكل أفضل في النساء لصالح استثناء األطفال من دور اإلعالة، بما           ذحتما غير كافية، األمر ال 

والتي   ) ية، خدمات صحية مالئمة   ذ، رعاية، تغتعليم، لعب، حب (يحقق لألطفال فرصة الوصول إلى الموارد المختلفة            

ن المستقبلية بما يضمن تصحيح المسار      /تضمن صحة نفسية وجسدية جيدة لألطفال، وإعداد جيد لتحمل مهامهم           

 .التنموي
 

ا الفصل سنحاول أن نحلل القوى المنتجة في المجتمع، ونحلل تأثرها وتأثيرها في سوق العمل، وأهم التحديات                   ذفي ه

ي يبدو جليا في انخراط نسبة ال   ذلك على األطفال وال   ذا زالت تقف أمام انخراط النساء في الدور اإلنتاجي، وأثر   التي م

 .ا الدور  ذبأس بها من األطفال في ه 
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  العالقة بقوة العمل 2.5
  

 2007، نس والج حسب العالقة بقوة العمل*في الضفة الغربية)  سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون : )16(جدول 
 

 الجنس

 كورذال اإلناث
 العالقة بسوق العمل

 نشيطون اقتصاديا 456,448 79,906

 مشتغل 392,322 67,568

 متعطل سبق له العمل 32,726 3.559

 متعطل لم يسبق له العمل 31,400 8,779

 غير نشيط اقتصاديا 352,341 709,453

 التدريب/ تفرغ للدراسة 272,259 278,245

 تفرغ ألعمال المنزل 1,155 377,897

 المرض/ كبر السن/العجز 52,212 42,917

 متقاعد/ وجود إيراد 8,398 2,774

 أخرى  18,317 7,620

 غير مبين 3,239 2,036

 المجموع 812,028 791,395

  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 
 

 األدوار المبنية على النوع االجتماعي      يشير توازن السكان الفلسطينيين حسب عالقتهم بقوه العمل إلى استمرار توزيع       

بشكلها التقليدي، فما زال سوق العمل من حصة الرجال بشكل أساس، والمنزل من حصة النساء، حيث بلغت نسبة                   

من مجموع النشيطين اقتصادياً، وتشكل هذه النسبة أدنى نسبة ما بين الدول العربية                % 14.9النساء الناشطات اقتصاديا   

ل التالي إلى معدالت إسهام المرأة في النشاط االقتصادي وفقا لتقرير التنمية البشرية للوطن العربي،                حيث يشير الجدو  

 :والشكل التالي يبين ذلك    
 

 2007/2008 معدل إسهام المرأة العربية في النشاط االقتصادي :)7( شكل
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 .2007/2008تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر 
 

وبالرغم   %  20.1تشير البيانات إلى أن أدنى نسبة لمساهمة النساء في النشاط االقتصادي كانت في سوريا حيث بلغت          

 .من ذلك فهي متقدمة عن النسبة في فلسطين   
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ز    إلى أن نسبة النساء المشتغالت من مجموع المتعطلين لم تتجاو          2007يشير التعداد العام  للسكان والمساكن والمنشآت         

من   % 9.8، ونسبة النساء المتعطالت اللواتي سبق لهن العمل           )ذكورا، وإناثا  (من مجموع المشتغلين    %14.7نسبة 

من مجموع هذه    % 21.8مجموع المتعطلين، أما نسبة النساء من المتعطالت عن العمل ولم يسبق لهن العمل فقد بلغت           

 .فقط%  0.3عمال المنزل  كور المتفرغين أل  ذي بلغت فيه نسبة ال  ذالفئة، في الوقت ال 
 

نا بعين االعتبار غياب النساء الفعلي عن سوق العمل، في مجتمع فتي يشكل فيه األطفال دون سن الرابعة       ذا ما أخ ذإ

لك العجزة وكبار السن والمرضى والمتقاعدين، لوجدنا بأن الشريحة         ذا أضفنا ل  ذمن سكّانه، وإ% 40.4عشر حوالي 

صغيرة جدا وهي فئة البالغين من الذكور الذين يتمتعون بصحة جيدة تمكنهم من     ) ريانظ(التي تتحمل دور اإلعالة  

 .العمل، مما يشير إلى معيقات حقيقية لتحقيق التنمية 
 

ما زالت النساء تمثل الفئة غير القادرة على االعتماد على نفسها، وبأنها الفئة المحرومة من التحكم بالعديد من الموارد            

القتصادي على غيرها، وبالنظر إلى أن العديد من الموارد تحتاج إلى موارد مالية للوصول إليها، فإن                    نظرا العتمادها ا 

النتائج تشير إلى أن النساء قد يشكلن أفقر الفقراء في المجتمع الفلسطيني، والفقر في هذه الحالة ال يعني عدم الحصول          

 .ار بشأن هذه الحاجات وعدم إمكانية التحكم فيها     على الحاجات المادية فقط، بل عدم التمكن من اتخاذ القر      
 

إن تغييب النساء عن سوق العمل يرتبط بشكل مباشر بتغييب النساء عن الدور السياسي، من حيث أن عدم تمكن النساء          

من اتخاذ قرارات خاصة بحياتهن الخاصة ينعكس حتما على عدم تمكنهن من االنخراط الفعلي في الفضاء العام                

 . فيهوالتأثير
 

 قوة العمل وعالقتها باألطفال    3.5
 

سنة يعملون في الضفة الغربية، بفجوة ما بين األطفال الذكور ) 17-10(من األطفال في الفئة العمرية % 5.3

 .واألطفال اإلناث لصالح الذكور من حيث النسبة ولصالح اإلناث من حيث انعكاسها على حياة األطفال
 

 : ما يلي7)12رقم ( الطفل  ورد في تقرير سلسلة إحصاءات  
 

 .من األطفال في الضفة الغربية   % 5.3ين يعملون بلغت   ذال)   سنة17-10(نسبة األطفال في الفئة العمرية   •

 .من األطفال اإلناث في نفس الفئة العمريه    % 1.0يعملون، و ) 17-10(كور  ذمن األطفال ال  % 6.4 •

 ). سنة 17-15(لفئة العمرية  من ا % 6.3يعملون، مقابل  )  سنة14-10(من األطفال   % 2.3 •
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
،              )12رقم ( قـضايا وإحـصاءات، سلسلة إحصاءات الطفل   –أطفـال فلـسطين   .   2009الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،       7

 2009التقرير السنوي 
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 2007سنة العاملين حسب المحافظة والمهنة الرئيسية، ) 17-7(عدد األطفال ): 17(جدول 
 

 المجموع
مهن 

 أولية
 عمال حرفيين مشغلو آالت

عمال 

 مهرة

عاملون خدمات 

 ومبيعات
 المحافظة فنيون كتبة

 جنين 5 2 179 202 214 10 354 966

 طوباس 1 3 46 188 21 0 135 394

 طولكرم 4 1 111 67 158 15 192 548

 نابلس 15 3 386 85 685 45 583 1,802

 قلقيلية 1 3 75 72 148 12 101 412

 سلفيت 1 0 40 36 95 18 53 243

 رام اهللا والبيرة 10 13 272 97 400 36 348 1,176

 أريحا واألغوار 0 0 43 192 25 2 242 504

 *القدس 6 4 106 16 161 15 148 456

 بيت لحم 3 2 92 13 202 36 165 513

 الخليل 14 7 688 210 1,005 223 845 2,992

 المجموع 60 38 2,038 1,178 3,114 412 3,166 10,006

 .فلسطين–رام اهللا .  2007بية ، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغر2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر  

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة *   

 لم يتم إضافتها للجدول:   غير مبين
 

معظم المهن التي ينخرط فيها األطفال تشكل خطراً عليهم من حيث تواجدهم في أماكن عامة كالشوارع، وال 

 ؤهلهم حرفيا بالشكل الذي يؤمن لهم مستقبل مهني جيدت
 

البيانات الواردة في الجدول السابق تشير بوضوح إلى انخراط األطفال بسوق العمل، وتحديدا في المهن التي ال تحتاج إلى                        

ه   ذ حيث أن هتعليم أو حتى تدريب عالي، حيث تقل نسبة األطفال مثال في المشاركة في المهن الخاصة بتشغيل اآلالت من  

المهنة تحتاج نوعا ما إلى تدريب أو خبرة لعدة سنوات لم يتمكن األطفال بعد من الحصول عليها نظرا لصغر عمرهم،     

ا المجال يحتاج إلى تدريب أو خبرة كافية،        ذ لك نجد إنخفاض كبير لألطفال في مجال العمل كفنيين من حيث أن ه          ذك

ه المهنة بحاجة إلى تعليم، فيما يتمركز األطفال    ذتبة ضئيلة جدا من حيث أن ه     لك نجد بأن نسبة األطفال العاملون كك     ذوك

والحرف تتراوح ما    (أكثر في المهن التي ال تحتاج إلى إعداد أو خبرة مثل عاملون خدمات ومبيعات، أو عمال حرفيين                  

األولية والتي عادة ال     أو في مجال المهن  ) بين حرف بحاجة إلى إعداد بسيط إلى حرف ممكن اكتسابها بوقت قصير    

 .تحتاج إلى إعداد مسبق  
 

المشكلة الجوهرية هنا تكمن في أن األطفال متواجدون أوال في المهن األقل دخال، وثانيا في المهن التي قد تكون خطرة              

ة أو مهن حرفي  ) المبيعات على اإلشارات الضوئية ومفترقات الطرق   (نظرا لما ينطوي على بعضها من تواجد في الشارع       

مثل العمل في اللحام، والكهرباء، وميكانيكا السيارات التي تتطلب تواجد           (قد ال تتناسب في خطورتها مع عمر األطفال      

مما ينعكس سلبا على صحة  ).   الخ..الطفل في ورشات غير معدة لألطفال وتعرضه لمواد خطرة ولحمل أدوات خطرة        

ما قد يتعرض له هؤالء األطفال من إهانات وعنف من قبل المشغلين،    األطفال ليس الجسدية فقط بل والنفسية أيضا نظرا ل   

 . خاصة في ظل عدم وجود أية رقابة على الورش الصغيرة والتي تعود للقطاع الخاص         
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 2007 العاملين حسب المحافظة والمهنة الرئيسية، سنة) 17-7(كور ذعدد األطفال ال): 18(جدول 
 

 عمال مهرة ل حرفيينعما مشغلو آالت مهن أولية المجموع
عاملون خدمات 

 ومبيعات
 المحافظة فنيون كتبة

 جنين 5 2 171 153 211 9 353 904

 طوباس 1 3 45 131 21 0 128 329

 طولكرم 3 1 106 60 155 15 190 530

 نابلس 15 2 382 80 667 43 573 1,762

 قلقيلية 1 2 72 66 135 11 101 388

 سلفيت 1 0 36 26 89 17 51 220

 رام اهللا والبيرة 10 12 264 80 387 36 346 1,135

 أريحا واألغوار 0 0 42 115 20 2 185 364

 *القدس 6 4 103 16 160 15 146 450

 بيت لحم 2 2 92 11 200 36 164 507

 الخليل 12 6 680 203 986 221 843 2,951

 المجموع 56 34 1,993 941 3,031 405 3,080 9,540

 فلسطين–رام اهللا .  2007، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2010جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ال: المصدر  

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة   * 

 للجدوللم يتم إضافتها :   غير مبين
 

كور نظرا لتقسيم األدوار      ذحسب ما تشير إليه البيانات أن معظم األطفال المنخرطين في سوق العمل هم من األطفال ال           

السائدة في   " الشرف"كر أكثر من األنثى انسجاما مع مفاهيم   ذكور واإلناث وإمكانية المخاطرة بالطفل ال    ذما بين ال 

"  رجال"كور في سوق العمل حتى يكونوا  ذ األطفال ال " دعك"يم والتي تستدعي المجتمع، باإلضافة إلى وجود بعض المفاه 

علماً بان تواجد الطفالت من اإلناث في الفضاءات المغلقة ال يعني بالضرورة            .   كما يصيغها المجتمع " الرجولية "بمفهوم 

 .حمايتهن من االستغالل والعنف 
 

نواع العنف في سوق العمل ال يتم النظر إليهم بعين الجدية من        ين يتعرضون لشتى أ  ذكور ال  ذإن العديد من األطفال ال   

 :قبل معظم األهالي لعدة عوامل أبرزها     
 

 .ينظر للطفل على انه رجل المستقبل     )1
 

ي يتعرض للعنف إنما يكتسب قوة ويتعود على مواجهة المخاطر والتي تشكل أحد أدواره           ذكر ال  ذأن الطفل ال   )2

 . سرة والمجتمع والوطن   المستقبلية، من حيث دوره كحامي لأل  
 

اته،  ذه المفاهيم ال يتم النظر بتاتا إلى صحة الطفل النفسية وكيفية تدهورها، وفقدانه الحترام    ذلألسف أنه وضمن ه  )3

ي يتعرض  ذا الطفل ال    ذ وتحديد هويته وتدمير طموحه وتقييده في اختيار أدواره، بل حتى ال ينظر إلى كون ه          

لعنف فيعنف من هم أصغر منه وخاصة أخواته اإلناث، ومستقبال سيكون           للعنف قد يصبح هو الحقا مصدرا ل      

 .شخص عنيف، حيث أن هناك دائرة للعنف ال تنتهي   
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 2007 العامالت حسب المحافظة والمهنة الرئيسية، سنة) 17-7(عدد اإلناث ): 19(جدول 
 

مهن  المجموع مشغلو  عمال  عاملون خدمات عمال مهرة  المحافظة فنيون كتبة

 جنين 0 0 8 49 3 1 1 62

 طوباس 0 0 1 57 0 0 7 65

 طولكرم 1 0 5 7 3 0 2 18

 نابلس 0 1 4 5 18 2 10 40

 قلقيلية 0 1 3 6 13 1 0 24

 سلفيت 0 0 4 10 6 1 2 23

 رام اهللا والبيرة 0 1 8 17 13 0 2 41

 أريحا واألغوار 0 0 1 77 5 0 57 140

 *القدس 0 0 3 0 1 0 2 6

 بيت لحم 1 0 0 2 2 0 1 6

 الخليل 2 1 8 7 19 2 2 41

 المجموع 4 4 45 237 83 7 86 466

 .فلسطين–رام اهللا .  2007، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام س ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بيانات القد* 
 

ورغم   .  نتاجا للمفاهيم السائدة والثقافة الموروثة، تحظى الطفالت اإلناث بالحماية من سوق العمل وما قد يتعرضن له         

التي تقع تحت خط الفقر وال تجد البديل      ذلك فالطفالت لسن بمنأى تماما عن سوق العمل، حيث أن هناك بعض األسر        

ا التقرير من حيث  ذا ينسجم تماما مع ما ورد سابقا في بداية ه ذمما يضطرها إلدخال الطفالت إلى سوق العمل، وه   

 .وجود طفالت يرأسن أسر كنتيجة لظروف معينة    
 

ي يحتاج إلى مهارة، وقد تكون  ذ ال البيانات السابقة تشير بوضوح بأن الطفالت من اإلناث أكثر تواجدا في مجال العمل 

ات عالقة بالعمل في المصانع مثل مصانع الخياطة حيث يكون تواجد الفتيات أكثر قبوال، وفي كل           ذ ه المهارات   ذه

 . كورذاألحوال أكثر أمنا وأبعد عن المخاطر التي يتعرض لها األطفال ال       
 

 2007طة اإلقتصادية والجنس،  العاملين حسب بعض األنشسنة) 17-7(عدد األطفال ): 20(جدول 

 النشاط االقتصادي كال الجنسين كورذال اإلناث

 الزراعة والصيد والحراجة 2,037 1,728 309

 الصناعات التحويلية 2,092 2,181 89

 اإلنشاءات 2,269 2,268 1

 تجارة الجملة والتجزئة 2,751 2,709 42

 الفنادق والمطاعم 280 279 1

 خزين واالتصاالتالنقل والت 77 77 0

أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية  165 151 14

 المجموع  9,760  9,304  456

 .فلسطين–رام اهللا .  2007، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر

 . عدد األفراد بين الجداول يعود لعدم إدراج غير المبين في هذه الجداولالفرق في * 

 

ي تمثل فيه  ذفي الزراعة والصناعات التحويلية عاليه نسبيا في الوقت ال      ) كور وإناثذ (تعتبر نسب مشاركة األطفال 

ي الشوارع والمحالت     كور، حيث يعملون ف ذتجارة الجملة والتجزئة المهنة األوسع الستقطاب األطفال وبشكل خاص ال     

 .كورذ التجارية، بينما ينحصر عدد الفتيات بنسبة ضئيلة مقارنة مع ال  
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حيث أن الفنادق   ) طفلة واحدة تعمل في هذا القطاع   (كور فقط ذي يمثّل فيه قطاع الفنادق والمطاعم عمال لل    ذفي الوقت ال

اجدة فقط في بعض المدن، حيث ال تتمكن الفتيات  ال تشكّل مكانا آمنا للطفالت بنظر المجتمع، أو بسبب أن الفنادق متو  

 .كور ذالباحثات عن عمل من الوصول إليها، فيما ال نجد أي مهنة يزيد فيها عدد اإلناث عن عدد ال           
 

توزيع األطفال الذكور واإلناث على النشاطات االقتصادية يعكس القيم المجتمعية السائدة والتي تسمح بل تشجع 

  الفضاءات المفتوحة وتحاصر الفتيات في الفضاءات المغلقةالذكور على التواجد في

في كل األحوال فإن وجود األطفال في سوق العمل، يعكس حاجة اقتصادية عند األسر، علما بأن عمالة األطفال ووفقا                     

 :للتقرير المشار إليه سابقا إنما يؤثر على  
 

 . القوة، والبصر، والسمع    لك صحته العامة، والتناسق العضوي، و    ذالنمو الجسدي، بما في     .1

لك القدرة على القراءة والكتابة والحساب، وتحصيل المعارف الضرورية لحياته      ذالتطور المعرفي، بما في   .2

 .اليومية

 .ات، واالرتباط األسري، ومشاعر الحب وتقبل اآلخرين   ذ لك احترام ال  ذالتطور العاطفي، بما في    .3

ور باالنتماء لجماعة، والقدرة على التعاون مع اآلخرين        لك الشع  ذالتطور االجتماعي واألخالقي، بما في   .4

 .والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ      

ال يتوقف التأثير على الطفل وحده إنما يمتد ليؤثر على المجتمع فإن التردي الصحي لألطفال يضع أعباء على                      .5

ل للمشاركة الحقيقية في سوق    الجهاز الصحي، ويستدعي برامج خاصة، ناهيكم عن عدم إعداد هؤالء األطفا     

العمل، واإلبقاء عليهم كعمالة غير ماهرة، والتضحية باستثمار طاقات هؤالء األطفال والتي قد تتضمن  

 . يمكن أن يكون لها دورها التنموي الرائد لو تم االستثمار فيها بالشكل الصحيح         إمكانيات هائلة
 

  قوة العمل حسب المحافظة  54.
 حسب المحافظةفي الضفة الغربية   النشيطون اقتصادياً) سنوات فأكثر10( الفلسطينيون السكان: )21 (جدول

 2007والجنس، 

نسبة اإلناث الناشطات 

اقتصادياً من مجموع 

 **اإلناث الكلي

نسبة الذكور 

الناشطين اقتصادياً 

من مجموع الذكور 

عدد اإلناث 

 الكلي

عدد الذكور 

 الكلي

 اإلناث الناشطات

 ياًاقتصاد

 نالذكور الناشطي

 اقتصادياً
 المحافظة

 جنين 51,353 7,420 91,613 89,286 56.1 8.3

 طوباس 9,901 2,148 17,214 16,955 57.5 12.7

 طولكرم 31,945 6,137 57,989 57,461 55.1 10.7

 نابلس 67,409 11,967 115,937 113,834 58.1 10.5

 يليةقلق 18,203 2,833 32,334 30,523 56.3 9.3

 سلفيت 11,779 2,643 21,330 20,842 55.2 12.7

 رام اهللا والبيرة 54,356 12,898 94,484 94,291 57.5 13.7

 أريحا واألغوار 8,426 2,121 13,727 13,919 61.4 15.2

 *القدس 65,797 11,873 118,377 114,948 55.6 10.3

 بيت لحم 34,548 6,621 61,542 59,303 56.1 11.2

 الخليل 102,731 13,245 187,481 180,033 54.8 7.4

 المجموع 456,448 79,906 791,395 812,028 56.2 10.1
النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية           .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  مساكنالسكان وال(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث** 
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في الخليل،    إن أعلى نسبة لمشاركة اإلناث في القوى العاملة تقع في محافظه أريحا واألغوار، في حين كانت أدنى نسبة         

ات صلة بالمنطقة، من حيث توفر فرص العمل وغيرها من          ذ كور، مما يؤكد بأن هناك عوامل      ذلك مع نسب ال    ذوينسجم 

ات الصلة بالنوع، كما أشارت له الفروقات بناء         ذالعوامل التي تسهل أو تعيق النشاط االقتصادي، إضافة إلى العوامل              

 .  على النوع على مستوى المحافظة   
 

سنة تمثل       ) 14-0(نا بعين االعتبار بأن نسبة األطفال من الفئة العمرية ما بين    ذا ما أخ  ذ لى مستوى األطفال وإ   أما ع

من مجموع سكان أريحا واألغوار، فيمكن لنا أن نتصور سبب تمتع أريحا         % 41.2في الخليل، بينما تمثل  % 44.7

ا ما   ذوإ (اته ذ ا في حد  ذ وه. يث أن نسبة األطفال فيها أقل   واألغوار بنسبة أكثر من الناشطين والناشطات اقتصاديا، ح     

يؤثر في صحة ورفاه األطفال، من حيث أن نسبة المعيلين إلى المعالين أقل في أريحا               ) استبعدنا العوامل األخرى   

 .ات المؤشر في المناطق األخرى   ذ واألغوار عما هي في نابلس، ويمكننا بالقياس استخدام    
 

 2007حسب المحافظة والجنس، في الضفة الغربية   المشتغلون) سنوات فأكثر10(لفلسطينيون السكان ا: )22 (جدول

نسبة اإلناث 

المشتغالت من 

مجموع اإلناث 

 **الكلي

نسبة الذكور 

المشتغلين من مجموع 

 **كور الكليذال

عدد اإلناث 

 الكلي

عدد الذكور 

 الكلي

اإلناث 

 المشتغالت

الذكور 

 المشتغلين
 المحافظة

 جنين 42,816 6,072 91,613 89,286 46.7 6.8

 طوباس 8,988 1,786 17,214 16,955 52.2 10.5

 طولكرم 27,189 4,990 57,989 57,461 46.9 8.7

 نابلس 59,333 9,675 115,937 113,834 51.2 8.5

 قلقيلية 15,569 2,503 32,334 30,523 48.6 8.2

 سلفيت 10,072 2,110 21,330 20,842 47.2 10.1

 رام اهللا والبيرة 48,407 11,331 94,484 94,291 51.2 12.0

 أريحا واألغوار 7,696 1,933 13,727 13,919 56.1 13.9

 *القدس 57,375 10,771 118,377 114,948 48.5 9.4

 بيت لحم 28,379 5,778 61,542 59,303 46.1 9.7

 الخليل 86,498 10,619 187,481 180,033 46.1 5.9

 المجموع 392,322 67,568 791,395 812,028 48.3 8.5
السكان ( ملخص   -النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية        .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت    .  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      : المصدر

  فلسطين -رام اهللا ).   والمساكن

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام الذي ضمته إسرائيل عنوة بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء * 

 . البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث         ** 
 

ي تمثل فيه نسبة المشتغلين     ذأشارت اإلحصائيات إلى أن أدنى نسبة للمشتغالت من اإلناث تقع في الخليل، في الوقت ال     

 منطقة أريحا واألغوار والتي تصل فيها نسبة المشتغالت والمشتغلين           كور في الخليل أيضا أدنى نسبة، مقارنة مع       ذمن ال 

 عاماً    14عامل نسبة األطفال ما دون   (إلى حدها األعلى، تليها منطقة رام اهللا والبيرة، وهنا وباإلضافة للعامل السابق      

في أريحا واألغوار حيث  ه الفئة أيضا تقل   ذوحيث نجد بأن نسبة األطفال من ه ) في المنطقة إلى إجمالي عدد السكان   

و عالقة    ذ، فيمكننا أن ننظر إلى عامل آخر، وهو عامل ال تتوفر لدينا بيانات دقيقة حوله و          %38.1تصل فقط إلى   

ات الوقت أن اعتماد محافظه أريحا واألغوار على          ذبنسبة السكان إلى المساحة الجغرافية، بينما يمكننا الجزم في      

ولم يحتل اإلعمار حتى اآلن األراضي الزراعية كما هو الحال في المناطق األخرى،        األرض الزراعية ما زال قائما،  

ي تتوفر فيه أيضاً مصانع   ذ حيث تشكّل األراضي الزراعية فرصة عمل ليس للرجال فقط وإنما للنساء، في الوقت ال          

 .ومنشآت إسرائيلية في منطقة الخان األحمر توفّر فرص عمل ألهالي أريحا واألغوار   
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حسب المحافظة في الضفة الغربية   المتعطلون وسبق لهم العمل) سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون : )23 (جدول

 2007والجنس، 
 

نسبة اإلناث المتعطالت 

وسبق لهن العمل من 

مجموع اإلناث 

 **الكلي

نسبة الذكور 

المتعطلين وسبق 

لهم العمل من 

كور ذمجموع ال

 **الكلي

عدد اإلناث 

 الكلي

لذكور عدد ا

 الكلي

اإلناث المتعطالت 

 وسبق لهن العمل

الذكور المتعطلين 

 وسبق لهم العمل
 المحافظة

 جنين 4,032 316 91,613 89,286 4.4 0.4

 طوباس 580 138 17,214 16,955 3.4 0.8

 طولكرم 2,569 296 57,989 57,461 4.4 0.5

 نابلس 4,521 657 115,937 113,834 3.9 0.6

 قلقيلية 1,375 97 32,334 30,523 4.3 0.3

 سلفيت 982 164 21,330 20,842 4.6 0.8

 رام اهللا والبيرة 3,618 609 94,484 94,291 3.8 0.6

 أريحا واألغوار 428 94 13,727 13,919 3.1 0.7

 *القدس 3,148 311 118,377 114,948 2.7 0.3

 بيت لحم 4,008 316 61,542 59,303 6.5 0.5

 الخليل 7,465 561 187,481 180,033 4.0 0.4

 المجموع 32,726 3,559 791,395 812,028 4.0 0.4

السكان    ( ملخص  -النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية  .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  : المصدر

  فلسطين -رام اهللا ).   والمساكن

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام يانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة ب* 

 . البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث             ** 

 
، %6.5  ممن سبق لهم العمل في محافظة بيت لحم حيث تصل إلى   للعاطلين عن العمل    كورذتتركز أعلى نسبة من ال

درجاتها في محافظة القدس، أما لإلناث فتقع أعلى نسبة من العاطالت عن العمل في محافظتي           في حين تصل إلى أدنى     

ولكن وفي جميع الحاالت فهناك فجوة ال بأس بها ما بين        .  طوباس وسلفيت، في حين تصل إلى حدها األدنى في القدس     

لخاصة بالمشتغلين، مما يعني مرة أخرى      العاطلين عن العمل والعاطالت عن العمل، ولكنها حتما أقل بكثير من الفجوة ا              

بأن العمل مدفوع األجر ما زال دورا خاصا بالرجال فهم إما عاملون أو عاطلون عن العمل، بينما اإلناث إما عامالت،            

أو غير ناشطات اقتصاديا، وفي حاالت قليلة جدا يتم احتسابهن أو يحتسبن أنفسهن كعاطالت عن العمل، حيث ما زلن                 

 . إطار دور الرعاية والعمل المنزلي     محصورات في
 

ا يعود إلى االنفتاح على       ذ في الوقت ذاته فإن النتائج تشير بأن نسب العاطالت عن العمل في القدس أقل من غيرها، وه     

السوق اإلسرائيلي، وإمكانية العمل فيه، خاصة أن النساء وكما أشارت بعض الدراسات يجبرن على العمل في القدس            

كور، وهي ظاهرة متفشية في     ذضمان األسرة اإلسرائيلي، بدل دفع ضمان دخل فرد للمدمنين من ال            لصالح صندوق    

القدس حيث يتقاضى المدمن بدل اإلدمان راتب من الحكومة، وقد جرى خالل السنوات األخيرة تغريم زوجات المدمنين                    

ت سياسة الصندوق من ضمان دخل الفرد     بإجبارهن على العمل بدل الراتب الذي يدفع ألزواجهن المدمنين، حيث تحول   

 . إلى ضمان دخل األسرة  
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  المتعطلون والمتعطالت عن العمل    5.5
 

حسب المحافظة في الضفة الغربية   المتعطلون ولم يسبق لهم العمل) سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون : )24 (جدول

 2007والجنس، 
 

نسبة اإلناث 

المتعطالت ولم يسبق 

 لهن العمل من

مجموع اإلناث 

 **الكلي

نسبة الذكور 

المتعطلين ولم يسبق 

لهم العمل من 

كور ذمجموع ال

 **الكلي

عدد اإلناث 

 الكلي

عدد الذكور 

 الكلي

اإلناث المتعطالت 

ولم يسبق لهن 

 العمل

الذكور 

المتعطلين ولم 

 يسبق لهم العمل

 المحافظة

 جنين 4,505 1,032 91,613 89,286 4.9 1.2

 طوباس 333 224 17,214 16,955 1.9 1.3

 طولكرم 2,187 851 57,989 57,461 1.5 1.5

 نابلس 3,555 1,635 115,937 113,834 3.1 1.4

 قلقيلية 1,259 233 32,334 30,523 3.9 0.8

 سلفيت 725 369 21,330 20,842 3.4 1.8

 رام اهللا والبيرة 2,331 958 94,484 94,291 2.5 1.0

 أريحا واألغوار 302 94 13,727 13,919 2.2 0.7

 *القدس 5,274 791 118,377 114,948 4.5 0.7

 بيت لحم 2,161 527 61,542 59,303 3.5 1.3

 الخليل 8,768 2,065 187,481 180,033 4.7 1.1

 المجموع 31,400 8,779 791,395 812,028 3.7 1.1

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-عام للسكان والمساكن والمنشآتالتعداد ال.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة  * 

 .ل الباحثالبيانات تم إحتسابها من قب   ** 
 

كور ممن لم يعملوا مسبقا تقع في جنين، بينما   ذ الجدول السابق نجد بأن أعلى نسبة للعاطلين عن العمل من ال        من خالل

كور من ذات الفئة تقع في نابلس، بينما أقل نسبة من       ذأعلى نسبة لإلناث من ذات الفئة تقع في سلفيت، وأقل نسبة لل      

ألغوار والقدس، ولدى الحديث عن نسب العاطلين عن العمل ممن لم يسبق لهم العمل                   ذات الفئة لإلناث تقع في أريحا وا     

ه النسب تتأثر بمجموع   ذفإن الحديث عادة ما يدور حول خريجي المعاهد والجامعات حديثي التخرج، وهنا نجد بأن ه      

 .الخريجات والخريجين الجدد، ولألسف ال يوجد ضمن التعداد تحديدا ألعدادهم           
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 المتقاعدون والمتقاعدات  6.5
 

حسب  المتقاعدون أو من يتوفر لهم إيرادات في الضفة الغربية ) سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون : )25 (جدول

 2007المحافظة والجنس، 
 

نسبة اإلناث 

المتقاعدات من 

مجموع اإلناث 

 **الكلي

نسبة الذكور 

المتقاعدين من 

كور ذمجموع ال

 **الكلي

ث عدد اإلنا

 الكلي

عدد الذكور 

 الكلي

اإلناث 

 المتقاعدات

الذكور 

 المتقاعدين
 المحافظة

 جنين 976 339 91,613 89,286 1.1 0.4

 طوباس 236 77 17,214 16,955 1.4 0.5

 طولكرم 750 306 57,989 57,461 1.3 0.5

 نابلس 1,320 528 115,937 113,834 1.1 0.5

 يةقلقيل 283 67 32,334 30,523 0.9 0.2

 سلفيت 215 73 21,330 20,842 1.0 0.4

 رام اهللا والبيرة 1,580 524 94,484 94,291 1.7 0.6

 أريحا واألغوار 165 47 13,727 13,919 1.2 0.3

 *القدس 529 142 118,377 114,948 0.4 0.1

 بيت لحم 565 202 61,542 59,303 0.9 0.3

 الخليل 1,779 469 187,481 180,033 0.9 0.3

 المجموع 8,398 2,774 791,395 812,028 1.0 0.4

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          .  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بيانات القدس ال تشمل * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث   ** 

 
 الجدول السابق يشير إلى بيانات حول نسب الذين ال يعملوا ولكن يحصلون على إيرادات إما تقاعد أو إيجارات أو                     

لك يعود ألن إرث      ذ ه اإليرادات أكبر، و   ذ  من ه ت بأن حصة الذكور   غيرها، وهنا نجد بوضوح وفي جميع المحافظا    

العمل التاريخي يعود للرجال، بمعنى أن الرجال دخلوا سوق العمل المأجور قبل النساء، مما يعني وصول عدد أكبر                      

ات أكثر للرجال    منهم حاليا لسن التقاعد وبالتالي الحصول على إيرادات التقاعد، في الوقت الذي تعود فيه ملكية العقار      

مما يعني بأن نسب الرجال الذين قد يحصلوا على إيرادات من أمالكهم أكثر من النساء، مع اإلشارة إلى أن النسب           

لك لحداثة عهد السلطة من جهة، حيث أن القطاع الخاص والعمل األهلي             ذ و) كور واإلناث ذحالة ال (بسيطة في الحالتين  

 . د الالجئين مما يقلل من نسبة المالكين    ال يدفع بدل تقاعد، ونظرا لكثرة عد    
 

كور من اإلناث وبفوارق عالية، مما يعزز اعتماد النساء على        ذ إن مصادر الدخل ما زالت مصادر متاحة أكثر لل       

ه السلطة ال تقتصر على سلطة         ذه .   الرجال، ومما يعزز أيضا سلطة الرجال، حيث أن القوة بيد من يمتلك الموارد              

لطة داخل الفضاء العام أيضا، حيث أن الوصول إلى الفضاء العام يتطلب موارد أيضا، موارد مادية،           البيت، وإنما الس  

وموارد عالقات، واألخيرة أيضا ترتبط باألولى من حيث أن العالقات تتطلب موارد مادية من جهة وتتطلب إمكانية       

لك بسبب  ذ ا، حيث غالبا ما ال تستطيع النساء   ه العالقات وتنظيمها والمحافظة عليه   ذ القرار بشكل حر لتشكيل ه   ذاتخا

 .تبعيتهن للرجال
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يتضح أيضاً ضعف النسبة ما بين الفئة المعيلة والفئات المعالة في المجتمع، مما يعتبر مؤشرا على انتشار الفقر،             

 بالموارد   وانتشار الفقر يعتبر مؤشرا على عدم تمكّن األفراد وبخاصة النساء واألطفال من الوصول إلى والتمتع        

 .اء الصحي، السكن الصحي، الرفاه بكافة أشكاله، الخدمات الصحية، وغيرها من الموارد الهامة           ذالمختلفة مثل مورد الغ  
 

 المهن التي يعمل فيها الرجال والنساء      7.5
 

ثقافة ما زالت معظم المهن المتوفرة في السوق معّرفة على أنها مهن تصلح للرجال دونا عن النساء وذلك وفقا لل

 المجتمعية السائدة
 

 2007،  والجنس حسب المهنة الرئيسية*في الضفة الغربية)  سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون ): 26(جدول 
 

 المهنة الرئيسية كورذال اإلناث كال الجنسين **كورذنسبة ال **نسبة اإلناث

 المشرفون والمدراء 12,058 2,645 14,703 82.0 18.0

 المتخصصون 36,212 26,328 62,540 57.9 42.1

 الفنيون 20,315 12,818 33,133 61.3 38.7

 الكتبة 8,900 5,979 14,879 59.8 40.2

 العاملون في الخدمات 81,532 7,264 88,796 91.8 8.2

 العمال المهرة 15,524 2,332 17,856 86.9 13.1

 العمال الحرفيين 107,130 6,570 113,700 94.2 5.8

 مشغلو اآلالت 40,069 542 40,611 98.7 1.3

 المهن األولية 92,525 4,689 97,214 95.2 4.8

 المجموع 414,265 69,167 483,432 85.7 14.3

ة          النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربي.  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث ** 

 

 :تشير النسب السابقة إلى مؤشرين 
 

 .أن أعلى مشاركة لها لم تصل إلى النصف في أحسن الحاالت       ضعف مشاركة النساء في كافة القطاعات، حيث  •
 

أن النساء ما زلن يتمركزن في الوظائف اإلدارية والتخصصية ومجال العمل ككتبة، في حين ما زلن مستثنيات                  •

ا بالطبع ينسجم مع نظرة المجتمع إلى المرأة ومفاهيم األنوثة من         ذمن المهن الفنية، والحرفية، وتشغيل اآلالت وه    

ناحية، ونظرا ألن معظم المهن التي لها عالقة بالحرفية وتشغيل اآلالت ما زالت تكتسب عن طريق الخبرة في      

 .كور بشكل واسع بينما ما زال مقفال أمام اإلناث    ذا المجال مفتوح لل  ذالورشات، وه 
 

 أن معظم المهن ما زالت       كور مقابل اإلناث، حيث  ذالتوزيع السابق يفسر إلى حد كبير ارتفاع نسبة المشتغلين من ال        

 .كور فقط ذتعرف على أنها مهن لل 
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 2007،  والجنس حسب النشاط االقتصادي*في الضفة الغربية)  سنوات فأكثر10(السكان الفلسطينيون : )27 (جدول
 

 نسبة

 *** اإلناث

نسبة 

 ***كورذال
 النشاط االقتصادي **كال الجنسين كورذال اإلناث

 الزراعة والصيد والحراجة 30,637 27,300 3,337 89.1 10.9

 صيد األسماك 8 8 0 100 0

 التعدين واستغالل المحاجر 2,158 2,153 5 99.8 0.2

 الصناعات التحويلية 67,004 59,218 7,786 88.4 11.6

 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 1,609 1,562 47 97.1 2.9

 اإلنشاءات 105,459 105,130 329 99.7 0.3

 تجارة الجملة والتجزئة 84,106 79,612 4,494 94.7 5.3

 الفنادق والمطاعم 12,380 12,023 357 97.1 2.9

 النقل والتخزين واالتصاالت 27,151 26,361 790 97.1 2.9

 الوساطة المالية 5,372 3,946 1,426 73.5 26.5

 طة المشاريع التجاريةاألنشطة العقارية وااليجارية وأنش 11,314 9,282 2,032 82.0 18.0

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري 45,074 39,381 5,693 87.4 12.6

 التعليم 52,612 24,061 28,551 45.7 54.3

 الصحة والعمل االجتماعي 17,462 10,047 7,415 57.5 42.5

 تمعية والشخصية واألخرىأنشطة الخدمة االجتماعية والمج 14,770 10,323 4,447 69.9 30.1

 عمل في المنازل لدى أسر خاصة 449 139 310 31.0 69.0

 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 4,848 2,939 1,909 60.6 39.4

 المجموع 482,413 413,485 68,928 85.7 14.3

النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية           .  2007- والمنشآتالتعداد العام للسكان والمساكن.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 

 .المبين في هذه الجداولالفرق في عدد األفراد بين الجداول يعود لعدم إدراج غير ** 

 .البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث*** 

 

تشير البيانات الواردة في الجدول السابق إلى أن معظم المهن ما زالت للرجال، ومهنتين فقط تعمل فيها النساء أكثر من         

 من وجهة نظر المجتمع    الرجال وهي مهنة التعليم، ومهنة العمل في المنازل لدى األسر الخاصة، والمهنتين تشكالن          

لك فإن    ذلك فمن المفترض أن النساء أقدر على القيام به من الرجال، ومع         ذالمعرف للنساء، ل " الرعاية "امتدادا لدور    

البيانات الواردة في الجدول تشير أيضا إلى تواجد غير مستهان به للنساء في مجال الصحة والعمل االجتماعي حيث        

ا المجال أيضا يرتبط من وجهة    ذأي ما يقارب النصف، علما بأن ه % 42.5ا القطاع  ذفي هبلغت نسبة مساهمة اإلناث 

" رقة"ا ما كان الحديث حول مهنة التمريض وما تتطلبه من   ذنظر مجتمعية بدور الرعاية إلى حد كبير خاصة إ  

هو مجال العمل في الهيئات  كور من وجهة نظر المجتمع، أما المجال الثاني ف    ذتتصف فيها اإلناث أكثر من ال" عاطفة"و

ه   ذ غير اإلقليمية والتي من الواضح بأنها قد فتحت مجاال واسعا أمام النساء حيث بلغت نسبة اإلناث العامالت في ه   

، والمجال الثالث والمرتبط إلى حد ما بدور الرعاية هو في مجال الخدمة االجتماعية والنفسية                 %39.4المنظمات 

ولكن ومن الملفت للنظر تدني مستوى النساء في مجال الزراعة                   %.   30.1ناث والشخصية حيث بلغت نسبة اإل   

ا هو مجال النساء الفلسطينيات تاريخياً، ولكن ومن الواضح بأن عمل المرأة في الزراعة يقع               ذ، علما بأن ه 10.9%

 .معظمه في األراضي الزراعية التابعة لألسرة مما يجعله غير محتسب كعمل    
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 :دول أيضا يبين اقتحام النساء ألعمال جديدة وبنسب مبشرة مثل       ال شك بأن الج  

 علما بأن عالم المال واألموال كان مقتصرا على        ،%26.5الوساطة المالية، حيث بلغت نسبة مساهمة اإلناث فيها    •

 .الرجال إلى حد ما   

 %.18.0ا األنشطة العقارية وااليجارية والمشاريع التجارية حيث بلغت نسبة مساهمة اإلناث فيه     •

 %.11.6الصناعات التحويلية حيث بلغت نسبة مساهمة اإلناث فيها     •
 

من الجيد اإلشارة إلى أن اإلناث موجودات حتى ولو بنسب بسيطة في كل المجاالت باستثناء صيد األسماك، وال عجب         

لك خارج مناطق    ذن    رجال فقط يعملون بالصيد وقد يكو      8لك حيث ال يوجد في الضفة الغربية مجال للصيد، وهناك             ذب

 .1948الضفة الغربية، وتحديدا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام       
 

تشير البيانات الواردة في التعداد إلى اقتحام النساء لبعض المهن التي كانت معّرفة على أنها للرجال فقط مثل 

 الوساطة المالية واألنشطة العقارية
 

 2007،  وبعض األنشطة االقتصاديةفي الضفة الغربية حسب المحافظة)  سنوات فأكثر10 (عدد اإلناث: )28 (جدول
 

المنظمات والهيئات 

 غير اإلقليمية

اإلدارة العامة 

والدفاع والضمان 

 االجتماعي واإلجباري

األنشطة العقارية 

وااليجارية 

 والمشاريع التجارية

الوساطة 

 المالية

تجارة الجملة 

 والتجزئة

الصناعات 

 التحويلية
 فظةالمحا

 جنين 858 476 66 140 343 56

 طوباس 141 136 13 21 91 26

 طولكرم 905 432 63 114 408 74

 نابلس 1,217 750 260 418 1,007 168

 قلقيلية 597 129 29 49 179 18

 سلفيت 429 162 7 28 207 12

 رام اهللا والبيرة 1,159 682 509 551 1,669 232

 غوارأريحا واأل 98 69 27 28 277 31

 *القدس 630 614 258 191 544 1,081

 بيت لحم 604 427 78 227 373 99

 الخليل 1,148 617 116 265 595 112

 المجموع 7,786 4,494 1,426 2,032 5,693 1,909

نهائية للتعداد في الضفة الغربية          النتائج ال.  2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر

  فلسطين-رام اهللا).  السكان والمساكن(ملخص 

 .1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام بيانات القدس ال تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة * 
 

لية يتمركزن في نابلس،      نالحظ من الجدول السابق بأن النساء اللواتي كان لهن نصيب أكبر في الصناعات التحوي        

رام اهللا والبيرة، الخليل، طولكرم على التوالي حيث تتمركز الصناعات في تلك المحافظات، بينما وفي مجال التجارة            

ه المحافظات األربعة  ذا يعود بالطبع إلى أن ه   ذيكون الترتيب نابلس، رام اهللا والبيرة، الخليل، القدس على التوالي، وه      

ز التجارية، مما يعني بأن التغيرات الحاصلة في دخول النساء لمجاالت جديدة مثل الصناعات التحويلية        هي أكبر المراك 

والتجارة يعود بشكل أساسي إلى عوامل عامة لها عالقة بالتغيرات السائدة في المنطقة وليس فقط من باب التغيرات             

لك حيث تتكرر للمحافظات األربعة     ذة المالية ينسجم مع     ا نجد بأن العمل بالوساط      ذوهك .    الحاصلة في النظرة إلى المرأة      
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حيث تنشط صناعة الوساطة المالية        ) رام اهللا والبيرة، نابلس، القدس، والخليل       (ا المجال وهي على التوالي        ذتحديدا في ه 

لقدس خارج   حيث تصبح ا ) رام اهللا والبيرة، نابلس، وبيت لحم  (ا هو الحال في سوق العقارات واإليجارات       ذتحديدا، وه 

المناطق األربعة األولى بسبب التقييدات اإلسرائيلية في مجال العقارات، وتحديدا داخل منطقة الجدار، مما يقلل بشكل                 

ا المجال، أما في مجال اإلدراة العامة والضمان االجتماعي واإلجباري فنجد بأن        ذطبيعي من مساهمة النساء في ه

رام اهللا والبيرة، نابلس،   (سات السلطة في المناطق حيث يكون الترتيب  النسب تتناسب إلى حد كبير مع حجم مؤس

والقدس هنا كنتيجة لوجود كم من المؤسسات اإلسرائيلية التي تعمل في مجال الضمان االجتماعي                 ) الخليل، والقدس   

 حيث يكون الترتيب    وأخيراً نجد بأن ترتيب المنظمات األهلية غير اإلقليمية ينسجم مع توزيعها في المناطق     ...والصحي

 ). القدس، رام اهللا والبيرة، نابلس والخليل     (
 

مما تقدم نجد بأن التغيرات االقتصادية والسياسية في أي منطقة تؤثر بشكل مباشر على التغيرات االجتماعية وتحديدا     

اشر للنساء  فيما يخص عالقات النوع االجتماعي، حيث أن وجود فرص عمل في مجاالت جديدة يفتح المجال بشكل مب   

لالنخراط فيها في ظل أوضاع سياسية تحتم مشاركة النساء في سوق العمل كنتيجة للمتغيرات على أوضاع األسرة          

عزل (وحرية الحركة ) تغير رب األسرة كنتيجة لسياسات االحتالل التي تبعد رب األسرة عن أسرته على سبيل المثال  (

 ).العمال الفلسطينيين  المناطق، وإغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمام       
 

ال شك بأن ما تقدم ينعكس أيضا بشكل مباشر على األطفال، فبالرغم من عدم توفر بيانات ضمن التعداد لتحديد الفئات                  

العمرية وفقا لتوزع النشاط االقتصادي، إال أنه يمكننا القول بأن بدء انخراط النساء في مجاالت عمل جديدة إنما تسهم         

بمعنى إيجاد بديل لعمالة األطفال حيث يصبح هناك معيلين          (ئة المعيلة في المجتمع لصالح األطفال       في زيادة شريحة الف  

أكثر رجال ونساء، آباء وأمهات، أخوة وأخوات كنتيجة النخراط النساء في مجاالت عمل أوسع مما يعني دخول أوسع                

دية والنفسية حيث تحل النساء مكان األطفال    لك من انعكاس على صحة األطفال الجس  ذوما يعنيه ) نسبيا في سوق العمل

ا السوق،     ذ في سوق العمل، وبالتالي فإنه وكلما زاد انخراط النساء في سوق العمل كلما أعفي األطفال من دخول ه                  

وكلما تحسن وضع األسر االقتصادي كنتيجة لدخول نساء األسرة في سوق العمل كلما تحسن وضع األطفال الصحي       

، حيث أنه وكما أشرنا سابقا فالفقر ينتشر في األسر التي تعيلها امرأة أو تلك التي تعتمد على معيل        الجسدي والنفسي  

واحد، مما يعني في الحالتين أن فتح فرص جديدة لعمل النساء يساهم في تقليل الفقر لدى هاتين الفئتين المعرضتان              

 .أكثر النتشار الفقر فيهما
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 الفصل السادس
 

 التوصيات
 

 بأن تحليل البيانات السابقة يعطي العديد من المؤشرات، بعضها مؤشرات إيجابية والبعض اآلخر مؤشرات         ال شك

سلبية، أو بمعنى أدق مؤشرات تدق ناقوس الخطر أحياناً، أو تذكّر باستمرار بعض الظواهر غير الصحية والتي تمس         

 .تمتع أو االستفادة من العمليات التنموية   بالعدالة والمساواة وبالتالي تعمل على تهميش فئات محددة من ال        
 

في هذا الفصل تم إجمال بعض التوصيات التي قد تكون وإذا ما تم العمل عليها من قبل الجهات المختصة مفيدة في                  

 . تحسين مستويات التنمية المختلفة في المجتمع الفلسطيني وصوال إلى تنمية شاملة وعادلة       
 

 على المستوى التعليمي   1.6

رغم من أن البيانات تشير إلى أوضاع تعليمية جيدة بالمقارنة مع العديد من الدول النامية، من حيث نسبة تمدرس              بال

 :عالية نسبيا، وهي بمجملها لصالح اإلناث، إال أن هناك العديد من الثغرات التي ال بد من العمل عليها وتحديدا              
 

 إدارياً )1

التربية والتعليم في المحافظات المختلفة لضمان نقل الطلبة من       تطوير شبكة مواصالت تكون بمسؤولية دوائر     •

القرى والبلدات التي ال تتوفر فيها مدارس إلى البلدات والمدن المجاورة لضمان وصول الطلبة من الجنسين،                         

 .وطمأنة األهالي مما يحفزهم على عدم تسريب أطفالهم من المدارس وال سيما اإلناث منهم      

، مثل المرافق الرياضية، الترفيهية، والمكتبات العامة  )الذكور واإلناث  (احبة في المدارس  تطوير المرافق المص  •

بما يخلق حافز لألطفال من ناحية، وبما يصحح من العملية التربوية من ناحية أخرى بما يضمن التجاوب مع              

 . الحاجات الجسدية والفكرية والنفسية للطلبة     

دارس الذكور واإلناث، وتطوير نظام تحويلي مناسب لمعالجة بعض   تطوير أقسام اإلرشاد االجتماعي في م •

الطالبة   /الحاالت الصعبة والتي يجري تعنيفها أو استغاللها في البيت أو الشارع، بحيث تكون مصلحة الطالب   

 .هي المصلحة الفضلى عند وضع هذا النظام      

 بهدف إغناء التعليم الالمنهجي في      التنسيق مع كافة المنظمات األهلية المتخصصة في المجاالت المختلفة        •

 .المدارس والذي يركّز على خلق اإلبداع والتطوير الفكري لدى الطلبة من الجنسين           
 

 التعليم العالي   )2

 .توفير دعم حكومي للجامعات بحيث تقل تكلفة التعليم العالي وتصبح بمتناول الفئات الفقيرة      •

 .ين وليس المتفوقين فقط  تعديل نظام البعثات الدراسية ليشمل الطلبة المعوز       •

 .بلورة سياسات جديدة لتحفيز وزيادة مشاركة النساء في القوه العاملة        •

 .تطوير وسائل ومحتوى التعليم في التخصصات الحالية لتالئم التطورات الحاصلة في سوق العمل          •
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  على المستوى الصحي2.6
 

 قانونياً )1

ض الصحة النفسية والجسدية للطفالت للخطر كنتيجة          رفع سن الزواج ومراقبة إنفاذه بما يضمن عدم تعري        •

 . للتزويج المبكر للطفالت، وبما يضمن مواليد بصحة أفضل     

 .تطوير قوانين وتشريعات تحرم تعنيف النساء واألطفال في البيت والشارع     •

 يساوي   تطوير القوانين الخاصة بالتحرشات واالعتداءات الجنسية بشكل يعمل على تقليص هذه الحوادث، وبشكل                 •

 .ما بين األطفال المعرضين لهذه التحرشات بغض النظر عن الجنس      
 

 إدارياً )2

تطوير خدمات تنظيم األسرة، وجعلها متاحة في كافة المناطق السكنية ودعمها حكوميا بما يضمن وصول كل                  •

 .النساء لها، وبحيث تشتمل هذه الخدمات على برامج التوعية في مجال تنظيم األسرة       

 . دور وسائل اإلعالم المختلفة في البرامج التوعوية الخاصة بتنظيم األسرة والتخطيط العائلي          إشراك وتفعيل  •

 .تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ووضعها على أولويات الدولة          •

 .تطوير وتفعيل أنظمة ضمان صحي تشمل ربات البيوت والعامالت والعاملين في القطاع غير الرسمي        •
 

 ماعي على المستوى االجت3.6

تطوير نظام اجتماعي للتعامل مع األسر التي يرأسها أطفال خاصة اإلناث منها بحيث يتم وضع هذه األسر تحت                •

 .رعاية الدولة بشكل مباشر   

تطوير الخدمات االجتماعية المقدمة لألسر الفقيرة وخصوصاً التي ترأسها إناث بحيث تشمل متابعة هؤالء          •

 . والصحية المختلفة  األسر وتوصيلهم بالخدمات التعليمية   

تطوير بيوت آمنة لألطفال الذكور واإلناث الذين ال يتلقون الرعاية الكافية داخل أسرهم ويجبرون على العمل                    •

 .في الشوارع، أو يتعرضون للعنف داخل أسرهم     

 .تطوير بيوت آمنة للنساء المعرضات للعنف أو المهددات بالقتل      •

 . تصويب الثقافة المجتمعية السائدة  التشبيك مع وسائل اإلعالم المختلفة بهدف     •
 

  على المستوى الثقافي4.6

 .تفعيل دور األدباء والفنانين والشعراء في تطوير خطاب بديل للخطاب التمييزي السائد       •

 .ن الخاصة/تطوير مراكز ثقافية مختلفة بإشراف حكومي تستقطب النساء بشكل خاص أو تراعي احتياجاتهم   •

 .  ويبه باتجاه تطوير المنظومة القيم  تشجيع اإلبداع الثقافي وتص   •
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 النتائج  . 2007 –  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        .2008الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني،        •

 . فلسطين-رام اهللا.   ملخص السكان والمساكن-النهائية للتعداد في الضفة الغربية

 .  فلسطين-، رام اهللا2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة، .  2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •

 إحصاءات الطفل     قضايا وإحصاءات، سلسلة   -أطفال فلسطين .  2009الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني،        •

 2009أبريل / ، نيسان2009-، التقرير السنوي)12رقم (

قاعـدة بيانات الزواج والطالق في األراضي الفلسطينية،                     .  2010 الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،        •

 .  فلسطين-رام اهللا

.       2008ضايا وإحصاءات،     المرأة والرجل في فلسطين، ق      .2009الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،          •

 . فلسطين-رام اهللا

 .، إعداد الفريق الوطني لمكافحة الفقر في الوزارة1998تقرير الفقر .  1998وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  •

 .2007/2008تقرير التنمية البشرية لعام  •
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Preface 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) has been committed to provide the 
statistical framework through which women issues can be studied and monitored to ensure 
sustainable development. These efforts complement the national efforts to empower both 
women and men to fully participate in the development process. 
 
PCBS has since 1996, through its Gender Statistics Program, developed comprehensive 
database on aset of gender relevant indicators in Palestine, and disseminated series of annual 
reports to shed lights on the status of women, men, and children  to serve planners and 
decision makers. 
 
This report aims to elaborate, through statistical descriptive framework, on the existing gaps 
on the status of women, men, and children. Such framework  furnishes all interested parties in 
the Palestinian society with the needed data to intervene to empower women better advocate 
gender issues through policies and initiatives.  
 
This report on the status of Gender gaps based on data from the Population, Housing, and 
Establishment Census 2007, and its importance stems from the fact that it represents an 
essential reference as well as important statistical document for policy making at the national 
level. In addition, the report facilitates  comparison of the status of women and children from 
international perspectives taking into consideration the international declaration on the rights 
of children, Beijing Declaration, and the indicators of the Millennium Development Goals 
(MDGs). 
 
This report discuss the gender gaps in the West Bank through focusing on the main gender 
indicators such as the distribution of population, Labour market, and the education indicators 
as well. 
 
PCBS hopes that this document constitutes an effective tool in strengthening the availability 
of statistical indicators on women, men, and children as basis to raise awareness among policy 
makers and interested researchers. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 February, 2010 Ola Awad 
 Acting President 





Special Remarks 
 
• The opinions stated in this study are those of the writer and do not necessarily reflect the 

official position of the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). 
 

• The researcher based her analysis on data provided by the Palestinian Central Bureau of 
Statistics (PCBS), in addition to other sources. PCBS does not bear any responsibilities in 
case of any errors in the analysis of the data.  
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Executive Summary 
 

• The results of the Population, Housing, and Establishment Census 2007 indicate that the 
sex ratio in the West Bank is 103.1 male for every 100 female. 

 

• The results also show a low fertility rate compared with census 1997; where it has 
declined from 5.6 births to 4.6 in year 2007. This decline brings with it an opportunity to 
improve women's reproductive health. In the same context, the low fertility rate usually 
leads to improvement of the status of children in the family, which means more attention 
to children with respect to nutrition, health care, education and other. Such conditions 
lead to less work for women as the caretaker, taking into consideration the traditional 
division of roles in the family. 

 

• The average household size reached 5.5 persons. Still however, more than one third of 
Palestinian households have a household size that exceeds six persons in 2007, and this is 
considered high compared with many other countries. 

 

• The percentage of nuclear households has reached 81.8% in 2007 compared with 74.0% 
in 1997. This result indicates a continuous shift from extended to nuclear households, and 
that has both positive and negative implications on the lives of women and children. 

  

• The results also show the continuing phenomena of female's early marriage, where the 
percentage of married women aged (15-19 years) reached 4.3% of females. This 
phenomena indicates the presence of young females being at risk resulting from 
pregnancy and births at early age. The findings show that 1.7% of females in the same 
age group had become pregnant in the first child; in addition to the risk resulting from the 
denial of these young mothers of access to health, educational, economic, and 
recreational resources to enable them to live in dignity and freedom as well as to enjoy 
equity. 

 

• Men are still the principal head of the majority of households. Women usually head 
households in limited conditions often due to the absence of men. The interesting finding 
is the number of children-headed households as there were 392 households headed by 
economically active children, compared with 146 households headed by not economically 
active children. Also, the results show that 32 households were headed by not 
economically active female children compared with 280 households headed by not 
economically active female children. These findings point to the possible economic and 
social risks that threaten these households. 

 

• There are 351,739 unmarried men compared to 281,575 unmarried women. In the same 
context, the number of married women exceeds the number of married men which is an 
indication of polygamy. On the other hand, the number of divorced men reached 2,020 
compared to 7,418 divorced women. This reflects the continued perception of inferiority 
against divorced women taking into consideration that divorced men are able to marry 
again easily as opposed to divorced women. On the other hand, the number of windowed 
men amounted to 4,268 compared to 42,619 widowed women. 

 

• The percentage of economically active females in the labor market reached 14.9% of all 
economically active persons, and this is the lowest percentage in the Arab countries 
according to the Arab Development Report. Women's participation is concentrated  in 
specific economic activities such as administrative jobs, education, and health services. 
Although these results point out to gender based division of employment; however,          
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a number of women were able to enter non-traditional jobs such as financial 
intermediation and real estate activities that had been formerly known as male 
professions. 

 

• The employment of children in the West Bank reached 5.3%, the majority are males. 
Such findings point out to the difficult economic conditions that force a child to enter the 
labor market prematurely. 

 

• There is still a gap in the specialization fields of males and females.  Girls still  seek 
specialties that are not demanded in the labor market and that reduces their employment 
opportunities after graduation compared to male graduates. Such direction is influenced 
by the traditional division of roles and of the prevailing value system that define 
permissible areas of work for girls. 

 

• Regarding the use of computers, there is almost no gap between both sexes. In this 
respect, statistics show favorable Palestinian situation compared with other developing 
countries. 

 

• Regarding basic services, there are still 2,929 housing unit not connected to water, 
electricity, and sewage networks; while still 111 housing unit connected to sewage 
network only. The results show that only 33.7% of housing units connected to the three 
basic services (water, electricity, and sewage networks); while 46.7% of housing units 
connected to water and electricity networks only. Such conditions reflect negatively on 
women and children since they often stay at home more than others. 

 

• The total number of persons with difficulties/disabilities has reached 107,785 distributed 
as 55,557 male and 52,228 female. These include; difficulties in seeing, hearing, 
movement, understanding, cognition, and communication. Reasons for the higher number 
of cases among males could include non-congenital disability as a result of Israeli 
measures, road accidents, work accidents. Such conditions require policies and plans to 
response properly to their special needs. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 
Women’s issues such as enjoyment rights, participation in the development process, roles and 
nature of these roles in development, reasons prevent full participation or exercising of rights, 
the responsiveness of state’s policies and legislations to these rights, and impact of women’s 
participation in development on themselves, their families, and society are still controversial 
in most societies, particularly in developing countries.  The development issues in these 
countries are still of great interest due to the inability to achieve comprehensive and 
sustainable development, and consequently its inability in varying levels to achieve economic 
and social security. 
 
Many parties that are specialized in development or human rights issues at both international 
and local levels, including governmental and non-governmental organizations, have 
developed many theories most of which supports the importance of the  human element in 
development. This conclusion has attracted greater focus on human development as one of the 
important factors, if not the most important one, to address the different issues and problems 
of development. To work on such development,  there is a need to study the conditions and 
problems of population groups and societal sectors in order to be able to target participative 
groups and beneficiaries in various development relevant processes. To target these different 
groups in a tailored manner, it is important to study and identify their specific needs and 
competencies. These groups can be segmented into these categories: 

• Age groups. 
• Gender (identify from social, economic, religious, political and historical perspectives) 
• Disabilities. 
• Geographical distribution (i.e. urban, rural, camps, north, south, and middle of the West 

Bank). 
  
Customized indicators were developed to measure the responsiveness of developmental plans 
to the needs of these categories. Failing to address the needs of these groups attentively would 
lead to inaccurate and unfair development, and this would lead to increasing isolation of the 
disadvantaged groups and minimize their involvement in society. Accordingly, the 
involvement of the different societal groups in the development processes in a responsive 
manner has become of increasing priority with greater focus on equity and justice (i.e. 
identification of causal factors that lead to isolation because of gender). Different approaches 
within the concept of “Engagement of gender in development” have been proposed to ensure 
indiscriminant acts based on gender. These approaches can also be  customized to ensure 
equity and justice for other disadvantaged groups (i.e. discriminate acts based on age or 
disability) in society by studying needs and identifying specific approaches to engage these 
groups as participants or beneficiaries in the different developmental processes. 
 
Palestine is committed to some of the international agreements and declaration that call for 
the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) and children 
(Children’s rights). Accordingly, the task of engaging and targeting  women and children in 
development become a national obligation where the government will be held accountable. 
 
The identification of the different gaps that prevent participation of these groups in 
development is perquisite for proper intervention. For example, a low participation of women 
in the labor market indicates a gender gap that must be studied to identify causal factors and 
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then design and implement the suitable intervention.  In the same context, a relative decline in 
the percentage of enrolled children of specific age group and specific geographical areas 
indicates a gap that requires identifications of causal reasons and application of appropriate 
intervention measures. Such conditions highlight the need for accurate and detailed statistics 
(i.e. age, sex, geographical distribution, disability) where the role of the Palestinian Central 
Bureau of Statistics become vital. 
 
This report utilized the data of the Population, Housing and Establishment Census – 2007, and 
applied gender based analysis to identify significant gender variations to accurately delineate 
possible gaps and propose interventions. The same approach to analyze data relevant to 
children  aged less than 18 years. However, the findings of this report along with other studies 
on gender and children constitute sufficient references to address the needs of women and 
children.  
 
The report covers analysis relevant to the distribution of the population including fertility rate, 
average household size, housing density, nationality, refugee status, and marital status. It also 
included other indicators relevant to gender and children. The report sheds light on the 
characteristics of heads of households including age group distribution from gender 
perspectives. In regards to economic status, the report focus on selected indicators as durable 
goods owned by households, relation to labor force, and different occupations from gender 
perspectives. In addition, data relevant to education was analyzed including indicators that 
cover education status, enrollment, and computer usage. Then, the report presents analysis on 
the impact of disability on women and children based on the data from the Population, 
Housing and Establishment Census – 2007. 
 
At the end of the report, recommendations were presented that we find it appropriate as basis 
for planning future interventions to contribute to the improvement of  the status of women and 
children. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

Household: 
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 
same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 
living. 
 
Nuclear household: 
It refers to the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter 
(own not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household with a son or a 
daughter or more; or a female head of a household with a son or a daughter or more. It is 
worthy to note that no other relatives or non – relatives live with this household. 
 
Extended Family: 
A family of at least one nuclear family together with other relatives. 
 
Head of the household:  
It refers to the person who usually lives within the household and is considered as the head of 
the household by its other members. Often, he\she is the main decision-maker and responsible 
for financial support and economic welfare of the household. 

 
Age in Completed Years: 
The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 
date of birth and the survey reference period. 
 
Collective Households: 
It refers to the place constructed for the residence of a group of individuals, who live therein 
and benefit from the services it provides. The collective household; it may be comprised of 
one building or more or one housing unit or more. Examples of collective households include 
hotels, hostels, elderly and orphans homes, psycho-therapy clinics and hospitals, collective 
households for university students, collective living quarters (camps) at the passages, and 
housing units of priests and nuns in the monasteries and churches (who do not have other 
households). 

 
Main source of water: 
The method that is used by the household in most of the times. The relevant data was 
collected on the level of the household. 
 
Users of the Internet:  
Includes main usages of the internet either from home or outside including visiting web sites, 
reading newspapers, downloading files and software. 
 
Computer users:  
Includes main usages like operating the computer (turning on the computer), retrieving files, 
creating or exporting/importing files and folders regardless of the objective (entertainment, 
recreational or work) 
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Educational Attendance: 
Attendance means registering the person in any formal education stage irrespective of 
whether it took the form of continuous attendance or distance learning. Formal education 
stages include the elementary stage, preparatory stage, (both of which are referred to as the 
basic stage), secondary stage, and higher education stage (universities, colleges, vocational 
institutes, etc.). 
 
Enrollment categories are as follows: 

1. Attending: It applies if the person is currently enrolled in a regular education stage. 
2. Attended and left: It applies if the person unsuccessfully left a regular education stage, 

i.e., without obtaining any degree. 
3. Attended and graduated: It applies if the person successfully graduated from a regular 

education stage and did not enroll in any stage after that. 
4. Never attended: It applies if the person is not currently enrolled and was never enrolled 

in any regular education stage. 
 
Educational Attainment: It refers to the highest successfully completed educational 
attainment level. The educational level for persons aged 10 years and over . 
Illiterate: It applies to persons unable to read or write in any language and who were never 
awarded a certificate from any formal education system. 
Can Read and Write: It applies to persons who are able to read and write without completing 
any of the educational stages. Such persons are generally able to read and write simple 
sentences. 
 
Qualification (The highest successfully completed educational attainment): 
It refers to the highest educational attainment level (elementary and higher) the person 
successfully completed. Elementary is the educational level for persons who successfully 
completed the sixth elementary grade. Those who successfully completed the ninth grade 
shall be classified under the preparatory level. Likewise, persons who successfully 
completed the general secondary certificate examination shall be classified under the 
secondary level. As for the rest of levels, they are as follows: Associate diploma, bachelor 
degree (BA/BS), higher diploma, masters degree (MA/MS), doctorate (Ph.D) 
 
Original Nationality:  
It refers to the political identity of the individuals, as Palestinian, Jordanian, Egyptian, 
Brazilian, French, etc. 
 
Handicapped and Disabled: 
The disabled is defined as the person suffering from a clear and evident weakness in 
performing certain activities due to continuous difficulties emanating from a physical, mental 
or health state that lasted for more than six months. 
 
Refugee Status: 
This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in the Palestinian 
Territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
 
Employed: 
Persons who were at work at least one hour during the reference period, whether for their own 
account or for others paid or unpaid, or in the interest of the household. Employees classified 
according to the number of weekly working hours of the workers (1-14) hours, workers (15-
34) hours, workers 35 hours or more. 
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Main Occupation: 
The main job or type of work performed by the employed person or used to be performed by 
the unemployed ever worked person. The occupation refers to the activity in which the 
employee works more than half of his/her working hours or the most frequent job during the 
last three months prior to the enumeration night 
 
Main Economic Activity: 
Economic activity refers to the activity of the establishment in which an employed person 
worked during the reference period, or last worked if unemployed.  This activity is defined in 
terms of the kind of goods produced or services supplied by the unit in which the person 
works. Economic activities are classified according to the unified commodity classification in 
the West Bank and Gaza Strip which is based on the International Standard Classification of 
All Economic Activities (ISIC Rev3). 
 
Marital Status: 
The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the 
country.  May be one of the following cases: 

1. Never married: It applies if the person aged 12 years and over has not been married or 
legally engaged (according to customs and traditions applicable in the country). 

2. Legally engaged: It applies if the person aged 12 years and over has an official 
marriage document (issued by a competent court) but has not been actually married yet 
according to customs and traditions applicable in the country. The divorced, widowed, 
and married twice do not belong to this category. 

3. Married: It applies if the person aged 12 years and over is actually and officially 
married (according to customs and traditions applicable in the country) irrespective of 
his / her past marital status as well as of whether the couple were together during the 
reference period or not. The person married to more than one wife is classified as 
married. 

4. Divorced: The person aged 12 years and over who previously married and legally 
divorced but was not married again. 

5. Widowed: The married person aged 12 years and over whose marriage was ended by 
the death of the spouse and was not married again. 

6. Separated: The individual 12 years old and over who was married, but his/her marriage 
was revoked for some reason without any legal or official registration, and he/she did 
not marry again. 

 
Definitions of Jerusalem J1&J2: 
Given the geographical and political situations in the Jerusalem governorate, it has been 
divided into two parts (J1, and J2).  
 
For mere statistical purposes, the Jerusalem Governorate was divided into two parts. 
 
The first part (J1) includes that part of Jerusalem, which was annexed forcefully by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967. This part includes the following localities: 
(Beit Hanina, Shu’fat Refugees Camp, Shu’fat, Al’ Isawiya, Jerusalem “Al - Quds”( Sheikh 
Jarrah, Wadi Al - Joz, Bab Al - Sahira, As Suwwana, At - Tur, Ash - Shayyah, Ras Al - 
Amud), Silwan, Ath - Thuri, Jabal Al - Mukabbir, As - SawahiraAl - Gharbiya, Beit Safafa, 
Sharafat, Sur Bahir, and Um Tuba and Kufr A’qab). 
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The second part Jerusalem (J2) Includes Jerusalem governorate except that part of 
Jerusalem which was forcefully Annexed by Israel following its occupation of the West Bank 
in 1967. This part includes the following localities: Rafat, Mikhmas, Qalandya Refugees 
Camp, the Bedouin Community - Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, Jaba’, Al - Judeira, Beit 
Anan, Al - Ram, Dahiat Al - Pareed, Al Al - Jib, Bir Nabala, Beit Ijza,   Al - Qubeiba, Khirbet 
Um Al - Lahem, Biddu, An - Nabi Samu’eil, Hezma, Beit Hanina Al Balad, Qatanna, Beit 
Surik, Beit Iksa, A’nata, Al Ka’abina (the Bedouin Community – Al - Khan Al - Ahmar), 
Arab al Jahalin (the Bedouin Communites, Al - Eizariya and Abu Deis), Az Za’eem, Al - 
Sawahreh Al - Sharqiyeh and Ash - Sheikh Sa’d. 
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Chapter Three 
 

 Population and Population Distribution 
 

3.1 Sex ratio 
 

The sex ratio amounted to 103.1 male for every 100 female, and that indicates the need 
to invest equally in both sexes 

 
Available statistics show that the sex ratio in the Palestinian Territory is 103.1 male for every 
100 female. This finding is comforting since it negates any increase in the customs of getting 
rid of female fetus as it is the case in other countries. In the same context, this finding may not 
lead to any doubts about getting rid of females due to a number of reasons namely Palestinian 
religious values that forbid killings and the absence of family planning policies that limit 
births as the case in China where policies limit the number of permitted births to only one and 
this led to the killing of female fetus or newborns. This had led the Chinese authorities to 
change this policy by allowing a second birth in case the first one was a female – but this 
policy did not work as planned. This finding also negates the calls for polygamy as an excuse 
to reduce the rate of spinsterhood among women relying on falsely social beliefs that the 
number of females largely exceed the number of males. 
 
3.2 Fertility rate 
The findings of the Population, Housing, and Establishment Census – 2007 indicate that the 
fertility rate has declined from 5.6 birth in 1997 to 4.6 in 2007 distributed as 4.1 births in the 
West Bank and 5.2 in Gaza Strip. 
 

The decline in the fertility rate is a positive indicator on woman’s reproductive health 
 
A decline in the fertility indicator conveys positive reproductive health for women since         
a decline in the number of births is internationally considered as a positive indicator to 
measure progress in the development of women’s reproductive health. On the other hand, the 
decline in the number of births (at least theoretically) means lesser time for housework and 
childcare. This gives women more free time for recreational activities or participation in the 
labor market and this would be (or presumed) reflected positively on the overall health of 
women. 
 
A decline in fertility represents positive indicator of children’s health, since this would permit 
the family to devote sufficient time for child’s care and provide the child with longer 
breastfeeding period. 
 

Early marriage negatively affect woman and child’s health 
 
On the other hand, and as indicated by the report on Palestine’s children2, the percentage of 
females who became mothers in the age group (15-19) years in the Palestinian Territory 
reached 4.3% and 1.7% became first time pregnant. Although these findings are considered 
relatively  low, they represent a threat on these young mothers and their children. 
 

                                                 
2 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2009. Annual Report 2009.  Palestine Children- Issues and Statistics.  
Child statistics Series No. (12).  Ramallah - Palestine. 
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3.3 Average Household Size  
 

Percentage of nuclear households has increased as opposed to a decrease in the 
percentage of extended households 

 
The findings of the Population, Housing and Establishment Census 2007 indicate that the 
average household size in the West Bank reached 5.5 persons, and the percentage of nuclear 
households has increased to 81.8% compared to 74.0% in 1997. The increase in the nuclear 
households has been on the account of extended households. The findings also show there are 
variations in the average household size from one area to another; where the highest was in 
Hebron governorate with an average size of 6.1 while the lowest was in Jerusalem with 5.2 
persons. These variations are due to various factors including social, economic, cultural and 
others.   

 
Table (1): Percentage distribution of private households by the number of household 

members, 2007 
 

Number of household members Number of households % of households 

1 17,230 4.2 

2 43,035 10.4 

3 41,627 10.0 

4 52,123 12.6 

5 59,367 14.3 

6 61,290 14.8 

7 52,080 12.6 

8 37,294 9.0 

9 22,940 5.5 

10 12,886 3.1 

11+ 14,621 3.5 

Total 414,493 100.0 
 Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2009. Census Final Results – population Report- West Bank.  
 Ramallah - Palestine. 

 
The Percentage of households in the West Bank. With more than six members is about 33.7%.  
 
Effects of household type and size on women 
An increase in household size leads to more burden on women (as they are the caretakers or 
the reproductive role), and this is reflected through the percentage of children aged (0-14) 
years that reached 40.4% compared with a decrease of 3.8% compared with census-1997. 
Mothers are the primary caretakers of  children in this age group and this is supported by the 
fact that the number of women who are classified as housewives in census-2007 reached 
377,897 compared with 1,155 men and that means greater burden on women. 
 
In addition, an increase in the household size creates a barrier to the participation of women in 
the labor market, and this could be one of the reasons for lower women participation in the 
labor market. The occupation of women in housework could explain the deteriorating health 
of women due to increased burdens as well as minimize women’s opportunities to reach 
health, recreational, and training resources. 
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The transformation of Palestinian society in the household structure with increase in the 
nuclear households on the account of extended or composite ones would certainly lead to 
changes to economic and social relations, and this in turn would lead to cultural changes as 
well.  
 
The pivotal issue that requires greater focus is the economic roles of the caretakers of nuclear 
households (father and mother); particularly to rehabilitate either one to lead the household, 
and to increase their capabilities to ensure economic contribution to the household. This 
direction ensures the availability of the minimal household requirements that include qualified 
woman capable of participating in society and able to work not for economic reasons only but 
takes her role in  all societal areas. 
 
Effects of household type and size on children: 
 

The percentage of children in the age group (0-14) years reached 40.4% and that 
necessitates larger care taking that brings with it more burden on women. 

 
The presence of a child in a large household means less care is given to this child (child 
caring is distributed to all household members); whereas in poor household this could mean 
deprivation of adequate nutrition or access to sufficient health and education services. The 
impact on female children could be more since Palestinian household still provide male 
children with more care. This argument is supported by the findings of the Family Health 
Survey3 where Neonatal Mortality Rate is the highest among infants 18.1 per l000 live births 
during 2005-2006; and this rate becomes higher for males in Gaza Strip. Regarding under-5 
Mortality, it reached 7.5 cases per 1000 live births with and increase among female children 
in Gaza Strip. The increase in mortality rate in Gaza Strip could be explained by the 
prevailing economic conditions, the population density, and the number of children per 
household. Regarding male infant mortality, the rate is comparable with international one and 
this is due to the  biological composition of females as being stronger than for males. 
Regarding the increase Under-5 Mortality of female, reasons are associated with greater 
attention given to male children and their larger accessibility to nutrition and health facilities 
due to prevailing culture (males in the household are more important than females). As the 
size of household increases, lesser attention is given per child and often on the account of 
female children.  
 
On the other hand, the increase in household size means denial of access to needed goods and 
services to ensure healthy, mental, and emotional growth. In addition, this also could lead to 
denial of privacy inside the house and lack of adequate space to play, study and other things. 
In contrast, the presence of children in nucleus households means more bonding and stronger 
relationship with parents. Although this is a positive indication, still could deprive the child 
from the adequate care (in case mother is young) or adequate support (in case father is 
unemployed or not present for any reason). However, there is always a substitute for this 
caretaker in  extended families as opposed to nucleus ones.   

 

                                                 
3

 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007. Palestinian Family Health Survey, 2006.  Final Report.  
Ramallah - Palestine 
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Figure (1): Percentage distribution of households in the West Bank by household  
type, 2007 

nuclear household
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Extended Household
12.2%

One person 
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Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2009. Census Final Results – population Report- West Bank.  
Ramallah - Palestine. 

 
3.4 Housing density 
The findings of the Population, Housing, and Establishment Census 2007 indicate a decline in 
the average housing density (average number of persons in the room) from 1.9 in census 1997 
to 1.6 persons/room. This decline indicates improved health conditions that benefit women 
more than men considering that women spent more time at home.  The decline in the average 
housing density gives women more privacy at home and more facilitates the administering of 
house and family matters that are usually women’s tasks. 
 
The decline in the average housing density positively affect the psychological health of 
children since it allows more privacy and extra space for playing and studying especially in 
houses that lack yards or gardens. However, female children benefit more from lower average 
housing density since the house is the principal place for playing as opposed to male children 
who can play in the available public stadiums or in the street. 
  
3.5 Refugee status 
The number males as registered refugees amounted to 294,841 compared to 286,889 female 
registered refugee. On the other hand, the number of females as non-registered refugees 
exceeds the number of males as the findings of the census 2007 indicates 21,930 and 20,407 
respectively. 
 
Refugee status for children: 
The percentage of refugee children amounted to 37.7% of all children in the West Bank 
compared with 62.3% of all refugees4 in Gaza Strip. This high percentage has numerous 
affects on children as permanent feeling of injustice for being uprooted from their villages and 
cities.  
 
This feeling deepens with the deteriorating economic conditions of their families especially 
for those who live in refugee camps with the worst population density, the worst economic 

                                                 
4 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2009. Annual Report 2009.  Palestine Children- Issues and Statistics.  Child 
statistics Series No. (12).  Ramallah - Palestine. 
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and social conditions, the deprivation from adequate play areas, and scarcity of other 
conditions that contribute to children’s prosperity and well-being.  
 
On the other hand, the negative discrimination against refugees from specific social classes 
with special interest increases feelings of prejudice and inequity among refugee children. The 
larger participation of refugee children in national activities with the risk involved reflect their 
feeling of exclusion and unfairness to the conditions of their families who were displaced 
from their land. 
 
3.6 Marital status 
The findings of the Population, Housing, and Establishment Census 2007 indicate that the 
number of unmarried males amounted to 351,739 compared to 281,575 unmarried females. 
Thus, the percentage of unmarried females constitute 44.5% of total unmarried persons (males 
and females). However, this percentage does not reflect the sex ratio of 103 males for every 
100 females.  
 
Table (2): Distribution of unmarried persons in the West Bank by governorate, gender 

gap and sex, 2007 
 

Governorate 
Number of 
unmarried 

males 

Number of 
unmarried 

females 

% of females from 
total unmarried 

persons** 
Gender gap** 

Jenin 40,532 32,616 44.6 5.4 

Tubas 7,579 6,247 45.2 4.8 

Tulkarm 26,292 21,552 45.0 5.0 

Nablus 50,714 40,883 44.6 5.4 

Qalqilya 14,540 10,715 42.4 7.6 

Salfit 9,254 7,381 44.4 5.6 

Ramallah and Al-Bireh 40,503 33,049 44.9 5.1 

Jericho and Al Aghwar 5,840 5,004 46.1 3.9 

Jerusalem* 47,030 37,657 44.4 5.6 

Bethlehem 26,807 21,122 44.1 5.9 

Hebron 82,648 65,349 44.2 5.8 

Total 351,739 281,575 44.5 5.5 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 
  
These results show that the percentage of unmarried females is marginally higher than for 
males in all areas in the West Bank; whereas the highest was in the governorate of Jericho and 
Al-Aghwar (46.1%) and the lowest in Qalqilya governorate (42.4%). This shows culture semi 
homogeneity in all governorates. 
 
Additionally, the number of married males amounted to 377,947 compared to 386,895 
married females with a difference of 8,948. This difference is due to any or all of the 
following factors: 
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The increase in the number of married females as compared to married males is due 
to Polygamy among other reasons. 

 
1. Polygamy: It is still possible, although at small percentages, for a man to be married to 

more than one woman at the same time in the Palestinian Territory; whereas the majority 
of the Palestinian society have Islam as their religion which permits Polygamy as it is the 
case with the Personal Status Law.  This is supported by the report on marriages and 
divorces in the Palestinian Territory1 where marriage contracts for men who ever got 
married reached 1,514 in 1997, 1,500 in 1998, and 2,025 in 2007. However, Polygamy 
violates the agreement on the elimination of all discriminate forms against women, 
mainly item (16) where Palestine was obliged to abide by this agreement. Polygamy is 
still a problematic issue in the Islamic religion. 

2. The migration of husbands to work abroad once such an opportunity becomes available. 
Although such migration results in leaving wives back home; yet, husbands pursue it for 
the purpose of improving the economic conditions of the family.  

 
It should be noted here that Palestinian married prisoners in Israeli prisons are included in the 
stated figures. 
 

Table (3): Distribution of married persons in the West Bank by governorate, gender 
gap and sex, 2007 

 

Governorate married males married females 
% of married 
females from 

the total** 

Gender 
gap** 

Jenin 41,591 42,360 50.5 0.5 

Tubas   7,968   8,105 50.4 0.4 

Tulkarm 25,824 26,265 50.4 0.4 

Nablus 53,958 54,792 50.4 0.4 

Qalqilya 14,525 14,866 50.6 0.6 

Salfit   9,944 10,153 50.5 0.5 

Ramallah and Al-Bireh 44,625 45,843 50.7 0.7 

Jericho and Al Aghwar   6,420      6,642 50.9 0.9 

Jerusalem* 58,522 59,332 50.3 0.3 

Bethlehem 29,133 29,694 50.5 0.5 

Hebron 85,437 88,843 51.0 1.0 

Total       377,947 386,895            49.4  0.6 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007  
Census Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 

                                                 
1 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2010. Database on Marriages and divorces in the Palestinian Territory.  Ramallah - 
Palestine. 
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There disparity in the number of divorced males compared to divorced females. This 
indicates higher chances for divorced males to marry once again as opposed to divorced 

females. 
 
The total number of divorced men reached 2,020 compared to 7,418 divorced women with a 
difference of 5,398. The percentage of divorced women constitutes about 78.6% of all 
divorced persons. These findings reiterate the prevailing culture  against divorced women. 
 

Table (4): Distribution of divorced persons in the West Bank by governorate and  
sex, 2007 

 

Governorate Number of divorced 
males 

Number of divorced 
females 

% of divorced females 
from all divorced 

persons** 
Jenin 171 645 79.0 

Tubas 23 155 87.1 

Tulkarm 170 640 79.0 

Nablus 298 1,130 79.1 

Qalqilya 71 368 83.8 

Salfit 38 211 84.7 

Ramallah and Al-Bireh 265 1,074 80.2 

Jericho and Al Aghwar 75 183 70.9 

Jerusalem* 525 1,272 70.8 

Bethlehem 154 543 77.9 

Hebron 230 1,197 83.9 

Total 2,020 7,418 78.6 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census  
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 

 
The largest percentage of divorced women is in Tubas governorate with 87.1% of all divorced 
persons; whereas the lowest percentage is in Jerusalem governorate with 70.8%. 
 
The number of widowed men reached 4,268 compared to 42,619 windowed women with        
a difference of 38,351 according to the findings of the census 2007. In other words, windowed 
women comprises about 90.9% of all widowed persons. As women advance in age, chances 
of getting married again decreases as opposed to men. The prevailing traditions encourage 
widowed men, regardless of their age, to marry again for reasons namely rebalancing of roles 
for both sexes and care taking of men at home. On the other side, a windowed woman is 
required to adapt with the new circumstances and to sacrifice for the sake of her children and 
the memories of her dead husband. This culture, as explained shortly, explains the cases of 
females as head of households where the majority of these females are windowed. As the 
poverty report 1998 released by the Ministry of Planning and UNDP indicates, poverty is 
more common in households headed by widowed females who were prepared to be dependent 
rather than breadwinner. Consequently, these widowed females must take on the role of both 
the dependent and the breadwinner. 
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Table (5): Distribution of windowed persons in the West Bank by governorate and  
sex, 2007 

 

Governorate Number of 
windowed males 

Number of windowed 
females 

% of divorced females 
from all windowed 

persons** 
Jenin 415 5,216 92.6 
Tubas 68 947 93.3 
Tulkarm 347 3,780 91.6 
Nablus 644 7,141 91.7 
Qalqilya 139 1,619 92.1 
Salfit 125 1,205 90.6 
Ramallah and Al-Bireh 554 5,846 91.3 
Jericho and Al Aghwar 63 757 92.3 
Jerusalem* 902 5,672 86.3 
Bethlehem 385 3,057 88.8 
Hebron 626 7,379 92.2 
Total 4,268 42,619 90.9 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 

 
The highest percentage of widowed females was in Tubas governorate with 93.3% while the 
lowest in Jerusalem with 86.3%.  Reasons for such distribution could be tied to different 
cultural factors that could not be investigated further based on the available data. Regarding 
cases of separation, the number of separated persons reached 2,422 distributing to 623 
separated man and 1,799 separated woman. This is due to three main factors: 
1. Current legislation and laws that permit separated men to marry again while separated 

women remain unmarried. Although israeli legislations and laws applied in Jerusalem 
prevent polygamy or unjustified divorce, still the number of separated women is higher 
than separated men in Jerusalem governorate. 

2. A social factor that makes women prefer separated status rather than divorced one due to 
society’s negative look at divorced women. However, the main cause for the gap is 
explained by the ability of separated men to marry again as opposed to separated women. 

3. The migration factor that forces men to seek employment abroad and sometimes they 
choose to settle there; consequently, their wives request separation. This explains the high 
percentage of separation in Ramallah and Al-Bireh (290) because of higher migration 
abroad. 
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Table (6): Distribution of separated persons in the West Bank by governorate 
and sex, 2007 

 

Governorate Number of 
separated males 

Number of separated 
females 

% of separated 
females from all 

separated persons** 
Jenin 55 157 74.1 
Tubas 8 47 85.5 
Tulkarm 53 164 75.6 
Nablus 62 183 74.7 
Qalqilya 21 87 80.6 
Salfit 17 76 81.7 
Ramallah and Al-Bireh 81 290 78.2 
Jericho and Al Aghwar 15 47 75.8 
Jerusalem* 245 484 66.4 
Bethlehem 34 87 71.9 
Hebron 32 177 84.7 
Total 623 1,799 74.3 

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census 
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 

 
3.6.1 Children and the marital status 
 

14.1% of girls (15-19 years) old are married; which indicates the continuous phenomena 
of the early marriage. 

 
Despite the fact that the percentage of males exceeds that of females where the sex ratio 
amounted to 103 males for every 100 females; however, the number of married females 
exceeds the number of married males.  The age of females at marriage shows the continuous 
phenomena of females getting married at an early age, and this is related to the traditional 
theory of distributions of roles between the two sexes. 
 
The woman is looked upon as caretaker that is considered as instinctive for females as 
opposed to the role of a breadwinner that requires preparation and skills development. As       
a result, females can marry at younger age and perform the care taking roles naturally. When 
discussing the issue of children aged less than 18 years within the context of the Charter of 
Children’s Rights, this theory become valid especially when considering the results of the 
study6 about women and men – 2008 that shows the percentage of married females in the age 
group (15-19) years reached 14.1%.  This study explained the consequences of the conflict in 
the Palestinian Territory, lengthy closures of educational institutions by Israeli authorities, 
curfews during the Intifada and the Gulf War, and the cultural speech in the Palestinian 
society.  
 
Nowadays, supported by the findings of the above mentioned study, poverty and lower 
education levels contribute to early marriages that is spread among females with education 
level as preparatory or less; and among poor as well as large families. 
Regardless of reasons behind early marriages of females, this phenomena brings with it health 
risks that could lead to: 

                                                 
6 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008.  Women and Men in Palestine, Issues & Statistics, 2008.  
Ramallah – Palestine. 
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1. Pregnancy and birth complications that may sometimes cause death since the body of 
the female is not yet ready for pregnancy and birth. 

2. Scientific studies show that young females are more vulnerable for premature birth 
which brings with it negative implications on the health of the fetus. 

3. Psychological implications on the health of the early-married child due from playing, 
and denial from enough the needed care as a child, and her inability to deal with and 
resolve her marriage problems. 

4. Denial of educational and training opportunities for her self fulfillment and living in 
dignity. 

5. Negative implications on children who will be under the responsibility of a caretaker 
who herself was deprived from  the sufficient care and love to face all of the world’s 
challenges. 

 
3.7 Head of households 
 

The role as the head of the household is still confined to men except in their forced 
absence 

 
The majority of households in the Palestinian society are headed by males regardless of their 
age group. Women often take on the role as head of household at older age due to the forced 
absence of husbands (death, jail, migration). 
 

Table (7): Head of Palestinian households (10 years and over) in the West Bank* by 
age group, and sex of head, 2007 

 

Age group Males Females Both Sexes 
%of households 

headed by 
females** 

10-14 2 0 2 0 

15-19 541 72 613 11.8 

20-24 9,279 312 9,591 3.3 

25-29 36,376 781 37,157 2.1 

30-34 54,609 1,463 56,072 2.6 

35-39 53,904 2,213 56,117 3.9 

40-44 48,457 3,024 51,481 5.9 

45-49 37,749 3,550 41,299 8.6 

50-54 25,189 3,659 28,848 12.7 

55-59 18,779 3,560 22,339 15.9 

60-64 13,586 4,132 17,718 23.3 

65+ 26,207 13,023 39,230 33.2 

Total 324,678 35,789 360,467 9.9 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 
 Census Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 

 
The number of households headed by males in the age group (10-29) years reached 46,198 
households and that exceeds the total number of households headed by females in all age 
groups that amounted to 35,789 household. These findings indicate that young males (less 
than 30 years old) take on the role as head of households; however, older females are 
deprived from such roles. This reaffirms the continuous traditional divisions of the roles 
between the two sexes and giving more responsibilities to males. 
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The lack of confidence in women’s capabilities to head households  reflect on the weak 
participation of women in the political life, and weak confidence of electors which will not be 
resolved without assignment of “women quota”. In addition, the denial of women’ rights to 
head households reflects negatively on women participation in the labor market. 
 
3.7.1 Children as head of households 
Data shows that children, especially males, take on the role of household heads at early ages. 
The findings indicate that 92 households are headed by male (less than 18 years old) 
compared to 13 households headed by females in the same age group. In this context, the 
gender gap is in favor of females. Males children take on the role as decision maker and 
household representation in case of the absence of the older male in the household. Such 
conditions deprive the child from his childhood and make him vulnerable to different risks. 
The number of households headed by children (either male or female) is  troubling one 
considering living conditions of the household and the child himself who forcefully moved 
from childhood to maturity and that may harm the child now and in the future. This transition 
denies the child from many resources that he needs to secure dignified and indiscriminate life.   
 
As a result to the prevailing social speech, children take on the role as head of household and 
thus deny them from their right to enjoy childhood. Households become at risk considering 
that the majority of these children are economically not active.  
 
These findings signal that children are at risks that include psychological implications 
(development of child’s personality) and material risks (access to resources such as education, 
health care, health nutrition, healthy food, health fitness and sports). 
 
3.7.2 Head of household and relation to labor force 
 

Table (8): Head of Palestinian households (10 years and over) in the West Bank* by 
age group, sex and relation to labor force, 2007 

 

Sex of head 

Males Females 
% of economically 

active of total** Age group 
Economically 

active 
Economically 

inactive 
Economically 

active 
Economically 

inactive Males Females 

10-14 1 1 0 0 50.0 50.0 
15-19 392 146 1 71 99.7 0.3 
20-24 8,791 465 32 280 99.6 0.4 
25-29 35,845 801 193 586 99.5 0.5 
30-34 53,334 1,130 375 1,079 99.3 0.7 
35-39 52,505 1,277 621 1,578 98.8 1.2 
40-44 46,670 1,665 949 2,069 98.0 2.0 
45-49 35,001 2,650 940 2,582 97.4 2.6 
50-54 21,201 3,888 705 2,940 96.8 3.2 
55-59 13,092 5,586 531 3,012 96.1 3.9 
60-64 5,678 7,869 238 3,886 96.0 4.0 
65+ 4,708 21,456 247 12,764 95.0 5.0 
Total 276,858 46,934 4,832 30,847 98.3 1.7 

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census 
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 
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Although women head households; still however, significant proportion of them are not able 
provide the needed support compared to men who are often more capable to do so. This raises 
the question of the relation between female heads of households and the support provided for 
these households. Female heads could be economically inactive and bear the economic 
responsibility of the household.  This one of the explanations to the rise  of poverty in 
households that are headed by women. 
 
On the other hand there is harmony and agreement that the relation of the age group with 
dependency among males and females; where the degree of dependency reaches its peak 
among persons of age group (25-39) years and then starts to decrease, but more severely 
among females. One explanation could be the late entry of women into the labor market, 
taking into consideration that women participation in paid jobs is relatively recent. Historical 
legacy as well as current factors contribute to lack of women’s participation in the labor 
market. These practices and perceptions include the absence of psychological rehabilitation of 
women, lack of employer’s confidence in women, and inability of women to enter the labor 
market only under specific conditions that are acceptable to the surrounding community 
within the prevailing social culture. 
 
The impact on children:  
As shown in (Table (8)), there are 217 households that are headed by economically inactive 
children, representing 33.7% of these households that are in extreme poverty; and 11.0% 
headed by female children. 
 
Male children are more likely to find work, and more able to work in the streets taking into 
consideration the acceptance of society to such cases the psychological readiness of male 
children as they were raised to take on the role to support their families as opposed to what 
girls.  In this case, the gender gap is in favor of females in relation to the carrying the 
dependency burden. However, once female children are forced to carry this burden because 
there is no alternative, the gender gap becomes in favor of males in the absence of political, 
economic and social system to provide the adequate protection. 
 
On the other hand, households headed by women who are economically inactive causes 
deprivation of children from basic resources such as education, welfare, health care, good 
nutrition, …etc. 
 
The heading of households by economically active children also constitute a denial of their 
childhood and creates a great burden on them.  All of these cases require attention, care, 
support, guidance, direction and good preparation. 
 
3.8 Housing conditions – selected indicators 
 

3.8.1 Durable goods 
The data indicates that the housing conditions related to the availability of durable goods 
reflect a generally relevant description of the economic conditions for most households. At 
least 90% of households own basic goods that provide comfort and facilities especially for 
housewives, such as the refrigerator, washing machine, and the cooking stove. 
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Table (9): Number and percentage of households in the West Bank* by type of 
possessed durable goods, 2007 

 

Type of durable asset Number of households that 
possess the durable asset 

% of households that 
possess the durable asset 

of total households** 
Car 83,000 22.5 

Electrical refrigerator 339,841 92.0 

Solar heater 240,188 65.0 

Central heating 14,104 3.8 

Electrical vacuum 128,402 34.7 

Cooking stove (Electrical or Gas) 358,381 96.9 

Microwave 93,605 25.3 

Clothes washer 331,722 89.7 

Home library 74,335 20.0 

Radio/Recorder 255,935 69.2 

TV set 344,348 93.1 

Video set 90,666 24.5 

Satellite dish 300,964 81.4 

Telephone line 166,975 45.2 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census 
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher. 

 
On the other hand, household’s means of entertainment and literacy rely heavily on TV and 
satellite-based programs. There was a decline in the percentage of households that own home 
library and that indicates a somewhat lack of households’ interest in the development of 
reading habit or because of the inability of households to provide it. 
 
The data clearly shows that 45.2% (less than half of Palestinian households) own telephone 
lines and that indicates about more than half of households do not have access to the internet 
where the substitute becomes visiting public places that are more accessible to men and young 
people than to women or and female children. 
 
Despite the poor transportation network with no fixed route schedules, still the number of 
households that own a private car is less than a quarter.  Women and children are usually the 
most affected by the absence of transportation system and that affect their access to services 
such as health and education. 
  
 

The absence of regular public transportation leads to higher transportation cost, which 
makes it difficult for marginalized groups that are inactive economically to utilize this 

service to satisfy other needs. 
 
3.8.2 Health conditions from the perspective of available basic services. 
One of the important indicators to measure health environment is the connection of housing 
units to utility networks such as water, electricity, and sewage networks. 
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Table (10): Inhibited housing units in the West Bank* by connection to public water, 
electricity and sewage networks, 2007 

 

Networks Number of housing units % of service availability in 
housing units 

Water, electricity, and sewage 124,782 33.7 

Water and electricity only 171,082 46.3 

Water and sewage 1,309 0.35 

Electricity and sewage 4,810 1.30 

Water only 1,587 0.43 

Electricity only 60,560 16.38 

Not connected to any service 2,929 0.79 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 
Census Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher 

 
The results of the Population, Housing, and Establishment Census 2007 in the West Bank 
indicated inadequate connection of housing units to water, electricity, and sewage networks. 
More than half of the inhibited housing units are not connected to water and electricity, and 
more than two third of housing units are not connected to water networks. These findings 
indicate that about half of the population do not have access to safe drinking water sources 
and these condition have an affect on the public health of the population. 
 
The unavailability of electricity networks to more than half of the population makes 
households rely more on generators to supply electricity for short hours (usually 
predetermined by responsible authorities such as local council or authority).  These conditions 
reflect on the inability of households to store food safely, and to have sufficient time for 
reading and studying due to lack of electricity.  In addition, households can not use many 
electrical appliances which contribute to the reduction of housework for the women in 
particular and the majority of housework is usually carried out during certain hours (hours of 
electricity). 
 
The lack of adequate and regular electricity and water services add additional burdens 

on women in particular as the caretaker of housework. 
 
The lack of sewage systems for more than two thirds of the housing units make homes rely on 
cesspits. To alleviate the cost burden of unloading these cesspits, households either open 
holes to vent fluid and that cause bad smell, or overflow fluid in the streets (especially in the 
days of winter.  
 
Such conditions cause the spread of germs and possibility become a risk on children playing 
in the area or cause some leakage of these fluids to the wells used for drinking water. All of 
these cases contribute to the spread and transmission of infectious diseases  that are 
transmitted through the digestive system. 
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Figure (2): Total number of children (0-17) years in the West Bank* by methods  
to access water, 2007 
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Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2010.  Database of and Establishments Census-2007 in West Bank . 
Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 

 
The figure above shows that there are 206,496 child (fifth of the children or 20.9%) with 
access to water from sources other than the networks (wells, springs, tanks, other) where the 
process of water transfer is not safe.  

 
Figure (3): Total number of children (0-17) years in the West Bank* by availability of 

electricity network, 2007 
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Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2010.  Database of and Establishments Census-2007 in West Bank . 
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Irregularity in source of supply of electricity means depriving children to enjoy 
appropriate means of communication, and that exclude these children from access to the 

means of modern knowledge. 
 
The previous figure indicates that there are 18,091 child (constitute about 1.8% of children) 
live either without electricity or with irregular source of electricity. These conditions lead to 
irregular study of children or the absence of different culture means as television and 
computer; or may cause a sense of inferiority or isolation from the rest of the children; or 
cause children to not being able to use the means of communication. 
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Chapter Four 
 

Education 
 

4.1 Introduction 
Human development aims to empower people to enjoy freedom so that every person is able to 
reach and benefit from available different resources as well as live in dignity. However, 
people do not have same capability to reach needed resources. Poor people do not have access 
to essential resources such as food, education, and health services. The people with special 
needs also require specific arrangements to be able to reach needed resources and benefit 
from them. The same concept can be applied on people who live in armed conflict areas or 
who are discriminated against based on color or sex or others. 
 
Education has been one of the important resources that contribute to the empowerment of 
people through providing them with knowledge and skills to be able to cope with every day’s 
challenges including self achievement. Education enables people to reach economic resources 
that facilitate the fulfillment of other important needs and equip people with the needed skills 
to cope with globalization and interaction with other cultures and societies. 
 
The second and third millennium development goals are related to education where the 
second goals calls for comprehensive elementary education and the third goal calls for gender 
equity in education and women empowerment to ensure equal opportunities in elementary and 
secondary education.  
 
The subject of women’s education is one of the most important components of Beijing’s 
Declaration that was adopted by the Palestinian National Authority (PNA), and one of the 
items in the Convention on Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) of 
which H.E Mahmoud Abbas obliged the PNA on March 8 (International Woman Day) to 
fully abide by it. Item twenty in this convention calls for equal rights in education through 
eight paragraphs that focus on equal conditions for vocational and employment guidance, 
curricula, examinations, and teaching faculties. In addition, these paragraphs also focus on the 
elimination of patterned concepts in different education levels including revision of school 
books, adaptation of teaching methods, equal opportunities to scholarships, continuing 
education, illiteracy programs, decrease of drop out rate of girls from schools, equal rights to 
reach educational information required for family health and welfare including family 
planning. 
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4.2 Education status 
 
Table (11): Palestinian population (10 years and over) in the West Bank* by education 

status and sex, 2007 
 

Education Status Males Females Both sexes 

Illiterate 22,676 69,648 92,324 

Can read and write 107,729 105,753 213,482 

Elementary 207,308 185,981 393,289 

Preparatory 239,832 216,922 456,754 

Secondary 132,364 125,671 258,035 

Associate diploma 33,451 33,210 66,661 

Bachelor 56,453 49,261 105,714 

Higher diploma 1,348 648 1,996 

Master 7,157 2,463 9,620 

PhD 2,360 295 2,655 

Not Stated 1,350 1,543 2,893 

Total 812,028 791,395 1,603,423 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census 
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine. 
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 

 
Census results show that the number of illiterate males amount to 22,676 compared to 69,648 
illiterate females. However, these findings do not reflect current trends where gender illiteracy 
gap is decreasing by time. 
 

Figure (4): Palestinian illiterate population (10 years and over) in the West Bank*  
by age and sex, 2007 
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Data indicates that the current education status of females is lower than males due to 
historical inheritance that has been gradually decreasing by time. 

 
The majority of illiterate people belong to older age groups, and the gap is in favor of males 
where the number of illiterate males aged 65 years and over amount to 11,181 compared to 
33,979 illiterate females in the same age group. However, the gap between the two sexes with 
respect to illiteracy decreases with lower age groups till we reach the age group (15-19) when 
the gap becomes in favor of females whereas the number of illiterate females become lower 
than the number of illiterate males. This reflect higher education opportunities for females as 
opposed to school drop out of males due to hard economic conditions or involvement of 
males in national work and consequently get arrested or runaway escaping arrests. 
Involvement of males in national work or early participation in labor market is a result of the 
division of traditional roles in line with the prevailing culture in society. 
 
When investigating the number of persons who can read and write, the total gender gap 
becomes narrower. The number of males who can read and write amounts to 17,729 
compared to 105,753 females. The gap has declined from 46,972 in year 1997 to 1,976 in year 
2007. These results could be explained as more attendance in the elementary education or 
more attention is given to illiteracy programs that target both sexes. 
 

Table (12): Gender gap by education status, 2007 
 

Education Status Number differences between 
males and females % of females from the total* 

Elementary stage 21,327 47.9 

Preparatory stage 22,910 40.7 

Secondary stage 6,693 48.7 

Associated diploma stage 241 49.8 

Bachelor stage 7,192 46.6 

Higher diploma stage 700 32.5 

Master stage 4,694 25.6 

PhD stage 2,065 11.1 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census 
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data was calculated by the researcher 

 
The educational status of females does not reach 50% at its best; that is, the number of 
females with different degrees constitutes less than fifty percent. The interesting part in the 
results is the number of females with associated diploma as the highest as shown in table 12. 
Then, the number of females decreases as the number of females with PhD degrees 
constitutes only 11.1% of all persons with PhD.  
 
Reasons behind such findings is similar to reasons behind the illiteracy gender gap that is tied 
to the division of traditional roles in line with the prevailing culture in society where girls' 
education was not highly valued. One of the explanations for the high percentage of females 
that hold associated diploma could be tied to historical period when there had been high 
demand in the gulf states for such degrees. As a result, education of females became an 
investment that carry  an opportunity for females to work as teachers in the gulf states 
especially for females in refugee families. On the other hand, higher education such as Master 
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degree or above was not available in the region and was costly; thus, became limited only to 
advantaged males (with very few exceptions). 
 
Until today, post graduate education is not considered desirable for females according to the 
prevailing view of society. Married women who are the principal care taker at home find it 
very hard to enroll in post graduate education due to time and external travel constrains. For 
unmarried female, this type of education could deprive her from marriage opportunities and 
could lead her to an age where marriage chances become very limited. In addition, men would 
not be brought to marry a woman with higher education who may threaten their power and 
status in the family. 
 

4.3 Specialization in education 
 

The distribution of specialties between males and females refer to the traditional 
division in the distribution of roles between men and women from a gender perspective 

 
Table (13): Palestinian population in the West Bank* who completed associated 

diploma or above by specialization and sex, 2007 
 

Specialization Males Females 
Education Science and Teacher 
Rehabilitation 8,743 16,490 

Arts 837 1,289 

Humanities 10,404 13,261 

Social and behavioral science 8,796 7,854 

Journalism and Information 1,213 710 

Business and Administration 20,275 13,162 

Law and Jurisprudence 2,802 766 

Life Sciences Programs 575 1,155 

Natural sciences 2,118 2,163 

Mathematics and Statistics 1,701 2,275 

Computing 4,807 3,360 

Engineering and Engineering Occupation 9,753 1,173 

Manufacturing and Processing 313 188 

Architectural and Building 5,950 1,243 

Agricultural, Forestry and Fishery 1,460 241 

Veterinary 203 23 

Health 8,917 7,763 

Social Services 51 101 

Personal Services 548 827 

Transport Services 356 36 

Environmental Protection 55 42 

Security Services 270 2 

Total 90,147 74,124 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census 
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
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The distribution of specialties between males and females clearly reflects the stereotypical 
perception of society towards both males and females. The number of females exceeds the 
number of males in the following specializations: Education Science and Teacher 
Rehabilitation, arts, humanities, life sciences, mathematics and statistics, as well as personal 
services. These specialties clearly indicate the concentration of women and girls in every field 
related to the role of care taking, or is an extension of it (social sciences, life, humanities, and 
personal services). The working conditions associated with education as teaching profession 
is almost more appropriate to the role of care taking in terms of working hours and annual 
leaves. 
 
Figures are almost equal in the natural sciences. If we take into account that the natural 
sciences are education professions, the above analysis is valid here as well.  Specializations 
such as computer science is relatively recent while work in the field of statistics has been 
recently given higher attention; while less differences between males and females in the 
following specializations: law, engineering, art engineering, manufacturing and processing, 
architecture and building sciences, agriculture, forests, fisheries, veterinary services, transport, 
and security services. 
 

Figure (5): Palestinian population in the West Bank* who completed associated 
diploma or above by selected specialization and sex, 2007 
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The distribution of specialties between males and females in its current form act as 
barrier for women to enter the labor market, where most of the girls specialize in 

disciplines that are  least popular in the labor market 
 
There is no doubt that the choice of specialization is largely influenced by gender roles as 
they are distributed in society, and within the stereotypes associated with gender, in terms of 
what can and can not each individual (man / woman) do. 
 
These concepts are, to a large extent, dependent on the roles of males and females, and the 
extent of its relevancy to the values that society expects from each of the sexes. For example, 
society expects women and girls to act in private space, while men and boys to act in public 
one. In case women move to the public space, there are boundaries that delineate this space to 
allow females to reconcile between the role of care taking and the role of production; thus, the 
choice of specialties are selected  accordingly. 
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There is no doubt that the restricted specializations act as barriers to employment 
opportunities for women and girls, and this is what we'll shed light on later when discussing 
the low participation of women and girls in the labor market as one of the fundamental factors 
that exclude females from competing opportunities in the labor market. 
 
 4.4 Education enrollment 
   

There is no real gap in the enrollment of both males and females, but even the marginal 
gap is  in favor of females; and  Palestine is distinct in this characteristic compared with 

other Arab countries. 
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Table (14) : Palestinian population (5 years and over) in the West Bank 
 by governorate, sex and education enrollment, 2007 

 

Education enrollment and sex 

Enrolled Not Enrolled Not Stated 
Total Enrollment Rate Governorate 

 
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females 

West Bank 410,415 409,087 560,034 534,212 2,472 2,432 972,921 945,731 42.2 43.3 

Jenin 46,235 45,831 62,300 59,703 218 213 108,753 105,747 42.5 43.3 

Tubas 8,896 8,974 11,598 11,044 9 8 20,503 20,026 43.4 44.8 

Tulkarm 29,479 28,922 38,742 38,199 26 63 68,247 67,184 43.2 43.0 

Nablus 56,459 56,488 80,778 77,716 120 149 137,357 134,353 41.1 42.0 

Qalqilya 16,894 16,083 21,605 20,264 73 72 38,572 36,419 43.8 44.2 

Salfit 11,576 11,297 13,813 13,311 14 25 25,403 24,633 45.6 45.9 
Ramallah 
and Al-Bireh 45,805 46,066 65,148 64,016 271 260 111,224 110,342 41.9 41.7 

Jericho and 
Al-Aghwar 6,421 6,602 10,041 9,968 88 78 16,550 16,648 38.8 39.7 

Jerusalem* 58,649 58,596 86,337 82,072 1,236 1,069 146,222 141,737 40.1 41.3 

Bethlehem 30,538 30,942 42,321 39,156 105 134 72,964 70,232 41.9 44.1 

Hebron 99,463 99,286 127,351 118,763 312 361 227,126 218,410 43.8 45.5 

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 

 
Census data shows that number of males (5 years and over) amounted to 410,415 males 
compared with 560,034 as non-enrolled and 2,472 as not stated. On the other hand, there was 
409,087 enrolled female compared with 534,212 non-enrolled female, and 2,432 as not stated. 
This means that the percentage of enrolled males reached 42.2%, while the percentage of 
enrolled females reached 43.3% of the total females. This indicates that there is currently no 
real gender gap in education enrollment,  and this itself is a positive sign. 
 

Given the traditional distribution of roles between the sexes, male children bear the 
responsibility of supporting their families and that deprive them  from education 
enrollment opportunities; unlike female children who are not required to provide 

support for their families. 
 
The data shows that the enrollment rate of female is higher than enrollment rate of males in 
all governorates without exception. This may be due to the prevalence of child labor among 
boys because of the deteriorating economic conditions. 
Given that the role of dependency is still associated with males regardless of age, where the 
data from Child Statistics Series (No. 12) indicates that children in the age group (10-17) 
years old in the Palestinian Territory account for 20.0% of the total population during 2008. 
 
The results of the Labor Force Survey 2008 show that the percentage of children in the age 
group (10-17) years working either as paid or unpaid (family members not paid) amounted to 
3.7% of the total number of children, with 5.3% in the West Bank and 1.2 % in Gaza Strip 
during the year 2008. While the same report indicates that 25.6% of working children are not 
enrolled in school in 2008. 
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There are 25.6% of working children who are not enrolled in school 
 
According to the census 2007, gaps in school enrollment in the various stages cannot be 
identified, and the data as set out in the census does not show disciplines, universities, or 
place of study (at home / outside the home). 
 
The highest enrollment at the governorate level was in Salfit with 45.6% for males and 45.9% 
for females, followed by Hebron with 43.8% for males and 45.5% for females. 
 
4.5 Use of computers 
There is no doubt that the use of computers nowadays constitutes one of the important 
indicators on the situation of education and culture, as it represents channels of access to 
knowledge and communication, to the extent that the lack of computer use is becoming kind 
of illiteracy. 
 

Figure (6) : Percentage of children (5-17) years who use computers in the West Bank 
by governorates and sex, 2007 
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The percentage of computer use among children is high as it is among males in all 
governorates; as boys are more able to gain access to the computer if it were not available at 
home. Internet services such as internet cafes are typically available for males more than 
females by traditions that often do not allow access of girls and women to these services. 
However, it is notable that the children of Jerusalem fall within the category of less fortunate 
children, despite the fact that Jerusalem is historically developed governorate in education. 
However, the current reality of Jerusalem gives the explanation for such situation since 
Jerusalem schools have been subjected to a policy of ignorance as well as children’s exclusion  
from their positive habits towards negative habits. 
 
It is interesting to note the higher percentage of children use computers in the governorates of 
Tubas, Tulkarm, Nablus and Salfit than in Ramallah and Bethlehem. Reasons could be the 
lack of alternatives (variety of activities) for many children in these areas compared with 
Ramallah and Al Bireh. 
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4.6 Difficulties and disabilities 
 

Men spend greater amount of time outside the home, and thus more vulnerable to 
injuries from the occupation army, road accidents and accidents at work which make 

the percentage of disability among them more than among females. 
 
Table (15): Difficulties and disabilities among Palestinian population in the West Bank* 

by type of difficulty / disability and sex, 2007 
 

Difficulty/disability type Both sexes Males Females 

Seeing 60,041 29,562 30,479 

Hearing 28,658 14,348 14,310 

Movement 42,181 20,045 22,136 

Understanding/awareness 14,781 7,899 6,882 

Communication 14,959 8,173 6,786 

Total disabilities/difficulties 160,620 80,027 80,593 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
 

More than 100,000 people suffer from various difficulties, which requires conscious 
planning to respond to their special needs 

 
Women with disabilities are often treated differently as they may be vulnerable to sexual 
exploitation, which may endanger the family "honor", and thus these women are subjected to 
more restricted movement. In contrast, men with disabilities can marry and raise children 
while such things are very difficult for women with disabilities because of the prevailing 
culture. 
 
For children with disabilities, there is still a clear lack of supplementary services on the school 
level, thus depriving them or make it more difficult to benefit from educational process or 
practicing their different hobbies. 
 
It is useful to classify these data according to age groups, to be able to identify and plan 
according to the needs of each age group in terms of access to education, training, recreation, 
protection, and appropriate health services. 
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Chapter Five 
 

Labor Market 
 
5.1 Introduction 
The planning of labor force is a continuous and organized process that aims to identify and 
estimate the human resources of the society to adequately classify, direct, and distribute these 
resources among the different economic sectors. Scientific data, both qualitative and 
quantitative, is essential to identify basic society needs for comprehensive development to 
achieve economic and social goals efficiently especially in education, knowledge, training, 
and rehabilitation. 
 
The role of the human capital in the comprehensive development is still below possible level 
in most Arab states and sometimes the human capital becomes an obstacle to this 
development according to the Human Development Report that was prepared by the UNDP. 
Such conditions come as a result of the low participation of women in the economic activities 
and the increase of the dependency ratio (i.e. dependent group is larger than the labor force). 
 
The Palestinian society is considered a young one, and naturally children below 18 years old 
are considered outside the dependency role. Thus, the burden of dependency becomes limited 
to small portion of the population excluding elderly, disabled people, and women. The 
investment in women becomes necessary to ensure children are able to reach needed 
resources such as education, playing, love, care, nutrition, and adequate health services. Such 
environment would provide children with adequate physical and psychological health that 
help them to cope with the challenges ahead. 
 
In this chapter, we shall analyze the productive forces in the society, its impact on the labor 
market, and challenges facing women to be part of these productive forces. Also, this chapter 
presents analysis on the impact of the productive forces on children taking into account that 
children already part of these productive forces.  
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5.2 Relation to labor force 
 
Table (16): Palestinian population (10 years and over) in the West Bank* by relation to 

labor force and sex, 2007 
 

Sex 
Relation to labor force 

Males Females 

Economically active 456,448 79,906 

Employed 392,322 67,568 

unemployed ever worked 32,726 3,559 

unemployed never worked 31,400 8,779 

Not economically active 352,341 709,453 

Studying/Training 272,259 278,245 

Housewife 1,155 377,897 

Weakness/elderly/illness 52,212 42,917 

Availability of revenue/retired 8,398 2,774 

Other 18,317 7,620 

Not Stated 3,239 2,036 

Total 812,028 791,395 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census  
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 

 
The distribution of the Palestinian population by relation to labor force indicates the 
continuous traditional gender based division of roles where males still constitute essentially 
the majority of this labor force; while females take the role of housewives. The percentage of 
women who are economically active reached 14.9% of all economically active population, 
and this is considered the lowest among other Arab States. 
 
The following figure shows the contribution of women in the economic activity according to 
the Human Development Report  in the Arab World 
 

Figure (7): Contribution rate of Arab women in the economic activity 2007/2008 
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As indicated by figure (7), the lowest contribution of women in the economic activity is in 
Palestine followed by Syria (20.1%). 
 
The results of the Population, Housing, and Establishment Census-2007 show that the 
employed women constitute about 14.7% of all unemployed persons. In addition, unemployed 
ever worked women constitute about 9.8% of all unemployed; while unemployed never 
worked women constitute about 21.8% of all unemployed persons. However, the percentage 
of males who take the role of housewife amounted to 0.3% only. 
 
If we take into consideration the actual absence of women from the labor market, in a society 
where children under the age of ten constitutes about 40.4% of the population, and if we add 
to that the weak, elderly, sick, and pensioners; then we find that a very small category of adult 
males bears the role of family support (in theory). These adult males enjoy good health that 
enable them to work. These conditions are referred to as the real obstacles to development. 
 
Women continue to represent that population category which is not able to rely on itself and 
with economic dependence on others. The results indicate that women could be considered as  
the poorest in the Palestinian society. Poverty in this context does not mean lack of access to 
material needs, but rather not being able to decide on these needs and control them. 
  
The absence of women from the labor market is directly linked to lack of political roles for 
women. The inability of women to make decisions pertinent to their private lives inevitably 
reflect their inability to engage actively in the public sphere (engage in external roles on the 
level of the community or society) and influence it. 
  
5.3 Labor force and children 
 

5.3% of children aged (10-17) years are working in the West Bank; the gap between 
males and females children is in favor of males from (being employed and have a job); 

but in favor of females from childhood and quality of life perspectives. 
 
According to Child Statistics Series (No. 12)7: 
• The percentage of children aged (10-17) years who work amounted to 5.3% of all children 

in the West Bank. 
• About 6.4% of male children were employed compared to 1.0% for female children. 
• About 2.3% of children aged (10-14) years were employed compared with 6.3% in the age 

group (15-17) years. 
 
 
 
 

 

                                                 
7 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2009. Annual Report 2009.  Palestine Children- Issues and Statistics.  Child 
statistics Series No. (12).  Ramallah - Palestine. 
. 
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Table (17): Number of employed children (7-17) years by governorate and main 
occupation, 2007 

 

Governorate Techni- 
cians Clerks 

Services 
and 

Sales 
Workers 

 

Skilled 
workers 

Crafts 
and 

Related 
Workers 

 

Plant, 
Machine 

Operators 
and 

Assem- 
blers 

Eleme- 
ntary 

Occup-
ations 

Total 

Jenin 5 2 179 202 214 10 354 966 

Tubas 1 3 46 188 21 0 135 394 

Tulkarm 4 1 111 67 158 15 192 548 

Nablus 15 3 386 85 685 45 583 1,802 

Qalqilya 1 3 75 72 148 12 101 412 

Salfit 1 0 40 36 95 18 53 243 
Ramallah and 
Al-Bireh 10 13 272 97 400 36 348 1,176 

Jericho and Al-
Aghwar 0 0 43 192 25 2 242 504 

Jerusalem* 6 4 106 16 161 15 148 456 

Bethlehem 3 2 92 13 202 36 165 513 

Hebron 14 7 688 210 1,005 223 845 2,992 

Total 60 38 2,038 1,178 3,114 412 3,166 10,006 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
Not stated: not added to the table 

 
Most professions involving children constitute a threat to them in terms of their 

presence in public places like streets and malls; while these jobs do not professionally 
qualify them to guarantee a good future. 

 
Table 17 clearly indicates the involvement of children in the labor market, particularly in 
occupations that do not require education or training so high, where the number of children 
decreases in the operating machinery occupation in the sense that this profession needs to 
some extent training or experience for several years while children could not fulfill such 
requirement due to their young age.  
 
In addition, a significant decline in the number of children who work as technicians in the 
sense that this occupation needs sufficient training or experience; we also find that the number 
of children working as clerks is very low since this occupation requires education. Children 
are more concentrated in occupations that do not need training or experience such as sales and 
service workers, and craftsmen (craftsmen could require a simple preparation as well as 
occupation that is possible through short training) or in elementary occupations that usually 
does not need any preparation in advance. 
 
The fundamental problem is that children are present primarily in low-income occupations, 
and dangerous ones because of these occupations may involve the presence of children in the 
street (sales at traffic lights and intersections). Some of these occupations are considered 
proportionate in severity in relevance to the age of child (work in welding, electricity, auto 
mechanics) with exposure to hazardous substances and dangerous tools. Such working 
environment might reflect negatively on the physical and psychological health of children. 
The situation even worsens when these children become vulnerable to violence from 
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employers, especially in the absence of any control over small workshops operated by private 
sector. 
 

Table (18): Number of employed male children (7-17) years by governorate and main 
occupation, 2007 

 

Governorate Techni-
cians Clerks 

Services 
and 

Sales 
Workers 

 

Skilled 
workers 

Crafts 
and 

Related 
Workers 

 

Plant, 
Machine 

Operators 
and 

Assem-
blers 

Eleme- 
ntary 

Occup- 
ations 

 

Total 

Jenin 5 2 171 153 211 9 353 904 

Tubas 1 3 45 131 21 0 128 329 

Tulkarm 3 1 106 60 155 15 190 530 

Nablus 15 2 382 80 667 43 573 1,762 

Qalqilya 1 2 72 66 135 11 101 388 

Salfit 1 0 36 26 89 17 51 220 
Ramallah and 
Al-Bireh 10 12 264 80 387 36 346 1,135 
Jericho and Al-
Aghwar 0 0 42 115 20 2 185 364 

Jerusalem* 6 4 103 16 160 15 146 450 

Bethlehem 2 2 92 11 200 36 164 507 

Hebron 12 6 680 203 986 221 843 2,951 

Total 56 34 1,993 941 3,031 405 3,080 9,540 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
Not stated: not added to the table 
 
As the data indicates, the most children involved in the labor market are the male ones 
because of the division of roles between males and females and the acceptance to take a risk 
with male children more than with female ones in line with the concepts of "honor" prevailing 
in society as well as applying the concept of “putting children in real life hardship 
experiences” to shape them up and become “real men”. However, restricting or confining girls 
in specific spheres does not necessarily protect them from exploitation and violence. 
 
Many of the male children who are exposed to various types of violence in the labor market 
are not treated seriously by most people for several factors, notably:  
 

1. The child is looked upon as a man of the future. 
2. The male child who is subjected to violence shall gain strength and get used to cope 

with the risks as a future defender of the family, society and nation.  
3. Unfortunately, these concepts do not take into consideration the psychological health 

of these children as a result to the degradation and loss of self respect and destruction 
of ambitions. In addition, these concepts fail to even consider the fact that this child as 
a victim of violence could later become the source of violence in the family and 
society. 
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Table (19): Number of employed female children (7-17) years by governorate and main 
occupation, 2007 

 

Governorate 
 

Techni- 
cians 

 

 
Clerks 

 

Services 
and 

Sales 
Workers 

 

Skilled 
workers 

Crafts 
and 

Related 
Workers 

 

Plant, 
Machine 

Operators 
and 

Assem- 
blers 

Eleme- 
ntary 

Occup- 
ations 

 

Total 

Jenin 0 0 8 49 3 1 1 62 

Tubas 0 0 1 57 0 0 7 65 

Tulkarm 1 0 5 7 3 0 2 18 

Nablus 0 1 4 5 18 2 10 40 

Qalqilya 0 1 3 6 13 1 0 24 

Salfit 0 0 4 10 6 1 2 23 
Ramallah and 
Al-Bireh 0 1 8 17 13 0 2 41 

Jericho and Al-
Aghwar 0 0 1 77 5 0 57 140 

Jerusalem* 0 0 3 0 1 0 2 6 

Bethlehem 1 0 0 2 2 0 1 6 

Hebron 2 1 8 7 19 2 2 41 

Total 4 4 45 237 83 7 86 466 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
 
As a result of the prevailing concepts of inherited culture, girls are protected from the labor 
market and what they could be subjected to in these work places. However these young 
female children are not entirely far away from the labor market, as there are some families 
that fall below the poverty line which lead to forcing girls to enter the labor market. These 
conclusions are completely in line with previously stated analysis at the beginning of this 
report with respect to the existence of young female children as heads of households as           
a result of specific circumstances.  
 
Girls have more presence in work areas that require skills as working in sewing factories 
where the presence of girls is viewed more acceptable, and also might be considered a more 
secured and far from the risks that face male children. 
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Table (20): Number of employed children (7-17) years by economic activity and  
sex, 2007 

 

Economic activity Both sexes Males Females 

Agriculture, Hunting and Forestry 2,037 1,728 309 

Manufacturing 2,092 2,181 89 

Construction 2,269 2,268 1 

Whole sale and Retail Trade 2,751 2,709 42 

Hotels and Restaurants 280 279 1 

Transport, Storage and Communication 77 77 0 
Community Social and Personal Service 
Activities 165 151 14 

Total 9,760  9,304  456  
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census 
Final Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* differences in total between tables due to listing of not stated. 

 
The participation rate of children (males and females) in agriculture and manufacturing 
industries is relatively high; while the wholesale and retail trade activity attracts a wider 
audience of children in particular males who work in the streets and shops. However, only 
limited number of girls practice such activities. 
 
The hotel and restaurant sector represents work place for males only (one female child work 
in this sector), where the hotels are not safe work places for girls as considered in the society, 
or because hotels are found only in some cities. There is no single profession in which female 
workers exceed male ones. 
 
The distribution of male and female children by economic activity reflects the prevailing 
community values that allow and encourages males to be present in open spheres while 

girls  in closed spheres. 
 
The presence of children in the labor market reflects economic necessity. Child labor, 
according to the report referred to above, also affects: 

1. Physical growth, including the general health, consistency in organic development, 
strength, seeing, and hearing 

2. Cognitive development, including the ability to read and write and do arithmetic, and 
collect the necessary knowledge for daily life 

3. Emotional development, including self-esteem, family association, and feelings of love 
and acceptance of others 

4. Social and moral development, including the feeling of belonging to the group, and the 
ability to collaborate with others and the ability to distinguish between right and wrong.  

5. The impact does not reach children alone, but extends to affect the whole society.         
A deterioration in the health of a child puts a strain on the health system, not to mention 
the failure to prepare these children for the real participation in the labor market. 
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5.4 Labor force by governorate 
 
Table (21): Economically active Palestinian population (10 years and over) in the West 

Bank by governorate and sex, 2007 
 

Governorate Economically 
active males 

Economically 
active 

females 
Total 
males 

Total 
females 

% of 
economically 
active males 
of all males 

% of 
economically 
active females 
of all females 

Jenin 51,353 7,420 91,613 89,286 56.1 8.3 

Tubas 9,901 2,148 17,214 16,955 57.5 12.7 

Tulkarm 31,945 6,137 57,989 57,461 55.1 10.7 

Nablus 67,409 11,967 115,937 113,834 58.1 10.5 

Qalqilya 18,203 2,833 32,334 30,523 56.3 9.3 

Salfit 11,779 2,643 21,330 20,842 55.2 12.7 
Ramallah and 
Al-Bireh 54,356 12,898 94,484 94,291 57.5 13.7 

Jericho and 
Al-Aghwar 8,426 2,121 13,727 13,919 61.4 15.2 

Jerusalem* 65,797 11,873 118,377 114,948 55.6 10.3 

Bethlehem 34,548 6,621 61,542 59,303 56.1 11.2 

Hebron 102,731 13,245 187,481 180,033 54.8 7.4 

Total 456,448 79,906 791,395 812,028 56.2 10.1 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher 
 
The highest rate of female participation in the labor force was in Jericho and Al Aghwar 
governorate; while the lowest was in Hebron governorate. These results are consistent with 
the proportions of males in each governorate. Such findings reiterate that there are factors 
relevant to each governorate, in terms of employment opportunities and other factors that 
facilitate or obstruct economic activities. 
 
The percentage of children aged (0-14) years in Hebron governorate represent 44.7%; while 
in Jericho and Al Aghwar governorate the percentage amounts to 41.2% of the total 
population. These findings (excluding other factors) affects the health and welfare of children, 
in terms of the proportion of supporters to dependents as it is less in Jericho and Al Aghwar 
governorate than in Nablus. 
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Table (22): Employed Palestinian population (10 years and over) in the West Bank  
by governorate and sex, 2007 

 

Governorate Employed 
males 

Employed 
females 

Total 
males 

Total 
females 

% of 
employed 

males of all 
males** 

% of 
employed 

females of all 
females** 

Jenin 42,816 6,072 91,613 89,286 46.7 6.8 

Tubas 8,988 1,786 17,214 16,955 52.2 10.5 

Tulkarm 27,189 4,990 57,989 57,461 46.9 8.7 

Nablus 59,333 9,675 115,937 113,834 51.2 8.5 

Qalqilya 15,569 2,503 32,334 30,523 48.6 8.2 

Salfit 10,072 2,110 21,330 20,842 47.2 10.1 
Ramallah and Al-
Bireh 48,407 11,331 94,484 94,291 51.2 12.0 

Jericho and Al-
Aghwar 7,696 1,933 13,727 13,919 56.1 13.9 

Jerusalem* 57,375 10,771 118,377 114,948 48.5 9.4 

Bethlehem 28,379 5,778 61,542 59,303 46.1 9.7 

Hebron 86,498 10,619 187,481 180,033 46.1 5.9 

Total 392,322 67,568 791,395 812,028 48.3 8.5 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher 
 
The results indicate that the lowest percentage of employed females as well as employed 
males is in Hebron governorate,  in contrast to Jericho and Al Aghwar governorate where the 
percentage of workers (male and female) is to the maximum followed by the Ramallah and 
Al-Bireh. 
 
Two important factors are worthy to emphasize in this context. First, the proportion of 
children under 14 years to the total population, which is lower in Jericho and Al Aghwar, 
where the percentage of children (0-13) years amounts to 38.1%. The other factor, which we 
lack accurate data about, is related to population density. The agricultural land in Jericho and 
Al Aghwar is still there and was not destroyed by urban expansion and construction, as is the 
case in other areas. Agricultural land provides employment opportunity for both men and 
women. In addition, Israeli factories in the area of Khan Al-Ahmar provide jobs Jericho and 
Al Aghwar governorate. 
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Table (23): Unemployed ever worked Palestinian population (10 years and over) in the 
West Bank by governorate and sex, 2007 

 

Governorate 
Unemployed 
males ever 

worked 

Unemployed 
females ever 

worked 
Total 
males 

Total 
females 

% of 
unemployed 
ever worked 
males of all 

males** 

% of 
unemployed 
ever worked 
females of all 

females** 
Jenin 4,032 316 91,613 89,286 4.4 0.4 

Tubas 580 138 17,214 16,955 3.4 0.8 

Tulkarm 2,569 296 57,989 57,461 4.4 0.5 

Nablus 4,521 657 115,937 113,834 3.9 0.6 

Qalqilya 1,375 97 32,334 30,523 4.3 0.3 

Salfit 982 164 21,330 20,842 4.6 0.8 
Ramallah and 
Al-Bireh 3,618 609 94,484 94,291 3.8 0.6 

Jericho and 
Al-Aghwar 428 94 13,727 13,919 3.1 0.7 

Jerusalem* 3,148 311 118,377 114,948 2.7 0.3 

Bethlehem 4,008 316 61,542 59,303 6.5 0.5 

Hebron 7,465 561 187,481 180,033 4.0 0.4 

Total 32,726 3,559 791,395 812,028 4.0 0.4 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher 
 
The highest percentage of unemployed ever worked males was in the Bethlehem governorate, 
where it reached 6.5%, while the lowest in Jerusalem governorate. The highest percentage of 
unemployed ever worked females was in Tubas and Salfit governorates, while the lowest was 
in Jerusalem. In all cases, there is a significant gap between unemployed males and 
unemployed females, but certainly much less than the gap in employed persons, which mean 
once again that paid work is still a special role to men (either employed or unemployed) in 
contrast to females (either employed or not economically active). In addition, women are 
considered in very few cases, either by themselves or others, as unemployed as they are 
occupied with the role of caretaking and housewives. 
 
The results indicate that the percentage of unemployed females in Jerusalem is low compared 
with other governorates and this is due to the Israeli labor market, and the possibility to work 
there, especially as women are forced to work in Jerusalem for the benefit of Israeli family 
fund as part of male addicts rehabilitation program (the wives of drug addicts being forced to 
work instead of the salary paid to their husbands, drug addicts). 
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5.5 Unemployed males and females 
 

Table (24): Unemployed never worked Palestinian population (10 years and over)  
in the West Bank by governorate and sex, 2007 

 

Governorate 
Unemployed 
males never 

worked 

Unemployed 
females 
never 

worked 

Total 
males 

Total 
females 

% of 
unemployed 

never 
worked 

males of all 
males** 

% of 
unemployed 

never 
worked 

females of 
all females** 

Jenin 4,505 1,032 91,613 89,286 4.9 1.2 

Tubas 333 224 17,214 16,955 1.9 1.3 

Tulkarm 2,187 851 57,989 57,461 1.5 1.5 

Nablus 3,555 1,635 115,937 113,834 3.1 1.4 

Qalqilya 1,259 233 32,334 30,523 3.9 0.8 

Salfit 725 369 21,330 20,842 3.4 1.8 
Ramallah and Al-
Bireh 2,331 958 94,484 94,291 2.5 1.0 

Jericho and Al-
Aghwar 302 94 13,727 13,919 2.2 0.7 

Jerusalem* 5,274 791 118,377 114,948 4.5 0.7 

Bethlehem 2,161 527 61,542 59,303 3.5 1.3 

Hebron 8,768 2,065 187,481 180,033 4.7 1.1 

Total 31,400 8,779 791,395 812,028 3.7 1.1 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher 
 
As the table reflects, the highest percentage of unemployed never worked males was in Jenin 
governorate, while the highest percentage of unemployed never worked females was in Salfit. 
The lowest percentage of unemployed never worked males was in Nablus, while the lowest 
percentage of females was in Jericho and Al Aghwar as well as in Jerusalem. The category of 
unemployed never worked persons usually revolve around college and university new 
graduates. We find that these percentages are affected by the total number of new graduates; 
but unfortunately, statistics on this category was not available in the census. 
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5.6 Retired males and females 
 

Table (25): Palestinian population (10 years and over) retired or have alternative 
income in the West Bank by governorate and sex, 2007 

 

Governorate Male retiree Female retiree Total 
males 

Total 
females 

% of retired 
males of all 

males** 

% of retired 
females of all 

females** 
Jenin 976 339 91,613 89,286 1.1 0.4 

Tubas 236 77 17,214 16,955 1.4 0.5 

Tulkarm 750 306 57,989 57,461 1.3 0.5 

Nablus 1,320 528 115,937 113,834 1.1 0.5 

Qalqilya 283 67 32,334 30,523 0.9 0.2 

Salfit 215 73 21,330 20,842 1.0 0.4 
Ramallah and 
Al-Bireh 1,580 524 94,484 94,291 1.7 0.6 

Jericho and 
Al-Aghwar 165 47 13,727 13,919 1.2 0.3 

Jerusalem* 529 142 118,377 114,948 0.4 0.1 

Bethlehem 565 202 61,542 59,303 0.9 0.3 

Hebron 1,779 469 187,481 180,033 0.9 0.3 

Total 8,398 2,774 791,395 812,028 1.0 0.4 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher 
 
The findings reflect on the percentage of unemployed persons who get either retirement 
income, rents or other. The share of males from these income sources in all governorates  is 
larger than the share of females. One explanation could be that men had entered the labor 
market far before women, which means that great number of them are now in the retirement 
age and thus benefit from retirement income. In addition,  property ownership is attached 
more to men and that means property rent revenues go to men rather than women. However, 
these ratios in both cases (the case of male and female) are low taking into consideration the 
employment history within the PNA, and also the fact that the private sector and civil work do 
not pay retirement allowance.  
 
The sources of income are still more accessible to males than females with large differences, 
reinforcing women's dependence on men, which also strengthens the authority of men. This 
power is not limited to the authority at home, but the power within the public sphere as well. 
The access to public sphere requires materials, and relationships resources and both are linked 
to one another.  
 
It is also clear the weak ratio between the support and dependent groups in society, which is 
an indication of the spread of poverty. This is an indicator of the inability of individuals, 
especially women and children, to access and enjoy various resources such as healthy food, 
housing, health services,  and other important resources. 
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5.7 Main occupations 
 

Most available occupations are defined as more suitable for men than women in 
accordance with the prevailing culture of community. 

 
Table (26): Palestinian population (10 years and over) in the West Bank* by main 

occupation and sex, 2007 
 

Main occupation Males Females Both sexes % males** % females** 

Legislators and Managers 12,058 2,645 14,703 82.0 18.0 

Professionals 36,212 26,328 62,540 57.9 42.1 

Technicians and Associate 20,315 12,818 33,133 61.3 38.7 

Clerks 8,900 5,979 14,879 59.8 40.2 

Services and Sales Workers 81,532 7,264 88,796 91.8 8.2 
Skilled Agricultural and Fishery 
Workers 15,524 2,332 17,856 86.9 13.1 

Crafts and Related Workers 107,130 6,570 113,700 94.2 5.8 
Plant, Machine Operators and 
Assemblers 40,069 542 40,611 98.7 1.3 

Elementary Occupations 92,525 4,689 97,214 95.2 4.8 

Total 414,265 69,167 483,432 85.7 14.3 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** Data was calculated by the researcher 
 
The results above highlight two indicators: 

1. Low participation of women in all sectors, with the highest participation has not 
reached 50%  in the best cases. 

2. Women's occupations are still concentrated in administrative functions and specialized 
area of work and clerks; while still excluded from the occupations such as technical 
jobs, craft, and operating machinery. These facts are in line with the view of society 
towards women and concepts of femininity. In addition, skills in most occupations that 
are related to technical jobs and operating machinery are still acquired through practical 
experience in shops, which is still closed to women. 

 
The findings explain the high proportion of employed males compared to employed females, 
as most occupations are still defined as occupations for males only. 
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Table (27): Palestinian population (10 years and over) in the West Bank* by economic 
activity and sex, 2007 

 

Main occupation Both sexes** Males Females % males*** % females*** 

Agriculture, Hunting and Forestry 30,637 27,300 3,337 89.1 10.9 

Fishing 8 8 0 100 0 

Mining and Quarrying 2,158 2,153 5 99.8 0.2 

Manufacturing 67,004 59,218 7,786 88.4 11.6 
Electricity, Gas and Water 
Supply 1,609 1,562 47 97.1 2.9 

Construction 105,459 105,130 329 99.7 0.3 

Whole sale and Retail Trade 84,106 79,612 4,494 94.7 5.3 

Hotels and Restaurants 12,380 12,023 357 97.1 2.9 
Transport, Storage and 
Communication 27,151 26,361 790 97.1 2.9 

Financial Intermediation 5,372 3,946 1,426 73.5 26.5 
Real-estate, Renting and 
Business Activities 11,314 9,282 2,032 82.0 18.0 

Public Administration and 
Defense 45,074 39,381 5,693 87.4 12.6 

Education 52,612 24,061 28,551 45.7 54.3 

Health and Social Work 17,462 10,047 7,415 57.5 42.5 
Community Social and Personal 
service Activities 14,770 10,323 4,447 69.9 30.1 

Private Households with 
Employed persons 449 139 310 31.0 69.0 

Extraterritorial Organizations and 
Bodies 4,848 2,939 1,909 60.6 39.4 

Total 482,413 413,485 68,928 85.7 14.3 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 
** differences in total between tables due to listing of not stated. 
*** Data was calculated by the researcher 
 
The results show that most occupations are still limited to men, except for two occupations 
where women exceeds men mainly in education and working in private households. These 
two occupations are viewed by society as an extension to the role of "care taking" that is 
traditionally attached to women. In addition, women also have presence in occupations like 
health and social work, where female participation in this sector amounts to 42.5%. Similarly, 
these occupations are also linked to the view of society that attached  the role of community-
based care on women to a large extent especially nursing profession. 
 
The work in extraterritorial organizations and bodies has opened a wide scope for women 
where the percentage of female workers in these organizations reached 39.4%. In addition, the 
field of social and psychological service has attracted females where the percentage of 
females in this occupation reached 30.1%. However, the low level of women participation in 
agriculture with only 10.9% is clearly due to definitions. That is, the work of women in 
agriculture is mostly in the family's agricultural land, which is not considered by the family 
itself as an "occupation". 
The results also show that women were able to break into new occupations in promising rate, 
such as:  
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• Financial intermediation, where the percentage of females in this sector reached 26.5%,  
taking into consideration that the world of money had been restricted to men to some 
extent.  

• Real estate as well as Renting activities, where the percentage of females had amounted 
to 18.0%. 

• Manufacturing industries where the percentage of females reached 11.6%.  
 

The census' findings indicate that women were able to break into new occupations which 
were defined as being for men only, such as financial intermediation and real estate 

activities. 
 

Table (28): Palestinian population (10 years and over) in the West Bank by governorate 
and selected economic activity, 2007 

 

Governorate Manufa-
cturing 

Whole 
sale and 

Retail 
Trade 

Financial 
Interme- 
diation 

Real-estate, 
Renting 

and 
Business 
Activities 

Public 
Adminis
tration 

and 
Defense 

Extraterritorial 
Organizations 

and Bodies 

Jenin 858 476 66 140 343 56 

Tubas 141 136 13 21 91 26 

Tulkarm 905 432 63 114 408 74 

Nablus 1,217 750 260 418 1,007 168 

Qalqilya 597 129 29 49 179 18 

Salfit 429 162 7 28 207 12 

Ramallah and Al-Bireh 1,159 682 509 551 1,669 232 

Jericho and Al-Aghwar 98 69 27 28 277 31 

Jerusalem* 630 614 258 191 544 1,081 

Bethlehem 604 427 78 227 373 99 

Hebron 1,148 617 116 265 595 112 

Total 7,786 4,494 1,426 2,032 5,693 1,909 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2008. Population, Housing and Establishment Census 2007 Census Final 
Results in The West Bank – Summary (Population and Housing). Ramallah - Palestine.  
* Data  on Jerusalem does not include that part which was annexed by Israel in 1967. 

 
Women with larger participation in manufacturing industries are concentrated in governorates 
with industrial nature as Nablus, Ramallah and Al-Bireh, Hebron, and Tulkarm; while in the 
area of trade the order according to the size of women participation is Nablus, Ramallah and 
Al-Bireh, Hebron, and Jerusalem respectively. This distribution is due to the fact that these 
four governorates are the largest commercial centers in the West Bank. This mean also that 
changes in women's entry into new occupations such as manufacturing and trade is due to 
general factors related to changes in the economic structure in the different governorates and 
not just a matter of changes in the perception of women. 
 
 
The trend of women participation in the different industries geographically is also consistent 
with financial intermediation where the concentration is in Ramallah and Al-Bireh, Nablus, 
Jerusalem and Hebron. The  real estate market and rents is concentrated in Ramallah and Al 
Bireh, Nablus, and Bethlehem; however,  Jerusalem was not within the top four governorates 
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because of Israeli restrictions in the area of real estate, specifically near the separation and 
annexation wall. Regarding public administration and defense, the results fit to a large extent 
with the size of public institutions in the governorates where the order is (Ramallah and Al 
Bireh, Nablus, Hebron, and Jerusalem). The ranking of Jerusalem within the top four 
governorates is as a result of the presence of Israeli institutions working in the field of social 
security and health. Furthermore, the order of extraterritorial organizations conforms with 
their distribution in the different governorates (i.e. Jerusalem, Ramallah and Al Bireh, Nablus 
and Hebron). 
 
The economic and political changes in any area directly affects the social changes and 
specifically with regard to gender relations. The emerge of new job opportunities in new 
fields attract women for direct engagement as a result to the political conditions that 
necessitate the participation of women in the labor market as a result to the changes on the 
status of the household (Israeli policies that include restricted movement, isolated areas, the 
closure of the Israeli labor market to Palestinian workers). 

 
 

The involvement of women in new professions contributes to reduction in the dependency 
ratio due to increase in the number of breadwinners in each household (fathers and mothers, 
brothers and sisters). These conditions lead to improved  physical and psychological health of 
children. The greater involvement of women in the labor market means lesser involvement of 
children in this market due to better economic situation of the households. As poverty is more 
spread in households headed by women, or those that rely on single breadwinner, the opening 
of new job opportunities for women contributes to reducing poverty. 
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Chapter Six 
 

Recommendations 
 
The analysis of previous data provides many important indicators, some of which positive and 
others negative, or to be more precise indicators that are alarming sometimes, or a constant 
reminder of some of the unhealthy phenomena that affect justice and equality and thus serve 
to marginalize certain groups from benefiting of the different developmental processes. 
 
This chapter outlines some recommendations that may be utilized by the concerned parties to 
improve the different levels of development in the Palestinian society. 
 
6.1 On the educational level 
Although the data suggest a good education conditions compared to many developing 
countries, from relatively high enrollment ratio to an education  system that is in favor of 
females as a whole, but there are many gaps that need actions specifically: 
 
1) Administratively 

• Provision of school transportation system to be managed by education departments in 
each governorate to ensure remote villages and towns have access to schools. 

• Develop facilities in schools, such as sports facilities, entertainment, and public libraries 
so as to create an incentive for students and to respond to the  physical, intellectual and 
psychological needs of them. 

• Develop social guidance departments in schools and develop a system to adequately  
deal with and follow up difficult cases for the best interests of the students from both 
sexes. 

• Coordinate with all civil society organizations specialized in different fields in order to 
enrich extracurricular education in schools with greater focus on innovation and 
intellectual development of students from both sexes. 

 
2) Higher education 

• Provide government support to universities to reduce higher education cost and to 
ensure accessibility to education by the poor. 

• Develop education scholarship system to meet the needs of disadvantaged students from 
both sexes as well as distinguished ones. 

• Develop special policies to ensure more participation of woman in labour force. 
• Develop methods and contents of education in the different disciplines to suit the 

emerging developments in the labor market. 
 

6.2 Health 
 
1) Legally 

• Raise and enforce the age of marriage to protect the mental and physical health of 
female children and to ensure healthier births. 

• Develop laws and legislation to ensure non-violent life for women and children at home 
and in the streets. 

• Develop laws to eliminate harassment and sexual assault against all children regardless 
of gender. 
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2) Administratively 
• Develop family planning services, and make them available in all residential areas with 

adequate government support and public awareness programs to ensure access for all 
women to these services. 

• Engage and activate the role of the media in awareness programs on family planning. 
• Develop water and sanitation networks as of government priorities. 
• Develop and activate the health insurance systems, including housewives and working 

women and workers in the informal sector. 
 

6.3 Socially 
• Developing a social system to deal with child-headed households especially female 

children so that these households are placed directly under the State auspices. 
• Developing social services for poor households headed by females to connect them to 

education and health services. 
• Develop safe houses for male and female children who do not receive adequate care 

within their households or being forced to work in the streets or exposed to violence 
within their households. 

• Develop safe houses for women subjected to violence or threats of murder. 
• Network with various media to correct the prevailing social culture.  

 
6.4 Culturally 

 

• Activate the role of writers, artists and poets to come up with an alternative to the 
prevailing discriminatory speech. 

• Develop various cultural centers to be under the supervision of government to attract 
women. 

• Encourage cultural creativity to develop the value system.. 
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