دولة فلسطين

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

المرأة والرجل في فلسطين

قضايا وإحصاءات2021 ،

تشرين أول /أكتوبر2021 ،
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تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات
لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 2006

 ربيع األول 1443،ه – تشرين أول.2021،
جميع الحقوق محفوظة.

في حالة االقتباس ،يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2021،المرأة والرجل في فلسطين -قضايا
وإحصاءات .2021 ،رام هللا – فلسطين.
جميع المراسالت توجه إلى:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ص.ب ،1647 .رام هللا  –P6028179فلسطين.
هاتف)970/972( 2 298 2700 :
فاكس)970/972( 2 298 2710 :
الرقم المجاني1800300300 :

بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :

الصفحة إلكترونيةhttp://www.pcbs.gov.ps :

الرقم المرجعي2586 :
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شكـر وتقديـر
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى جميع مصادر البيانات من و ازرات
ومؤســـســـات والذين ســـاهموا في توفير البيانات الالزمة إلعداد تقرير المرأة والرجل في فلســـطين،
قضايا وإحصاءات.2021،
لقد تم إعداد تقرير المرأة والرجل في فلســــطين ،قضــــايا وإحصــــاءات بقيادة فريق فني من الجهاز

المركزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وبدعم مالي مشــترب نين كل من دولة فلســطين ومجموعة التمويل
الرئيسية للجهاز ( (CFGعام  2021ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين.
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني بجزيل الشـكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل

الرئيسية للجهاز ( )CFGعلى مساهمتهم القيمة في تمويل هذا التقرير.
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فريق العمل
 إعداد التقرير
مهيرة قنداح

رهام معال
 الترجمة والتحرير
إكرام نشاطة

عالء الدين سالمة



المراجعة األولية

نهاية عودة

مصطفى خواجا



المراجعة النهائية

خالد أبو خالد
عناية زيدان



اإلشراف العام
د .عال عوض

رئيسة الجهاز
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قائمة المحتويات
الموضوع

الصفحة

المقدمة
المؤشرات الرئيسية

13

السكان

15

التعليم

25

الصحة

31

اإلعاقة

39

القوى العاملة

43

الفقر

59

الحياة العامة

61

اإلعالم

79

أثر جائحة كوفيد 19-

83

الجريمة

87

التكنولوجيا

89

المراجع

91

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

2021 ، قضايا وإحصاءات-  المرأة والرجل في فلسطين:PCBS

 :PCBSالمرأة والرجل في فلسطين  -قضايا وإحصاءات2021 ،

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

المقدمة
يعمل الجهاز ومنذ تأسيييسييه على توفير الايانات ائحصييامية المصيينفة حسييق الجنس ،وقد تم تطوير
عمله تماشي ي ييياف مع مفهوم النوم ائجتماعي الذ يىوم على أسي ي ييا

أن تمكين المرأة ئ يتطلق إحداث

ائنىالب على الرجل ولكن يأتي من خالل تعزيز دور المرأة ائقتص ي يياد وتمكينها من دخول س ي ييو
العمل وإيجاد اإلطار التشي ي ي ي يريعي وائقتص ي ي ي يياد لعملها وبالتالي المس ي ي ي يياواة في فر

العمل واألجور

والتدريق وغيرها ،ولذلك فإن تمكين المرأة اجتماعياف وسييياسييياف واقتصييادياف هو شيير أسيياسييي للنهوض
الوطني والتنمية الشاملة.

يعتار هذا التىرير أحد التىارير التي يصدرها الجهاز ضمن سلسلة من التىارير المتخصصة بىضايا
النوم ائجتماعي والتي يمكن العودة اليها لمزيد من التفاصيل عار الموقع ائلكتروني للجهاز أو من
خالل التواصل المباشر مع الجهاز  ،بهدف الوقوف على واقع المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني
وتوفير الايانات الكافية والضرورية لرسم السياسات حولها.
يعرض التىرير مجموعة مختارة من المؤشرات األساسية الخاصة بواقع المرأة والرجل ،ويحمل بين
طياته عدة قضايا ،إذ ي تناول المؤشرات الديمغرافية للمرأة والرجل ،ومؤشرات حول الواقع التعليمي،

والواقع الصحي واإلعاقة ،والىوى العاملة ،والفىر ،إضافة الى مؤشرات حول الحياة العامة واإلعالم
وأثر جامحة كوفيد ،19-آخذين في ائعتبار المؤشرات التي وردت في اإلطار الوطني للنوم
ائجتماعي وما يتسق معه من األطر اإلقليمية والدولية وأهداف التنمية المستدامة.
تعتمد الايانات الواردة في هذا التىرير على نتامج بعض المسي ي ي ي ي ييوح التي ينفذها الجهاز اضي ي ي ي ي ييافة الى
السجالت ائدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة .نأمل أن يشكل هذا التىرير أداة اضافية لتسهيل
عمل ص ي ي ي ييانعي الس ي ي ي ييياس ي ي ي ييات ومتخذ الى اررات في مجال تمكين المرأة الفلس ي ي ي ييطينية والمس ي ي ي يياواة بين

الجنسيين.
وهللا ولي التوفيق،،،
تشرين أول2021 ،

د .عال عوض
رئيسة الجهاز
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المؤشرات الرئيسية

Main Indicators
Indicator

المجموع
Total

Males

ذكور

إناث
Females

Total Population, Mid-Year,
2021

5,227,193

2,657,069

2,570,124

103.4

-

-

74.2

73.1

75.3

Sex Ratio, 2021
Life Expectancy at Birth,
2021
Percentage Distribution of
Households by Sex of the
Head of Household, 2020
Literacy Rate among the
Population (15 Years and
Above), 2020

100

89.1

10.9

97.5

98.8

96.2

Drop-out Rates from Basic
Stage, 2019/2020

0.36

0.55

0.16

Drop-out
Rates
from
Secondary Stage, 2019/2020

2.18

2.95

1.56

Number of Teachers in
Governmental
Schools,
2020/2021
Percentage of Individuals
Participated in Labour Force
(15 Years and Above), 2020
Unemployment Rate for
Individuals (15 Years and
Above), 2020
Percentage of Individuals
with Disability, 2017
Percentage
of
Poverty
among
Individuals
According
to
Monthly
Consumption Patterns, 2017

41,123

16,658

24,465

40.9

65.1

16.1

المؤشر
 منتصف،عدد السكان اإلجمالي

2021 العام

2021 ،نسبة الجنس

توقع البىاء على قيد الحياة عند

2021 ،الوئدة

التوزيع النساي لألسر حسق جنس

2020 ،رب األسرة

معدل معرفة الىراءة والكتابة بين

2020 ،) سنة فأكثر15( السكان

المرحلة

من

التسرب

معدل

2020/2019 ،األساسية

،معدل التسرب من المرحلة الثانوية

2020/2019

المدار

في

المعلمين

عدد

2021/2020 ،الحكومية

نسبة األفراد المشاركين في الىوى

2020 ،) سنة فأكثر15( العاملة

 سنة15( معدل البطالة لألفراد

25.9

22.5

40.1

2.1

2.3

1.9

2017 ،نسبة األفراد ذو اإلعاقة

29.2

28.8

29.7

نسبة الفىر بين األفراد وفىفا ألنما
2017 ، ائستهالك الشهر

Percentage Distribution of
Medical Practitioners, 2019

100

81.1

18.9

Percentage
Distribution
of Pharmacists, 2020
Percentage Distribution of
Members in Local Councils,
2020
Percentage Distribution of
Heads of Local Councils,
2020

100

63.6

36.4

100

80.0

20.0

100

98.2

1.8

Percentage Distribution of
Ambassadors, 2020

100

89.2

13

10.8

2020 ،)فأكثر

،التوزيع النساي لألطباء البشريين

2019

2020 ،التوزيع النساي للصيادلة
التوزيع النساي لألعضاء في
2020 ،الهيئات المحلية

التوزيع النساي لرؤساء الهيئات

2020 ،المحلية

2020 ،التوزيع النساي للسفراء
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Indicator
Percentage Distribution of
Heads of Student Councils in
Universities, 2020
Percentage Distribution of
Members
of
Student
Councils in Universities,
2020
Percentage Distribution of
Lawyers
Practicing
the
Profession, 2020
Percentage Distribution of
Judges, 2020
Percentage
Distribution
of
Public
Prosecution
Staff, 2020
Percentage
Distribution
of Engineers Registered
in
the
Engineering
Association, 2020
Percentage Distribution of
Editors in Chief Registered
in the Palestinian Journalists
Syndicate, 2020
Percentage Distribution of
Journalists Registered in the
Palestinian
Journalists
Syndicate, 2020
Percentage Distribution of
Members of the Chambers
of Commerce Industry and
Agriculture , 2020
Percentage Distribution of
Employees
in
Banking
Sector,2020
Percentage Distribution of
Individuals
Who
Have
Accounts in the Capital
Market Authority, 2020
Percentage of Individuals
(18 Years and Above) Who
Own a Smart Phone , 2019
Percentage of
Smoker
Individuals (18 Years and
Above), 2020

المجموع
Total

ذكور

Males

إناث
Females

100

95.7

4.3

100

68.2

31.8

100

72.9

27.1

100

80.8

19.2

100

79.6

20.4

المؤشر
التوزيع النساي لرؤساء مجالس

2020 ،الطلبة

التوزيع النساي ألعضاء مجالس

2020 ،الطلبة

التوزيع النساي للمحامين المزاولين

2020 ،للمهنة

2020 ،التوزيع النساي للىضاة
التوزيع النساي ألعضاء النيابة

2020 ،العامة

التوزيع النساي للمهندسين المسجلين

100

75.4

24.6

،في نىابة المهندسين الفلسطينيين

2020

التوزيع النساي لرؤساء التحرير
100

84.3

15.7

المسجلين في نىابة الصحفيين

2020 ،الفلسطينيين

التوزيع النساي للصحفيين المسجلين

100

77.3

22.7

،في نىابة الصحفيين الفلسطينيين

2020

التوزيع النساي ألعضاء الغرف

100

95.7

4.3

100

63.7

36.3

100

57

43

الصناعية

التجارية

2020 ،الزراعية

التوزيع النساي للموظفين في الىطام
2020 ،المصرفي

التوزيع النساي لألفراد الذين لديهم

72.8

72.2

24.3

41.2

14

73.4
6.9

،المال

حسابات في هيئة سو أر

2020

نسبة امتالك الهاتف الذكي بين

2019 ،) سنة فأكثر18( األفراد

 سنة18( نسبة األفراد المدخنين

2020 ،)فأكثر
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السكان
Population
 لسنوات مختارة، نسبة الجنس في فلسطين،التوزيع النسبي للسكان حسب الجنس
Percentage Distribution of Population by Sex, Sex Ratio in
Palestine, for Selected Years
نسبة الجنس
Sex Ratio

إناث
Females

ذكور
Males

السنة
Year

103.2

49.2

50.8

1997

103.0

49.3

50.7

2007

103.6

49.1

50.9

2017

103.4

49.2

50.8

2021

بلغ عدد السكان في فلسطين منتصف عام

The total population in the State
of Palestine in mid-2021 was
about 5.23 million; of which 2.66
million males and 2.57 million
females. The total number of
population in the West Bank was
3.12 million, of which 1.59
million males and 1.53 million
females. While the number
of population in Gaza Strip was
2.11 million; of which 1.07
million males and 1.04 million
females. Thus, the sex ratio was
about 103.4 males per one
hundred females.

 منهم، مليون نسمة5.23  حوالي2021

 تتوزم، مليون أنثى2.57 مليون ذك افر و2.66

، مليون نسمة في الضفة الغربية3.12 بواقع؛
، مليون أنثى1.53 مليون ذك افر و1.59 منهم

 مليون نسمة في قطام غزة؛ منهم2.11و
، مليون أنثى1.04 مليون ذك افر و1.07

 ذكر لكل مئة103.4 وبلغت نسبة الجنس
.أنثى
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2021  منتصف عام،الهرم السكاني في فلسطين
Population Pyramid in Palestine, Mid-Year 2021
الفئة العمرية
Age group

Females إناث

80+
10.9
Males ذكور
75-79
12.6
70-74
23.2
65-69
34.9
60-64
54.6
55-59
77.3
50-54
90.5
45-49
109.9
40-44
124.4
35-39
146.6
30-34
199.3
25-29
239.5
20-24
246.8
273.2
15-19
311.7
10-14
335.0
5-9
366.6
0-4
عدد السكان باأللف
Population (Thousands)

17.2
15.5
25.1
35.8
52.8
72.5
86.7
106.6
123.9
146.6
192.4
228.6
236.2
262.0
297.6
318.3
352.3

،يتسي ييم المجتمع الفلسي ييطيني بأنه مجتمع فتي

The Palestinian society can be
described as a young society; the
population estimates in mid-year
2021 indicated that the percentage
of the population aged (0-17
years) was 44.2% (44.5% males
and 44.0% females). Youth aged
(18-29 years) constituted 22.1%
and individuals aged (30-59
years) constituted 28.3% of the
population, while the elderly
(aged 60 years and above)
constituted
5.4%
of
the
population in Palestine.

حيث أش ي ييارت التىديرات الس ي ييكانية منتص ي ييف
) سنة17-0(  أن نسبة األفراد،2021 العام
%44.0 ذكور و%44.5) ؛%44.2 بلغت
 س يينة) ما29-18(  ويش ييكل الش ييباب،)إناث
 سينة) ما59-30(  واألفراد،%22.1 نسياته
 سي يينة60(  أما كبار السي يين،%28.3 نسي يياته
 من مجمل%5.4 فأكثر) فيشكلون ما نساته
.سكان فلسطين
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2021  منتصف عام،الهرم السكاني في الضفة الغربية
Population Pyramid in the West Bank, Mid-Year 2021
الفئة العمرية
Age group

12.0
10.6
15.9
22.7
35.3
47.0
57.9
69.0
77.4
89.2
114.0
134.3
144.4
155.9
168.1
180.4
196.8

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Females إناث
7.8
Males ذكور
8.4
14.6
22.7
36.9
49.9
60.9
71.8
78.5
89.9
119.8
143.2
151.2
162.2
176.2
190.7
205.0

عدد السكان باأللف
Population (Thousands)

2021  منتصف عام،الهرم السكاني في قطاع غزة
Population Pyramid in Gaza Strip, Mid-Year 2021
الفئة العمرية
Age group

Females إناث
80+
3.1
Males ذكور
75-79
4.2
70-74
8.5
65-69
12.2
60-64
17.8
55-59
27.4
50-54
29.7
45-49
38.1
40-44
46.0
35-39
56.7
30-34
79.5
25-29
96.4
20-24
95.6
111.0
15-19
135.5
10-14
144.3
5-9
161.6
0-4
عدد السكان باأللف
Population (Thousands)

5.2
5.0
9.2
13.1
17.5
25.5
28.8
37.6
46.5
57.3
78.4
94.2
91.8
106.1
129.5
137.9
155.5
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2021 ،توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة في فلسطين حسب المنطقة والجنس
Life Expectancy at Birth in Palestine by Region and Sex, 2021
Region

Sex

الجنس

إناث
Females

ذكور
Males

المنطقة

Palestine

75.3

73.1

فلسطين

West Bank

75.7

73.4

الضفة الغربية

Gaza Strip

74.9

72.7

قطاع غزة

يزيد معدل البىاء على قيد الحياة عند الوئدة

The life expectancy at birth for
females increased about two years
compared with males in 2021.
This rate is better in the West
Bank in comparison with Gaza
Strip for both males and females
although the gap is less than one
year for both sexes.

 حوالي سنتين2021 لدى اإلناث في العام
 ويعتار هذا المعدل أفضل،عنه لدى الذكور
لدى كل من الذكور واإلناث في الضفة
الغربية عنه في قطام غزة وإن كانت الفجوة
.أقل من سنة لكل من الجنسين

متوسط حجم األسرة في فلسطين لسنوات مختارة
Average Household Size in Palestine for Selected Years
7.0

6.4
5.8

حجم األسرة
Household size

6.0

5.1

5.1

2017

2020

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

1997

2007
Year السنة
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انخفض متوسط حجم األسرة في فلسطين إلى

The average household size
declined to 5.1 persons (4.7
persons in the West Bank and 5.7
persons in Gaza Strip) in 2020
compared to 6.4 persons in 1997,
which may indicate a decline in
fertility rates and an increase in
nuclear households in place of
extended ones. The percentage of
nuclear households increased to
84.3% in 2017 (85.3% in the West
Bank and 82.5% in Gaza Strip)
compared to 73.3% in 1997.

 فرداف في الضفة الغربية4.7(  فرداف بواقع5.1

 مىارنة2020  فرداف في قطام غزة) عام5.7و
قد

 األمر الذ،1997  فرداف عام6.4 مع

يدلل على انخفاض الخصوبة والتوجه نحو

بناء األسر النووية على حساب األسر الممتدة
 في%84.3 لتصبح نسبة األسر النووية
 في%85.3(  بواقع2017 فلسطين عام
،) في قطام غزة%82.5الضفة الغربية و
.1997  في عام%73.3 مىارنة بي

2020 ،متوسط حجم األسرة في فلسطين حسب جنس رب األسرة
Average Household Size in Palestine by Sex of the Head of the
Household, 2020
حجم األسرة
Household size

6.0

5.4

5.0
4.0

3.0

3.0
2.0
1.0
0.0
ذكر
Male

أنثى
Female

جنس رب األسرة
Sex of the Head of Household

بلغ متوسط حجم األسرة التي تترأسها إناث

The average size of a household
headed by females in Palestine
was 3.0 individuals, compared to
5.4 individuals for households
headed by males.

 فردفا لألسر5.4  أفراد مىابل3.0 في فلسطين

.التي يترأسها ذكور
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 سنة في فلسطين حسب18  سنة) اللواتي تزوجن قبل نلوغهن سن24-20( نسبة النساء
المنطقة لسنوات مختارة
Percentage of Women Aged (20-24 Years) Who Were Married
Before the Age of 18 Years in Palestine by Region for Selected
Years
قطاع غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

Percentage النسبة

25
19.2

19.6
20
18.0

15.3
15

16.5

16.8

13.4
12.3

10

11.4

5
2007

2014

2019

Years السنة

أظهرت الايانات أن نسبة النساء في الفئة

Data showed that the percentage
of women aged (20-24 years) who
were married before the age of 18
years is decreasing in the
Palestinian society. It decreased
from 18.0% in 2007 to 13.4% in
2019. It was 16.8% in 2007 and
decreased to 11.4% in 2019 in the
West Bank. The percentage also
decreased from 19.6% in 2007 to
16.5% in 2019 in Gaza Strip.

 سنة) وتزوجن قال بلوغهن24-20( العمرية
 سنة آخذة في ائنخفاض في18 سن
 في العام%18.0  من،المجتمع الفلسطيني
 أما،2019  في العام%13.4  إلى2007
على مستوى المنطىة فىد انخفضت هذه

 الى2007  في العام%16.8 النسبة من
 في الضفة2019  في العام%11.4
 في%19.6  بينما انخفضت من،الغربية
2019  في العام%16.5  الى2007 العام
.في قطام غزة
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مع العلم أنه صدر مرسوم رماسي نهاية عام

Knowing that a Presidential
Decree was issued at the end of
2019 prohibiting males and
females from getting married
before they reach the age of 18
years. This decree went into effect
at the beginning of 2020.
Therefore, the data on early
marriage included in this report
shows the years prior to 2020.

 يمنع زواج الذكور وائناث قال2019
 وقد بدأ العمل فيه بداية، سنة18 بلوغهن سن
 لذا فإن الايانات الخاصة بالزواج2020 عام
المبكر الواردة في هذه التىرير تظهر السنوات
.2020 السابىة لعام

 سنة فأكثر) في فلسطين حسب المنطقة والجنس15( التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين

2020 ،والحالة الزواجية
Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and
Above) in Palestine by Region, Sex and Marital Status, 2020
الحالة الزواجية

Marital Status
Region &
Sex

المجموع
Total

 منفصل/أرمل
Widowed/
Separated

مطلق
Divorced

متزوج
Married

*َلم يتزوج أبدا
Never
Married*

Palestine

100

3.1

1.1

57.7

38.1

Males

100

0.5

0.5

56.9

42.1

Females

100

5.8

1.6

58.6

34.0

المنطقة

والجنس
فلسطين
ذكور

إناث

الضفة

West
Bank

100

3.3

1.1

57.3

38.3

Males

100

0.5

0.6

56.7

42.2

Females

100

6.3

1.5

58.0

34.2

إناث

Gaza Strip

100

2.8

1.1

58.3

37.8

قطاع غزة

Males

100

0.5

0.4

57.2

41.9

Females

100

5.1

1.8

59.5

33.6

* Includes legally married with no
matrimony.

الغربية

ذكور

ذكور

إناث

* يشمل األفراد الذين عىدوا قرانهم ألول مرة ولم يتم الدخول
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 سنة فأكثر) في15(  من اإلناث%34.0

In Palestine, 34.0% of females (15
years and above) were never
married compared to 42.1% for
males. This may indicate that
early marriage is higher for
females than for males or it may
be due to the reluctance of males
towards
marriage
due
to
economic and other reasons. The
average of divorced females
reached 1.6% compared to 0.5%
for males, while 5.8% of females
are widowed/Separated compared
to 0.5% for males. Accordingly,
this illustrates the gender gap for
those indicators due to the
Palestinian culture, customs and
habits that allow divorced and
widowed males to get married in
a percentage more than the
females.

%42.1 فلسطين لم يتزوجن أبداف مىابل

 وهذا قد يشير الى أن الزواج المبكر،للذكور

لدى ائناث أعلى منه لدى الذكور أو قد يعود
الى عزوف الذكور عن الزواج ألسباب
 وبلغت نسبة ائناث،اقتصادية وغيرها
 أما، للذكور%0.5  مىابل%1.6 المطلىات
 المنفصالت فىد بلغت/نسبة ائناث األرامل
 وهذه ائرقام، للذكور%0.5  مىابل%5.8
توضح إمكانية زواج الذكور المطلىين
واألرامل بنسق أعلى من ائناث وهذا مرتبط
.بالثىافة السامدة وعادات المجتمع
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التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وجنس رب األسرة لسنوات مختارة
Percentage Distribution of Households in Palestine by Region
and Sex of the Household Head for Selected Years
Sex of the
Household Head
2007
Males

المنطقة

Region
قطام غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

93.0

90.1

فلسطين
Palestine
91.2

Females

7.0

9.9

8.8

Total
2017
Males

100

100

100

جنس رب األسرة
2007
ذكر
أنثى

المجموع
2017
ذكر

90.6

89.6

90.0

Females

9.4

10.4

10.0

Total
2020
Males

100

100

100

90.7

88.2

89.1

Females

9.3

11.8

10.9

أنثى

Total

100

100

100

المجموع

أنثى

المجموع
2020
ذكر

ارتفعت نسبة األسر التي ترأسها أنثى في

The percentage of female-headed
households in Palestine increased
from 8.8% in 2007 to 10.9% in
2020. This percentage is higher in
the West Bank 11.8% compared
to 9.3% in Gaza Strip.

 إلى2007  في عام%8.8 فلسطين من
؛ في الضفة الغربية2020  في عام%10.9
. في قطام غزة%9.3 و%11.8
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التعليـــــم
Education

معدالت معرفة القراءة والكتابة نين النساء والرجال ( 15سنة فأكثر) في
فلسطين2020-2004 ،
Literacy Rates among Women and Men (15 Years and Above) in
Palestine, 2004-2020
رجال Men

نساء Women

100
98.8
97.6
96.5

96.2

92.6
90

المعدل Rate

95

88.0
85
2020

2010

2015

2004

السنة Year

تىلصت الفجوة في معدئت معرفة الىراءة

The gap between men and women
in terms of the literacy rate has
been decreased during the past 16
years. It increased by about 9%
for women, but it is still higher
among men.

والكتابة بين النساء والرجال خالل األعوام
الستة عشر الماضية ،حيث ارتفعت معدئت
معرفة الىراءة والكتابة للنساء بنسبة حوالي
 %9إئ أنها ما زالت لصالح الذكور خالل
ذات الفترة.
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2020 ، سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس15( التوزيع النسبي لألفراد
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) by
Educational Attainment and Sex, 2020
الجنس

Sex
Educational
Attainment

إناث
Females

ذكور
Males

الحالة التعليمية

كال الجنسين
Both Sexes

أمي

2.5

Illiterate

3.8

1.2

Can Read and rite

4.2

4.5

4.4

ملم

Elementary

9.6

13.8

11.8

ابتدامي

Preparatory

34.6

39.1

36.6

إعداد

Secondary

23.3

20.1

21.7

ثانو

Associate Diploma

5.8

6.0

5.9

دبلوم متوسط

Bachelor degree and
above

18.7

15.3

17.1

Total

100

100

100

فأعلى

بكالوريو
المجموع

تشير الايانات إلى أن نسبة اإلناث

Data showed that the percentage
of females with educational
attainment of a secondary degree
and above is 47.8% compared to
males with a percentage of 41.4%
in 2020.

الحاصالت على تعليم ثانو فأعلى وصلت
 بين الذكور للعام%41.4  مىابل%47.8
.2020

2020/2019 ،معدل التسرب من المدارس في فلسطين حسب المرحلة والجنس
Drop-out Rates from Schools in Palestine by Stage and
Sex, 2019/2020
الجنس

Sex
Stage

إناث
Females

ذكور
Males

كال الجنسين
Both Sexes

Basic

0.16

0.55

0.36

Secondary

1.56

2.95

2.18

التي تشرف عليها و ازرة

Note: Data for schools does not include the
Israeli Municipality and Culture Committee
Schools in Jerusalem

المرحلة
أساسية

ثانوية

 البيانات ئ تشمل المدار:مالحظة
. المعارف والالدية ائسراميلية في الىد
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ما زال معدل التسرب بين الذكور أعلى مما

Drop-out rates among males are
still higher than the rates among
females in both basic and
secondary stages.

هو عليه بين اإلناث في كال المرحلتين
.األساسية والثانوية

التوزيع النسبي للطلبة في المرحلة الثانوية* في فلسطين حسب الفرع

2021/2020 ،والجنس
Percentage Distribution of Students at Secondary Stage* in
Palestine by Branch and Sex, 2020/2021
الجنس

Sex
Branch
10th Academic

إناث
ذكور
Females Males
35.3
36.8

الفرع

كال الجنسين
Both Sexes
36.0

عاشر أكاديمي
عاشر مهني

10th Vocational

0.8

1.5

1.1

Human Sciences

39.8

34.3

37.2

علوم إنسانية

Scientific

18.4

18.2

18.3

علمي

Entrepreneurship and
Business (Formerly
known as Commercial)

3.1

3.6

3.3

)الريادة واألعمال (تجار سابىاف

Industrial

0.5

3.8

2.0

صناعي

Shar’ia

0.9

1.0

0.9

Technology

0.4

0.4

0.4

Home Economics

0.8

0.0

0.5

Agricultural

0.0

0.3

0.2

Hotel

0.0

0.1

0.1

فندقي

Total

100

100

100

المجموع

The percentage (0.0) does not mean that there
are no students in that program, but the number
of students is small compared to the total.
*: In the scholastic year 2017/2018, the basic
stage includes grades from the 1st to the 9th, while
secondary stage includes 10th, 11th and 12th
grades, based on the new education law issued
by the Ministry of Education and Higher
Education that consider the tenth grade to be
within the secondary stage.
Note: Data for schools does not include the
Israeli Municipality and Culture Committee
Schools in Jerusalem.

شرعي

تكنولوجي

اقتصاد منزلي

زراعي

) ئ تعني أنه ئ يوجد طلبة في ذلك التخصص وإنما عدد0.0( النسبة
.الطلبة قليل بالمىارنة مع المجموم الكلي
 أصبحت المرحلة األساسية تشمل2018/2017  في العام الدراسي:*
الصفوف من األول األساسي حتى التاسع األساسي أما المرحلة الثانوية
عشر والثاني عشر وذلك بائستناد

فتشمل الصفوف العاشر والحاد

الى قانون التعليم الجديد الصادر عن و ازرة التربية والتعليم العالي
.باعتبار الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية
 الايانات ئ تشمل المدار التي تشرف عليها و ازرة المعارف:مالحظة
. والالدية ائسراميلية في الىد
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ما زال طلبة المرحلة الثانوية (الذكور

Students (males and females) at
the secondary stage significantly
prefer to be enrolled in
humanities
and
scientific
specializations compared to the
other branches. It is noted that
females tend to be enrolled in the
branch of humanities more than
males.

واإلناث) يتجهون إلى التخصصات العلمية
والعلوم اإلنسانية بشكل كاير مىارنة بالفروم
 ومن المالحظ أن اإلناث يتجهن إلى،األخرى
.دراسة العلوم اإلنسانية أكثر من الذكور

عدد المعلمين في المدارس الحكومية في فلسطين حسب العام الدراسي
2021/2020 - 2011/2010 ،والجنس
Number of Teachers in Governmental Schools in Palestine by
Scholastic Year and Sex, 2010/2011- 2020/2021
الجنس

Sex
Scholastic
year

العام الدراسي

إناث
Females

ذكور

Males

كال الجنسين
Both Sexes

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

2016/2017

22,089

16,173

38,262

2017/2016

2017/2018

22,693

16,333

39,026

2018/2017

2018/2019

23,483

16,521

40,004

2019/2018

2019/2020

23,746

16,587

40,333

2020/2019

2020/2021

24,465

16,658

41,123

2021/2020

Note: Data for schools does not include the Israeli
Municipality and Culture Committee Schools in
Jerusalem.
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من المالحظ أن نسق المعلمات اإلناث آخذة

The percentage of female
teachers is increasing, as it
reached 59.5% in the scholastic
year 2020/2021 compared to
55.0% in the scholastic year
2010/2011.

 في العام%59.5 بائرتفام إذ وصلت
%55.0  مىارنة مع2021/2020 الدراسي
.2011/2010 في العام الدراسي

عدد الطلبة (باأللف) في التعليم العالي في فلسطين حسب العام الدراسي

2021/2020 - 2011/2010 ،والجنس ودليل التكافؤ
Number of Students (in Thousands) at Higher Education in
Palestine by Scholastic Year, Sex and GPI, 2010/2011- 2020/2021
Community Colleges كليات المجتمع
كال
الجنسين
ذكور
Males Both
Sexes

Scholastic
دليل
إناث
Year
**التكافؤ
Females
GPI**

Universities*
دليل
إناث
**التكافؤ
Females
GPI**

*الجامعات
كال
الجنسين
ذكور
Males Both
Sexes

العام الدراسي

2010/2011

0.68

5.1

7.5

12.6

1.38

116.9

84.5

201.4 2011/2010

2011/2012

0.75

5.2

6.9

12.1

1.41

119.9

85.2

205.1 2012/2011

2012/2013

0.92

5.9

6.4

12.3

1.48

120.3

81.1

201.4 2013/2012

2013/2014

0.95

5.4

5.7

11.1

1.53

123.0

80.4

203.4 2014/2013

2014/2015

0.92

5.9

6.4

12.3

1.56

127.5

81.6

209.1 2015/2014

2015/2016

1.09

5.9

5.4

11.3

1.57

124.9

79.8

204.7 2016/2015

2016/2017

1.05

5.7

5.4

11.1

1.59

127.4

80.0

207.4 2017/2016

2017/2018

1.05

5.9

5.6

11.5

1.55

128.4

82.9

211.3 2018/2017

2018/2019

1.10

5.7

5.2

10.8

1.61

127.9

79.4

207.3 2019/2018

2019/2020

1.00

5.1

5.1

10.3

1.63

128.6

78.8

207.4 2020/2019

2020/2021

1.13

5.9

5.2

11.1

1.65

126.7

76.9

203.6 2021/2020

.* بيانات الجامعات تشمل طلبة الدبلوم المتوسط والبكالوريو والدراسات العليا في الجامعات التىليدية والتعليم المفتوح والكليات الجامعية
*Universities data include students of intermediate diploma, bachelor and higher education in
traditional universities, open education and university colleges.
.  الايانات ئ تشمل المدار التي تشرف عليها و ازرة المعارف والالدية ائسراميلية في الىد:مالحظة
Note: Data for schools does not include the Israeli Municipality and Culture Committee Schools in
Jerusalem.
 يستخدم لتىييم الفوار بين الجنسيين وإلظهار الالمساواة في الظواهر المستحبة:**مؤشر دليل تكافؤ النوم ائجتماعي
** Gender Parity Index: It is used to assess gender differences and to show inequality in
desirable phenomena
Females indicator value
قيمة مؤشر اإلناث
**GPI=
=** دليل التكافؤ
Males indicator value
قيمة مؤشر الذكور
. فتعني عدم وجود فجوة1  لصالح اإلناث أما القيمة1  لصالح الذكور وأكثر من1 حيث أقل من
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.
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ارتفع دليل التكافؤ في الجامعات في ميله

The gender parity index is in favor
for females; where it reached 1.65
in the scholastic year 2020/2021
compared to 1.38 in the scholastic
year 2010/2011.

 في1.65  حيث بلغ،أكثر لصالح اإلناث
؛ بينما كان2021/2020 العام الدراسي
.2011/2010  في العام الدراسي1.38
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الصحة
Health

 سنة في18 سن
ّ  سنة) اللواتي تزوجن ألول مرة قبل49-20( نسبة النساء في الفئة العمرية
2020-2019 فلسطين حسب المنطقة
Percentage of Women Aged (20- 49 Years) Who Were First
Married before the Age of 18 in Palestine by Region, 2019-2020
30

Percentage النسبة

25

24.4
19.9

21.7

20
15
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5
0
قطاع غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

Region المنطقة

 أن2020-2019 أش ي ي ي ي ي ي ييارت بيييانييات العييام

Data of 2019-2020 showed that
about 21.7% of women aged 20 49 years in Palestine were first
married before their 18th birthday.
This percentage is higher in Gaza
Strip compared to the West Bank;
where it reached 24.4% and
19.9%, respectively.

 سنة49-20  من النساء في العمر%21.7
في فلسطين قد تزوجن ألول مرة قال بلوغهن
 وترتفع هذه النسي ييبة في قطام غزة،18 سي يين
%24.4 مىارنة بالضفة الغربية حيث بلغت؛
. على التوالي%19.9و
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2020-2019 ،رعاية األمومة والصحة اإلنجانية في فلسطين حسب مؤشرات مختارة
)(نسب مئوية
Maternal and Reproductive Health Care in Palestine by Selected
Indicators, 2019-2020 (Percentage)

تمت والدتهن في منشأة صحية
Delivered in health facility

99.4

تمت والدتهن على يد كادر مؤهل
Any skilled personnel

99.7

أربع زيارات على االقل أثناء الحمل
Four visits or more during
pregnance

94.8

قمن على االقل بزيارة واحدة للكشف عن حملهن
من قبل كادر مؤهل
At least one visit to a skilled
personnel

98.7

الرضا عن الحاجة الستخدام وسائل تنظيم االسرة
Satisfaction with the methods of
family planning demand

81.6

0

20

40

60

80

100

 من النساء في فلسطين تمت%99.7

99.7% of women in Palestine
gave birth by a skilled personnel,
and 99.4% of them delivered in a
health facility.

%99.4 و،ئدتهن على يد كادر مؤهل
َ و
.ئدتهن في منشأة صحية
َ منهن تمت و
َ
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مؤشر الثروة
Wealth Index

المنطقة
Region

2020 -2019 ،نسبة الوالدات القيصرية حسب المنطقة ومؤشر الثروة
Percentage of C-section Deliveries by Region and Wealth Index,
2019- 2020
West Bank الضفة الغربية

28.2

Gaza Strip قطاع غزة

22.4

Poorest األفقر

20.0

Second المئين الثاني

20.6

Middle األوسط

29.0

Fourth الرابع

26.8

Richest األغنى

34.0
0

10

20

30

40

الوئدات القيصرية هي األقل بين النساء

The least wealthy women have
the lowest percentage of
C-section deliveries, while the
highest percentage of C-section is
among the richest women.

. وترتفع بين النساء األكثر غنى،األكثر فى افر
ف
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 سنة حسب خصائص18  سنة) اللواتي أنجبن مولودا حيا قبل نلوغهن24-20( نسبة النساء

تعليم األم
Mother's
Education

المنطقة
Region

2020-2019 ،مختارة
Percentage of Women (20 - 24 Years) Who Have Had an Alive Birth
before the Age of 18 by Selected Background
Characteristics, 2019-2020
West Bank الضفة الغربية

4.2

Gaza Strip قطاع غزة

8.4

Basic أساسي

32.1

Secondary ثانوي

6.7

Higher عالي

0.6

مؤشر الثروة
Wealth Index

Poorest األفقر

11.6

Second المئين الثاني

6.5

Middle األوسط

5.4

Fourth الرابع

3.4

Richest األغنى

2.6
0

5

10

15

20

25
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35

 من النساء المتزوجات في العمر%5.9

5.9% of the married 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. This percentage is
higher in Gaza Strip compared to
the West Bank, and among
mothers with basic education
attainment level, and among
women who live with poor
households.

 سنة أنجان طفالف قال بلوغهن سن24-20
 وتظهر الايانات الى وجود تباينات، سنة18
في هذه النسبة وفىا للمنطىة وتعليم األم
 اذ ترتفع هذه النسبة في قطام،ومؤشر الثروة
غزة مىارنة بالضفة الغربية وبين النساء
الحاصالت على تعليم أساسي وبين النساء
.اللواتي يعشن في أسر فىيرة

 سنة) اللواتي تعرضن لسرقة أو اعتداء خالل السنة الفائتة49- 15) نسبة النساء
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2020-2019 ،حسب المنطقة
Percentage of Women (15 - 49 Years) Who Experienced Robbery
or Assault in the Last Year by Region, 2019-2020
Percentage النسبة

8

6.9

6

3.5

4
1.3

2
0
قطاع غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank
Region المنطقة

فلسطين
Palestine

 سي ي ي ي ي يينة) في49-15(  من النسي ي ي ي ي يياء%3.5

3.5% of women (15 - 49 years) in
Palestine indicated that they
experienced physical violence of
robbery or assault during last
year. This percentage is higher in
Gaza Strip compared to the West
Bank; as it reached 6.9% and
1.3%, respectively.

فلسي ي ي ي ييطين أفد َن أنه َن تعرض ي ي ي ي ي َن لس ي ي ي ي يرقة أو
 وترتفع هذه النس ي ي ي ي ي ييبة في قطام غزة،اعتداء
%6.9 مىارنة بالضي ي ي ي ييفة الغربية حيث بلغت
. على التوالي%1.3و

2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال األطباء البشريين حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Medical
Practitioners by Region, 2019
نساء
Women
17.9

نساء
Women
21.8

نساء
Women
20.4

رجال
Men
82.1

قطاع غزة
Gaza Strip

رجال
Men
78.2
الضفة الغربية
West Bank
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 من األطباء البشريين المسجلون في%20.4

20.4% of registered Medical
Practitioners in the Palestinian
Medical Association are women
compared to 79.6% for men. The
percentage of registered women
medical practitioners is higher in
the West Bank compared to Gaza
Strip;
21.8%and
17.9%,
respectively.

،هن من النساء
َ نىابة األطباء في فلسطين
 وتزيد نسبة. من الرجال%79.6 مىارنة مع
الطايبات البشريات في الضفة الغربية عنها في
. على التوالي%17.9 و%21.8 قطام غزة؛

2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال أطباء األسنان حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Dentists by
Region, 2020
نساء
Women
19.7

نساء
Women
35.9

نساء
Women
42.3
رجال
Men
57.7

رجال
Men
80.3
قطاع غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

رجال
Men
64.1
فلسطين
Palestine

م ييا يزي ييد قليالف عن ثل ييث أطب يياء األسي ي ي ي ي ي ين ييان

More than one third of registered
dentists in the Palestinian Dental
Association are women. This
percentage is higher in the West
Bank compared to Gaza Strip.

المسجلين في نىابة طق األسنان الفلسطينية

 وترتفع هذه النس ي ي ي ي ي ييبة في،هن من النس ي ي ي ي ي يياء
َ
.الضفة الغربية مىارنة بىطام غزة
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2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال الممرضين حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Nurses by Region, 2020
رجال
Men
43.2

رجال
Men
42.9

نساء
Women
57.1

نساء
Women
56.8

قطاع غزة
Gaza Strip

رجال
Men
43.1

نساء
Women
56.9

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

 من الممرضييين المسييجلين في نىابة%56.9

56.9% of the registered nurses in
the
Palestinian
Nursing
Association are women compared
to 43.1% for men. The percentage
of women nurses is higher in
Gaza Strip compared to West
Bank; 57.1% and 56.8%,
respectively

هن من النس ي يياء مىابل
َ التمريض الفلس ي ييطينية
 وتزي ي ي ييد نس ي ي ي ي ي ي يب ي ي يية. من الرج ي ي ييال%43.1
الممرضي ييات في قطام غزة عنها في الضي ييفة
. على التوالي%56.8 و%57.1 الغربية؛

2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال الصيادلة حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Pharmacists by
Region, 2020
رجال
Men
37.8

نساء
Women
62.2
قطاع غزة
Gaza Strip

رجال
Men
35.7

نساء
Women
64.3

رجال
Men
36.4

نساء
Women
63.6

الضفة الغربية
West Bank
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 من الصي يييادلة المسي ييجلين في نىابة%63.6

63.6%
of
the
registered
pharmacists in the Palestinian
Pharmaceutical Association are
women compared to 36.4% for
men. The percentage of women
pharmacists is higher in the West
Bank compared to Gaza Strip;
64.3% and 62.2%, respectively.

،هن من النس ي ي ي يياء
َ الص ي ي ي يييادلة في فلس ي ي ي ييطين
 وتزيد نسبة، من الرجال%36.4 مىارنة ب ي ي ي ي ي
الصي ي ي يييدئنيات في الضي ي ي ييفة الغربية عنها في
 ع ي يل ييى%62.2 و%64.3 ق ي يط ي ي ييام غ ي يزة؛
.التوالي

2020 ، سنة فأكثر) حسب الجنس18( نسبة األفراد المدخنين
Percentage of Smoker Individuals (18 Years and Above) by
Sex, 2020
الجنس

Sex
Indicator
Individuals Aged 18
Years and Above Who
Smoke

إناث

ذكور

كال الجنسين

Females

Males

Both Sexes

6.9

41.2

24.3

المؤشر
نسبة األفراد الذين تالغ
 سنة فأكثر18 أعمارهم
المدخنين

 سنة فأكثر مدخنون؛18 ما يىارب ربع األفراد

Almost a quarter of individuals 18
years and above smoke; among
males, this is 6 times more than
that among females.

 أضعاف6 وتشكل هذه النسبة بين الذكور
.مثيالتها بين اإلناث
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اإلعاقة
Disability
بلغت نسبة األفراد الفلسطينيين ذو اإلعاقة

The percentage of Palestinian
persons with disability reached
2.1% of the total Palestinian
population
in
2017.
The
percentage of males with
disability was higher compared to
females, where it reached 2.3%
and
1.9%,
respectively.
Disability rates in Gaza Strip were
higher than those in the West
Bank for both sexes in 2017.

،2017  من مجمل السكان عام%2.1
وترتفع هذه النسبة عند الذكور مىارنة باإلناث
، على التوالي%1.9  مىابل%2.3 لتالغ
وتزيد نسبة األفراد ذو ائعاقة في قطام غزة
عنها في الضفة الغربية لكال الجنسين خالل
.2017

2017 ،نسبة األفراد ذوي اإلعاقة* من مجمل السكان حسب المنطقة والجنس
Percentage of Persons with Disability* out of the Total
Population by Region and Sex, 2017

Sex الجنس

Palestine فلسطين

West Bank الضفة الغربية

Both Sexes كال الجنسين

2.1

Females إناث

1.9

Males ذكور

1.8

2.6

1.6

2.3
0

Gaza Strip قطاع غزة

2.3

1.9
2

2.9
4

6

8

Percentage النسبة
 وصعوبات، والحركية، والسمعية، وتشمل الصعوبات (البصرية، يىصد بها األفراد ذو الصعوبة الكايرة ومن ئ يستطيع مطلىا:*اإلعاقة
.التذكر والتركيز وصعوبة التواصل
* Disability: Persons with a lot of difficulties and who can't at all. It includes seeing difficulties,

hearing, mobility, remembering and concentration, and communication difficulties.
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2017 ،نسبة األفراد ذوي اإلعاقة* في فلسطين حسب نوع اإلعاقة والجنس
Percentage of Persons with Disability*in Palestine by Type of
Disability and Sex, 2017
الجنس

Sex
Type of Disability

إناث
Females

ذكور
Males

كال الجنسين
Both Sexes

نوع اإلعاقة
بصرية

Seeing

0.6

0.7

0.7

Hearing

0.4

0.5

0.5

سمعية

Communication

0.4

0.5

0.4

تواصل

Mobility

1.0

1.1

1.1

حركية

Remembering and
Concentration

0.4

0.4

0.4

التذكر والتركيز

، والسمعية، وتشمل الصعوبات (البصرية، يىصد بها األفراد ذو الصعوبة الكايرة ومن ئ يستطيع مطلىا:*اإلعاقة

. وصعوبات التذكر والتركيز وصعوبة التواصل،والحركية
* Disability: Persons with a lot of difficulties and who can't at all. It includes seeing
difficulties, hearing, mobility, remembering and concentration, and communication
difficulties.

شكلت اإلعاقة الحركية األكثر انتشا فار بين

Mobility disability is the most
prevalent type among persons
with disabilities, where it reached
1.1% of the total Palestinian
population of which 1.1% for
males and 1.0% for females.
Visual disability is the second
prevalent type with a percentage
of 0.7%; of which 0.7% for males
and 0.6% for females. It is worth
mentoring that a person with a
disability may suffer from more
than one disability at the same
time.

 من%1.1 األفراد ذو اإلعاقة ما نساته

 بين%1.1 إجمالي السكان الفلسطينيين لتالغ
 تليها. بين ائناث%1.0 الذكور مىابل
 بواقع%0.7 ائعاقة البصرية والتي بلغت؛
 بين%0.6  بين الذكور مىابل%0.7

 آخذين بائعتبار انه قد يكون لدى.ائناث

الفرد ذو اإلعاقة أكثر من إعاقة في نفس
.الوقت
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2017 ،نسبة األفراد ذوي اإلعاقة* في فلسطين حسب الفئة العمرية والجنس
Percentage of Persons with Disability*in Palestine by Age
Group and Sex, 2017
Females اناث

Males ذكور
30.8

Age Group

الفئة العمرية

+75

27.1
13.9

54-74
5.5
6.0

55-64
2.4

45-54

12.0

3.8
1.4
2.7
0.9
1.9
0.8

35-44
18-34
0-17

1.1
0

5

10

15

20

25

30

35

Percentage النسبة

، والسمعية، وتشمل الصعوبات (البصرية، يىصد بها األفراد ذو الصعوبة الكايرة ومن ئ يستطيع مطلىاف:*اإلعاقة

. وصعوبات التذكر والتركيز وصعوبة التواصل،والحركية
* Disability: Individuals with a lot of difficulties and who can't at all. It includes seeing
difficulties, hearing, mobility, remembering and concentration, and communication
difficulties.

ترتفع نسبة انتشار اإلعاقة بين ائفراد من

The percentage of persons with
disability is higher among the
elderly, where the highest rate
was among persons aged (75
years and above) with a
percentage of 27.1% for males
compared with 30.8% for
females. The percentage among
male
children
was
1.1%
compared to 0.8% among female
children in the age group (0-17
years) during 2017.

 حيث يالحظ،مجمل السكان بارتفام العمر
أن النسبة األعلى كانت بين األفراد الذين
 سنة فأكثر)؛ حيث بلغت75( أعمارهم
 بين%30.8  بين الذكور مىابل%27.1
 بين%1.1  فيما وصلت هذه النسبة،اإلناث
 بين األطفال%0.8 األطفال الذكور مىابل
 سنة) خالل17-0( اإلناث في الفئة العمرية
.2017 العام
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القوى العاملة
Labour Force
2020-2015 ، سنة فأكثر) المشاركين في القوى العاملة في فلسطين15( نسبة النساء والرجال
Percentage of Women and Men (15 Years and Above) participating
in Labour Force in Palestine, 2015 - 2020
Men رجال

Women نساء

Percentage النسبة

80
69.6

69.8

70.0

69.0

69.9

17.7

17.1

17.3

17.4

18.1

16.1

2015

2016

2017
2018
Year السنة

2019

2020

60

65.1

40
20
0

انخفضت نسبة مشاركة النساء في الىوى

Women participation percentage
in the labour force decreased
compared to previous years. The
gap remains big since the
participation of men is 4 times
more than women participation
rate during 2020.

 وئ زالت،العاملة مىارنة بالسنوات السابىة
 إذ أن مشاركة الرجال تزيد،الفجوة كايرة
 أضعاف عن مشاركة النساء خالل4 حوالي
.2020 عام
بلغت نسبة الىوى العاملة المشاركة في

Participation
rate
among
individuals aged 15 years and
above reached 40.9% in 2020,
where the participation rate
reached 65.1% among males and
16.1% among females.

 سنة فأكثر) في العام15( فلسطين لألفراد
) وبلغت هذه النسبة بين%40.9) 2020
%16.1  بينما وصلت،%65.1 الذكور
.بين اإلناث
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 من مجموع العاملين في1 سنة فأكثر) العاملين في القطاع غير المنظم15( نسبة النساء والرجال
2020 ، حسب المنطقة والجنس،فلسطين
Percentage of Women and Men (15 Years and Above) Employed
in the Informal Sector1 in Palestine by Region and Sex, 2020
الجنس

Sex
Region

إناث
Females

ذكور
Males

كال الجنسين
Both Sexes

المنطقة

Palestine

25.1

46.2

43.0

فلسطين

West Bank

27.4

50.6

46.9

الضفة الغربية

Gaza Strip

16.8

32.6

30.4

قطام غزة

بلغت نسييبة الذكور العاملين في الىطام غير

Data showed that the percentage
of employed males in the informal
sector is higher compared to
females, where it reached 46.2%
and 25.1%, respectively. The
percentage of females employed
in the informal sector is higher in
the West Bank compared to Gaza
Strip; where it reached 27.4% and
16.8%, respectively.

، لإلنيياث%25.1  مىييابييل،%46.2 المنظم
في حين تزييد نسي ي ي ي ي ي يبية ائنياث العيامالت في
الىطام غير المنظم في الض ييفة الغربية عنها
 مى ي ي يياب ي ي ييل%27.4 في قط ي ي ييام غزة لتالغ
. على التوالي%16.8

:الىطام غير المنظم يشمل المشاريع التالية

 إما داخل أو،) مؤسسة أو جزء من مؤسسة تنتج فيها مجموعة واحدة من السلع والخدمات (مع إمكانية وجود أنشطة ثانوية:المنشأة

1

o

.خارج المانى
 يتألف من جميع المشاريع األسرية الفردية والتي تنتج منتج واحد على األقل للسو وغير مسجلة في:المشاريع األسرية غير التضامنية

o

 هو مشروم مملوك من أحد أفراد األسرة مقيم في فلسطين وئ يحمل أ صفة من صفات:)المشاريع األسرية (ليس منشأة أو مؤسسة

o

.الضريبة

.المنشأة أو المؤسسة
1 1 Informal sector includes the following projects:

 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.
 HUEM: All households incorporated enterprises that produced at least one commodity or service for market
and this HUEMs without registration in the tax register.
 Household Project (Non-establishment nor enterprise): An enterprise owned by a resident of Palestine and it
is not qualified as an ‘establishment’, where it is defined as a "household project".
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 سنة فأكثر) حسب عدد السنوات15( نسبة المشاركة في القوى العاملة نين النساء والرجال
2020 ،الدراسية في فلسطين
Percentage of Women and Men (15 Years and Above)
Participating in Labour Force by Years of Schooling in
Palestine, 2020
Women نساء
38.5

13+

عدد سنوات الدراسة
Years of schooling

Men رجال

69.7
4.4

12 - 10

66.0
4.6

9-7

62.5
6.1

6-1

59.3
2.5

0

12.4
0

20

40

60

80

Percentage النسبة

تعتار نس ييبة المش يياركة في الىوى العاملة بين

The highest labour
force
participation percentage is among
individuals who have completed
13 years of schooling or more for
both males and female. However,
it appears that education only is
not enough to increase the rate of
women's participation in the
labour force.

 سي ي ي يينة د ارسي ي ي ييية فأكثر13 ائفراد الذين أنهوا
األعلى بين كي ي ييل من الرجي ي ييال والنس ي ي ي ي ي ي ي ي يياء

 ومع ذلييك،المش ي ي ي ي ي ي يياركين في الىوى العييامليية
يظهر أن التعليم غير كيياف لزيييادة نسي ي ي ي ي ي يبيية

.مشاركة النساء في الىوى العاملة

.
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 سنة فأكثر) العاملين حسب النشاط االقتصادي15( التوزيع النسبي للنساء والرجال
2020 ،في فلسطين
Percentage Distribution of Employed Women and Men (15 Years
and Above) by Economic Activity in Palestine, 2020

Economic Activity النشاط االقتصادي

Women نساء

Men رجال

73.6

الخدمات والفروع األخرى
Services & Other Branches

29.4

التجارة والمطاعم والفنادق
Commerce, Hotels & Restaurants

البناء والتشييد
Construction

التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Mining, Quarrying & Manufacturing
النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage &
Communication
الزراعة والصيد والحراجة
Agriculture, Hunting & Fishing

9.0
23.5
0.6
19.8
7.2
14.2
2.8
6.8
6.8
6.3

تعمل حوالي ثالثة أربام النس ي ي ي ي ي يياء العامالت

About three-quarters of women
are working in services and other
Branches activities, while the
remaining
one
quarter
is
distributed among the rest of the
economic activities, where the
gap emerges between men and
women in various activities.

 بينمييا يتوزم الربع،في أنشي ي ي ي ي ي يطيية الخييدمييات
المتبىي على باقي األنشي ي ي ي ي ييطة ائقتصي ي ي ي ي ييادية
حيث تارز الفجوة بين الرجال والنس ي ي ي ي ي يياء في
.مختلف األنشطة
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2020 ، سنة فأكثر) العاملين حسب المهنة في فلسطين15( التوزيع النسبي للنساء والرجال
Percentage Distribution of Employed Women and Men (15 Years
and Above) by Occupation in Palestine, 2020
Women نساء

Occupation المهنة

المهن األولية
Elementary Occupations

Men رجال
5.9
20.3

مشغلو اآلالت ومجمعوها
Plant & Machine Operators &
Assemblers
العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Craft and Related Trade
Workers
العمال المهرة في الزراعة والصيد
Skilled Agricultural & Fishery
Workers

2.1
10.8
4.2
21.8
4.9
2.8

عمال الخدمات والباعة في األسواق
Service and Sales Workers

11.0
18.8

الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة
Professionals, Technicians,
Associates and Clerks
المشرعون وموظفو اإلدارة العليا
Legislators, Senior Officials &
Managers

66.9
22.1
5.0
3.4
0

20

40

60

80

Percentage النسبة

 س يينة فأكثر) كفنيات15( تعمل ثلثي النس يياء

About two third of women (15
years and above) work as
technicians, specialists, and
clerks, while the remaining one
third of them is distributed on
other remaining occupations.
These data shows the poor
distribution within the various
activities, and the gap between
men and women.

 بينما،ومتخص ي ي ي يصي ي ي ييات ومسي ي ي يياعدات وكتبة
يتوزم الثل ي ييث الب ي يياقي على المهن المختلف ي يية

 ان هييذه المعطيييات من جهيية تظهر.األخرى
 ومن،سي ي ي ييوء التوزيع على مختلف األنشي ي ي ييطة

.جهة أخرى تارز الفجوة بين الرجال والنساء
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 سنة فأكثر) العاملين حسب الحالة العملية في15( التوزيع النسبي للنساء والرجال
2020 ،فلسطين
Percentage Distribution of Employed Women and Men (15 Years
and Above) by Employment Status in Palestine, 2020

Employment Status الحالة العملية

Women نساء
عضو أسرة بدون أجر
Unpaid
Family Member

Men رجال

8.1
3.4

مستخدم بأجر
Wage Employee

78.7
71.1

يعمل لحسابه
Self Employed

11.1
19.0

صاحب عمل
Employer

2.1
6.5

0

20

40

60

80

Percentage النسبة

غالاية النساء والرجال يعملون بأجر مع وجود

The majority of women and men
are wage employees, with a gap
between them. The percentages of
female wage employees are
higher than the percentages of
males. The same applies to those
who work as unpaid household
members, while male selfemployed workers and employers
have higher percentages than
those of females.

 حيث نسق النساء العامالت،فجوة بينهما
 وكذلك الحال،بأجر أعلى من نسق الرجال

،بالنسبة للعاملين كأعضاء أسرة بدون أجر

في حين أن العاملين لحسابهم واصحاب عمل
.نسق الرجال اعلى مما هي عليه للنساء
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 سنة فأكثر) المشاركين في القوى العاملة في15( معدل البطالة نين النساء والرجال
2020-2015 ،فلسطين
Unemployment Rate among Women and Men (15 Years and
Above) Participating in the Labour Force in Palestine, 2015-2020

Unemployment rate معدل البطالة

Men رجال

Women نساء

50
40

42.8

41.9

41.2

40.1

38.0
34.3

30
20

20.2

20.6

21.5

22.4

21.3

22.5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10
0

Year السنة

الفجوة في معدئت البطالة بين النساء

The gap in unemployment rates
among women and men is
increasing; unemployment rate
reached 40.1% for women and
22.5% for men in 2020.

 حيث بلغ معدل البطالة،والرجال في اتسام
 لدى الرجال%22.5 لدى النساء و%40.1
.2020 في العام
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 سنة فأكثر) المشاركين في القوى العاملة حسب عدد15( معدل البطالة نين النساء والرجال
2020،السنوات الدراسية في فلسطين
Unemployment Rate among Women and Men (15 Years and
Above) Participating in the Labour Force by Years of Schooling in
Palestine, 2020
Years of Schooling السنوات الدراسية

Women نساء

Men رجال
92.9

13+

27.7
5.6

10 - 12

40.7

7-9

1.1

1- 6

0.4

0

0.0
0.3

22.4

8.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Unemployment معدل البطالة

نهين
َ بلغ معدل البطالة بين النساء اللواتي أ

The unemployment rate among
women who have completed 13
years of schooling or more has
reached 92.9% among women
participating in the labor force,
While the unemployment rate
decreases to 27.7% among men in
the same category. These data
clearly indicates that education
alone does not guarantee the
employment of women.

 من بين%92.9  سنة دراسية فأكثر13

 بالمىابل.النساء المشاركات في الىوى العاملة
 بين%27.7 ينخفض معدل البطالة ليالغ
 ان هذه المعطيات.الرجال في نفس الفئة
تشير بوضوح الى ان التعليم لوحده ئ يشكل
.ضمانة لتشغيل النساء

50

2021 ، قضايا وإحصاءات-  المرأة والرجل في فلسطين:PCBS

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

معدل البطالة نين الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دنلوم متوسط فأعلى المشاركين في

2020 ،القوى العاملة في فلسطين حسب التخصص والجنس
Unemployment Rate among Graduates, Who Hold Associate
Diploma Certificate and Above, and Participated in the Labour
Force in Palestine by Specialization and Sex, 2020
الجنس

Sex
Specialization

إناث
Females

ذكور
Males

كال الجنسين
Both Sexes

التخصص

Education

48.6

23.9

40.5

التعليم

Arts

55.4

27.0

37.4

الفنون

Humanities (excluding
languages)

56.0

13.6

35.6

Languages

43.5

12.4

32.3

Social and behavioral
sciences

الدراسات اإلنسانية

)(باستثناء اللغات
اللغات

العلوم ائجتماعية

55.2

15.9

31.8

58.6

38.4

45.6

الصحافة واإلعالم

48.6

18.8

28.8

األعمال واإلدارة

Law

49.0

21.2

29.1

الىانون

Biological and related
sciences

41.3

8.2

29.8

والعلوم المتصلة بها

Physical sciences

46.2

12.1

29.0

العلوم الفيزيامية

Mathematics and
statistics

45.5

15.9

32.5

الرياضيات واإلحصاء

Information and
Communication
Technologies (ICTs)

38.8

23.9

28.2

Engineering and
engineering trades

50.0

18.4

24.0

Manufacturing and
processing

*57.4

*28.9

*32.3

47.7

29.4

32.8

Journalism and
information
Business and
administration

Architecture and
construction
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العلوم الايولوجية

تكنولوجيا ائتصائت
والمعلومات

الهندسة والحرف

الهندسية

التصنيع والمعالجة
الهندسة المعمارية

والاناء
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 معدل البطالة نين الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دنلوم متوسط فأعلى المشاركين في:تابع
2020 ،القوى العاملة في فلسطين حسب التخصص والجنس
(Cont.): Unemployment Rate among Graduates, Who Hold
Associate Diploma Certificate and Above, and Participated in
the Labour Force in Palestine by Specialization and Sex, 2020
الجنس

Sex
Specialization

إناث
Females

ذكور
Males

كال الجنسين
Both Sexes

التخصص

Agriculture

*11.5

13.5

13.2

الزراعة

Veterinary

0.0

*12.4

12.4

الايطرة

Health

28.5

19.4

23.2

الصحة

Welfare

50.4

14.4

33.2

الرفاه

Personal services

39.8

12.6

19.5

الخدمات الشخصية

Security services

*76.0

6.4

7.5

خدمات األمن

45.9

19.3

30.6

المجموع

Total

(*) Refers that the variance in this category is
too high.

.(*) تشير الى ان التباين مرتفع في هذه الفئة

أعلى معدئت بطالة سجلت في الصحافة

The highest unemployment rates
were recorded in journalism and
information, where they were the
highest among females and males.

واإلعالم وكانت األعلى بين اإلناث مىارنة
.بالذكور
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نسبة النساء العامالت في النشاط الزراعي من مجموع العاملين في النشاط الزراعي حسب
2020-2015 ،المنطقة
Percentage of Employed Women in the Agricultural Activity
from Total Employed in the Agricultural Activity by
Region, 2015 – 2020
المنطقة

Region
قطام غزة
Gaza Strip

السنة

2015

7.9

الضفة الغربية
West Bank
15.0

2016

3.9

11.0

9.0

2016

2017

2.6

9.5

7.7

2017

2018

3.4

8.0

6.8

2018

2019

1.7

8.4

6.7

2019

2020

1.9

8.2

6.8

2020

Year

فلسطين
Palestine
13.1

2015

تشكل النساء العامالت في نشا الزراعة ما

Employed
women in the
agriculture activity represents
6.8%, which is about less than
tenth of employed individuals in
2020.

 أ أقل من عشر العاملين في%6.8 نساته
.2020 هذا النشا للعام
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2020 ، سنة فأكثر) العاملين حسب المنطقة والقطاع15( التوزيع النسبي للنساء والرجال
Percentage Distribution of Employed Women and Men (15 Years
and Above) by Region and Sector, 2020
المنطقة

Region
Sector

Public

قطاع غزة
Gaza Strip
رجال
نساء
Men Women
38.6
40.9

الضفة الغربية
West Bank
رجال
نساء
Men Women
12.3
31.6

فلسطين
Palestine
رجال
نساء
Men Women
18.6
33.6

61.3

59.1

67.5

67.0

66.1

65.3

Israel and
Settlements

0.1

-

20.2

1.4

15.3

1.1

Total

100

100

100

100

100

100

Private

القطاع

*الىطام العام

الىطام الخا

اسراميل

والمستعمرات
المجموع

.) تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات-)

(-) It means observations are too small.
* includes all civil and military employees in
Palestinian organizations.

* يشمل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة
.الفلسطينية

هو المشغل ائكار

The private sector consider the
main employer of the employed
women about 65.3 % of employed
women compared to 33.6% of
employed women in the public
sector was from the total of
employed women, While the
percentage
of
employed
women in Israel and settlements
reached 1.1% of the total number
of employed women.

يعتار الىطام الخا

للنساء العامالت حيث بلغت نسبة العامالت
 في حين بلغت نسبة النساء%65.3 فيه
 من%33.6 العامالت في الىطام العام
 من النساء%1.1مجموم النساء العامالت و
.العامالت يعملن في اسراميل والمستعمرات
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عدد النساء والرجال العاملين في القطاع العام المدني* في فلسطين حسب المسمى الوظيفي
2020 ،والمنطقة
Table (15): Number of Employed Women and Men in the Civil Public
Sector* in Palestine by Job Title and Region, 2020
الجنس

SEX
Job Title
Deputy Minister (A1)
Undersecretary Assistant
(A2)
Director General (A3)
Director General (A4)

إناث
Females
7

ذكور
Males
49

كال الجنسين
Both Sexes
56

8

68

76

16

92

108

84

513

597

Director (Grade C to A)

1,503

4,048

5,551

Employee (Grade 1 to
10)

37,338

41,200

78,538

115

445

560

39,071

46,415

85,486

Not Stated
Total

المسمى الوظيفي
)A1) وكيل و ازرة

(A2) وكيل مساعد

(A3) مدير عام

)A4) مدير عام

)A  إلىC مدير (الدرجة من

 إلى1 موظف (الدرجة من

)10

غير محدد
المجموم

.2021/03/19 * يشمل الموظفين المدنيين فىط حسق ديوان الموظفين العام حتى تاريخ
* Data include only civil employees according to General Personnel Council until 19/3/2021

تشكل النساء العامالت في الىطام العام

Employed women in the public
sector (civil) constitute 13.7% of
the director generals (grade A4
and above) compared to 86.3%
for men at the same grade.

 فىط من درجة مدير عام%13.7 )(المدني
 فأعلى من مجموم المدراء العامينA4
 من الرجال لنفس%86.3  مىابل،فأعلى
.الدرجة
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2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال العاملين في القطاع العام المدني* حسب المنطقة
Percentage Distribution of Employed Women and Men in Civil
Public* Sector by Region, 2020
Men رجال

Women نساء

100

Percentage النسبة

80

67.0

60
40

49.9 50.1

54.3

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

45.7

33.0

20
0
قطاع غزة
Gaza Strip

Region المنطقة
.2021/03/19 * يشمل الموظفين المدنيين فىط حسق ديوان الموظفين العام حتى تاريخ
* Data include only civil employees according to General Personnel Council until 19/3/2021.

 من الموظفين المدنيين في الىطام%45.7

45.7% of civil public sector
employees in Palestine are
women, compared with 54.3% for
men.

 مىارنة بي،هن نساء
َ العام في فلسطين
. من الرجال%54.3
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 المهنية حسب الجنس/ سنة فأكثر) العاملين المنتسبين للنقابات العمالية15( نسبة النساء والرجال
2020 ،والمنطقة
Percentage of Employed Women and Men (15 Years and Above)
Who were Affiliated to Workers/ Vocational Union by Sex and
Region, 2020
المنطقة

Region
Sex

قطام غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

Males

35.8

12.1

17.8

Females

53.9

25.4

31.6

Total

38.4

14.2

20.0

الجنس
ذكور

إناث

المجموع

 من اإلن ي ي يياث الع ي ي ييامالت في%32 حوالي

About 32% of females in
Palestine were affiliated to
workers/vocational
unions
compared with 18% for males in
Palestine, while the percentage of
females was higher in Gaza Strip
than the West Bank; 54% and
25%, respectively.

 المهنية/فلسييطين منتسييبات للنىابات العمالية
 وتزيد نسبة ائناث، من الذكور%18 مىابل
في قطييام غزة عنهييا في الضي ي ي ي ي ي يفيية الغربييية؛
. على التوالي%25 و%54
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الفقر
Poverty
2017 ،نسبة الفقر نين األفراد وفقا ألنماط االستهالب الشهري حسب المنطقة والجنس
Poverty Percentage among Individuals According to
Monthly Consumption Patterns by Region and Sex, 2017
Females إناث

Males ذكور

Both Sexes كال الجنسين

Region المنطقة

53.8
قطاع غزة
Gaza Strip

52.3
53.0
14.4

الضفة الغربية
West Bank

13.3
13.9
0

20

40

60

Percentage النسبة

نسبة الفىر بين اإلناث في قطام غزة أكثر

Poverty rate among females in
Gaza Strip is about four times
more than females in the West
Bank.

بحوالي أربعة أضعاف من مثيالتها في
.الضفة الغربية
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2017 ،نسبة الفقر نين األفراد وفقا ألنماط االستهالب الشهري حسب المنطقة وجنس رب األسرة
Poverty Percentage among Individuals According to Monthly
Consumption Patterns by Region and Sex of Head of
Household, 2017
Females إناث

Males ذكور
54.0

قطاع غزة
Gaza Strip

المنطقة

53.0

18.6
الضفة الغربية
West Bank
13.5
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50

60

Percentage النسبة

تزيد نسبة الفىر بين األفراد في األسر التي

Poverty
percentage
among
individuals in households headed
by a female was higher in Gaza
Strip compared to the West Bank,
which was 54.0% and 18.6%,
respectively.
Also,
poverty
percentage among individuals in
households headed by a female
was higher than those individuals
in households headed by a male in
both West bank and Gaza Strip.

ترأسها أنثى في قطام غزة والتي بلغت
 من اجمالي األسر التي ترأسها اناث%54.0
عن مثيالتها في الضفة الغربية والتي بلغت
 وتزيد نسبة الفىر بين أفراد األسر.%18.6
التي ترأسها انثى عن تلك األسر التي يرأسها
.ذكر في كل من الضفة الغربية وقطام غزة
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الحياة العامة
Public Life
2020 ،التوزيع النسبي ألعضاء المجلس الوطني والمجلس المركزي النساء والرجال في فلسطين
Percentage Distribution of National Council and Central Council
Members of Women and Men in Palestine, 2020
Men رجال

Percentage النسبة

100

Women نساء
94.3

89.1

80
60
40
20

10.9

5.7

0
المجلس الوطني
National Council

Council المجلس

المجلس المركزي
Central Council

ئ زال تمثيل النساء في المجلسين الوطني

Women's representation in the
National and Central Councils is
still weak.

.والمركز ضعيفاف
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2020 ،التوزيع النسبي للمحافظين النساء والرجال في فلسطين
Percentage Distribution of Governors (Women and Men) in
Palestine, 2020
Men رجال
%93.7

نساء
Women
%6.3

هناك إمرة واحده فىط في منصق محافظ

There is only one female
governor, compared to 15 male
governors in 2020.

.2020  محافظاف من الرجال للعام15 مىابل

التوزيع النسبي ألعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشرة (النساء والرجال) في
2020 ،فلسطين
Percentage Distribution of Cabinet Members in the Eighteenth
Government (Women and Men) in Palestine, 2020
Men رجال
%87.5

نساء
Women
%12.5

 نساء فىط في منصق وزير مىابل3 هناك

There are only 3 women
occupying the position of
minister, compared to 21 male
ministers in 2020.

.2020  وزي افر من الرجال للعام21
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2020 ،التوزيع النسبي لألعضاء النساء والرجال في الهيئات المحلية حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Members in Local
Councils by Region, 2020
Men رجال

Percentage النسبة

100

Women نساء

12.6

20.4

20.0

87.4

79.6

80.0

80
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40
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قطاع غزة
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الضفة الغربية
West Bank
Region المنطقة

فلسطين
Palestine

 من أعضاء الهيئات المحلية في%20.0

20.0% of the members of local
councils in Palestine are women,
where the percentage of women in
local councils in the West Bank is
higher compared to Gaza
Strip:20.4%
and
12.6%,
respectively.

 وتزيد نسبة النساء،هن من النساء
َ فلسطين
في الهيئات المحلية في الضفة الغربية عنها
%12.6 و%20.4  بنسبة،في قطام غزة
.على التوالي

2020 ،التوزيع النسبي للرؤساء النساء والرجال في الهيئات المحلية حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men as Heads of Local
Councils by Region, 2020
Men رجال

Percentage النسبة

100

Women نساء

0.0

1.9

1.8

100.0

98.1

98.2
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80
60
40
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Region المنطقة
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 من رؤساء الهيئات المحلية في%1.8

1.8% of the heads of local
councils in Palestine are women,
noting that there is not any
woman head of a local council in
Gaza Strip.

 مع مالحظة انه ئ،هن من النساء
َ فلسطين
توجد أ امرأة كرميس لهيئة محلية في قطام
.غزة

2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال السفراء في فلسطين
Percentage Distribution of Women and Men Ambassadors
in Palestine, 2020
Men رجال
%89.2

نساء
Women
%10.8

 فىط من سفراء دولة فلسطين في%10.8

Only 10.8% of the ambassadors
of the state of Palestine are
women.

.الخارج من النساء

التوزيع النسبي لعدد العاملين النساء والرجال في البعثات في الخارج من دنلوماسيين
2020 ،وإداريين
Percentage Distribution of Number of Women and Men
Working in Missions Abroad Including Diplomats and
Administrators, 2020
Men رجال
%69.4

نساء
Women
%30.6
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 فىط من العاملين في البعثات%30.6 حوالي

About 30.6 % of the diplomats
and administrators working in
missions abroad are women.

.في الخارج دبلوماسيين واداريين من النساء

التوزيع النسبي للنساء والرجال في الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية لسنوات مختارة
Percentage Distribution of Women and Men at the
Palestinian Police in the West Bank for Selected Years
Men رجال

Percentage النسبة

100

Women نساء

3.4

3.8

4.4

5.0

5.6

96.6

96.2

95.6

95.0

94.4

2011

2014
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Year السنة

2018

2020

80
60
40
20
0

ما زالت نسبة أفراد الشرطة النسامية قليلة

The percentage of women at the
Palestinian police is still very low.

.جداف
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التوزيع النسبي لرؤساء وأعضاء مجالس الطلبة في الجامعات في فلسطين حسب
2020 ،الجنس
Percentage Distribution of Head and Members of Student
Councils in Universities in Palestine by Sex, 2020
Males ذكور

Females اناث
95.7

68.2

31.8

4.3
اعضاء مجالس الطلبة في الجامعات
Members of Student Councils in
Universities

رؤساء مجالس الطلبة في الجامعات
Head of Student Councils in
Universities

 عضو12  في قطام غزة ئ يوجد مجالس للطلبة في الجامعات باستثناء الجامعة ائسالمية يوجد مجلسين أحدهما للذكور يتشكل من
. أنثى12 ذكر وآخر لإلناث يتكون من

 In Gaza Strip, there is no student councils in universities, except for the Islamic University;
where there is two councils, one for males and the second for females.

 فىط من رؤساء مجالس الطلبة في%4.3

About 4.3% of the heads of
student councils in Universities in
Palestine are females, compared
to 95.7% of males. Whereas
%31.8 of the members of student
councils in Palestine are females
compared with 68.2% are males.

إناث

هن
الجامعات في فلسطين
َ
%31.8  في حين، من الذكور%95.7مىابل

من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات
 من%68.2 فلسطين هم من ائناث مىابل
.الذكور
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2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال المحامين المزاولين للمهنة حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Lawyers Practicing
the Profession by Region, 2020
Men رجال

Women نساء

Percentage

النسبة

100
16.9

30.1

27.1

69.9

72.9

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

80
60
40

83.1

20
0
قطاع غزة
Gaza Strip

Region المنطقة
.*الايانات تمثل أعداد المحامين المسجلين في نىابة محامي فلسطين فىط
*Data represent the number of lawyers registered in the Palestinian Bar of Lawyers.

 من المحييامين المزاولين للمهنيية في%27.1

Female lawyers represent 27.1%
of registered lawyers in Palestine.
This percentage is higher in the
West Bank with 30.1% in
comparison to Gaza Strip with
16.9%.

 وتزيد الفجوة في.فلس ي ييطين ه َن من النس ي يياء
نسي ييبة المحاميات بين الضي ييفة الغربية وقطام
 في الضفة%30.1 غزة؛ حيث بلغت النسبة
. في قطام غزة%16.9الغربية و
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2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال المحامين المتدربين حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Trainee Lawyers by
Region, 2020
Men رجال

Women نساء

Percentage النسبة

100
80

25.5
47.5

38.8

60
40

74.5
52.5

20

61.2

0
قطاع غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

Region المنطقة
.*الايانات تمثل أعداد المحامين المسجلين في نىابة محامي فلسطين فىط
*Data represent the number of lawyers registered in the Palestinian Bar of Lawyers.

 ميين اليميح ي ي يياميييين اليميت ي ي ييدربيييين فييي%38.8

38.8% of the trainee lawyers in
Palestine are women. The gap in
the percentage of female lawyers
between the West Bank and Gaza
Strip increases; where it reached
47.5% in the West Bank and
25.5% in Gaza Strip.

 وتزيد الفجوة في.هن من النس ي يياء
َ فلس ي ييطين
نسي ييبة المحاميات بين الضي ييفة الغربية وقطام
 في الضفة الغربية%47.5 غزة؛ حيث بلغت
. في قطام غزة%25.5و
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2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال القضاة حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Judges by
Region, 2020
Men رجال

Women نساء
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هن من
َ  من الىضاة في فلسطين%19.2
 حيث كانت نسبة الىاضيات في.النساء

Females constitute 19.2% of the
total number of judges in
Palestine. This percentage is
higher in the West Bank of 20.3%
in comparison to Gaza Strip of
12.1%.

 وهي أعلى مما عليه%20.3 الضفة الغربية
.%12.1 في قطام غزة حيث بلغت

69

2021 ، قضايا وإحصاءات-  المرأة والرجل في فلسطين:PCBS

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال أعضاء النيابة العامة حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Who are Public
Prosecution Staff by Region, 2020
Men رجال

Women نساء
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 من أعضاء النيابة العامة في%20.4

20.4% of public prosecution staff
were women compared with
79.6% of men in Palestine. The
percentage of women public
prosecution staff in the West
Bank is higher compared with
Gaza Strip: 21.1% and 17.6%,
respectively.

 من%79.6 هن من النساء مىابل
َ فلسطين
 وتزيد نسبة النساء أعضاء النيابة،الرجال
العامة في الضفة الغربية عنها في قطام غزة
. على التوالي%17.6 و%21.1 لتالغ
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التوزيع النسبي للنساء والرجال المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الفلسطينيين حسب
2020 ،المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Engineers
Registered in the Palestinian Engineering Association by
Region, 2020
Men رجال

Women نساء
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 من المهندسين المسجلين في نىابة%24.6

24.6 % of registered engineers in
the
Palestinian Engineering
Association are women compared
to 75.4% of men.

،هن من النساء
َ المهندسين في فلسطين
. من الرجال%75.4 مىارنة بما نساته
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التوزيع النسبي للنساء والرجال في إدارة مجلس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية حسب
2020 ،المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men at Board of
Directors of the Chambers of Commerce, Industry and
Agriculture by Region, 2020
Men رجال
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 فىط من إدارة مجلس الغرف%1

Only 1% of the Board of Directors
of Chambers of the, Commerce,
Industry and Agriculture in
Palestine are women, compared to
99% of men, but there are not any
women members in the Board of
Directors in Gaza Strip.

في

الزراعية

الصناعية

التجارية

%99 هن من النساء مىابل
َ فلسطين
 مع عدم وجود نساء في،من الرجال
.ادارة المجلس في قطام غزة
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التوزيع النسبي للنساء والرجال أعضاء الغرف التجارية الصناعية الزراعية حسب
2020 ،المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Members of the
Chambers of Commerce Industry and Agriculture by
Region, 2020
Men رجال
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 فىط من ائعضاء المسجلين في%4.3

Only 4.3% of the registered
members of the Chambers of
Commerce,
Industry
and
Agriculture in Palestine were
women compared to 95.7% of
men.

الغرف التجارية الصناعية الزراعية في
 من%95.7 هن من النساء مىابل
َ فلسطين
الرجال
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2020 ،التوزيع النسبي للنساء والرجال الموظفين* في القطاع المصرفي الفلسطيني في فلسطين
Percentage Distribution of Women and Men Employees* in the
Palestinian Banking Sector in Palestine, 2020

Males ذكور
%63.7

Femals اناث
%36.3

.* ئ تشمل الموظفين من فئة المستخدمين

* It does not include employees of the user
category.

 من الموظفين في الىطام المصرفي%36.3

36.3% of the employees in the
Palestinian banking sector are
females compared to 63.7% of
males in Palestine.

 من%63.7 الفلسطيني هن إناث مىابل
.الذكور
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التوزيع النسبي للنساء والرجال المدراء أو رؤساء الشركات المسجلة في هيئة سوق رأس المال
2020 ،الفلسطينية
Percentage Distribution of Women and Men Directors or Heads
of Companies Listed on the Palestinian Capital Market
Authority, 2020
Males ذكور
%97.8

Femals إناث
%2.2

2.2% is the percentage of women
who manage or head companies
registered in the Palestinian
Capital
Market
Authority
compared to 97.8% of men.

 نسبة النساء اللواتي يتولين إدارة أو%2.2
رماسة الشركات المسجلة في هيئة سو أر
. للرجال%97.8 المال الفلسطينية مىابل
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التوزيع النسبي للنساء والرجال أعضاء مجالس الشركات المسجلة في هيئة سوق رأس المال
2020 ،الفلسطينية
Percentage Distribution of Women and Men Members of Boards
of Companies Registered in the Palestinian Capital Market
Authority, 2020

Males ذكور
%91.9

Femals إناث
%8.1

 نسبة النساء ائعضاء في مجالس%8.1

8.1% is the percentage of women
who are Members of Councils of
Companies registered in the
Palestinian
Capital
Market
Authority compared to 91.9% of
men.

المال

الشركات المسجلة في هيئة سو أر
. للرجال%91.9 الفلسطينية مىابل
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التوزيع النسبي لألفراد الذين لديهم حسابات في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في فلسطين
2020 ،حسب الجنس والمنطقة
Percentage Distribution of Individuals Who Have Accounts in
the Palestinian Capital Market Authority in Palestine by Region
and Sex, 2020
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 من األفراد الذين لديهم حسابات في%43

43% of individuals who have
accounts in the Capital Market
Authority in Palestine are females
compared to 57% of males.

،هن إناث
َ المال في فلسطين

هيئة سو أر

. ذكور%57 مىابل
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اإلعالم
Media
التوزيع النسبي للنساء والرجال رؤساء التحرير المسجلين في نقابة الصحفيين الفلسطينيين
2020 ،حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Editors in Chief
Registered in the Palestinian Journalists Syndicate by
Region, 2020
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100

10.0

Women نساء

19.4

15.7

80.6

84.3

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

Percentage النسبة

80
60
40

90.0

20
0
قطاع غزة
Gaza Strip

Region المنطقة

 من رؤساء التحرير المسجلين في%15.7

15.7% of the editors in chief
registered in the Palestinian
Journalists Syndicate are women,
compared to 84.3% of men. This
percentage is lower in Gaza Strip
than in the West Bank, reaching
10.0% and 19.4%, respectively.

هن من النساء
َ نىابة الصحفيين الفلسطينيين
 وتىل هذه النسبة، من الذكور%84.3 مىابل
في قطام غزة عنها في الضفة الغربية لتالغ
. على التوالي%19.4 و%10.0
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التوزيع النسبي للنساء والرجال الصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين الفلسطينيين
2020 ،حسب المنطقة
Percentage Distribution of Women and Men Journalists
Registered in the Palestinian Journalists Syndicate by
Region, 2020
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 من الصحفيين المسجلين في نىابة%22.7

22.7% of women journalists are
registered in the Palestinian
Journalists Syndicate compared
to 77.3% of men.

هن من النساء
َ الصحفيين الفلسطينيين
. من الذكور%77.3 مىابل
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أعداد العاملين في محطات التلفزيون المحلية العاملة في فلسطين حسب نوع الوظيفة
2019 ،والجنس
Number of Employees in the Local Television Stations
Operating in Palestine by Type of Job and Sex, 2019
الجنس

Sex
Type of Job

إناث

ذكور

كال الجنسين

Females

Males

Both Sexes

نوع الوظيفة
موظفو الارامج

Program employees

13

12

25

Journalists
Technical production
employees
Technical transmission
employees
Other technical
employees
Administrator employees

18

16

34

الموظفون الصحفيون

6

17

23

موظفو ائنتاج الفنيون

5

13

18

موظفو ائرسال الفنيون

3

5

8

موظفون فنيون آخرون

9

6

15

الموظفون ائداريون

0

6

6

موظفون آخرون

54

75

129

المجموع

Other employees
Total

.* الايانات ئ تشمل محطات التلفزيون الفضامية

* Data do not include satellite TV stations.

 من العاملين في محطات التلفزيون%41.9

41.9 % of the employees in local
television stations in Palestine are
women, compared to 58.1% of
men in 2019.

 مىابل،هن نساء
َ المحلية في فلسطين
.2019  رجال للعام%58.1
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2019 ،أعداد العاملين في محطات اإلذاعة المحلية العاملة حسب نوع الوظيفة والجنس
Number of Employees in Local Radio Stations operating in
Palestine by Type of Job and Sex, 2019
الجنس

Sex
Type of Job

إناث

ذكور

كال الجنسين

Females

Males

Both Sexes

نوع الوظيفة
موظفو الارامج

Program employees

91

107

198

Journalists
Technical production
employees
Technical
transmission
employees
Other technical
employees
Administrator
employees
Other employees

58

95

153

الموظفون الصحفيون

24

102

126

موظفو ائنتاج الفنيون

5

46

51

موظفو ائرسال الفنيون

5

23

28

موظفون فنيون آخرون

39

64

103

الموظفون ائداريون

Total

7

19

26

موظفون آخرون

229

456

685

المجموع

* Data do not include satellite radio stations.

.* الايانات ئ تشمل محطات اإلذاعة الفضامية

 من العاملين في محطات اإلذاعة%33.4

33.4% of the employees in local
radio stations in Palestine are
women, compared to 66.6% of
men in 2019.

 مىابل،هن نساء
َ المحلية في فلسطين
.2019  رجال للعام%66.6
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19-أثر جائحة كوفيد
Impact of COVID-19 Pandemic
التوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين في فلسطين حسب جنس المعيل الرئيسي لألسرة وواقع العمل

2020 ،) كانون أول- (حزيران
Percentage Distribution of Main Income Earners in Palestine by
Sex of the Household's Main Income Earner and the Reality of
Work (June - December), 2020
Female أنثى

84.8

لم يكن يعمل
Was Not Working

توقف عن العمل
Stopped Working

Male ذكر

22.3

1.5

عمل
Worked

10.2

13.7
67.5

هن في
َ  من المعيالت الرميسيات ألسر%13.7

13.7% of the main women income
earners in Palestine worked
during the period June 1st and up
to
December
31st,
2020,
compared to 67.5% of the main
men income earners.

عملن خالل الفترة الممتدة من األول
فلسطين
َ
 كانون أول من العام31 من حزيران حتى
 من الرجال المعيلين%67.5  مىابل،2020
.الرميسيين ألسرهم
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التوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين لألسر العاملين في فلسطين حسب جنس المعيل الرئيسي

2020 ،) كانون أول- لألسرة وواقع العاملين (حزيران
Percentage Distribution of Household's Main Income Earners
Working in Palestine by Sex of Household's Main Income
Earners and Reality of Workers (June - December), 2020

واقع العاملين
Reality Of Whom Worked

Female أنثى

Male ذكر

26.3

غائب عن العمل
Absent From Work

العمل في مصلحة أو مشروع لألسرة بشرط أن تكون
وجهة المنتج أو جزء منه للسوق
Work Even For One Hour in Family
Enterprise or Farm

العمل مقابل أجرة أو أي مردود نقدي أو عيني
Work for a Wage, or Other Income in
Cash or Kind

44.2

6.0
6.9

67.7
48.9

 من النساء المعيالت الرميسيات%26.3

26.3% of the main women income
earners were absent from work
during the period from June to
December of 2020, compared to
44.2% of the main men income
earners.

ألسرهن تغيان عن العمل خالل الفترة من

،2020 حزيران إلى كانون أول من العام

 من الرجال المعيلين الرميسين%44.2 مىابل
.ألسرهم
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التوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين في فلسطين حسب الجنس وتأثر األجور
2020 ،) كانون أول- (حزيران

Percentage Distribution of Main Income Earners in Palestine by Sex
and the Effect on Wages (June - December), 2020
Female أنثى

تأثر األجور التي تلقوها
Affected on Wages Received

األجر/زادت قيمة الراتب
Increased

انقطع كليا
Completely cutoff

انخفض بمقدار أقل من النصف
Decreased by less than half

انخفض بمقدار النصف
Decreased by half

Male ذكر

0.0
0.8

7.3
20.3

10.0
23.8

6.4
9.9

76.3

لم يطرأ أي تعديل
No change

45.2

المعيالت

76.3% of the main women income
earners received their wages as
usual, compared to 45.2% of the
main men income earners
working during the period from
June to December, 2020.

النساء

من

%76.3

تلىت

،هن كالمعتاد
َ الرميسيات العامالت بأجر أجور
 من الرجال المعيلين الرميسين% 45.2 مىابل

العاملين خالل الفترة من حزيران إلى كانون
.2020 أول من العام
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نسبة األسر في فلسطين التي شعرت بانعدام األمن الغذائي حسب جنس المعيل الرئيسي ألسرة
2020 ،) كانون أول- (حزيران

Percentage of Households in Palestine Who Experienced Food
Insecurity by Sex of Household's Main Income Earners (June December), 2020
Food Insecurity
Worrying about not having
enough food due to lack of
cash or other resources

Sex
أنثى
Female

الجنس
ذكر
Male

الشعور بالىلق لعدم توفر الطعام
35.8

42.4

الكافي لألكل بساق عدم توفر النىود

أو المصادر األخرى

عدم الىدرة على أكل طعام صحي

Inability to eat healthy food due
to lack of cash or other
resources

29.8

Eating few types of food due to
lack of cash or other resources

33.8

40.5

Skipping a meal due to lack of
cash or other resources

28.2

25.6

21.6

21.3

6.5

7.3

Eating less than what you need
due to lack of cash or other
resources
The household run out of food
due to lack of cash or other
resources
Being hungry but did not eat
any food because there
weren’t enough cash or other
food resources
Going without eating/having
any food for a whole day due to
lack of cash or other resources

انعدام االمن الغذائي

35.8

بساق عدم توفر النىود أو

ومغذ

المصادر األخرى

أكل أنوام قليلة من األطعمة بساق

عدم توفر النىود أو المصادر األخرى
التخلي عن وجبة طعام بساق نىص

النىود أو المصادر األخرى

األكل أقل من الحاجة بساق نىص

النىود أو المصادر األخرى

نفاذ الطعام لدى األسرة بساق نىص

النىود أو المصادر األخرى

الجوم مع عدم تناول الطعام ألنه لم
2.5

3.2

يكن هنالك ما يكفي من النىود أو

المصادر األخرى للطعام

2.7

1.7

عدم تناول الطعام ليوم كامل بساق

نىص النىود أو المصادر األخرى

 من النساء المعيالت الرميسيات%35.8

35.8% of the main women income
earners were worried about not
having enough food due to lack of
cash or other resources, compared
to 42.4% of the main men income
earners during the period from
June to December, 2020.
.

هن شعرَن بالىلق لعدم توفر الطعام
َ ألسر
الكافي لألكل بساق عدم توفر النىود أو

 من%42.4  مىابل،المصادر األخرى

الرجال المعيلين الرميسين ألسرهم خالل الفترة

.2020 من حزيران إلى كانون أول من العام
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الجريمة
Crime

التوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية حسب نوع آخر فعل إجرامي والمنطقة خالل

2020 ، الماضية في فلسطين12 الشهور
Percentage Distribution of Victimized Individuals by Type of
Last Criminal Offense and Region during the Previous 12
Months in Palestine, 2020
الجنس

Sex
Type of Criminal
Offense

نوع الفعل اإلجرامي

إناث

ذكور

كال الجنسين

Females

Males

Both Sexes

55.6

57.7

57.3

سرقة

Robbery or Theft Attempt

3.5

3.6

3.6

محاولة سطو وسرقة

Property Damage

0.0

6.2

5.1

إتالف ممتلكات

Threat

12.5

7.5

8.4

تهديد

Assault

17.6

10.4

11.7

اعتداء

Israeli Soldiers or Settlers
Harassment or Assault

10.3

11.7

11.5

ائسراميلي والمستوطنين

Other Crimes

0.5

2.8

2.4

جرامم أخرى

Total

100

100

100

المجموع

Theft

اعتداء وتحرش الجيش

 من األفراد ضحايا األفعال اإلجرامية%55.6

55.6% of individuals who are
victims of criminal acts in
Palestine and have been exposed
to theft are females, compared to
57.7% males. Also, 17.6% of
female victims of criminal acts
experienced assault, compared to
10.4% of males.

هن من اإلناث
َ في فلسطين وتعرضوا للسرقة
 وتعرضت. من الذكور%57.7 مىابل
 من اإلناث ضحايا األفعال%17.6
 من%10.4 اإلجرامية الى اعتداء مىابل
.الذكور
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التوزيع النسبي لألفراد ضحايا األفعال اإلجرامية* حسب جنس منفذ آخر فعل إج ارمي والمنطقة
2020 ، الماضية12 خالل الشهور
Table 7: Percentage Distribution of Victimized Individuals* by
Sex Perpetrator of Last Criminal Offense and Region during the
Previous 12 Months, 2020
المنطقة

Region
Sex of Crime
Perpetrator

قطام غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين

جنس منفذ الجريمة

Palestine

82.6

85.2

84.0

ذكور

Females

8.9

10.3

9.6

إناث

Both

8.5

4.5

6.4

كال الجنسين

Total

100

100

100

المجموع

Males

. وئ يشمل إذا كان المجرم غير معروف، ئ يشمل ضحايا تحرشات واعتداءات قوات ائحتالل والمستوطنين اإلسراميليين:)*(
)*( :Victims of Israeli soldiers or settlers harassment or unknown perpetrators are not include..

 من األفراد ضحايا ألفعال إجرامية في9.6%

9.6% of individuals are victims of
criminal acts in Palestine, where
the crime was carried out by
females, and 84.0% of victims of
criminal acts of which the crime
was carried out by males.

،فلسطين نفذت الجريمة من قال إناث
 من ضحايا ألفعال إجرامية نفذت%84.0و
.الجريمة من قال ذكور
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التكنولوجيا
Technology
2019 ، سنة فأكثر) حسب المنطقة الجنس18( نسبة امتالب الهاتف الذكي نين األفراد
Percentage of Individuals (18 Years and Above) Who Own
a Smartphone by Region and Sex, 2019
Males ذكور

100

83.4

81.7

80

Percentage النسبة

Females إناث

72.2

73.4

59.8
60

53.6

40
20
0
قطاع غزة
Gaza Strip

الضفة الغربية
West Bank

فلسطين
Palestine

Region المنطقة

 سي ي ي ي ي ي ينيية فييأكثر18  من األفراد%73 حوالي

About 73% of individuals aged 18
years and above own a
smartphone in Palestine, 72%
among males and 73% among
females. There are no clear
differences at the level of
Palestine.

 بواقع،يمتلكون ه يياتفي ياف ذكيي ياف في فلس ي ي ي ي ي ييطين
. ل ي ي ي ييإلن ي ي ي يياث%73 لي ي ي ي يل ي ي ي ييذك ي ي ي ييور و%72
وئ يوجد فروقات واض ي ي ي ي ي ييحة على مس ي ي ي ي ي ييتوى

.فلسطين
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 .25نىابة أطباء ائسنان الفلسطينية .2021 ،رام هللا -فلسطين.
 .26نىابة صيادلة فلسطين .2021 ،رام هللا -فلسطين.
 .27هيئة سو أر

المال الفلسطينية .2021 ،رام هللا–فلسطين.

 .28و ازرة التربية والتعليم .2021،قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراسي  .2020/2019رام هللا–
فلسطين.
 .29و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي .2021،الدليل اإلحصامي السنو لمؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية للعام الدراسي  .2021/2020رام هللا– فلسطين.
 .30و ازرة الحكم المحلي .2021 ،رام هللا–فلسطين.
 .31و ازرة الخارجية والمغتربين .2021 ،رام هللا–فلسطين.

92

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

References
1. Association of Banks in Palestine 2021. Journal of Banks in
Palestine Issue 85, March 2021. Ramallah - Palestine.
2. Council
of
Ministers,
2021.
http://www.palestinecabinet.gov.ps. Ramallah- Palestine.
3. Criminal Justice Guard, 2021. Ramallah- Palestine.
4. Engineering Association, 2021. Ramallah- Palestine.
5. General Personnel Council 2021. Employee Database.
Ramallah- Palestine.
6. High Judicial Council, 2021. Ramallah- Palestine.
7. Ministry of Education and Higher Education, 2021. Data Base
of Education Census for Scholastic Year 2019/2020.
Ramallah – Palestine.
8. Ministry of Education and Higher Education, 2021. Higher
Education Statistical Yearbook for Scholastic Year
2019/2020. Ramallah – Palestine.
9. Ministry of Foreign Affairs, 2021. Ramallah- Palestine.
10. Ministry of Local Government. 2021. Ramallah- Palestine.
11. Palestine Capital Market Authority, 2021. RamallahPalestine.
12. Palestinian Central Bureau of Statistics, Health Statistics
database, 2021
13. Palestine Liberation Organization, 2021. Ramallah- Palestine.
14. Palestine Pharmacists Syndicate, 2021.
Ramallah –
Palestine. Ramallah – Palestine.
15. Palestinian Bar Association, 2021. Ramallah- Palestine
16. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Palestinian
Multiple Indicator Cluster Survey 2019/2020, Key Finding,
Ramallah- Palestine.
17. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2018. Main Results
of Living Standards in Palestine (Expenditure, Consumption
and Poverty), 2017. Ramallah-Palestine.
18. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2020. Data Base of
Household Survey on Information and Communications
Technology, 2019. Ramallah- Palestine.
19. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Data Base of
Labour Force Survey 2015-2020. Ramallah- Palestine.

93

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

20. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Database of
Socio-Economic Conditions Survey, 2020. Ramallah –
Palestine.
21. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Impact of
COVID - 19 Pandemic (Coronavirus) on the Socio-economic
Conditions of Palestinian Households Survey (June December), 2020. Main Findings Report. Ramallah –
Palestine.
22. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Marriage and
Divorce Database 2020. Ramallah - Palestine
23. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Revised
Estimates Based On the Population, Housing and
Establishments Census 2017. Ramallah - Palestine.
24. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Victimization
Survey 2020. Main Findings. Ramallah- Palestine.
25. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Women and
Men Statistics Database, 2020 Administrative Records.
Ramallah - Palestine.
26. Palestinian Dental Association, 2021. Ramallah – Palestine.
27. Palestinian Journalists Syndicate, 2021. Ramallah- Palestine
28. Palestinian Legislative Council, 2017. Ramallah- Palestine.
29. Palestinian Nursing and Midwifery Association, 2021.
Ramallah – Palestine.
30. Palestinian Police, 2017. Ramallah- Palestine.
31. The Federation of Palestinian Chambers of Commerce,
Industry and Agriculture, 2021. Ramallah - Palestine.

94

State of Palestine

Palestinian Central Bureau of Statistics

Women and Men in Palestine
Issues and Statistics, 2021

October, 2021

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS.
TABLES ARE PRINTED IN THE ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT).

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

 October, 2021
All rights reserved

Suggested Citation:

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2021. Women and Men in
Palestine: Issues and Statistics, 2021. Ramallah - Palestine.

All correspondence should be directed to:
Palestinian Central Bureau of Statistics
P. O. Box 1647, Ramallah P6028179 – Palestine.
Tel.: (970/972) 2 2982700
Fax: (970/972) 2 2982710
Toll Free:1800300300
E-mail :diwan@pcbs.gov.ps
Website: http://www.pcbs.gov.ps

Reference ID: 2586

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

Acknowledgment
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) extends its thanks and
appreciation to all sources of data from ministries and institutions, who
contributed in providing the necessary data for the preparation of the Women
and Men Report in Palestine: Issues and Statistics, 2021.
The report of Women and Men in Palestine: Issues and Statistics, was
prepared under the leadership of a technical team from the Palestinian Central
Bureau of Statistics (PCBS), and with joint financial support between the
State of Palestine and the Core Funding Group (CFG) in 2021; represented
by the Norwegian Representative Office to the State of Palestine.
Moreover, PCBS very much appreciates the distinctive efforts and support of
the Core Funding Group (CFG) for their valuable contribution in funding the
project.

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

Team Work
 Report Preparation
Maheera Qundah
Reham Mualla
 Translation and Editing
Ikram Nashata
Aladdin Salameh
 Preliminary Review
Nehaya Odeh
Mustafa Khawaj
 Final Review
Khalid Abu-Khalid
Inaya Zidan
 Overall Supervision
Dr. Ola Awad

President of PCBS

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

Table of Contents
Subject

Page

Introduction
Main Indicators

13

Population

15

Education

25

Health

31

Disability

39

Labour Force

43

Poverty

59

Public Life

61

Media

79

Impact of COVID-19 Pandemic

83

Crime

87

Technology

89

References

93

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

PCBS: Women and Men in Palestine - Issues and Statistics, 2021

Introduction
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), and 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 require
marginalizing men, it simply comes through the promotion of women's
economic role and enabling them to enter the labour 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, disability, labour force and poverty indicators. In addition to the
indicators on public life, the media and the impact of COVID-19 pandemic
taking into account the indicators contained in the national framework of
gender, and within the regional and international frameworks.
Data in this report depend on the results of some surveys that have been
conducted by PCBS, in addition to the administrative records of
governmental and non-governmental institutions and SDGs indicators.
We do hope that this report would be an additional and useful tool for policy
and decision makers in the area of women empowerment and gender equality.

October, 2021

Dr. Ola Awad
President of PCBS

