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شكر وتقدير
قضايا  فلسطين،  في  والرجل  المرأة  تقرير  إعــداد  تم  لقد 

المركزي  الجهاز  من  فني  فريق  بقيادة   2012 وإحصاءات، 

لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة 

الوطنية الفلسطينية )PNA( وعدد من أعضاء مجموعة التمويل 

الممثلية  بمكتب  ممثلة   2011 لعام   )CFG( للجهاز  الرئيسية 

للتنمية  السويسرية  والوكالة  فلسطين،  دولة  لدى  النرويجية 

.)SDC( والتعاون

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير 

الذين   )CFG( للجهاز  الرئيسية  التمويل  مجموعة  أعضاء  إلى 

ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في إعداد هذا التقرير.

المتحدة  التقرير من قبل صندوق األمم  تم تمويل طباعة هذا 

للسكان )UNFPA(، يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

بجزيل الشكر والتقدير إلى UNFPA على هذه المساهمة.





تقديم
سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ نشأته إلى بناء نظام 

اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية الذي يستند إلى احتياجات المجتمع 

المجتمع  في  الكاملة  العضوية  تضمن  التي  التوصيات  مع  ويتوافق 

اإلحصائي الدولي.

تحقيقا لمفهوم التنمية الشاملة وشمول عناصرها، والتي تعتبر المرأة 

أحد عناصرها الهامة، ركز الجهاز على توفير كافة المؤشرات على مستوى 

الجنس بهدف التخطيط ورسم السياسات في مجال تفعيل دور المرأة 

وتمكينها في المجتمع.

عمل الجهاز من خالل برنامج احصاءات المرأة والرجل منذ العام 1996 

على انشاء قاعدة بيانات شاملة حول مجموعة من المؤشرات المعتمدة 

في مجال النوع االجتماعي والبيئة المحيطة بها في فلسطين، وذلك من 

خالل اصدار التقارير السنوية حول واقع المرأة والرجل في فلسطين، 

والتعرف على الفجوات في مسألة حقوقهم. 

هذا التقرير هو الثامن ضمن سلسلة التقارير المتخصصة بقضايا النوع 

المرأة  واقع  على  الوقوف  بهدف  الجهاز،  يصدرها  والتي  االجتماعي 

والرجل في المجتمع الفلسطيني وتوفير البيانات الكافية والضرورية 

لرسم السياسات حولها. 

البيانات  قاعدة  تعزيز  في  فاعلة  أداة  التقرير  هذا  يشكل  أن  نأمل 

والمؤشرات اإلحصائية المتوفرة حول المرأة والرجل، وفي رفع مستوى 

الوعي بين صانعي السياسات والمخططين والمنظمات غير الحكومية 

والمدافعين عن قضايا النوع االجتماعي.

كانون أول، 2012

عال عوض

رئيس الجهاز
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مــقــدمـــــــــــــة

السياسية  الجوانب  في  وتمكينها  التنمية  طريق  هو  االقتصادي  العمل  مجاالت  في  المرأة  تمكين  إن 

واالجتماعية، وهو احد أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في سائر الدول النامية، كما نجد ان هناك 

عالقة وثيقة بين تحقيق المساواة بين الجنسين وبين زيادة مشاركتها في مختلف المجاالت.

تمكين المرأة ال يتطلب إحداث االنقالب على الرجل ولكن يأتي من خالل تعزيز دور المرأة االقتصادي 

وتمكينها من دخول سوق العمل وإيجاد اإلطار التشريعي واالقتصادي لعملها وبالتالي المساواة في فرص 

العمل واألجور والتدريب، المرأة عنصر أساسي في التنمية, فالنهضة الوطنية ال يستطيع الرجل القيام بها 

منفرداً سواء على الصعيد السياسي أو االجتماعي، ولذلك فإن تمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً 

هو شرط أساسي لقيام نهضة وطنية وتنمية شاملة. 

يعتبر هذا التقرير أحد التقارير التي يصدرها الجهاز ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة بقضايا النوع 

الكافية  البيانات  وتوفير  الفلسطيني  المجتمع  والرجل في  المرأة  واقع  الوقوف على  بهدف  االجتماعي، 

والضرورية لرسم السياسات حولها. 

يعرض هذا التقرير مجموعة مختارة من المؤشرات األساسية الخاصة بواقع المرأة والرجل والتي يمكن 

من خاللها دراسة الواقع، ويحمل التقرير بين طياته ستة قضايا، حيث تناول المؤشرات الديمغرافية للمرأة 

الصحي  الواقع  مؤشرات حول  استعراض  وتم  التعليمي،  الواقع  ومؤشرات حول  األسرة،  وتكوين  والرجل 

ومؤشرات حول العنف ضد النساء ومؤشرات القوى العاملة والفقر والحياة العامة، حيث تم توفير البيانات 

من خالل المسوح التي تم تنفيذها في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومن خالل السجالت اإلدارية 

البيانات ومقارنتها مع السنوات  التركيز على اعتماد أحدث  للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتم 

السابقة خالل الفترة 2000-2011 التي تعكس أوضاع المرأة والرجل.





السكـــــــــان 
Population
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السكــــــــــــان 
Population

جدول )1(: نسبة الجنس، 2012-2000
Table (1): Sex ratio, 2000-2012

السنة
Year

ذكور
Males

إناث
Females

نسبة الجنس
Sex ratio

200050.649.4102.2

200150.649.4102.3

200250.649.4102.4

200350.649.4102.5

200450.649.4102.6

200550.749.3102.7

200650.749.3102.7

200750.849.2103.1

200850.849.2103.1

200950.849.2103.1

201050.849.2103.1

201150.849.2103.2

201250.849.2103.2

ثبات على نسبة الجنس خالل السنوات الخمس األخيرة.

The ratio between the sexes has remained stable during the past five years.
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شكل )1(: الهرم السكاني، فلسطين تقديرات منتصف عام 2012
Figure (1): Population pyramid, Palestine midyear estimates 2012
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يتسم المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي، حيث يشكل األفراد أقل من 15 سنة 40.4% في منتصف عام 

2012 من مجمل السكان؛ 40.7% ذكور و40.2% إناث، في المقابل يشكل الشباب 15-29 سنة %29.8، 

ويشكل كبار السن 65 سنة فأكثر 2.9% من مجمل سكان فلسطين في منتصف عام 2012 منهم %42.6 

ذكور و57.4% إناث.

Palestinian society can be described as young with 40.4 percent of the population aged below 
15 years in mid-2012: 40.7 percent male and 40.2 percent female. Youth aged 15-29 years 
comprised 29.8 percent of the population while the elderly aged 65 years and over comprised 
2.9 percent: of them 42.6 percent male and 57.4 percent female.
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شكل )2(: الهرم السكاني، الضفة الغربية تقديرات منتصف عام 2012
Figure (2): Population pyramid, West Bank midyear estimates 2012
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شكل )3(: الهرم السكاني، قطاع غزة تقديرات منتصف عام 2012
Figure (3): Population pyramid, Gaza strip midyear estimates 2012
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 شكل )4(: متوسط حجم األسرة في فلسطين، 1997، 2011
Figure (4): Average household size in the Palestine 

1997, 2011 
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انخفض متوسط حجم األسرة إلى 5.8 فرداً عام 2011 مقارنة مع 6.4 فرداً عام 1997، األمر الذي يدل على 

انخفاض الخصوبة من جانب وإلى التوجه نحو األسر النووية على حساب األسر الممتدة لتصبح نسبة األسر 

النووية 85.9% في العام 2010، مقارنة بـ 73.3% في عام 1997.

The average household size declined to 5.8 persons in 2011 compared to 6.4 in 1997. 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 85.9 percent in 2010 compared 
to 73.3 percent in 1997.
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جدول )2(: متوسط حجم األسرة في فلسطين حسب المنطقة، 2011
Table (2): Average family size in the Palestine by region, 2011

المنطقة
متوسط حجم األسرة

Average of family size
Region

5.8Palestineفلسطين 

5.6West Bankالضفة الغربية 

6.4Gaza Stripقطاع غزة

متوسط حجم األسرة في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية.

The average household size in the Gaza Strip is higher than in the West Bank.

جدول )3(: األسر حسب جنس رب األسرة والمنطقة، 2007، 2011 )توزيع نسبي(
Table (3): Households by sex of household head and the region 

2007, 2011 (Percentage distribution)

السنة/ جنس رب 
األسرة

فلسطين
Palestine

Region المنطقة
 Year/ Sex of

household head الضفة الغربية
 West Bank

قطاع غزة
Gaza Strip

20072007

91.290.193.0Malesذكر

8.89.97.0Femalesأنثى

100100100Totalالمجموع

20112011

90.790.092.1Malesذكر

9.310.07.9Femalesأنثى

100100100Totalالمجموع

ارتفعت نسبة األسر التي ترأسها أنثى في فلسطين من 8.8% في عام 2007 إلى 9.3% في عام 2011، وتزيد 

النسبة في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة حيث بلغت 10.0% و7.9% على التوالي عام 2011.

The proportion of female-headed households in the Palestine rose from 8.8% in 2007 to 
9.3% in 2011. The percentage is higher in the West Bank than in the Gaza Strip: 10.0 
percent and 7.9 percent respectively in 2011.
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جدول )4(: الذكور واإلناث 15 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية والمنطقة، 2011
 )توزيع نسبي(

Table (4): Males and females 15 years and over by marital status 
and region, 2011 (Percentage distribution)

Region & Sex

الحالة الزواجية
Marital Status

المنطقة والجنس
منفصل

Separated
أرمل

Widowed
مطلق

Divorced
متزوج

Married
لم يتزوج أبداَ*

*Never married

Palestine فلسطين

Males 0.0 0.6 0.3 54.8 44.3 ذكور

Females 0.1 6.1 1.4 56.5 35.9 إناث

West Bank الضفة الغربية

Males 0.0 0.6 0.3 54.2 44.9 ذكور

Females 0.2 6.3 1.3 56.0 36.2 إناث

Gaza Strip قطاع غزة

Males 0.0 0.6 0.2 56.0 43.2 ذكور

Females 0.0 5.6 1.5 57.6 35.3 إناث

* Includes illegally engaged * يشمل العاقد قرانه ألول مرة ولم يتم الدخول

57.6% من اإلناث في قطاع غزة متزوجات مقابل 56.0% في الضفة الغربية، وتقل نسبة اإلناث اللواتي لم 

يتزوجن أبداَ في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية حيث بلغت 35.3% و36.2% على التوالي.

In the Gaza Strip, 57.6 percent of females were married compared to 56.0 percent in the 
West Bank. The proportion of never-married females in the Gaza Strip is lower than in 
the West Bank: 35.3 percent and 36.2 percent respectively.
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التعليـــــم 
 Education 

شكل )5(: معدالت معرفة القراءة والكتابة بين النساء والرجال 15 سنة فأكثر، 
2011-2001

Figure (5): Literacy rates among women and men 15 years and 
over, 2001-2011
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نسبة الزيادة في معدالت معرفة القراءة والكتابة بين النساء 15 سنه فأكثر تفوق نظيراتها بين الرجال 

بحوالي ثالثة أضعاف خالل الفترة 2001-2011، لكن تبقى هذه المعدالت األعلى بين الرجال مقارنة بالنساء.

The literacy rate among women aged 15 years and over has grown three-fold during 2001-
2011, but the male literacy rate remains higher than that for females.
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جدول )5(: نسب التسرب في المرحلة األساسية والثانوية، 2010/2009
Table (5): Drop-out rates in the basic and secondary stage, 

2009/2010

المرحلة
ذكور

Males 
إناث

Females 
كال الجنسين
Both sex

Stage

1.00.70.8Basicأساسي

1.92.12.0Secondaryثانوي

نسب التسرب بين اإلناث في المرحلة الثانوية أعلى منها بين الذكور.

Drop-out rates among females at secondary level are higher than for males.

جدول )6(: الطلبة في المدارس حسب المرحلة، 2012/2011 )توزيع نسبي(
Table (6): Students in schools by stage, 2011/2012 (Percentage 

distribution)

الجنس
Stageالمرحلة

Sex أساسية 
Basic

ثانوية
Secondary

المجموع
Total

50.445.649.8Malesذكور

49.654.450.2Femalesإناث

من المالحظ أن نسبة التحاق اإلناث في المرحلة الثانوية أعلى منها مقارنه بالذكور؛ حوالي 54% مقابل 

حوالي 46% وتتساوى تقريباً هذه النسبة في المرحلة األساسية.

The percentage of males and females enrolled at elementary level is nearly equal. However, 
the percentage of females enrolled in secondary education is higher than that of males: 
around 54 percent and 46 percent respectively.
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جدول )7(: الطلبة في المرحلة الثانوية حسب التخصص، 2012/2011 )توزيع نسبي(
Table (7): Students in the secondary stage by specialization, 

2011/2012 (Percentage distribution)

التخصص
كال الجنسين
Both Sexes

ذكور
Males

إناث
Females

Specialization

70.566.873.6Human Sciencesعلوم إنسانية

22.523.421.8Scientificعلمي

4.75.73.8Agriculturalتجاري

0.20.50.0Commercialزراعي

1.63.10.4Industrialصناعي

0.10.10.1Shar’iشرعي

0.10.10.0Hotelingفندقي

0.30.30.3Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

ما زال طالب المرحلة الثانوية )الذكور واإلناث( يتجهون إلى التخصصات العلمية والعلوم اإلنسانية بشكل 

العلوم اإلنسانية  المهنية األخرى، ومن المالحظ أن اإلناث يتجهن إلى دراسة  بالتخصصات  كبير مقارنة 

أكثر من الذكور. 

Students (males and females) at secondary level still prefer to enroll in humanities and 
scientific disciplines compared to other professional disciplines and female students enroll 
in humanities more than males.
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جدول )8(: عدد المعلمين في المدارس الحكومية ألعوام دراسية مختارة
Table (8): Number of teachers in governmental schools by selected 

scholastic years

العام الدراسي
إناثذكوركال الجنسين

Scholastic year
Both SexesMalesFemales

1995/199413,5337,8655,6681994/1995

1999/199819,28210,2779,0051998/1999

2000/199920,43810,6939,7451999/2000

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

*2009/200821,8609,89111,9692008/2009* 

*2010/200922,95210,22112,7312009/2010*

2011/201033,26914,97118,2982010/2011

2012/201136,55316,22120,3322011/2012

 .Represents West Bank data only ** تمثل بيانات الضفة الغربية فقط.

أكثر من نصف الهيئة التدريسية )55.0%( في المدارس الحكومية إناث.

More than half (55.0 percent) of teaching staff in government schools are female.
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جدول )9(: عدد الطلبة لكل معلم حسب الجهة المشرفة، ألعوام دراسية مختارة
Table (9): Pupils per teacher by supervising authority, and selected 

scholastic years

العام
 الدراسي 

المعدل العام
 grand
average

حكومة
government

وكالة
UNRWA

Privateخاصة
Scholastic

Year مدارس
schools

رياض أطفال
kindergartens

1995/199431.1 30.936.919.530.51994/1995

1999/199829.5 28.539.418.628.61998/1999

2000/199929.4 28.739.518.026.91999/2000

2001/200027.726.837.917.325.22000/2001

2002/200128.127.536.916.826.12001/2002

2003/200227.827.235.916.626.32002/2003

2004/200327.326.834.416.926.32003/2004

2005/200426.826.533.416.725.62004/2005

2006/200526.125.831.516.826.02005/2006

2007/200625.625.331.317.525.12006/2007

2008/200725.225.129.817.325.72007/2008

*2009/200823.624.327.217.725.12008/2009*

*2010/200922.123.226.716.925.02009/2010*

2011/201023.423.029.016.7..2010/2011

2012/201121.620.827.316.5..2011/2012

 .Represents West Bank data only ** تمثل بيانات الضفة الغربية فقط.

Data does not available .. .. البيانات غير متوفرة

تشكل المدارس الخاصة اقل معدل لعدد الطلبة لكل معلم، بالمقابل نجد ان مدارس الوكالة تحتل اعلى 

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 )10(: الطلبة في التعليم العالي ألعوام أكاديمية مختارة
Table (10): Students at higher education for selected academic years 

)In thousand()باأللف(

العام 
الدراسي

Community Collegesكليات المجتمعUniversities*الجامعات*
 Academic

year كال الجنسين
Both Sexes

ذكور 
Males

إناث 
Females

فجوة الجنس
*GPI

كال الجنسين
Both Sexes

ذكور 
Males 

إناث 
Females

فجوة الجنس
GPI

95/9429.516.113.40.94.21.92.31.294/95
98/9752.529.622.90.84.42.02.41.397/98
99/9860.933.627.30.95.62.63.01.298/99
00/9966.135.730.40.95.22.42.81.299/00
01/0075.740.335.40.95.12.22.91.400/01
02/0183.543.939.61.05.42.43.01.301/02
03/0298.550.048.51.06.03.03.01.002/03
04/03113.557.256.31.08.64.54.11.003/04
05/04129.261.567.71.29.15.14.00.804/05
06/05139.364.874.51.211.26.44.80.805/06
07/06158.272.186.11.211.46.45.00.806/07
08/07168.175.392.81.313.18.24.90.607/08
09/08................08/09
10/09185.079.1106.01.311.66.94.70.709/10
11/10201.484.5116.91.412.67.55.10.710/11

بيانات الجامعات تشمل طلبة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات والكليات الجامعية.

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

Data does not available .... البيانات غير متوفرة

فجوة الجنس في التعليم العالي أصبحت تميل لصالح اإلناث، حيث بلغت 1.4 في العام األكاديمي 11/10، 

بينما كانت 0.9 في العام األكاديمي 95/94.

The gender parity index is in favor of females: 1.4 in the 10/11 academic year compared to 
0.9 in the 94/95 academic year.

فجوة الجنس=
 No. of enrolled femalesعدد اإلناث الملتحقات 

*GPI=
No. of males enrolledعدد الذكور الملتحقين
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جدول )11(: النساء المتزوجات حسب العمر الحالي والعمر عند الزواج األول، 2010 
)نسبة مئوية(

Table (11): Married women by current age and age at 
first marriage, 2010 (Percent) 

Age groups
تزوجن قبل سن 15

got married before age 15
تزوجن قبل سن 18

got married before age 18
الفئة العمرية

15-19 8.0 . 19-15

20-24 4.3 40.4 24-20

25-29 3.6 33.9 29-25

30-34 4.4 34.7 34-30

35-39 4.7 40.3 39-35

40-44 5.3 30.8 44-40

45-49 5.0 32.1 49-45

50-54 . . 54-50

Total 4.6 35.5 المجموع

إناث يتزوجن في سن الطفولة؛ حوالي 36% من النساء المتزوجات تزوجن قبل سن 18 سنة، وحوالي %5 

تزوجن قبل بلوغهن 15 سنة.

Childhood marriage takes place among females: about 36 percent of married women were 
married before the age of 18 and 5 percent were married before the age of 15.



المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات 2012
39

Women and Men in Palestine Issues and Statistics, 2012

شكل )6(: األطباء البشريون النساء والرجال حسب المنطقة، 2011
Figure (6): Physicians (women and men) by region, 2011
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البشريين المسجلين في نقابة األطباء هن نساء، مقابل 85.7% رجال. وتزيد نسبة  14.3% من األطباء 

الطبيبات البشريات في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة؛ 17.8% و10.9% على التوالي.

Of registered physicians, 14.3 percent were female and 85.7 percent male. The percentage 
of female registered physicians was higher in the West Bank than in the Gaza Strip: 17.8 
percent and 10.9 percent respectively.
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شكل )7(: أطباء األسنان النساء والرجال حسب المنطقة، 2011
Figure (7): Dentists (women and men) by region, 2011
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أكثر من ربع أطباء األسنان المسجلين في النقابة هن نساء مقارنة بـ 72.8% رجال. وتزيد نسبة طبيبات 

األسنان في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة؛ 28.0% و25.0% على التوالي.

More than one quarter of registered dentists were female and 72.8 percent male. The 
percentage of female registered dentists was higher in the West Bank than in the Gaza Strip: 
28.0 percent and 25.0 percent respectively.
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شكل )8(: الممرضون والممرضات حسب المنطقة، 2011
Figure (8): Nurses (women and men) by region, 2011
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52.0% من المسجلين في نقابة التمريض هن نساء مقابل 48.0% رجال وتزيد نسبة الممرضات في الضفة 

عنها في قطاع غزة؛ 62.0% و44.2% على التوالي.

Just over half (52.0 percent) of registered nurses were female and 48.0 percent male. The 
percentage of female nurses was higher in the West Bank than in the Gaza Strip: 62.0 percent 
and 44.2 percent respectively.
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شكل )9(: الصيادلة النساء والرجال حسب المنطقة، 2011
Figure (9): Pharmacists (women and men) by region, 2011
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53.0% من الصيادلة المسجلين في النقابة هن نساء، مقارنة بـ 47.0% رجال، وتقل نسبة الصيدالنيات 

في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة ؛ 51.8% و54.0% على التوالي.

Of registered pharmacists, 53.0 percent were female and 47.0 percent male. The percentage 
of women pharmacists was lower in the West Bank than in the Gaza Strip: 51.8 percent 
and 54.0 percent respectively.

جدول )12(: الوالدات القيصرية حسب المنطقة، 2010 )نسبة مئوية(
Table (12): C- sections by region, 2010 (percent)

Region النسبة % المنطقة

Palestine 16.7 فلسطين

West Bank 18.6 الضفة الغربية

Gaza Strip 14.0 قطاع غزة

الوالدات القيصرية واحدة من التحديات الصحية التي تواجه النساء في فلسطين.

C- sections is one of the challenges facing women in the Palestine .
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جدول )13(: النساء )15-49( سنة المتزوجات حاليا ويستخدمن وسيلة تنظيم أسرة 
حسب المنطقة، 2010 )نسبة مئوية(

Table (13): Currently married women aged (15-49) years old using 
family planning method by region, 2010 (percent)

Region

Contraceptive methods وسائل تنظيم األسرة

أي وسيلة حديثةالمنطقة
 Any modern

method

أي وسيلة تقليدية
 Any traditional

method

أي وسيلة
Any method

Palestine 41.4 11.1 52.5 فلسطين

West Bank 44.2 10.9 55.1 الضفة الغربية

Gaza Strip 36.7 11.5 48.2 قطاع غزة

ما يزيد عن نصف النساء المتزوجات بقليل يستخدمن وسائل تنظيم األسرة والنسبة في غزة أقل منها 

في الضفة الغربية .

More than half of married women used family planning methods: the percentage was lower 
in the Gaza Strip than the West Bank.

جدول )14(: النساء )15-49( سنة المتزوجات حاليا واللواتي لديهن حاجة غير ملباة 
إلى وسائل تنظيم األسرة حسب المنطقة، 2010 )نسبة مئوية(

Table (14): Women aged (15-49) years currently married with an 
unmet need for family planning by region, 2010 (percent)

Region
النسبة

%
المنطقة

Palestine 15.6 فلسطين

West Bank 14.9 الضفة الغربية

Gaza Strip 17.0 قطاع غزة

رغم أن استخدام وسائل تنظيم األسرة واحدة من حقوق المرأة االنجابية إال أن حوالي 16% من النساء في 

سن االنجاب في فلسطين لديهن حاجة غير ملباة في هذا الحق. 

Although access to methods of family planning is a reproductive health right, the needs of 
16 percent of women of reproductive age in the Palestine were unmet.
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العنـــــــــف األســــــــري
Domestic Violence

جدول )15(: النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل الزوج خالل 
الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب المنطقة وشكل العنف )توزيع نسبي(

Table(15): Ever married women who were exposed to violence from 
the husband during the period that preceded July/ 2011 by region 

and type of violence (Percentage distribution)
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37.058.623.511.854.855.1Palestineفلسطين

29.948.817.410.244.841.6West Bankالضفة الغربية 

51.076.434.814.978.988.3Gaza Stripقطاع غزة

حوالي 4 نساء من بين كل 100 تعرضن للعنف من قبل ازواجهن ونساء غزة أكثر عرضة لمثل هذا العنف 

بكافة أشكاله مقارنة بنساء الضفة الغربية.

Around 4 out of every 100 women were exposed to some form of violence from their husbands 
and women in Gaza were exposed to such violence more than women in the West Bank.
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جدول )17(: األفراد الذين لم يسبق لهم الزواج )18-64( سنة 
وتعرضوا للعنف من قبل احد أفراد األسرة خالل الفترة التي سبقت 

تموز/2011 حسب الجنس والمنطقة )نسبة مئوية(
Table (17): Never married individuals aged (18-64) years who 

exposed to violence by household members during the period that 
preceded July/ 2011 by sex and region (percent)

الجنس والمنطقة
العنف النفسي

 Psychological
Violence

العنف الجسدي
 Physical
Violence

العنف الجنسي
 Sexual
Violence

العنف االقتصادي
 Economic

Violence
Sex and Region

Femalesاإلناث

25.630.10.87.7Palestineفلسطين

19.524.00.75.3West Bankالضفة الغربية

35.339.71.011.3Gaza Stripقطاع غزة

Malesالذكور

23.029.90.611.5Palestineفلسطين

17.220.30.47.7West Bankالضفة الغربية

35.049.70.919.5Gaza Stripقطاع غزة

اإلناث اللواتي لم يسبق لهن الزواج أكثر عرضة للعنف داخل أسرهن من الذكور والعنف الموجه لألفراد 

18-64 سنة غير المتزوجين في قطاع غزة أكثر ما هو عليه في الضفة الغربية.

Never-married females were exposed to domestic violence more than males and, in general, 
violence against never-married persons aged 18-64 years was higher in the Gaza Strip than 
in the West Bank.
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جدول )18(: كبار السن 65 سنة فأكثر الذين تعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة 
خالل الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب الجنس )نسبة مئوية(

Table (18): Elderly persons who were exposed to 
violence by a household member during the period that preceded 

July/ 2011 by region and sex (percent)

المنطقة والجنس
تعرضوا للعنف

Region & sex
Exposed to Violence

7.3Palestineفلسطين

8.5West Bankالضفة الغربية

4.5Gaza Stripقطاع غزة

6.4Malesذكور 

7.9Femalesإناث 

7.9% من اإلناث كبيرات السن 65 سنة فأكثر تعرضن ألحد أشكال العنف مقابل 6.4% من الذكور تعرضوا 

ألحد أشكال العنف من قبل احد أفراد األسرة.

Among the elderly, 7.9 percent of females and 6.4 percent of males aged 65 years and over 
had been exposed to violence by an individual in the household.





القوى العاملة 
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القوى العاملـــــة 
Labour Force

شكل )10(: المشاركة في القوى العاملة للنساء والرجال 15 سنة فأكثر، 2011-2001
Figure (10): Labour force participation rate for women and men 15 

years and over, 2001- 2011
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بالرغم من انخفاض الفجوة بين الرجال والنساء في المشاركة في القوى العاملة ال زالت مشاركة الرجال 

تزيد بأكثر من 4 أضعاف مشاركة النساء خالل عام 2011.

Despite the narrowing of the gap between males and females in labour force participation, 
male participation remained more than four times higher than that of females in 2011.
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شكل )11(: المشاركة في القوى العاملة للنساء والرجال 15 سنة فأكثر حسب عدد 
السنوات الدراسية، 2011 )نسبة مئوية(

Figure (11): Labour force participation rate for women and men 15 
years and over by years of schooling, 2011 (Percent)
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تعتبر أعلى نسبة مشاركة في القوى العاملة بين النساء الحاصالت على 13 سنة دراسية فأكثر، بالمقابل 

فإن أعلى مشاركة في القوى العاملة بين الرجال الحاصلين على 1-6 سنوات دراسية. 

The highest labour force participation level was among females with 13 years of education 
or more. In contrast, the highest labour force participation among males was among those 
with one to six years of schooling.
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شكل )12(: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر حسب الجنس والنشاط 
االقتصادي، 2011

Figure (12): Percentage distribution of employed 15 years and over 
by sex and economic activity, 2011
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ما زال قطاعي الخدمات )59.7%( والزراعة )22.2%( المشغل الرئيسي للنساء العامالت.

Services (59.7 percent) and agricultural (22.2 percent) are the main operating sector for 
employed women.
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شكل )13(: النساء والرجال 15 سنة فأكثر العاملين حسب المهنة، 2011 )توزيع نسبي(
Figure (13): Employed women and men 15 years and over by 

occupation, 2011 (Percentage distribution)
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فنيات  النساء يعملن  أكثر من نصف  التقليدية،  المهن  النساء ال زالت تنحصر في  التي تمارسها  المهن 

ومتخصصات وُخمس النساء يعملن في مهنة الزراعة.

Women still work mainly in traditional occupations. More than half of women worked as 
technicians and specialists and one fifth of women worked in agriculture.
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شكل )14(: النساء والرجال 15 سنة فأكثر العاملين حسب الحالة العملية، 2011 
)توزيع نسبي(

Figure (14): Employed women and men 15 years and over by 
employment status, 2011 (Percentage distribution)
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72.7% من النساء العامالت مستخدمات بأجر، مقابل 64.1% من الرجال، في حين تنخفض نسبة صاحبات 

األعمال؛ 3.9% مقارنة بـ 7.4% للرجال.

Also, 72.7 percent of employed women were in paid employment compared to 64.1 percent 
of men. The percentage of female employers was lower than that for males: 3.9 percent and 
7.4 percent respectively.
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شكل )15(: معدل البطالة بين النساء والرجال 15 سنة فأكثر، 2011-2001
Figure (15): Unemployment rate for women and men 15 years and 

over, 2001-2011
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الفجوة في معدالت البطالة بين النساء والرجال في اتساع.

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



المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات 2012

58
Women and Men in Palestine Issues and Statistic

s, 2012

شكل )16(: معدل البطالة بين النساء والرجال 15 سنة فأكثر حسب عدد السنوات 
الدراسية، 2011 

Figure (16): Unemployment rate for women and men 15 years and 
over by years of schooling, 2011
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بلغت نسبة البطالة بين النساء اللواتي انهين 13 سنة دراسية فأكثر 38.8% من بين النساء المشاركات في 

القوى العاملة مقارنة بـ 14.8% بين الرجال المشاركين في القوى العاملة.

The unemployment rate among women with 13 years or more of education was 38.8 
percent of female labour force participants compared with 14.8 percent of male labour 
force participants.
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جدول )19(: نسبة النساء العامالت في القطاع الزراعي من مجموع العاملين في 
القطاع الزراعي حسب المنطقة، 2011-2000 

Table (19): Percentage of employed women in the agricultural sector 
from total employees in agricultural sector by region, 2000 – 2011 

السنة
فلسطين

Palestine

Regionالمنطقة 
Year الضفة 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

201030.836.24.62010

201132.337.515.52011

تشكل النساء حوالي ثلث العاملين )32.3%( في القطاع الزراعي للعام 2011.

Women represents one third (32.3 percent ) of the employed persons in the agriculture 
sector in 2011.
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جدول )20(: عدد الحيازات الزراعية النباتية في فلسطين حسب جنس الحائز والمنطقة، 
2010/2009

Table (20): Number of agricultural plant holding in the Palestine by 
sex of holder and region, 2009/2010

المنطقة

جنس الحائز
Sex of Holder

Region
شراكه إناثشراكه ذكورأنثىذكر

شراكه ذكور 
وإناث

MaleFemale
 Co-holder
are Males

 Co-holder
are Females

 Co-holder
 are Both

 Males and
Females

68,6085,8943,232911,285Palestineفلسطين

56,1405,0772,715831,187West Bankالضفة الغربية

98Gaza Strip 8 517 817 12,468قطاع غزة

جدول )21(: عدد الحيازات الزراعية الحيوانية في فلسطين حسب جنس الحائز 
والمنطقة، 2010/2009

Table (21): Number of agricultural animal holding in the Palestine 
by sex of holder and region, 2009/2010

المنطقة

جنس الحائز
Sex of Holder

Region
شراكه إناثشراكه ذكورأنثىذكر

شراكه ذكور 
وإناث

MaleFemale
 Co-holder
are Males

 Co-holder
are Females

 Co-holder
 are Both

 Males and
Females

12,6841,046417948Palestineفلسطين

720356843West Bank 9,715الضفة الغربية

5Gaza Strip 611 326 2,969قطاع غزة
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جدول )22(: عدد الحيازات الزراعية المختلطة في فلسطين حسب جنس الحائز 
والمنطقة، 2010/2009

Table (22): Number of agricultural mixed holding in the Palestine by 
sex of holder and region, 2009/2010

المنطقة

جنس الحائز
Sex of Holder

Region
شراكه إناثشراكه ذكورأنثىذكر

شراكه ذكور 
وإناث

MaleFemale
 Co-holder
are Males

 Co-holder
are Females

 Co-holder
 are Both

 Males and
Females

16,3006217655182Palestineفلسطين

13,4674956095168West Bankالضفة الغربية

14Gaza Strip -2,833126156 قطاع غزة

جدول )23(: عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات 
الحكومية في فلسطين حسب المنطقة والجنس، 2012

Table (23): Number of employed persons in the private sector, non 
governmental organization sector and government companies in 

the Palestine by region, 2012

المنطقة

عدد العاملين
Number of Employed Personsالمجموع

Total
Region

ذكور
Males

إناث
Females

*301,50766,788368,295Palestineفلسطين*

195,78450,275246,059West Bankالضفة الغربية

105,72316,513122,236Gaza Stripقطاع غزة

*: ال يضم ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

*: Does not include that part of Jerusalem which were annexed by Israel after its occupation of the 
West Bank in 1967

18.1% من األفراد العاملين في فلسطين هن نساء مقابل 81.9% من الذكور.
In the Palestine, 18.1 percent of employed persons were female and 81.9 percent male.
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جدول )24(: العاملون في القطاع العام* في فلسطين حسب المسمى الوظيفي 
والجنس، 2011 

Table (24): Employees in the public sector* in the Palestine by job 
title and sex, 2011 

المسمى الوظيفي

فلسطين
Palestine

Job Title
ذكور
Male

إناث
Female

المجموع
Total

A1 40545وكيل وزارةUndersecretary Assistant of the Ministry A1 

A2 84589وكيل مساعدUndersecretary of A2

A3 861096ِ مدير عامDirector General A3

A4 56479643مدير عامDirector General A4

A إلى C 5,0831,3766,459الدرجة منDegree C to A

45,45732,94178,398Degree 1 to 10الدرجة من 1 إلى 10

682187869Unknownغير محدد

51,99634,60386,599Totalالمجموع

:Source: General Personal Council* المصدر: ديوان الموظفين العام

Includes civil employed only *يشمل الموظفين المدنيين فقط

12.3% من العاملين في القطاع العام من درجة مدير عام A4 هن نساء، مقابل 87.7% من الرجال في 

نفس الدرجة.

Females comprised 12.3 percent of public sector workers at general manager A4 level 
compared to 87.7 percent for males at the same level.
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شكل )17(: النساء والرجال العاملين في القطاع العام حسب 
المنطقة، 2011 )توزيع نسبي(

Figure (17): Women and men employed for public sector by region, 
2011 (Percentage Distribution)
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45.3% من الموظفين في الضفة الغربية هن نساء، مقارنة بـ 54.7% رجال.

Females comprised 45.3 percent of public sector workers in the West Bank compared with 
54.7 percent for males.
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الفقـــــــــــر
Poverty

شكل )18(: الفقر بين السكان، 2011 )نسبة مئوية(
Figure (18): Poverty among the population, 2011 (Percent)
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نسبة الفقر بين اإلناث في قطاع غزة أكثر من ضعفي مثيالتها بين اإلناث في الضفة الغربية.

The poverty rate among females in the Gaza Strip was more than twice that of females in 
the West Bank.
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شكل )19(: األسر الفقيرة حسب جنس رب األسرة، 2011 )نسبة مئوية(
Figure (19): Poor household by sex of household head, 2011 (Percent)
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تزيد نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها أنثى في قطاع غزة عن نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها أنثى في الضفة 

الغربية؛ 39.4% و17.5% على التوالي.

The proportion of poor households headed by females was higher in the Gaza Strip compared 
to the West Bank: 39.4 percent and 17.5 percent respectively.
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الحياة العامة
Public Life

شكل )20(: أعضاء المجلس التشريعي النساء والرجال حسب 
المنطقة، 2011 )توزيع نسبي(

Figure (20): Members of the legislative council of women and men 
by region, 2011 (Percentage distribution)
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13.6% من أعضاء المجلس التشريعي في عام 2011 نساء. وتزيد نسبة النساء في المجلس التشريعي في 

قطاع غزة عنها في الضفة الغربية؛ 15.9% و12.3% على التوالي.

In 2011, 13.6 percent of members of the Palestinian Legislative Council (PLC) were female. 
The percentage of female members was higher in the Gaza Strip than in the West Bank: 
15.9 percent and 12.3 percent respectively.
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شكل )21(: سفراء منظمة التحرير الفلسطينية النساء والرجال، 2011 )توزيع نسبي(
Figure (21): Ambassador of the Palestine liberation organization, 

women and men, 2011 (Percentage distribution)

Females
4.3%
ÀU½«

Males
95.7%

—u�–

4.3% فقط من السفراء في الخارج في العام 2011 نساء، مقارنة ب 95.7% منهم رجال.

In 2011, 95.7 percent of Diplomatic staff were men and 4.3 percent were women.
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شكل )22(: القضاة النساء والرجال حسب المنطقة، 2010 )توزيع نسبي(
Figure (22): Judges women and men by region, 2010 

(Percentage distribution)
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11.3% من القضاة نساء. وتتقارب نسبة القاضيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت 

تقريباً 12% في الضفة الغربية وحوالي 10% في قطاع غزة.

Of legal judges, females made up 11.3 percent: the percentage was almost the same for both 
the West Bank (12.0 percent) and the Gaza Strip (10 percent).
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شكل )23(: أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية حسب الجنس، 2011 
)توزيع نسبي(

Figure (23): Members of the student councils at Palestinian 
universities by sex, 2011 (Percentage distribution)

26 .8 %
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¡U�½
73 .2 %

73.2% من أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ذكور مقابل 26.8% إناث.

At universities, 73.2 percent of student council members were male and 26.8 percent female.
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شكل )24(: المهندسون النساء والرجال حسب المنطقة، 2011 )توزيع نسبي(
Figure (24): Engineers women and men by region, 2011 

(Percentage distribution)
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17.9% من المهندسين المنتسبين في النقابة هن نساء، مقارنة بـ 82.1% رجال.

In the Palestine, 17.9 percent of engineers were female and 82.1 percent male.
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شكل )25(: الصحفيون النساء والرجال حسب المنطقة، 2011 )توزيع نسبي(
Figure (25): Journalists of women and men by region, 2010 

(Percentage distribution)
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17.1% من الصحفيين في فلسطين هن من النساء، مقارنة بـ 82.9% رجال.

In the press, 17.1 percent of journalists were female and 82.9 percent male.
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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 six relevant 
perspectives: demographic indicators, education, culture and information technology, health, 
labor force indicators, and indicators about public life. The report is based on different data 
sources, namely the surveys conducted by PCBS (labor force survey, Palestinian family health 
survey and others) and administrative records of public and private institutions. The report 
presents results drawn from data series for the period 2000-2011 to reflect various gender 
issues from a comprehensive perspective.
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Preface
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) has since its 
inception, strived to build and further develop Palestine’s official 
statistics that is tailored to the needs of society and in accordance 
with the international recommendations.

As women are considered important contributor in comprehensive 
development, PCBS has given the production of gender statistics a 
high priority and ensured the availability of all possible indicators 
by gender to serve planning and policy making in achieving 
women empowerment and active participation in society.

PCBS has since 1996, through its Gender Statistics Program, 
developed comprehensive database on a range of gender relevant 
indicators in Palestine, and disseminated series of annual reports 
on the status of women and men identifying the gaps in their 
rights.

This report is the eighth in a series of specialized reports on 
gender issues disseminated by PCBS to shed light on the status 
of women and men in the Palestinian society and to provide 
adequate data necessary for related policy-making.

PCBS hopes that this report constitutes an effective tool in 
strengthening the basis of statistical data and indicators on 
women and men, and raises awareness among policy makers, 
planners and non-governmental organizations and advocates 
on gender issues.

December, 2012
Ola Awad

President of PCBS





Acknowledgment 
A technical team at the Palestinian Central Bureau of 
Statistics (PCBS) prepared the report “Women and Men 
in Palestine: Issues and Statistics, 2012”. 

The funds for preparing this report were provided by 
the Palestinian National Authority (PNA) and the 
Core Funding Group (CFG) for 2012 Represented by 
the representative Office of Norway to PNA; and Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC).

Moreover, PCBS much appreciates the distinctive efforts 
of the Core Funding Group (CFG) for their valuable 
contribution of funding the project.

Printing of this report was funded by UNFPA, PCBS 
much appreciates the valuable financial contribution 
of UNFPA.



December, 2012
© All rights reserved

Suggested Citation:

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012.
Women and Men in Palestine: Issues and Statistics, 2012. Ramallah - Palestine. 

All correspondence should be directed to:
Palestinian Central Bureau of Statistics
P.O. Box 1647 Ramallah, Palestine.

Tel: (972/970) 2982700
Fax: (972/970) 2982710
Toll free: 1800300300
E-mail: diwan@pcbs.gov.ps
web-site: http://www.pcbs.gov.ps

This document is prepared in accordance with the standard procedures 
stated in the Code of Practice for Palestine Official Statistics 2006



Women and Men
in Palestine

Issues and Statistics

2012

December, 2012


