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مقدمة

اجلوانب  يف  ومتكينها  التنمية  طريق  هو  القت�صادي  العمل  جمالت  يف  املراأة  متكني  اإن 
الدول  �صائر  والجتماعية يف  القت�صادية  التنمية  اأهداف  احد  وهو  والجتماعية،  ال�صيا�صية 
زيادة  وبني  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  حتقيق  بني  وثيقة  علقة  هناك  ان  جند  كما  النامية، 

م�صاركتها يف خمتلف املجالت.

ياأتي من خلل تعزيز دور املراأة  اإحداث النقلب على الرجل ولكن  متكني املراأة ل يتطلب 
لعملها  والقت�صادي  الت�صريعي  الإطار  واإيجاد  العمل  �صوق  دخول  من  ومتكينها  القت�صادي 
التنمية،  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  املراأة  والتدريب،  والأجور  العمل  فر�س  يف  امل�صاواة  وبالتايل 
اأو  ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  �صواء  منفردًا  بها  القيام  الرجل  ي�صتطيع  ل  الوطنية  فالنه�صة 
الجتماعي، ولذلك فاإن متكني املراأة اجتماعيًا و�صيا�صيًا واقت�صاديًا هو �صرط اأ�صا�صي لقيام 

نه�صة وطنية وتنمية �صاملة. 

يعترب هذا التقرير اأحد التقارير التي ي�صدرها اجلهاز �صمن �صل�صلة من التقارير املتخ�ص�صة 
الفل�صطيني  املجتمع  يف  والرجل  املراأة  واقع  على  الوقوف  بهدف  الجتماعي،  النوع  بق�صايا 

وتوفري البيانات الكافية وال�صرورية لر�صم ال�صيا�صات حولها. 

والرجل،  املراأة  بواقع  اخلا�صة  الأ�صا�صية  املوؤ�صرات  من  خمتارة  جمموعة  التقرير  يعر�س 
وموؤ�صرات  والرجل،  للمراأة  الدميغرافية  املوؤ�صرات  يتناول  اإذ  ويحمل بني طياته عدة ق�صايا 
ال�صحي،  الواقع  حول  وموؤ�صرات  الوقت،  ا�صتخدام  حول  وموؤ�صرات  التعليمي،  الواقع  حول 
وموؤ�صرات حول القوى العاملة، اإ�صافة اىل موؤ�صرات حول احلياة العامة اآخذين يف العتبار 
املوؤ�صرات التي وردت يف الطار الوطني الوطني للنوع الجتماعي والذي مت اعداده بال�صراكة 

مع الإ�صكوا.

تعتمد البيانات الواردة يف هذا التقرير على نتائج بع�س امل�صوح التي ينفذها اجلهاز ا�صافة 
اىل ال�صجلت الإدارية للموؤ�ص�صات احلكومية و غري اجلكومية.
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احلالة الزوجية
Marital Status

مل يتزوج اأبدًا
Never married 44.7%

متزوج
Married 54.4%

متزوجة
56.2% Married

مل تتزوج اأبدًا
35.9% Never married

مطلقة
1.6% Divorced

اأرملة
6.1% Widowed

منف�صلة
0.2% Separated

مطلق
Divorced 0.3%

منف�صل
Separated 0.0%

اأرمل
Widowed 0.6%

17
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ن�صبة اجلن�س اإناث ذكور ال�صنة
102.2 49.4 50.6 2000

102.3 49.4 50.6 2001

102.4 49.4 50.6 2002

102.5 49.4 50.6 2003

102.6 49.4 50.6 2004

102.7 49.3 50.7 2005

102.7 49.3 50.7 2006

103.1 49.2 50.8 2007

103.1 49.2 50.8 2008

103.1 49.2 50.8 2009

103.1 49.2 50.8 2010

103.2 49.2 50.8 2011

103.2 49.2 50.8 2012

103.2 49.2 50.8 2013

103.3 49.2 50.8 2014

103.3 49.2 50.8 2015

جدول )1(: ن�صبة اجلن�س يف فل�صطني، 2015-2000

Table (1): Sex Ratio in Palestine, 2000 - 2015

ارتفاع يف ن�صبة اجلن�س يف اآخر �صنتني.

The ratio between the sexes has increased during the past two  years
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�صكل )1(: الهرم ال�صكاين، فل�صطني تقديرات منت�صف عام 2015

Figure (1): Population Pyramid, Palestine Midyear

Estimates 2015

 2015 �صنة 39.4% يف منت�صف عام   15 اأقل من  الأفراد  ي�صكل  باأنه جمتمع فتي، حيث  الفل�صطيني  املجتمع  يت�صم 
من جممل ال�صكان؛ 39.6% ذكور و39.2% اإناث، يف املقابل ي�صكل ال�صباب 15-29 �صنة 30.0%، وي�صكل كبار ال�صن 
65 �صنة فاأكرث 2.9% من جممل �صكان فل�صطني يتوزعون بواقع 43.2% للذكور و56.8% للإناث وذلك منت�صف عام 

.2015

Palestinian society can be described as young with 39.4 percent of the 
population aged below 15 years in mid-2015: 39.6 percent males and 39.2 
percent females.  Youth aged 15 - 29 years comprised 30.0 percent of the 
population while the elderly aged 65 years and over comprised 2.9 percent: 
of them 43.2 percent males and 56.8 percent females.
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�صكل )2(: الهرم ال�صكاين، ال�صفة الغربية تقديرات منت�صف عام 2015

Figure (2): Population Pyramid, West Bank Midyear Estimates 2015

�صكل )3(: الهرم ال�صكاين، قطاع غزة تقديرات منت�صف عام 2015

Figure (3): Population pyramid, Gaza strip Midyear Estimates 2015
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انخف�س متو�صط حجم الأ�صرة اإىل 5.2 فردًا عام 2014 مقارنة مع 6.1 فردًا عام 2000، الأمر الذي قد يدلل على 
انخفا�س اخل�صوبة والتوجه نحو بناء الأ�صر النووية على ح�صاب الأ�صر املمتدة لت�صبح ن�صبة الأ�صر النووية 84.4% يف 

العام 2014، مقارنة بـ 77.5% يف عام 2000.

The average household size declined to 5.2 persons in 2014 compared 
to 6.1 in 2000. This indicates a decline in fertility rates and an increase in 
nuclear households in place of extended ones. The percentage of nuclear 
households increased to 84.4 percent in 2014 compared to 77.5 percent in 
2000.

�صكل )4(: متو�صط حجم الأ�صرة يف فل�صطني ل�صنوات خمتارة

Figure (4): Average Household Size in Palestine for Selected Years
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جدول )2(: متو�صط حجم الأ�صرة ح�صب املنطقة، 2014

Table (2): Average Household Size by Region, 2014

املنطقة
متو�صط حجم الأ�صرة

Average of Household Size
Region

5.2Palestineفل�صطني 

4.9West Bankال�صفة الغربية  

5.7Gaza Stripقطاع غزة

رغم انخفا�س حجم الأ�صرة الفل�صطينية خلل العقدين الأخريين، اإل اأن متو�صط حجم الأ�صرة يف قطاع غزة ما زال 
5.7 فردًا لكل اأ�صرة يف العام 2014 مقارنة بـ 4.9 فردًا يف ال�صفة الغربية.

Although the decline of the household size during the last two decades, the 
average household size in the Gaza Strip still high at 5.7 person per household 
compared to 4.9 person per household in the West Bank.
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جدول )3(: الإناث والذكور 15 �صنة فاأكرث ح�صب احلالة الزواجية واملنطقة، 2014  )توزيع ن�صبي(

Table (3): Females and Males 15 Years and Above by Marital Status and 
Region, 2014 (Percentage Distribution)

املنطقة 
واجلن�س

احلالة الزواجية

Marital Status
 Region &

Sex مل يتزوج اأبدًا

Never 
Married*

متزوج

Married

مطلق

Divorced

اأرمل

Widowed

منف�صل

Separated

40.455.30.93.30.1Palestineفل�صطني

44.754.40.30.60.0Malesذكور

35.956.21.66.10.2Femalesاإناث

ال�صفة 
40.954.41.03.50.2West Bankالغربية

45.553.60.30.60.0Malesذكور

36.455.31.66.40.3Femalesاإناث

39.256.90.93.00.0Gaza Stripقطاع غزة

43.355.90.30.50.0Malesذكور

35.057.91.55.60.0Femalesاإناث

Includes Legally married** ي�صمل الأفراد الذين عقدوا قرانهم لأول مرة ومل يتم الدخول

35.9% من الإناث يف فل�صطني مل يتزوجن اأبدًا مقابل 44.7% للذكور، وهذا ي�صري اىل اأن الزواج املبكر لدى الناث 

اأعلى منه لدى الذكور، وبلغت ن�صبة الناث املطلقات واملنف�صلت 1.8% مقابل 0.3% للذكور، اأما ن�صبة الناث الأرامل 
اأعلى من الناث  اإمكانية زواج الذكور املطلقني والأرامل بن�صب  0.6%، وهذه الرقام تو�صح  6.1% مقابل  فقد بلغت 

وهذا مرتبط بالثقافة ال�صائدة وعادات املجتمع. 

In Palestine, 35.9 percent of females never married compared to 44.7 percent 
for males, that indicate the early marriage is higher for females.  Divorced 
and separated females was 1.8 percent compared to 0.3 percent for males,  
while 6.1 percent of females are widowed compared to 0.6 percent for 
males; this illustrate the gender gap for these indicators due to the culture 
and the Palestinian habitats that allow divorced and widowed males to get 
married more the females.
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Commercial جتاري
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 Education

طلبة املرحلة الثانوية ح�صب التخ�ص�س
Secondary Students by Specialization

املعلمون يف املدار�س احلكومية يف فل�صطني
Teachers in Government Schools in Palestine
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�صكل )5(: معدلت معرفة القراءة والكتابة بني الن�صاء والرجال 15 �صنة فاأكرث يف  فل�صطني، 2004 - 2014

Figure (5): Literacy Rates Among Women and Men 15 Years and Above in 

Palestine, 2004 - 2014

الفجوة يف معدلت معرفة القراءة والكتابة تقل�صت بني الن�صاء والرجال خلل العوام الع�صر املا�صية.
The gap between men and women in the literacy rate has been decreased 
during the past 10 years.

جدول )4(: معدل الت�صرب يف املرحلة الأ�صا�صية والثانوية يف فل�صطني، 2014/2013 

Table (4): Drop-out Rates in the Basic and Secondary Stage in Palestine, 
2013/2014

Stage
اإناث

Females

ذكور

Males

كل اجلن�صني

Both sexes
املرحلة

Basic 0.6 1.3 0.9 اأ�صا�صي

Secondary 3.3 4.2 3.7 ثانوي

معدل الت�صرب بني الذكور اأعلى مما هو عليه بني الإناث يف كل املرحلتني الأ�صا�صية والثانوية.

Drop-out rates among males are higher than among females at both basic 
and  secondary levels.
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�صكل )6(: معدلت اللتحاق الجمالية ح�صب املرحلة واملنطقة واجلن�س للأعوام الدرا�صية                
)2014/2013-2010/2009(

Figure (6): Enrollment Rates by Stage, Region and Sex for the Scholastic 

Years, 2009/2010 - 2013/2014

Palestinian females in elementary level الأ�صا�صية   املرحلة  يف  فل�صطني  اإناث 
Palestinian males in elementary level الأ�صا�صية   املرحلة  يف  فل�صطني  ذكور 
Palestinian females in secondary level الثانوية   املرحلة  يف  فل�صطني  اإناث 
Palestinian males in secondary level الثانوية   املرحلة  يف  فل�صطني  ذكور 

2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014
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جدول )5(: الطلبة يف املرحلة الثانوية يف فل�صطني ح�صب التخ�ص�س، 2014/2015 )توزيع ن�صبي(

Table (5): Students in the Secondary Stage in Palestine by Specialization, 
2014/2015 (Percentage Distribution)

التخ�ص�س
كل اجلن�صني

Both Sexes

ذكور

Males

اإناث

Females
Specialization

65.060.668.5Human Sciencesعلوم اإن�صانية

24.425.923.2Scientificعلمي

4.55.43.9Commercialجتاري

4.04.04.0Shar’i�صرعي

1.73.60.3Industrial�صناعي

0.20.40.0Agriculturalزراعي

0.10.10.0Hotelingفندقي

0.10.00.1Home Economicsاقت�صاد منزيل

100100100Total املجموع

 

ما زال طلب املرحلة الثانوية )الذكور والإناث( يتجهون اإىل التخ�ص�صات العلمية والعلوم الإن�صانية ب�صكل كبري مقارنة 
بالتخ�ص�صات املهنية الأخرى، ومن امللحظ اأن الإناث يتجهن اإىل درا�صة العلوم الإن�صانية اأكرث من الذكور. 

Students (males and females) at secondary level still prefer to enroll in 
humanities and scientific specialization compared to other professional 
specialization and females students enroll in humanities more than males.
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جدول )6(: املعلمون يف املدار�س احلكومية يف فل�صطني، ح�صب اأعوام درا�صية خمتارة

Table (6): Teachers in Governmental Schools in Palestine, by Selected 
Scholastic Years

العام الدرا�صي
اإناثذكوركل اجلن�صني

Scholastic 
year Both SexesMalesFemales

2001/200022,95311,74011,2132000/2001

2002/200123,58911,79111,7982001/2002

2003/200225,08312,25712,8262002/2003

2004/200326,37712,59913,7782003/2004

2005/200427,52713,07714,4502004/2005

2006/200529,01813,74315,2752005/2006

2007/200630,07414,21715,8572006/2007

2008/200730,56414,47916,0852007/2008

2009/2008*21,8609,89111,969*2008/2009 

2010/2009*22,95210,22112,731*2009/2010

2011/201033,26914,97118,2982010/2011

2012/201136,55316,22120,3322011/2012

2013/201236,76316,33120,4322012/2013

2014/201337,73516,62821,1072013/2014

.Represents West Bank data only:    : متثل بيانات ال�صفة الغربية فقط.

من امللحظ اأن الن�صب للإناث اآخذة بالرتفاع اىل اأن و�صلت 55.9% يف العام الدرا�صي 2014/2013

 percent  in  scholastic 55.9 The percent of females is increasing, it reached
year 2013/2014

**
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جدول )7(: الطلبة لكل معلم يف فل�صطني ح�صب اجلهة امل�صرفة، لأعوام درا�صية خمتارة

Table (7): Pupils Per Teacher in Palestine by Supervising Authority, and 
Selected Scholastic Years

العام الدرا�صي

Scholastic 
Year

ريا�س اأطفال خا�صة

 Private
kindergartens

Schoolsمدار�س

حكومة

Government

وكالة

UNRWA

 خا�صة

Private

2001/200025.226.837.917.3

2002/200126.127.536.916.8

2003/200226.327.235.916.6

2004/200326.326.834.416.9

2005/200425.626.533.416.7

2006/200526.025.831.516.8

2007/200625.125.331.317.5

2008/200725.725.129.817.3

2009/2008*25.124.327.217.7

2010/2009*25.023.226.716.9

2011/2010..  23.029.016.7

2012/2011..20.827.316.5

2013/2012..20.728.016.3

2014/2013..20.328.816.5

2015/201423.420.928.816.4

*متثل بيانات ال�صفة الغربية فقط.

**البيانات غري متوفرة
*Represents West Bank data only

**Data does not available

ت�صكل املدار�س اخلا�صة اأقل معدل لعدد الطلبة لكل معلم، باملقابل جند اأن مدار�س الوكالة حتتل اأعلى معدل.

The number of pupils per teacher was lowest in private schools while the 
highest ratio was in UNRWA schools.
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جدول )8(: الطلبة يف التعليم العايل يف فل�صطني، لأعوام اأكادميية خمتارة
Table (8): Students at Highes Education in Palestine for Selected Academic Years 

(In thousands))بالألف(

العام الدرا�صي
 Academic

Year

Community Collegesكليات املجتمع*Universities     *اجلامعات

كل اجلن�صني
 Both
Sexes

ذكور 
Males

اإناث 
Females

**فجوة 
اجلن�س
GPI**

كل 
اجلن�صني
 Both
Sexes

ذكور 
Males

اإناث 
Females

**فجوة 
اجلن�س
GPI**

2001/200075.740.335.40.885.12.22.91.32

2002/200183.543.939.60.905.42.43.01.25

2003/200298.550.048.50.976.03.03.01.00

2004/2003113.557.256.30.988.64.54.10.91

2005/2004129.261.567.71.109.15.14.00.78

2006/2005139.364.874.51.1511.26.44.80.75

2007/2006158.272.186.11.1911.46.45.00.78

2008/2007168.175.392.81.2313.18.24.90.60

2010/2009185.079.1106.01.3411.66.94.70.68

2011/2010201.484.5116.91.3812.67.55.10.68

2012/2011205.185.2119.91.4112.16.95.20.75

2013/2012201.481.1120.31.4812.36.45.90.92

2014/2013203.480.4123.01.5311.15.75.40.95

2015/2014209.181.6127.51.5612.36.45.90.92

* بيانات اجلامعات ت�صمل طلبة الدبلوم املتو�صط والبكالوريو�س 
والدرا�صات العليا يف اجلامعات والكليات اجلامعية.

 *Universities data include students of 
intermediate diploma, bachelor and higher 
education in universities and university colleges.

**فجوة اجلن�س =
 No. of enrolled femalesعدد الإناث امللتحقات 

**GPI= No. of males enrolledعدد الذكور امللتحقني

حيث اأقل من 1 ل�صالح الذكور واأكرث من 1 ل�صالح الإناث اأما القيمة 1 فتعني عدم وجود فجوة.

Where the value less than 1 in favor to males, more than 1 in favor to females, while the value 1 
means no gap.

العام  0.88 يف  بينما كانت  2015/2014؛  الأكادميي  العام  1.56 يف  بلغت  الإناث، حيث  اأ�صبحت متيل ل�صالح  فجوة اجلن�س يف اجلامعات 
الأكادميي 2001/2000.

The gender parity index is in favor of females; 1.56 in the 2014/2015 academic year compared to 
0.88 in the 2000/2001 academic year.





ا�ستخدام الوقت
Time Use
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معدل الوقت امل�صتخدم يف تنفيذ اأن�صطة وقت الفراغ ح�صب اجلن�س يف فل�صطني
Average Time Spent on Performing Leisure Time Activity by Sex in Palestine

التاآن�س وامل�صاركة يف املجتمع املحلي

زيارة الأماكن الثقافية
والرتفيهية والريا�صية

الهوايات، والألعاب
واأن�صطة الت�صلية الأخرى

ال�صرتاك يف الألعاب الريا�صية
الداخلية واخلارجية والربامج ذات ال�صلة

و�صائط الإعلم اجلماهريي

Socializing and community 
participation

Visiting cultural,

entertainment and

sports events/venues

Hobbies, games and other 

pastime activities 

Indoor and outdoor

sports participation 

and related courses

 Mass media  

H : M

د : �س
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�صكل (7): الأن�صطة التي يق�صيها الفراد يف فل�صطني خلل اليوم ح�صب اجلن�س، 2013/2012  )توزيع ن�صبي( 

Figure (7): Activities Which Spent by Individuals in Palestine During the Day 
by Sex, 2012/ 2013 (Percentage Distribution)

تق�صي الن�صاء خلل اليوم ما يقارب 14.0% يف العمال املنزلية مقابل 2.0% من الرجال يقومون بهذا الن�صاط خلل 
اليوم.

Women spend during the day 14.0 percent at household work in compare in 
2.0 percent of men are doing this activity during the day.
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جدول )9(: معدل الوقت امل�صتخدم يف تنفيذ اأن�صطة وقت الفراغ ح�صب اجلن�س يف فل�صطني، 2013/2012 

Table (9): Average Time Spent on Performing Leisure Time Activity by Sex in 
Palestine, 2012/2013 

الن�صطة

معدل الوقت امل�صتخدم يف تنفيذ الن�صاط  
ملن قاموا بالن�صاط

 Average Time Spent on
 the Activity by those

Performing them

Activity ذكور

Male

اناث

Female

كل اجلن�صني

 Both
Sexes

د: �س

H: M

د: �س

H: M

د: �س

H: M

التاآن�س وامل�صاركة يف املجتمع 
3.233.133.18املحلي

Socializing and 
community 
participation

زيارة الأماكن الثقافية، 
2.212.572.31والرتفيهية والريا�صية

Visiting cultural, 
entertainment and 
sports events/venues

الهوايات، والألعاب واأن�صطة 
2.111.341.55الت�صلية الأخرى

Hobbies, games 
and other pastime 
activities 

ال�صرتاك يف الألعاب 
الريا�صية الداخلية 

واخلارجية والربامج ذات 
ال�صلة

1.441.071.35
Indoor and outdoor 
sports participation 
and related courses

  Mass media 2.442.462.45و�صائط الإعلم اجلماهريي

M: Minutes, H: Hoursد: دقيقة، �س: �صاعة
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جدول )10(: معدل الوقت امل�صتخدم يف تنفيذ اأن�صطة و�صائط الإعلم اجلماهريي للأفراد 10 �صنوات فاأكرث ح�صب 
الن�صاط واجلن�س والفئة العمرية يف فل�صطني، 2013/2012 

Table (10): Average Time Spent on Mass media Activity for Persons Aged 10 

Years and Above by Activity, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013

اأن�صطة و�صائط 
الإعلم 

اجلماهريي

معدل الوقت امل�صتخدم يف تنفيذ الن�صاط  ملن قاموا 
بالن�صاط

Average Time Spent on the Activity 
by those Performing them

Mass 
Media 
Activity

Male                                       ذكورFemale                                اإناث

17 - 1029 - 18+30
املجموع

Total
17 - 10 29 - 18+30

املجموع

Total

د: �س

H: M

د: �س

H: M

د: �س

H: M

د: �س

H: M

د: �س

H: M

د: �س

H: M

د: �س

H: M

د: �س

H: M

Reading  0.450.420.560.46  0.530.49 0.48  0.37القراءة

م�صاهدة/
ال�صتماع اإىل 

التلفزيون 
والفيديو

2.152.12 2.242.18  2.412.222.242.28  
Watching/
listening to 
television 
and video

ال�صتماع 
اإىل الراديو 

والأجهزة 
ال�صمعية

0.411.32 1.081.08  0.400.460.580.51  
Listening 
to radio 
and audio 
devices

ا�صتخدام 
تكنولوجيا 
احلا�صوب

1.482.10 2.052.01  1.301.321.181.28  
Using 
computer 
technology

M: Minutes, H: Hoursد: دقيقة، �س: �صاعة



ال�سحة
Health

املمر�صون يف فل�صطني
Nurses in Palestine

اأطباء الأ�صنان يف فل�صطني
Dentists in Palestine

الأطباء الب�صريون يف فل�صطني
Physicians in Palestine

ال�صيادلة يف فل�صطني
Pharmacists in Palestine

%49.3

%15.7

%55.8

%32

%50.7

%84.3

%44.2

%68
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�صكل )8(: رعاية المومة وال�صحة الإجنابية يف فل�صطني، 2014 

Figure (8): Continuum of Reproductive and Maternal Health in Palestine, 2014 
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�صكل (9): الولدات القي�صرية ح�صب خ�صائ�س خمتارة، 2014 )ن�صبة مئوية(

Figure (9): C-section Deliveries by Selected Background Characteristics, 
2014 (Percent)

العمليات  طريق  عن  متت  الولدات  هذه  خم�س  موؤهل،  كادر  ا�صراف  وحتت  �صحية  من�صاأة  يف  متت  الولدات  معظم 
القي�صرية، 14.8% منها قررت قبل بدء عملية املخا�س، و5.5% قررت بعد بدء عملية املخا�س مبا�صرة.  ترتفع هذه 

الن�صب بزيادة عمر الم عند الولدة وبني الن�صاء اللواتي يع�صن يف ا�صر غنية.

Almost all deliveries occurred in health institutions and under supervision 
of skilled personnel fifth of deliveries were occurred through C-Section;              
14.8 percent decided before onset of labour pains, and 5.5 percent decided 
after onset of labour pains.  This percentage is increasing with mother’s age 
at birth, and among poorest.

الأغنى الرابع الأو�صط املئني الثاين الأفقر 35-49 20-34 اأقل من 
20
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�صكل )10(: ن�صبة الن�صاء 20-24 �صنة اللواتي اجننب مولدا قبل بلوغهن 18 �صنة ح�صب خ�صائ�س خمتارة، 2014 
)ن�صبة مئوية(

Figure (10): Percentage of Women Age 20-24 Who Have Had Alive Birth 
Before Age 18 by Selected Background Characteristics, 2014 (Percent)

18 �صنة، وتظهر البيانات اىل  20-24 �صنة اجننب طفل قبل بلوغهن �صن  22.0% من الن�صاء املتزوجات يف العمر 

الن�صبة يف قطاع غزة مقارنة  اذ ترتفع هذه  للمنطقة وتعليم الم وموؤ�صر الرثوة،  الن�صبة وفقا  تباينات يف هذه  وجود 
احلا�صلت  الن�صاء  بني  مرات  بثلث  اأكرث  الن�صبة  هذه  وترتفع  التوايل(.   على  و%19.6   %25.1( الغربية  بال�صفة 

على تعليم اأ�صا�صي مقارنة باأولئك احلا�صلت على تعليم عايل، وترتفع اأي�صا بني الن�صاء اللواتي يع�صن يف ا�صر فقرية.

22.0 percent of the women aged 20-24 years gave birth before the age of 
18, with a clear variation by region, mother’s education and the wealth index 
of the households, as this percentage is higher in Gaza Strip compared to the 
West Bank (25.1 percent and 19.6 percent respectively). Mother’s with basic 
education level had a birth before age 18 more than 3 times compared with 
those who have higher education, and it is higher among women who reside 
in poor families. 

الأغنى الرابع الأو�صط املئني الثاين الأفقر عايل ثانوي اأ�صا�صي قطاع غزة ال�صفة 
الغربية
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�صكل (11): الأطباء الب�صريون ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(
Figure (11): Physicians by Region, 2014 (Percentage Distribution)

15.7% من الأطباء الب�صريني امل�صجلني يف نقابة الأطباء يف فل�صطني هن من الن�صاء، مقارنة مع 84.3% من الرجال.  

وتزيد ن�صبة الطبيبات الب�صريات يف ال�صفة الغربية عنها يف قطاع غزة؛ 19.8% و11.8% على التوايل.

15.7 percent of registered physicians in Palestinian Medical Association are 
women compared to 84.3 percent for men. The percentage of registered 
women physicians is higher in the West Bank compared to Gaza Strip;          
19.8 percent and 11.8 percent respectively.

�صكل )12(: اأطباء الأ�صنان ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(
Figure (12): Dentists by Region, 2014 (Percentage Distribution)

ما يقارب ثلث اأطباء الأ�صنان امل�صجلني يف نقابة طب الأ�صنان الفل�صطينية هن من الن�صاء مقارنة بـحوايل 68.0% من الرجال.
About one third of registered dentists in the Palestinian Dental Association 
are women compared to about 68.0 percent for men.
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�صكل )13(: املمر�صون ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(
Figure (13): Nurses by Region, 2014 (Percentage Distribution)

�صكل )14(: ال�صيادلة ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(
Figure (14): Pharmacists by Region, 2014 (Percentage Distribution) 

50.7% من الرجال.  وتزيد  49.3% من املمر�صني امل�صجلني يف نقابة التمري�س الفل�صطينية هن من الن�صاء مقابل 

ن�صبة املمر�صات يف ال�صفة عنها يف قطاع غزة؛ 59.5% و40.7% على التوايل.

49.3 percent of the registered nurses in the Palestinian Nursing Association 
are women compared to 50.7 percent for men.  The percentage of women 
nurses is higher in the West Bank compared to Gaza Strip; 59.5 percent and 
40.7 percent respectively.

55.8% من ال�صيادلة امل�صجلني يف نقابة ال�صيادلة يف فل�صطني هن من الن�صاء، مقارنة بـ  44.2% من الرجال، وتزيد 

ن�صبة ال�صيدلنيات يف ال�صفة الغربية بقليل عنها يف قطاع غزة؛ 57.9% و56.7% على التوايل.

55.8 percent of the registered pharmacists in Palestinian Pharmaceutical 
Association were women compared to 44.2 percent for men. The percentage 
of women pharmacists is slightly higher in the West Bank compared to Gaza 
Strip; 57.9 percent and 56.7 percent respectively.
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القوى العاملة 
 Labour Force

الزراعة و ال�صيد و احلراجة

Agriculture and fishing

التعدين و املحاجر و ال�صناعة التحويلية

Mining and manufacturing

البناء و الت�صييد

Construction

التجارة و املطاعم و الفنادق

Commerce_Hotels

النقل و املوا�صلت ، الت�صالت

Transport_storage

اخلدمات و الفروع الخرى

Services and other branches
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�صكل )15(: الن�صاء والرجال امل�صاركني يف القوى العاملة 15 �صنة فاأكرث يف فل�صطني،
2001 - 2014 )ن�صبة مئوية(

Figure (15): Women and Men Participated in Labour Force 15 Years and 
Above in Palestine, 2001- 2014 (Percent)

بالرغم من انخفا�س الفجوة بني الرجال والن�صاء يف امل�صاركة يف القوى العاملة ال اأنه ل زالت م�صاركة الرجال تزيد 
حوايل 4 اأ�صعاف م�صاركة الن�صاء خلل عام 2014.

Despite the narrowing of the gap between men and women in labour force 
participation, men participation remained about four times higher than that 
of women in 2014.
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�صكل )16(: الن�صاء والرجال امل�صاركني يف القوى العاملة 15 �صنة فاأكرث ح�صب عدد ال�صنوات الدرا�صية يف فل�صطني، 
2014 )ن�صبة مئوية(

Figure (16): Women and Men Participated in Labour Force 15 Years and 
Over by Years of Schooling in Palestine, 2014 (Percent)

الرجال  من  لكل  الأعلى  هي  فاأكرث  درا�صية  �صنة   13 على  احلا�صلني  فئة  بني  العاملة  القوى  يف  امل�صاركة  ن�صبة  تعترب 
والن�صاء.

The highest labour force participation level was among persons with 13 years 
of education or more For both Males and Females.
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�صكل )17(: الن�صاء والرجال العاملون 15 �صنة فاأكرث ح�صب الن�صاط القت�صادي يف فل�صطني، 2014            
)التوزيع الن�صبي(

Figure (17): Women and Men Employed 15 Years and Above by Economic 
Activity in Palestine, 2014 (Percentage Distribution)

ما زال قطاعي اخلدمات 57.0% والزراعة 20.9% امل�صغل الرئي�صي للن�صاء العاملت.

57.0 percent are services and 20.9 percent are agricultural which was the 
main operating sectors for employed women.
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�صكل )18(: الن�صاء والرجال العاملون 15 �صنة فاأكرث ح�صب املهنة يف فل�صطني، 2014 
)التوزيع الن�صبي(

Figure (18): Women and Men Employed 15 Years and Above by 
Occupation in Palestine, 2014 (Percentage Distribution)

ومتخ�ص�صات  كفنيات  يعملن  الن�صاء  التقليدية، حوايل خم�س  املهن  تنح�صر يف  زالت  الن�صاء ل  التي متار�صها  املهن 
وحوايل �ُصد�س الن�صاء يعملن يف املهن الزراعية.

Women still work mainly in traditional occupations. About one fifth of women 
worked as technicians and specialists and about one sixth of women worked 
in agriculture.
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�صكل )19(: الن�صاء والرجال العاملون 15 �صنة فاأكرث ح�صب احلالة العملية يف فل�صطني، 2014 )التوزيع الن�صبي(

Figure (19): Women and Men Employed 15 Years and Above by 
Employment Status in Palestine, 2014 (Percentage Distribution)

62.4% من الن�صاء العاملت م�صتخدمات باأجر، مقابل 68.8% من الرجال، يف حني تنخف�س ن�صبة �صاحبات الأعمال؛ 

1.9% مقارنة بـ 7.4% للرجال.

62.4 percent of employed women were in wage employment compared to 
68.8 percent of men. The percentage of employer’s women was lower than 
that for men: 1.9 percent and 7.4 percent respectively.
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�صكل )20(: معدل البطالة بني الن�صاء والرجال امل�صاركني يف القوى العاملة )15�صنة فاأكرث( يف فل�صطني، 2001 - 2014

Figure (20): Unemployment Rate for Women and Men who Participate in 
the Labour Force Aged (15 Years and Above) in Palestine, 2001 - 2014

الفجوة يف معدلت البطالة بني الن�صاء والرجال يف ات�صاع.

The gap in unemployment rates among women and men is increasing.
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�صكل )21(: معدل البطالة بني الن�صاء والرجال امل�صاركني يف القوى العاملة )15�صنة فاأكرث( ح�صب عدد ال�صنوات 
الدرا�صية يف فل�صطني،  2014 

Figure (21): Unemployment Rate for Women and Men who Participate in 
the Labour Force Aged (15 Years and Above) by Years of Schooling in 

Palestine, 2014

بلغ معدل البطالة بني الن�صاء اللواتي انهني 13 �صنة درا�صية فاأكرث 50.6% من بني الن�صاء امل�صاركات يف القوى العاملة 
مقارنة بـ 19.1% بني الرجال يف نف�س الفئة.

The unemployment rate among women with 13 years or more of education 
was 50.6 percent of women labour force participants compared with 19.1 
percent of men in the same group.
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جدول (11): الن�صاء العاملت يف القطاع الزراعي من جمموع العاملني يف القطاع الزراعي ح�صب املنطقة،        
2000 - 2014  )ن�صبة مئوية(

Table (11): Employed Women in the Agricultural Sector from Total Employed 
in Agricultural Sector by Region, 2000 – 2014 (Percent)

ال�صنة
فل�صطني

Palestine

Regionاملنطقة                  

Year ال�صفة الغربية

 West Bank

قطاع غزة

Gaza Strip

200038.537.340.62000

200133.336.723.02001

200232.537.521.22002

200336.539.430.82003

200437.939.632.22004

200536.640.623.32005

200638.341.921.22006

200744.144.542.92007

200838.740.133.12008

200931.534.712.42009

201030.836.24.6*2010

201132.337.515.52011

201235.637.927.42012

201332.933.830.02013

201435.432.346.12014

The variance is high ** التباين عايل

ت�صكل الن�صاء اأكرث من ثلث العاملني )35.4%( يف القطاع الزراعي للعام 2014.

Women represents more than one third (35.4 percent) of the employed 
persons in the agriculture sector in 2014.
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جدول )12(: الن�صاء والرجال العاملون يف القطاع العام* يف فل�صطني ح�صب امل�صمى الوظيفي، 2014 

Table (12): Women and Men Employees in the Public Sector* in Palestine by 
Job Title, 2014 

امل�صمى الوظيفي

فل�صطني

Palestine
Job Title املجموع

Total

اإناث

Female

ذكور

Male

A1  35530وكيل وزارة
U n d e r s e c r e t a r y  
Assistant of the Ministry 
A1 

A2 69564وكيل م�صاعدUndersecretary of A2

A3 75966مدير عامGeneral Director A3

A4  62767560مدير عامGeneral Director A4

A اإىل C 6,4631,4794,984الدرجة منGrade C to A

82,50936,09546,414Grade  1 to 10الدرجة من 1 اإىل 10

762157605Unknownغري حمدد

90,54037,81752,723Totalاملجموع

* ي�صمل املوظفني املدنيني فقط  ح�صب ديوان 
املوظفني العام

* Includes civil employees only according to 
General Personal Council  

ت�صكل الن�صاء 10.7% فقط من جمموع العاملني يف القطاع العام من درجة مدير عام A4 فاأعلى، مقابل 89.3% من 
الرجال يف نف�س الدرجة.

Women comprised 10.7 percent of public sector employees at General 
Director A4 grade and above compared to 89.3 percent for men at the 
same grade.
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�صكل )22(: الن�صاء والرجال العاملون يف القطاع العام ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(

Figure (22): Women and Men Employed in Public Sector by Region, 2014 
(Percentage Distribution)

41.8% من املوظفني يف فل�صطني هن ن�صاء، مقارنة بـ 58.2% من الرجال.

41.8 percent of public sector workers are women in the Palestine compared 
with 58.2 percent for men.

  �صكل )23(: الن�صاء والرجال الذين لديهم ح�صابات يف بور�صة فل�صطني/ مركز اليداع  والتمويل، 2014 )توزيع ن�صبي(

Figure (23): Women and Men Who have Accounts in Palestine Stock   
Exchange/Center of Deposit and Funding Status, 2014 (Percentage Distribution)

41.1% من الفراد الذين لديهم ح�صابات يف بور�صة فل�صطني هن من الإناث مقابل 58.9% من الذكور.

41.1 percent of individuals who have account in Palestine stock exchanges 
are females compared to 58.9 percent for males.
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�صكل )24(: الن�صاء والرجال اأفراد ال�صرطة الفل�صطينية ل�صنوات خمتارة )توزيع ن�صبي(

Figure (24): Women and Men Who are Members of Police Officers for 
Selected Years (Percentage Distribution)

ثبات ن�صبة الن�صاء امللتحقات يف ال�صرطة يف ال�صنوات الربعة الأخرية.

Women who enrolled in the police has remained stable during the past four 
years.

�صكل )25(: الن�صاء والرجال اأع�صاء جمل�س الوزراء يف احلكومة الفل�صطينية ال�صابعة ع�صر، 2014 )توزيع ن�صبي(

Figure (25): Women and Men Who are Members of the Cabinet Council in 
the Seventeenth Palestinian Government, 2014 (Percentage Distribution)

12.0% من الوزراء يف احلكومة الفل�صطينية ال�صابعة ع�صر هن من الن�صاء مقابل 88.0% من الرجال.

12.0 percent of ministries in the seventeenth Palestinian Government were 
women compare 88.0 percent men.
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�صكل )26(: الن�صاء والرجال املحامني ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(
Figure (26): Women and Men in Lawyers by Region, 2014           

(Percentage Distribution)

20.9% من املحامني املزاولني للمهنة هن من الن�صاء.  وتزيد الفجوة يف املحاميات بني ال�صفة الغربية وقطاع غزة؛ 

حيث بلغت 24.5% يف ال�صفة الغربية وحوايل 18.2% يف قطاع غزة.

Females represent 20.9 percent of registered Lawyers. This  percentage is 
higher in the West Bank: 24.5 percent in the West Bank and 18. 2 percent in 
Gaza Strip.

�صكل )27(: الن�صاء والرجال وكلء النيابة ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(
Figure (27): Women and Men Who are Prosecutors Staff by Region, 2014 

(Percentage Distribution)

14.5% من وكلء النيابة يف فل�صطني هن من الن�صاء، ويلحظ وجود ن�صاء وكلء نيابة يف ال�صفة الغربية يف حني ل 

يوجد ن�صاء يعملن كوكلء نيابة يف قطاع غزة.

14.5 percent of prosecutors staff were women in Palestine, 20.0 percent of 
them  in the West Bank, while there are no women work as Prosecutors in 
the Gaza Strip.
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�صكل )28(: الن�صاء والرجال املهند�صون ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(
Figure (28): Women and Men Who are Engineers by Region, 2014 

(Percentage Distribution)

22.2% من املهند�صني امل�صجلني يف نقابة املهند�صني يف فل�صطني هن من الن�صاء، مقارنة مبا ن�صبته 77.8% من الرجال.

22.2 percent of registered engineers in Palestinian Engineering Association 
are women compared to 77.8 percent for men.

�صكل )29(: الن�صاء والرجال ال�صحفيون وروؤ�صاء التحرير ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(

Figure (29): Women and Men Who are Journalists and Editors by Region, 
2014 (Percentage Distribution)

25.0% من ال�صحفيني يف فل�صطني هن من الن�صاء، مقارنة بـ 75.0% من الرجال، يف حني اأن 18.5% من روؤ�صاء 

التحرير هن من الن�صاء مقابل 81.5% من الرجال.

In Palestine; 25.0 percent of journalists were women compared to 75.0 
percent for men, while 18.5 percent of editors were women compared to 
81.5 percent for men.
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�صكل )30(: اأع�صاء الغرف التجارية ال�صناعية الزراعية ح�صب املنطقة، 2014 )توزيع ن�صبي(

Figure (30): Members of the Agricultural, Commerce and Industry Chamber 
by Region, 2014 (Percentage Distribution)

3.4% من الع�صاء امل�صجلني يف الغرف التجارية ال�صناعية الزراعية يف فل�صطني هن من الن�صاء، مقارنة بـ  %96.6 

من الرجال، ويلحظ وجود ن�صاء يف الغرف التجارية يف ال�صفة يف حني ل يوجد ن�صاء م�صجلت يف الغرف التجارية 
ال�صناعية الزراعية يف قطاع غزة.

3.4 percent of the registered members of the Agricultural, Commerce and 
Industry Chamber in Palestine; were women compared to 96.6 percent 
for men.  It is noted that there is a women registered in the chambers of 
commerce in the West Bank, while no women registered in agricultural, 
industrial and commerce chambers in Gaza Strip.
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INTRODUCTION

The issue of women is undoubtedly fundamental in the public life 
of all societies, whatever their differences in customs, traditions, 
and concepts. The issue has also become an important platform 
in the field of research, studies, conferences, and international 
forums. Women’s rights, recognition, empowerment, and their 
active role in society have emerged as fundamental to social 
development and progress in political and economic life. These 
developments in the status of women may lead to changes in 
legislation, as happened in the development of learning and 
educational theories as a result of greater female involvement in 
this area. The marginal role of women is a result of the dominance 
of males on economic life.

Female empowerment does not demand the marginalization of 
men but comes through the promotion of women’s economic 
role and active position in the labor market to achieve equity 
in employment, wages, and training. Therefore, the social, 
economic, and political empowerment of women are perquisites 
for national development.

This report is a new publication by PCBS as part of a series of 
specialized reports on gender issues. It aims to shed light on the 
status of men and women in Palestinian society and to provide 
the data necessary for policy-making pertinent to gender equity.

The report presents a selected group of key indicators about 
gender issues from many relevant perspectives: demographic 
indicators, education and indicatores, time use survey indicators, 
health, labor force indicators, finally indicatores about public life. 
The report is based on different data sources, namely surveys and 
administrative records of public and private institutions. The report 
presents results drawn from data series for the period 2000 - 2014 to 
reflect various gender issues from a comprehensive perspective.
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