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�شكر وتقدير

لقــد تــم إعــداد تقريــر املــرأة والرجــل يف فلســطني، قضايــا وإحصــاءات، بقيــادة فريــق فنــي 

مــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وبدعــم مــايل مشــرك بــني كل مــن دولة فلســطني 

.)UN  WOMEN( وهيئــة االمــم املتحــدة للمســاواة بــني الجنســني وتمكــني املــرأة

ــم  ــة االم ــر إىل هيئ ــكر والتقدي ــل الش ــطيني بجزي ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــدم الجه يتق

ــل  ــاهموا بالتموي ــن س ــرأة )UN WOMEN( الذي ــني امل ــني وتمك ــني الجنس ــاواة ب ــدة للمس املتح

ــر. ــذا التقري ــداد ه ــة يف إع ــاهمتهم القيم ــى مس ع
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ــوم  ــس ليق ــب الجن ــة حس ــة املصنف ــات االحصائي ــري البيان ــىل توف ــه ع ــذ تأسيس ــاز ومن ــل الجه يعم
ــه تماشــياً مــع مفهــوم النــوع االجتماعــي الــذي يقــوم عــىل أســاس أن تمكــني املــرأة ال  بتطويــر عمل
يتطلــب إحــداث االنقــالب عــىل الرجــل ولكــن يأتــي مــن خــالل تعزيــز دور املــرأة االقتصــادي وتمكينهــا 
مــن دخــول ســوق العمــل وإيجــاد اإلطــار الترشيعــي واالقتصــادي لعملهــا وبالتــايل املســاواة يف فــرص 
ــة ال يمكــن إحداثهــا  ــة، والنهضــة الوطني العمــل واألجــور والتدريــب، فاملــرأة عنــرص أســايس يف التنمي
مــن خــالل الرجــل منفــرداً ســواء عــىل الصعيــد الســيايس أو االجتماعــي، ولذلــك فــإن تمكــني املــرأة 

اجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً هــو رشط أســايس لقيــام نهضــة وطنيــة وتنميــة شــاملة.

يعتــر هــذا التقريــر أحــد التقاريــر التــي يصدرهــا الجهــاز ضمــن سلســلة مــن التقاريــر املتخصصــة 
بقضايــا النــوع االجتماعــي والتــي يمكــن العــودة اليهــا ملزيــد مــن التفاصيــل عــر املوقــع اإللكرتونــي 
للجهــاز أو مــن خــالل التواصــل املبــارش مــع الجهــاز، بهــدف الوقــوف عــىل واقــع املــرأة والرجــل يف 

املجتمــع الفلســطيني وتوفــري البيانــات الكافيــة والرضوريــة لرســم السياســات حولهــا.

يعــرض التقريــر مجموعــة مختــارة مــن املــؤرشات األساســية الخاصــة بواقــع املــرأة والرجــل، ويحمــل 
بــني طياتــه عــدة قضايــا إذ يتنــاول املــؤرشات الديمغرافيــة للمــرأة والرجــل، ومــؤرشات حــول الواقــع 
ــاة العامــة آخذيــن يف  ــة، إضافــة إىل مــؤرشات حــول الحي التعليمــي، والواقــع الصحــي، والقــوى العامل
االعتبــار املــؤرشات التــي وردت يف االطــار الوطنــي للنــوع االجتماعــي والــذي تــم إعــداده بالرشاكــة مــع 

اللجنــة االحصائيــة لــدول غــرب آســيا “إســكوا”.

تعتمــد البيانــات الــواردة يف هــذا التقريــر عــىل نتائــج بعــض املســوح التــي ينفذهــا الجهــاز اضافــة 
ــر أداة  ــذا التقري ــكل ه ــل أن يش ــة.  نأم ــري الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــة للمؤسس ــجالت اإلداري إىل الس
إضافيــة لتســهيل عمــل صانعــي السياســات ومتخــذي القــرارات يف مجــال تمكــني املــراة واملســاواة بــني 

الجنســيني.

مقدمة

والله املوفق ،،،

عال عوض
رئيس الجهاز
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نسبة الجنس
Sex ratio

إناث
Females

ذكور
Males

السنة
Year

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(: نسبة الجنس يف فلسطني، 2016-2000
Table (1): Sex Ratio in Palestine, 2000-2016

2016

ذكور
Males

إناث
Females

نسبة الجنس
Sex ratio

50.8

49.2

103.3

حــوايل مائــة وثالثــة ذكــر لــكل 
مائــــة أنثــــى يف املـــجتـــــمع 
يف  نســبي  وبثبــات  الفلســطيني 

الســنوات العــرشة األخــرية

About hundred and three 
males per hundred females in 
Palestine, it is almost stable 
over the last ten years
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شكل )1(: الهرم السكاني يف فلسطني، تقديرات منتصف عام 2016
Figure (1): Population Pyramid, Palestine Midyear Estimates 2016

يتســم املجتمــع الفلســطيني بأنــه مجتمــع 
فتــي، حيــث يشــكل األفــراد أقــل مــن 15 ســنة 
ــل  ــن مجم ــام 2016 م ــف ع 39.2% يف منتص
الســكان؛ 39.4% ذكــور و39.0% إنــاث، يف 
املقابــل يشــكل الشــباب 15-29 ســنة %29.9، 
ــر %2.9  ــنة فأكث ــن 65 س ــار الس ــكل كب ويش
مــن مجمــل ســكان فلســطني يتوزعــون بواقــع 
وذلــك  للنســاء  و%56.5  للرجــال   %43.5

ــام 2016. ــف ع منتص

Palestinian society can be described 
as young with 39.2  percent of the 
population aged below 15 years in 
mid-2016: 39.4 percent males and 39.0 
percent females.  Youth aged 15-29 
years comprised 29.9  percent of the 
population while the elderly aged 65 
years and over comprised 2.9 percent 
of them 43.5 percent  males  and 56.5 
percent females.

Population in thousands     عدد السكان باأللف 
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شكل )2(: الهرم السكاني يف الضفة الغربية، تقديرات منتصف عام 2016
Figure (1): Population Pyramid, West Bank Midyear  Estimates 2016

Population in thousands     عدد السكان باأللف 
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شكل )3(: الهرم السكاني قطاع غزة، تقديرات منتصف عام 2016
Figure (3): Population pyramid, Gaza Strip Midyear Estimates 2016
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شكل )4(: توقع البقاء عى قيد الحياة عند الوالدة  يف فلسطني حسب املنطقة 
والجنس، 2016 )معدالت(

Figure (4): Life Expectancy at Birth in State of Palestine by Region 
and Sex, 2016 (Average)

ــد  ــاة عن ــد الحي ــىل قي ــاء ع ــدل البق ــد مع يزي
ــوايل  ــام 2016 ح ــاث يف الع ــدى اإلن ــوالدة ل ال
ثالثــة ســنوات عنــه لــدى الذكــور، ويقــل هــذا 
املعــدل يف قطــاع غــزة عنــه يف الضفــة الغربيــة 

لســنة واحــدة.

The life expectancy rate is increased 
about three years for females compared 
with males in 2016, this was below the 
average in Gaza Strip than West Bank for 
one year.

 فلسطني
Palestine

 الضفة الغربية
West Bank

 قطاع غزة
Gaza Strip

ذكور 
Males

ذكور 
Males

ذكور 
Males

إناث 
Females

إناث 
Females

إناث 
Females

%72.1

%72.4

%71.5

%75.2

%75.5

%74.6
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شكل )5(: متوسط حجم األرسة يف فلسطني لسنوات مختارة
Figure (5): Average Household Size in Palestine for Selected Years 
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ــرداً  ــم األرسة إىل 5.2 ف ــط حج ــض متوس انخف
عــام 2015 مقارنــة مــع 6.1 فــرداً عــام 
ــاض  ــىل انخف ــل ع ــد يدل ــذي ق ــر ال 2000، األم
ــة  ــاء األرس النووي ــو بن ــه نح ــة والتوج الخصوب
عــىل حســاب األرس املمتــدة لتصبــح نســبة األرس 
النوويــة 85.7% يف العــام 2015، مقــــارنة بـ  

77.5% يف عــام 2000.

The average household size declined 
to 5.2 persons in 2015 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 85.7 percent in 2015 
compared to 77.5 percent in 2000.
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لــم  فلســطني  يف  اإلنــاث  مــن   %34.2
يتزوجــن أبــداً مقابــل 42.7% للذكــور، 
وهــذا قــد يشــري إىل أن الــزواج املبكــر لــدى 
اإلنــاث أعــىل منــه لــدى الذكــور أو قــد يعــود 
ــباب  ــزواج ألس ــن ال ــور ع ــزوف الذك إىل ع
ــاث  ــبة اإلن ــت نس ــا، وبلغ ــة وغريه اقتصادي
املطلقــات 1.6% مقابــل 0.5% للذكــور، أمــا 
ــد  ــالت فق ــل/ املنفص ــاث األرام ــبة اإلن نس
بلغــت 5.6% مقابــل %0.6، وهــذه األرقــام 
توضــح إمكانيــة زواج الذكــور املطلقــني 
ــذا  ــاث وه ــن اإلن ــىل م ــب أع ــل بنس واألرام
مرتبــط بالثقافــة الســائدة وعــادات املجتمــع. 

In Palestine, 34.2 percent of females were 
never married compared to 42.7 percent 
for males, that indicates the early marriage 
is higher for females or may be due to the 
reluctance of males for getting married due 
to economic and other reasons. Divorced 
females average was 1.6 percent compared 
to 0.5 percent for males,  while 5.6 percent 
of females are widowed compared to 
0.6 percent for males; this illustrates the 
gender gap for these indicators due to the 
culture and the Palestinian habits that allow 
divorced and widowed males to get married 
more than the females.

* Includes legally married                                                                          

جدول )2(: اإلناث والذكور )15 سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية واملنطقة، 
2015 )توزيع نسبي(

Table (2): Females and Males (15 Years and Above) by Marital 
Status and Region, 2015 (Percentage Distribution)

Region
& Sex

الحالة الزواجية
Marital Status

 املنطقة
والجنس

 املجموع
Total

 أرمل/
منفصل

Widowed/ 
Separated

مطلق
Divorced

متزوج
Married

لم يتزوج أبداَ *
Never 

Married*

Palestine 100 3.1 1.0 57.3 38.6 فلسطني

Males 100 0.6 0.5 56.3 42.7 ذكور

Females 100 5.6 1.6 58.6 34.2 إناث

West Bank 100 3.4 0.9 56.2 39.4 الضفة الغربية

Males 100 0.6 0.4 55.3 43.6 ذكور

Females 100 6.2 1.5 57.3 35.0 إناث

Gaza Strip 100 2.5 1.2 59.3 37.0 قطاع غزة

Males 100 0.4 0.5 58.0 41.1 ذكور

Females 100 4.6 1.8 60.9 32.7 إناث

* يشمل األفراد الذين عقدوا قرانهم ألول مرة ولم يتم الدخول  
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جدول )3(: األرس حسب جنس رب األرسة واملنطقة، 2014، 2015
)توزيع نسبي(

Table (3): Households by Sex of Household Head and Region,
2014, 2015 (Percentage Distribution)

Sex of 
household

head

Region                            املنطقة         
فلسطني

Palestine
جنس رب األرسة

قطاع غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank 

2015 2015

Males 91.4 87.8 89.1 ذكر

Females 8.6 12.2 10.9 أنثى

Total 100 100 100 املجموع

2014 2014

Males 92.3 89.9 90.8 ذكر

Females 7.7 10.1 9.2 أنثى

Total 100 100 100 املجموع

ارتفعــت نســبة األرس التــي ترأســها أنثــى يف 
فلســطني مــن 9.2% يف عــام 2014 إىل %10.9 
ــة  يف عــام 2015، وتزيــد النســبة يف الضفــة الغربي
عنهــا يف قطــاع غــزة حيــث بلغــت؛ 12.2% و%8.6 

ــام 2015. ــوايل ع ــىل الت ع

The percentage of female-headed 
households in Palestine increased 
from 9.2 percent in 2014 to 10.9 
percent in 2015.  The percentage is 
higher in the West Bank compared to 
Gaza Strip; 12.2 percent, 8.6 percent 
respectively in 2015.
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شكل )6(: معدالت معرفة القراءة والكتابة بني النساء والرجال )15 سنة فأكثر(
يف  فلسطني، 2004 - 2015

Figure (6): Literacy Rates Among Women and Men (15 Years and 
Above) in Palestine, 2004-2015

%98.5%94.9 %96.5%88.0

القــراءة  معرفــة  معــدالت  يف  الفجــوة 
ــال  ــاء والرج ــني النس ــت ب ــة تقلص والكتاب
ــة. ــرشة املاضي ــى ع ــوام اإلثن ــالل األع خ

The gap between men and women in the 
literacy rate has been decreased during 
the past 12 years.

20152015 20042004

WomenنساءMenرجـال
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ــاث  ــبة اإلن ــاع نس ــات إىل ارتف ــري البيان تش
ــىل  ــة فأع ــة ثانوي ــة التعليمي ــن الحال ضم
مقارنــة بالذكــور لتبلــغ 41.5% مقابــل 

37.5% عــىل التــوايل للعــام 2015.

The data showed that the percentage 
of females in secondary schools is high 
compared to the males 41.5 percent, 37.5 
percent respectively in 2015.

جدول )4(: األفراد )15 سنة فأكثر( يف فلسطني حسب الحالة التعليمية والجنس، 
2015 )توزيع نسبي(

Table (4): Persons (15 Years and above) in Palestine by Educational 
Attainment and Sex, 2015 (Percentage Distribution)

Educational 
Attainment and 

Year

Sex الجنس

الحالة التعليمية
 إناث

Females
ذكور

Males
 كال الجنسني
Both Sexes

Illiterate 5.1 1.5 3.3 أمي

Can Read and 
Write

5.8 5.9 5.9 يقرأ ويكتب

 Elementary 11.9 15.1 13.5 ابتدائي

 Preparatory 35.7 40.0 37.9 إعدادي

 Secondary 23.1 19.4 21.2 ثانوي

 Associate 
Diploma

5.1 5.4 5.2 دبلوم متوسط

Bachelor and 
above

13.3 12.7 13.0 بكالوريوس فأعىل

 Total 100 100 100 املجموع
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شكل )7(: معدل الترسب يف املرحلة األساسية والثانوية يف فلسطني،
 2015/2014

Figure (7): Drop-out Rates at Basic and Secondary Stages in 
Palestine, 2014/2015

أساسي 
Basic

ثانوي 
Secondary

كال الجنسين 
Both Sexes 

كال الجنسين 
Both Sexes 

ذكور 
Males

ذكور 
Males

إناث 
Females

إناث 
Females

1.3

2.0

1.5

2.1

1.1

1.8

معــدل التــرسب بــني الذكــور أعــىل ممــا هــو 
عليــه بــني اإلنــاث يف كال املرحلتــني األساســية 

ــة. والثانوي

Drop-out rates among males are higher 
than the rates among females at both 
basic and secondary stages.
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ــة  ــور يف املرحل ــد الذك ــاق عن ــدل االلتح مع
ــاث. ــد اإلن ــا عن ــل منه ــة أق الثانوي

The gross enrollment rate of males in 
secondary stage is less than that of the 
females.

شكل )8(: معدالت االلتحاق اإلجمالية حسب املرحلة والجنس لألعوام الدراسية 
) 2016/2015 - 2010/2009(

Figure (8): Gross Enrollment Rates by Stage and Sex for the 
Scholastic Years, (2009/2010 – 2015/2016)

2016/20152010/2009

%96.3%93.3

ذكور فلسطين في المرحلة األساسية
Males Palestine on Basik Stage

2016/20152010/2009

%78.6 %58.7%90.0 %72.9

إناث فلسطين في المرحلة األساسية
Females Palestine on Basik Stage

2016/20152010/2009

%98.6%95.5

ذكور فلسطين في المرحلة الثانوية
Males Palestine on Secondary Stage

إناث فلسطين في المرحلة الثانوية
Females Palestine on Secondary Stage

2016/20152010/2009
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جدول )5(: الطلبة يف املرحلة الثانوية يف فلســطني حسب التخصص والجنس،
2016/2015 )توزيع نسبي(

Table (5): Students at Secondary Stage in Palestine by sex and 
Specialization, 2015/ 2016 (Percentage Distribution)

Specialization  إناث
Females

ذكور
Males

 كال الجنسني
Both Sexes التخصص

Human Sciences 67.0 60.0 64.1 علوم إنسانية

Scientific 25.0 27.4 26.0 علمي

Commercial 4.2 5.2 4.6 تجاري

Shar’ia 2.9 2.8 2.8 رشعي

Industrial 0.3 3.8 1.8 صناعي

Hoteling 0.0 0.2 0.1 فندقي

Home Economics 0.3 0.0 0.1 اقتصاد منزيل

Agricultural 0.0 0.3 0.2 زراعي

Others 0.3 0.3 0.3 أخرى

Total 100 100 املجموع 100

مــا زال طلبــة املرحلــة الثانويــة )الذكــور 
ــة  ــات العلمي ــون إىل التخصص ــاث( يتجه واإلن
والعلــوم اإلنســانية بشــكل كبــري مقارنــة 
بالتخصصــات املهنيــة األخــرى، ومــن املالحــظ 
أن اإلنــاث يتجهــن إىل دراســة العلــوم اإلنســانية 

ــور.  ــن الذك ــر م أكث

Students (males and females) at 
secondary stage still prefer to 
enroll in humanities and scientific 
specializations compared to the 
other professional specializations and 
female students enroll in humanities 
more than males.



31

2016 المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات

جدول )6(: املعلمون يف املدارس الحكومية يف فلسطني، حسب الجنس ألعوام دراسية 
مختارة

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

مــن املالحــظ أن النســب لإلنــاث آخــذة باالرتفــاع 
الــدرايس  العــام  يف   %57.2 وصلــت  أن  إىل 

.2016/2015

* تمثل بيانات الضفة الغربية فقط.

The percent of females is increasing, 
where it reached 57.2 percent in  the 
scholastic year 2015/2016.

* West Bank data only. Represents

Scholastic 
Years

 إناث
Females

ذكور
Males

 كال الجنسني
Both Sexes العام الدرايس

2000/2001 11,213 11,740 22,953 2001/2000

2001/2002 11,798 11,791 23,589 2002/2001

2002/2003 12,826 12,257 25,083 2003/2002

2003/2004 13,778 12,599 26,377 2004/2003

2004/2005 14,450 13,077 27,527 2005/2004

2005/2006 15,275 13,743 29,018 2006/2005

2006/2007 15,857 14,217 30,074 2007/2006

2007/2008 16,085 14,479 30,564 2008/2007

2008/2009* 11,969 9,891 21,860 *2009/2008

2009/2010* 12,731 10,221 22,952  *2010/2009

2010/2011 18,298 14,971 33,269 2011/2010

2011/2012 20,332 16,221 36,553 2012/2011

2012/2013 20,432 16,331 36,763 2013/2012

2013/2014 21,107 16,628 37,735 2014/2013

2014/2015 21,028 16,051 37,079 2015/2014

2015/2016 21,680 16,224 37,904 2016/2015
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جدول )7(: الطلبة لكل معلم يف فلسطني حسب الجهة املرشفة، ألعوام دراسية مختارة
Table (7): Students Per Teacher in Palestine by Supervising Authority 

and Selected Scholastic Years

Scholastic
 Year

Schools                       مدارس  رياض أطفال
 خاصة

Private 
kindergartens

العام
خاصةالدرايس 

Private
وكالة

UNRWA
حكومة

Government

2000/2001 17.3 37.9 26.8 25.2 2001/2000

2001/2002 16.8 36.9 27.5 26.1 2002/2001

2002/2003 16.6 35.9 27.2 26.3 2003/2002

2003/2004 16.9 34.4 26.8 26.3 2004/2003

2004/2005 16.7 33.4 26.5 25.6 2005/2004

2005/2006 16.8 31.5 25.8 26.0 2006/2005

2006/2007 17.5 31.3 25.3 25.1 2007/2006

2007/2008 17.3 29.8 25.1 25.7 2008/2007

2008/2009* 17.7 27.2 24.3 25.1 *2009/2008

2009/2010* 16.9 26.7 23.2 25.0  *2010/2009

2010/2011 16.7 29.0 23.0 ..  2011/2010

2011/2012 16.5 27.3 20.8 .. 2012/2011

2012/2013 16.3 28.0 20.7 .. 2013/2012

2013/2014 16.5 28.8 20.3 .. 2014/2013

2014/2015 16.4 28.8 20.9 23.4 2015/2014

2015/2016 16.2 29.2 20.6 23.2 2016/2015

تشــكل املــدارس الخاصــة أقــل معــدل 
لعــدد الطلبــة لــكل معلــم، باملقابــل نجــد أن 

ــدل. ــىل مع ــل أع ــة تحت ــدارس الوكال م

* تمثل بيانات الضفة الغربية فقط.                                                                      
 .. البيانات غير متوفرة 

The number of students per teacher was 
the lowest in private schools while the 
highest ratio was in UNRWA schools.

* Represents West Bank data only. 
 .. Data is not available
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 جدول )8(: الطلبة يف التعليم العايل يف فلسطني، حسب الجنس ألعوام أكاديمية
مختارة

Table (8): Students at Higher Education in Palestin, by Sex for 
Selected Scholastic Years

* بيانات الجامعات تشمل طلبة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات التقليدية والتعليم المفتوح والكليات الجامعية.  
* Universities data include students of intermediate diploma, bachelor and higher education in traditional universities, open 
education and university colleges.

حيث أقل من 1 لصالح الذكور وأكثر من 1 لصالح اإلناث أما القيمة 1 فتعني عدم وجود فجوة.
When the value is less than 1, it would be in favor to males, and when it is more than 1, it would be in favor 
to females. If  the value is 1, then it means there is no gap.

فجوة الجنس في الجامعات أصبحت تميل لصالح اإلناث، حيث بلغت 1.57 في العام الدراسي 2016/2015؛ بينما كانت 0.88
في العام الدراسي 2001/2000.

The gender parity index is in favor of females; 1.57 in the scholastic year 2015/2016 compared to 0.88
in the scholastic year 2000/2001.

عــدد اإلنــاث الملتحقــات  **فجــوة الجنــس =
عــدد الذكــور الملتحقيــن

No. of enrolled females
**GPI = 

No. of enrolled males

(In thousands)

Scholastic 
Year

Community
Colleges

كليات املجتمع *Universities     الجامعات*
 العام

 فجوة**الدرايس
 الجنس
**GPI

 إناث
Females

ذكور
Males

 كال
 الجنسني
Both 

Sexes

 فجوة**
 الجنس
**GPI

 إناث
Females

ذكور
Males

 كال
 الجنسني
Both 

Sexes
00/01 1.32 2.9 2.2 5.1 0.88 35.4 40.3 75.7 01/00
01/02 1.25 3.0 2.4 5.4 0.90 39.6 43.9 83.5 02/01
02/03 1.00 3.0 3.0 6.0 0.97 48.5 50.0 98.5 03/02
03/04 0.91 4.1 4.5 8.6 0.98 56.3 57.2 113.5 04/03
04/05 0.78 4.0 5.1 9.1 1.10 67.7 61.5 129.2 05/04
05/06 0.75 4.8 6.4 11.2 1.15 74.5 64.8 139.3 06/05
06/07 0.78 5.0 6.4 11.4 1.19 86.1 72.1 158.2 07/06
07/08 0.60 4.9 8.2 13.1 1.23 92.8 75.3 168.1 08/07
09/10 0.68 4.7 6.9 11.6 1.34 106.0 79.1 185.0 09/08
10/11 0.68 5.1 7.5 12.6 1.38 116.9 84.5 201.4 10/09
11/12 0.75 5.2 6.9 12.1 1.41 119.9 85.2 205.1 11/10
12/13 0.92 5.9 6.4 12.3 1.48 120.3 81.1 201.4 12/11
13/14 0.95 5.4 5.7 11.1 1.53 123.0 80.4 203.4 13/12
14/15 0.92 5.9 6.4 12.3 1.56 127.5 81.6 209.1 14/13
15/16 1.09 5.9 5.4 11.3 1.57 124.9 79.8 204.7 16/15

)باأللف(
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شكل )9(: رعاية األمومة والصحة اإلنجابية يف فلسطني، 2014 )نسبة مئوية(
Figure (9): Continuum of Reproductive and Maternal Health in 

Palestine, 2014 (Percent)
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شكل )10(: الوالدات القيرصية حسب خصائص مختارة، 2014 )نسبة مئوية(
Figure (10): C-section Deliveries by Selected Background 

Characteristics, 2014 (Percent)
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شكل )11(: نسبة النساء )20-24 سنة( اللواتي أنجبن مولوداً قبل بلوغهن 18 
سنة حسب خصائص مختارة، 2014 )نسبة مئوية(

Figure (11): Percentage of Women (20-24 Years) Who Have Had 
Alive Birth Before Age 18 by Selected Background Characteristics,

2014 (Percent)
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22.0% مــن النســاء املتزوجــات يف العمــر 20 - 24 
ــن 18  ــن س ــل بلوغه ــال قب ــن طف ــنة أنجب س
ــات  ــود تباين ــات إىل وج ــر البيان ــنة، وتظه س
ــم األم  ــة وتعلي ــا للمنطق ــبة وفق ــذه النس يف ه
ــبة يف  ــذه النس ــع ه ــروة، إذ ترتف ــؤرش الث وم
قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة )%25.1 
و 19.6% عــىل التــوايل(.  وترتفــع هــذه النســبة 
ــالت  ــاء الحاص ــني النس ــرات ب ــالث م ــر بث أكث
عــىل تعليــم أســايس مقارنــة بأولئــك الحاصــالت 
عــىل تعليــم عــايل، وترتفــع أيضــا بــني النســاء 

ــرية. ــن يف أرس فق ــي يعش اللوات

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. 
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شكل )12(: النساء والرجال األطباء البرشيون حسب املنطقة، 2015
)توزيع نسبي(

Figure (12): Women and Men Physicians by Region, 2015 
(Percentage Distribution)

16.3% مــن األطبــاء البرشيــني املســجلني يف 
نقابــة األطبــاء يف فلســطني هــن مــن النســاء، 
ــد  ــة مــع 83.7% مــن الرجــال.  وتزي مقارن
الضفــة  يف  البرشيــات  الطبيبــات  نســبة 
 %20.3 الغربيــة عنهــا يف قطــاع غــزة؛ 

ــوايل. ــىل الت و12.4% ع

16.3 percent of registered physicians in the 
Palestinian Medical Association are women 
compared to 83.7 percent for men. The 
percentage of registered women physicians 
is higher in the West Bank compared to 
Gaza Strip; 20.3 percent and 12.4 percent 
respectively.

%20.3

%12.4

%79.7

%87.6

Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%16.3%83.7

Palestine فلسطين
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شكل )13(: النساء والرجال أطباء األسنان حسب املنطقة، 2015
)توزيع نسبي(

Figure (13): Women and Men Dentists by Region, 2015
(Percentage Distribution)

مــا يقــارب ثلــث أطبــاء األســنان املســجلني يف 
ــن  ــن م ــطينية ه ــنان الفلس ــب األس ــة ط نقاب
النســاء مقارنة بـــحوايل 66.0% مــن الرجال.

About one third of registered dentists in 
the Palestinian Dental Association are 
women compared to 66.0 percent for 
men.

%35.5

%30.3

%64.5

%69.7

Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%34.0%66.0

Palestine فلسطين
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شكل )14(: النساء والرجال املمرضون حسب املنطقة، 2015 )توزيع نسبي(
Figure (14): Women and Men Nurses by Region, 2015

(Percentage Distribution)

49.1% مــن املمرضــني املســجلني يف نقابــة 
التمريــض الفلســطينية هــن مــن النســاء مقابــل 
50.9% مــن الرجــال.  وتزيــد نســبة املمرضــات 
 %59.3 غــزة؛  قطــاع  يف  عنهــا  الضفــة  يف 

ــوايل. ــىل الت و40.9% ع

49.1 percent of the registered nurses in 
the Palestinian Nursing Association are 
women compared to 50.9 percent for 
men.  The percentage of women nurses 
is higher in the West Bank compared 
to Gaza Strip; 59.3 percent and 40.9 
percent respectively.

%59.3

%40.9

%40.7

%59.1

Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%49.1%50.9

Palestine فلسطين
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شكل )15(: النساء والرجال الصيادلة حسب املنطقة، 2015 )توزيع نسبي(
Figure (15): Women and Men Pharmacists by Region, 2015 

(Percentage Distribution)

ــة  ــجلني يف نقاب ــة املس ــن الصيادل 58.1% م
ــاء،  ــن النس ــن م ــطني ه ــة يف فلس الصيادل
ــد  ــال، وتزي ــن الرج ــة بـــ 41.9% م مقارن
نســبة الصيدالنيــات يف الضفــة الغربيــة 
عنهــا يف قطــاع غــزة؛ 59.0% و %56.9 

ــوايل. ــىل الت ع

58.1 percent of the registered pharmacists 
in the Palestinian Pharmaceutical 
Association were women compared to 
41.9 percent for men. The percentage 
of women pharmacists is higher in the 
West Bank compared to Gaza Strip; 59.0 
percent and 56.9 percent respectively.

%59.0

%56.9

%41.0

%43.1

Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%58.1%41.9

Palestine فلسطين
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شكل )16(: النساء والرجال املشاركون يف القوى العاملة )15 سنة فأكثر(
يف فلسطني، 2001 - 2015 )نسبة مئوية(

Figure (16): Women and Men Participated in Labour Force (15 Years 
and Above) in Palestine, 2001- 2015 (Percent)

بالرغــم مــن ارتفــاع نســبة مشــاركة النســاء 
ــوة  ــت الفج ــه ال زال ــة، إال أن ــوى العامل يف الق
كبــرية حيــث مشــاركة الرجــال تزيــد حــوايل 
4 أضعــاف عــن مشــاركة النســاء خــالل عــام 

.2015

Despite the high rate of participation of 
women in the labour force; still,  the gap 
remains large since men participation was 
4 times more than women participation 
during 2015.

%71.9%19.1 %66.8%10.3

2001 2001 20152015

WomenنساءMenرجـال
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جدول )9(: النساء والرجال )15 سنة فأكثر( العاملني يف القطاع غري املنظم1 يف 
فلسطني، حسب الجنس واملنطقة، 2015 )نسبة مئوية(

Table (9): Women and Men (15 Years and Above) Employed in 
Informal Sector1 in Palestine by Sex and Region, 2015 (Percent)

Region
Sex  الجنس

املنطقة
 نساء

Women
رجال
Men

 كال الجنسني
Both Sexes

Palestine 23.2 33.5 31.7 فلسطني

West Bank 25.9 34.3 32.8 الضفة الغربية

Gaza Strip 15.0 31.6 29.1 قطاع غزة

تشــري البيانــات إىل ارتفــاع نســبة الذكــور 
العاملــني يف القطــاع غــري املنظــم مقارنــة 
باإلنــاث لتبلــغ )33.5%، 23.2%( عــىل التــوايل، 
بينمــا تزيــد نســبة اإلنــاث العامــالت يف القطــاع 
غــري املنظــم يف الضفــة الغربيــة عنهــا يف قطــاع 
ــوايل.  ــىل الت ــغ )25.9%، 15.0%( ع ــزة لتبل غ

1- القطاع غير المنظم يشمل المشاريع التالية:
المشاريع األسرية غير التضامنية: يتألف من جميع المشاريع األسرية الفردية والتي تنتج منتج واحد على األقل للسوق 	 

وغير مسجلة في الضريبة.
المشاريع األسرية )ليس منشأة أو مؤسسة(: هو مشروع مملوك من أحد أفراد األسرة مقيم في األراضي الفلسطينية 	 

وال يحمل أي صفة من صفات المنشأة أو المؤسسة.
العاملون المستخدمون بأجر في منشأة/ مشروع غير مسجل في الضريبة.	 

Data shows that male workers ratio in 
the informal sector is higher compared 
to females (33.5 percent, 23.2 percent 
respectively), while the percentage of 
female workers in the informal sector 
was higher in the West Bank compared 
with Gaza Strip (25.9 percent, 15.0 
percent respectively).

1- Informal sector comprise the following projects: 
• HUEM: for the present survey, informal sector in Palestine was defined as all HUEMs without 

registration in the tax  registration.
• Establishment: An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is 

produced (with the possibility of having secondary activities), either inside or outside building.
• Household Project (Non-establishment enterprise): An enterprise owned by a resident of Palestinian 

Territory and do not qualify as an ‘establishment’ is defined as a “household project”.

2016 المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات
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شكل )17(: النساء والرجال املشاركون يف القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب عدد 
السنوات الدراسية يف فلسطني، 2015 )نسبة مئوية(

Figure (17): Women and Men Participated in Labour Force (15 Years 
and Above) by Years of Schooling in Palestine, 2015 (Percent)

تعتــر نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة بــني 
فئــة الحاصلــني عــىل 13 ســنة دراســية فأكثــر 

هــي األعــىل لــكل مــن الرجــال والنســاء.

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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شكل )18(: النساء والرجال العاملون )15 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي 
يف فلسطني، 2015 )توزيع نسبي(

Figure (18): Women and Men Employed (15 Years and Above)
by Economic Activity in Palestine, 2015 (Percentage Distribution)

مــا زال قطاعــي الخدمــات 62.9% والزراعة 
13.1% املشــغل الرئيــي للنســاء العامالت.

62.9 percent are services and 13.1 
percent are agricultural activities, which 
were considered the main operating 
sectors for employed women.

%1.1%6.8

النقل والمواصالت واالتصاالت   
Tranport - storage

%62.9%30.9
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البناء والتشييد   
Construction
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%11.0%13.4
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شكل )19(: النساء والرجال العاملون )15 سنة فأكثر( حسب املهنة يف فلسطني، 
2015 )توزيع نسبي(

Figure (19): Women and Men Employed (15 Years and Above)
by Occupation in Palestine, 2015 (Percentage Distribution)

املهــن التــي تمارســها النســاء ال زالــت تنحــرص 
ــاء  ــف النس ــوايل نص ــة، ح ــن التقليدي يف امله
يعملــن كفنيــات ومتخصصــات وحــوايل ُعــرش 

ــة. ــن الزراعي ــن يف امله ــاء يعمل النس

Women still work mainly in traditional 
occupations. About half of women 
worked as technicians and specialists 
and about one tenth of women worked 
in agriculture.

%5.7%19.8
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and Mangers
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شكل )20(: النساء والرجال العاملون )15 سنة فأكثر( حسب الحالة العملية
يف فلسطني، 2015 )توزيع نسبي(

Figure (20): Women and Men Employed (15 Years and Above) by 
Employment Status in Palestine, 2015 (Percentage Distribution)

ــتخدمات  ــالت مس ــاء العام ــن النس 66.8% م
بأجــر، مقابــل 69.1% مــن الرجــال، يف حــني 
ــال؛ %2.1  ــات األعم ــبة صاحب ــض نس تنخف

مقارنــة بـــ 7.1% للرجــال.

66.8 percent of employed women were 
in wage employment compared to 69.1 
percent of men. The percentage of 
employer women was lower than that 
for men: 2.1 percent and 7.1 percent 
respectively.

%14.0%19.1

يعمل لحسابه
Self Employee

%17.1%4.7

عضو أسرة بدون أجر
Unpaid Family Member

%2.1%7.1

صاحب عمل
Employer

%66.8%69.1

مستخدم بأجر
Wage Employee

2016 المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات



50

شكل )21(: معدل البطالة بني النساء والرجال املشاركني يف القوى العاملة
)15 سنة فأكثر( يف فلسطني، 2015-2001

Figure (21): Unemployment Rate for Women and Men who Participated in 
the Labour Force (15 Years and Above) in Palestine, 2001-2015

ــاء  ــني النس ــة ب ــدالت البطال ــوة يف مع الفج
ــاع. ــال يف اتس والرج

The gap in unemployment rates among 
women and men is increasing.

%22.5%39.2 %27.1%13.8

2001 2001 20152015

WomenنساءMenرجـال
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شكل )22(: معدل البطالة بني النساء والرجال املشاركني يف القوى العاملة
)15 ســنة فأكثر( حســب عدد السنوات الدراســية يف فلسطني، 2015
Figure (22): Unemployment Rate for Women and Men who 
Participated in the Labour Force (15 Years and Above) by

Years of Schooling in Palestine, 2015

ــي  ــاء اللوات ــني النس ــة ب ــدل البطال ــغ مع بل
ــن  ــر 48.0% م ــية فأكث ــنة دراس ــني 13 س أنه
ــة  ــوى العامل ــاركات يف الق ــاء املش ــني النس ب
ــس  ــال يف نف ــني الرج ــة بـــ 18.6% ب مقارن

ــة. الفئ

The unemployment rate among women 
with 13 years of education or more was 
48.0 percent of women labour force 
participants compared with 18.6 percent 
of men in the same group.

%24.1 %17.0

عدد سنوات الدراسة
Years of schooling

(7-9)

%21.0 %6.5

عدد سنوات الدراسة
Years of schooling

(0)

%27.1 %9.7

عدد سنوات الدراسة
Years of schooling

(1-6)

%18.6 %48.0

عدد سنوات الدراسة
Years of schooling

(13+)

%23.2 %25.1

عدد سنوات الدراسة
Years of schooling

(10-12)
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ــوم الرتبويــة وإعــداد معلمــني هــو  العل
ــبة  ــه نس ــع في ــص ترتف ــر تخص أكث
ــغ  ــور لتبل ــاث والذك ــني اإلن ــة ب البطال
)54.1%، و 21.3%( عــىل التــوايل، يليه 
ــغ  ــالم لتبل ــة واإلع ــص الصحاف تخص

)76.9%، و 29.8%( عــىل التــوايل.

Education Science and Teaching skills 
specialization got the highest unemployment 
rate among males and females (54.1 
percent, 21.3 percent) respectively, followed 
by the Mass Media and Information 
specializations with (76.9 percent, 29.8 
percent) respectively.

جدول )10(: البطالة بني الخريجني الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعى 
يف فلسطني حسب التخصص والجنس، 2015 )معدالت(

Table (10): Unemployment for Graduates who Hold Associate Diploma 
Certificate and Above Participated in the Labour Force in Palestine by 

Specialization and Sex, 2015 (Average)

Specialization
Sex الجنس

التخصص
 إناث

Females
ذكور

Males
 كال الجنسني

Both Sexes

Education Science and 
Teaching skills 

54.1 21.3 45.2 علوم تربوية وإعداد معلمني

 Humanities 46.8 18.0 35.0 علوم  إنسانية

 Social and Behavioral 
Science 58.2 16.5 36.4

 العلوم االجتماعية
والسلوكية

 Mass media and 
Information 

76.9 29.8 39.4 الصحافة واإلعالم

 Business and 
Administration 

51.8 20.1 30.5 األعمال التجارية واإلدارية

 Law 34.6 15.7 18.2 القانون

 Natural Sciences 40.3 17.5 30.9 العلوم الطبيعية

 Mathematics and 
Statistics 

47.6 15.3 34.0 الرياضيات واإلحصاء

 Computer 40.5 20.8 27.9 الحاسوب

 Engineering 
Occupations 

49.5 19.7 25.0 الهندسة واملهن الهندسية

 Architectural and 
Construction science 

52.7 19.0 23.7 العلوم املعمارية والبناء

 Health 32.3 16.2 22.4 الصحة

 Personal Services 26.2 15.4 19.0 الخدمات الشخصية

Other Specializations 47.7 13.5 27.9 باقي التخصصات

Total 49.1 18.8 32.0 املجموع
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جدول )11(: النساء العامالت يف القطاع الزراعي من مجموع العاملني يف القطاع 
الزراعي حسب املنطقة، 2000-2015 )نسبة مئوية(

Table (11): Employed Women in the Agricultural Sector from Total 
Employed in Agricultural Sector by Region, 2000 – 2015 (Percent)

Year

Region املنطقة

 قطاع غزةالسنة
Gaza Strip

 الضفة الغربية
West Bank

 فلسطني
Palestine

2000 40.6 37.3 38.5 2000

2001 23.0 36.7 33.3 2001

2002 21.2 37.5 32.5 2002

2003 30.8 39.4 36.5 2003

2004 32.2 39.6 37.9 2004

2005 23.3 40.6 36.6 2005

2006 21.2 41.9 38.3 2006

2007 42.9 44.5 44.1 2007

2008 33.1 40.1 38.7 2008

2009 12.4 34.7 31.5 2009

2010 4.6 36.2 30.8 2010

2011 15.5 37.5 32.3 2011

2012 27.4 37.9 35.6 2012

2013 30.0 33.8 32.9 2013

2014 46.1 32.3 35.4 2014

2015 17.9 27.8 25.6 2015

تشــكل النســاء العامــالت يف القطــاع 
الزراعــي مــا نســبته )25.6%( أي حــوايل 
ــام  ــاع للع ــذا القط ــني يف ه ــع العامل رب

.2015

Employed women in the agricultural sector 
represents (25.6 percent) which is about 
one forth of the employed persons in 2015.
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جدول )12(: النساء والرجال العاملون )15 سنة فأكثر( حسب القطاع واملنطقة، 
2015 )توزيع نسبي(

Table (12): Employed Women and Men (15 Years and Above)
by Sector and Region, 2015 (Percentage Distribution)

Sector

 قطاع غزة
Gaza Strip

 الضفة الغربية
West Bank

 فلسطني
Palestine

القطاع
رجال
Men

 نساء
Women

رجال
Men

 نساء
Women

رجال
Men

 نساء
Women

Public 37.6 32.5 14.2 24.6 21.1 26.6 القطاع العام

Private 62.4 67.5 66.0 74.5 64.9 72.7 القطاع الخاص

Israel and 
Settlments 0.0 0.0 19.8 0.9 14.0 0.7

 ارسائيل
واملستوطنات

Total 100 100 100 100 100 100 املجموع

بلغــت نســبة النســاء العامــالت يف القطــاع 
الحكومــي 26.6% مــن مجمــوع النســاء 
يعملــن   %72.7 مقابــل   العامــالت 
بلغــت  حــني  يف  الخــاص  القطــاع  يف 
نســبة النســاء العامــالت يف ارسائيــل 

.%0.7 واملســتوطنات 

The percentage of employed women in 
the public sector was 26.6 percent from 
the total of employed women, against 72.7 
percent for employed women in the private 
sector, while the percentage of employed 
women  in Israel and Settlements reached 
0.7 percent.
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جدول )13(: النساء والرجال العاملون يف القطاع العام* يف فلسطني حسب املسمى 
الوظيفي، 2015 

Table (13): Women and Men Employees in the Public Sector* in 
Palestine by Job Title, 2015

Job Title

   Palestine فلسطني

 إناثاملسمى الوظيفي
Females

ذكور
Males

 كال الجنسني
Both Sexes

Deputy Minister (A1) 6 31 37 )A1(  وكيل وزارة

Undersecretary Assistant 
(A2) 2 68 70 )A2( وكيل مساعد

General Director (A3) 11 72 83 )A3( مدير عام

General Director (A4) 77 551 628 )A4(  مدير عام

Director (Grade C to A) 1,492 4,940 6,432  )A إىل C مدير )الدرجة من

Employee (Grade 1 to 10) 36,658 45,544 82,202 موظف )الدرجة من1إىل 10(

Unknown 608 1,222 1,830 غري محدد

Total 38,584 52,428 91,282 املجموع

ــي  ــاع الحكوم ــالت يف القط ــاء العام ــكل النس تش
ــر  ــة مدي ــن درج ــط م ــوايل 11.7% فق ــي( ح )املدن
ــني،  ــدراء العامي ــوع  امل ــن مجم ــىل م ــام  A4 فأع ع

ــة. ــس الدرج ــال لنف ــن الرج ــل 88.3% م مقاب

* يشمل الموظفين المدنيين فقط  حسب ديوان الموظفين العام البيانات حتى تاريخ 2016/3/7  

Women comprised 11.7 percent 
of public sector employees as 
General Director (grade A4 and 
above) compared to 88.3 percent 
for men at the same grade.

* Includes civil employees only according to General Personnel Council until 7/3/2016 
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ــاع  ــني يف القط ــني املدني ــن املوظف 42.6% م
ــة بـــ  ــاء، مقارن ــن نس ــطني ه ــام يف فلس الع

ــال. ــن الرج 57.4% م

* البيانات من ديوان الموظفين العام                                         

42.6 percent of civil public sector workers 
are women in Palestine compared with 
57.4 percent for men.

* The Data is from General Personnel Council   

شكل )23(: النساء والرجال العاملون يف القطاع العام* املدني حسب املنطقة،
2015 )توزيع نسبي(

Figure (23): Women and Men Employed in Civil Public Sector*
by Region, 2015 (Percentage Distribution)

%47.6

%31.0

%52.4

%69.0
Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%42.6%57.4

Palestine فلسطين
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شكل )24(: النساء والرجال السفراء يف دولة فلسطني، 2015 )توزيع نسبي(
Figure (24): Women and Men Ambassadors in the State

of Palestine, 2015 (Percentage Distribution)

 نساء
Women
%5.8

 رجال
Men

%94.2

حــوايل 6% فقــط مــن ســفراء دولــة فلســطني 
يف الخــارج مــن النســاء.

About 6 percent of the ambassadors of 
the state of Palestine are women.
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شــكل )25(: أعضاء مجالس الطلبة يف الضفة الغربية حســب الجنس،2015
)توزيع نسبي(

Figure (25): Members of Students Councils in West Bank  by Sex, 
2015 (Percentage Distribution)

 إناث
Females
%23.2

 ذكور
Males
%76.8

ــة  ــس الطلب ــاء مجال ــن أعض ــوايل 23.2% م ح
ــاث  ــن اإلن ــم م ــة ه ــة الغربي ــات الضف يف جامع
مقابــل 76.8% مــن الذكــور وال يوجــد مجالــس 
للطلبــة يف جامعــات قطــاع غــزة باســتثناء 

ــالمية. ــة اإلس الجامع

في قطاع غزة ال يوجد مجالس للطلبة في الجامعات باستثناء الجامعة اإلسالمية يوجد مجلسين أحدهما للذكور يتشكل من 11 عضو ذكر   	 
     وآخر لإلناث يتكون من 11 أنثى. 

About 23.2 percent of the Members of 
Students Councils in West Bank are 
females compared with 76.8 percent 
are males and in Gaza strip there is 
no students councils in universities 
except for the Islamic University.

	 In the Gaza Strip there is no students councils in universities, except for the Islamic University there is two councils 
one for males and the second for females.
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شكل )26(: النساء والرجال املحامني حسب املنطقة، 2015 )توزيع نسبي(
Figure (26): Women and Men Lawyers by Region, 2015

(Percentage Distribution)

22.5% مــن املحامــني املزاولــني للمهنــة هــن مــن 
النســاء.  وتزيــد الفجــوة يف املحاميــات بــني الضفــة 
ــت 25.4% يف  ــث بلغ ــزة؛ حي ــاع غ ــة وقط الغربي
ــة وحــوايل 12.5% يف قطــاع غــزة. الضفــة الغربي

Females represent 22.5 percent of 
registered Lawyers. This  percentage 
is higher in the West Bank than Gaza 
Strip (25.4 percent and 12.5 percent) 
respectively.

%25.4

%12.5

%74.6

%87.5
Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%22.5%77.5

Palestine فلسطين



61

شكل )27(: النساء والرجال يف القضاء حسب املنطقة، 2015 )توزيع نسبي(
Figure (27): Women and Men Judges by Region, 2015

(Percentage Distribution)

17.2% مــن القضــاة هــن مــن النســاء.  
ــة  ــني الضف ــات ب ــوة يف القاضي ــد الفج وتزي
الغربيــة وقطــاع غــزة؛ حيــث بلغــت %18.6 
يف الضفــة الغربيــة وحــوايل 10.5% يف قطــاع 

غــزة.

Females make up 17.2 percent of 
judges. This  percentage is higher in the 
West Bank than Gaza Strip (18.6 percent 
and 10.5 percent) respectively.

%18.6

%10.5

%81.4

%89.5

Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%17.2%82.8

Palestine فلسطين
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جدول )14(: النساء والرجال العاملون )15 سنة فأكثر( واملنتسبني للنقابات 
2015 )توزيع نســبي( العماليــة/ املهنيــة حســب املنطقة، 

Table (14): Employed Women and Men (15 Years and Above) who 
are Affiliated to Workers/Vocational Unions by Region,

2015  (Percentage Distribution)

Affiliation 
to Workers 
/Vocational 

Unions 

Region  املنطقة
 النتساب للنقابات
 قطاع غزة العمالية/ املهنية

Gaza Strip
الضفة الغربية

West Bank
 فلسطني

Palestine

Sex الجنس

Males 84.6 73.9 80.2 ذكور

Females 15.4 26.1 19.8 إناث

Total 100 100 100 املجموع

ــبات  ــاث )19.8%( منتس ــس اإلن ــوايل خم ح
للنقابــات العماليــة/ املهنيــة مقابــل %80.2 
مــن الذكــور يف فلســطني، وتزيــد نســبة 
ــاع  ــا يف قط ــة عنه ــة الغربي ــاث يف الضف اإلن
غــزة لتبلــغ )26.1%، 15.4%( عــىل التــوايل.

About one fifth of females 19.8 percent 
were affiliated to workers/ vocational 
unions compared with 80.2 percent for 
males in Palestine, the percentage is 
higher for females in the West Bank than 
Gaza Strip 26.1 percent, 15.4 percent  
respectively.
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شــكل )28(: النســاء والرجال أعضاء النيابة العامة حسب املنطقة، 2015 )توزيع نسبي(
Figure (28): Women and Men Who are Public Prosecution Staff by Region,

2015 (Percentage Distribution)

16.7% مــن أعضــاء النيابــة العامة يف فلســطني 
هــن مــن النســاء  مقابــل 83.3% مــن الرجــال، 
وتزيــد نســبة النســاء أعضــاء النيابــة العامــة يف 
ــبة  ــزة بنس ــاع غ ــا يف قط ــة عنه ــة الغربي الضف
ــىل  ــغ )17.0%، و 15.9%( ع ــدا لتبل ــة ج قليل

التــوايل.

16.7 percent of public prosecution 
staff were women compared with 
83.3 percent for men in Palestine. 
The percentage of public prosecution 
women staff is slightly higher in West 
Bank compared with Gaza Strip (17.0 
percent and 15.9 percent respectively).

%17.0

%15.9

%83. 0

%84.1

Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%16.7%83.3

Palestine فلسطين
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شكل )29(: النساء والرجال املهندسون حسب املنطقة،2015 )توزيع نسبي(
Figure (29): Women and Men Engineers by Region, 2015 

(Percentage Distribution)

21.1% مــن املهندســني املســجلني يف نقابــة 
ــاء،  ــن النس ــن م ــطني ه ــني يف فلس املهندس
مقارنــة بمــا نســبته 78.9% مــن الرجــال.

21.1 percent of registered engineers in 
Palestinian Engineering Association are 
women compared to 78.9 percent for men.

%23.2

%17.3

%76.8

%82.7

Gaza Strip قطاع غزة

west Bank الضفة الغربية

%21.1%78.9

Palestine فلسطين



65

2015 شــكل )30(: النســاء والرجال الصحفيون ورؤســاء التحرير حسب املنطقة،
)توزيع نسبي(

Figure (30): Women and Men Journalists and Editor in Chief by Region,  
2015 (Percentage Distribution)

الضفــة  يف  الصحفيــات  مــن   %26.8
الغربيــة هــن مــن النســاء مقابــل %21.7 
يف قطــاع غــزة، يف حــني نجــد أن %13.0 
ــاء  ــن النس ــن م ــر ه ــاء التحري ــن رؤس م
ــرأة يف  ــل وال ام ــة مقاب ــة الغربي يف الضف

ــزة. ــاع غ قط

26.8 percent of journalists were women 
in West Bank compared to 21.7 percent 
for men in Gaza Strip, while 13.0 percent 
of editors were women in the West Bank 
while there was no women editors in the 
Gaza Strip.

West Bankالضفة الغربية

Gaza Stripقطاع غزة

%73.2%87.0

الصحفيون
Journalists

رؤساء التحرير
Editor in Chief

Menرجـال

%78.3%100.0

الصحفيون
Journalists

رؤساء التحرير
Editor in Chief

Menرجـال

%26.8%13.0

الصحفيون
Journalists

رؤساء التحرير
Editor in Chief

Womenنساء

%21.7%0.0

الصحفيون
Journalists

رؤساء التحرير
Editor in Chief

Womenنساء
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الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2016.  تقديــرات منقحــة مبنيــة علــى . 1

.2007 العــام للســكان والمســاكن والمنشــات،  للتعــداد  النهائيــة  النتائــج 

رام الله - فلسطين.  

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2016.  قاعــدة بيانــات إحصــاءات الصحــة، . 2

2015. رام اللــه - فلســطين.

ــات إحصــاءات المــرأة . 3 ــدة بيان ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2016.  قاع ــاز المرك الجه

والرجــل، الســجالت اإلداريــة، 2015.  رام اللــه - فلســطين.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2016.  المســح الفلســطيني العنقــودي . 4

ــه - فلســطين. ــج الرئيســية، رام الل متعــدد المؤشــرات، 2014.  النتائ

للعــام . 5 التعليــم  مســح  بيانــات  قاعــدة    .2016 العالــي،  والتعليــم  التربيــة  وزارة 

فلســطين.  - اللــه  رام   .2015/2016 الدراســي 

القــوى . 6 مســح  بيانــات  قاعــدة   .2016 الفلســطيني،  لإلحصــاء  المركــزي  الجهــاز 

فلســطين.   - اللــه  رام   2015 العاملــة.  

المراجع
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The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) since its 
establishment worked to provide statistical data disaggregated by sex 
to ensure developing its statistics in abidance to the gender concept, 
which is based on the fact that women empowerment does not mean 
or requiremarginalizing men, it simply comes through the promotion of 
women›s economic role and enabling them toenter 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 the most recent  publication by PCBS which is considered 
a part of the series of many specialized reports on gender issues, that 
can be accessed  for further details through PCBS website or through a 
direct communication with PCBS. It aims to shed light on the status of 
men and women in the Palestinian society and to provide the necessary 
data for policy-making pertinent to gender equity.

The report presents a selected group of key indicators on gender issues 
from many relevant perspectives: demographic indicators, education 
indicators, health, labor force indicators. In addition to the indicators on 
public life, taking into account the indicators contained in the national 
framework of gender, which had been prepared in partnership with the 
United Nations Economic Commission for Western Asia (ESCWA).

The data in this report depends on the results of some of the surveys that 
has been conducted by PCBS, in addition to the administrative records 
of governmental and non-governmental institutions.

We do hope that this report be an additional and useful tool for the policy 
and decision makers in the area of women empowerment and gender 
equality.

Introduction

      Ola Awad
President of PCBS
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