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  من آذار يوم المرأة العالمينبمناسبة الثامالسيدة عال عوض تستعرض واقع المرأة الفلسطينية، 
 

 :عـــوض
 2009حوالي نصف المجتمع الفلسطيني من اإلناث نهاية العام  •

 2009 سنة فأكثر هم أميين خالل عام 15من األفراد % 5.4 •

 2009من النساء مشاركات في القوى العاملة خالل عام % 15.5 •

 أسـيرة فلـسطينية في السجون اإلسرائيلية، منهن خمس أسيرات محكومات بالسجن المؤبد مع نهاية                       34 •

 2009عام 
استعرضت عال عوض القائم بأعمال رئيس الجهاز أوضاع وواقع المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي                  

 بهذه المناسبة، ونوهت إلى أن هذا       08/03/2010 صباح اليوم االثنين الموافق      وذلـك مـن خالل بيان صحفي أصدره الجهاز        

اإلعالن يأتي انطالقاً من حرصنا وتأكيدنا على أهمية هذا اليوم للمرأة بصفة عامة وللمرأة الفلسطينية بصفة خاصة باعتبار أنها                   

 أنثى بناء على التقديرات السكانية      100لكل   ذكراً   103.1تـشكل حوالـي نصف المجتمع الفلسطيني، حيث بلغت نسبة الجنس            

، وانسجاماً مع سياسة النشر المتبعة في الجهاز وإدراكاً منا على إيالء هذا الموضوع أهمية كبرى من خالل وضع                   2009للعام  

 . المتعلقة بالمرأةعاألرقام واإلحصائيات الرسمية بين يدي المخططين وصانعي السياسات في كافة المواضي
 
 

فت السيدة عوض أنه وفاء وعرفانا بعظمة الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية، دأب اإلحصاء الفلسطيني على إبراز ما                  وأضـا 

تحـتله المرأة كأم، وزوجة، وأخت، وابنة، وعاملة، ومناضلة من خالل توفير ما أمكن من أرقام وإحصاءات حول دور المرأة                    

الذي خصصه  (حيث  تستقبل المرأة الفلسطينية يوم الثامن من آذار          . يع الفلسطين االجتماعي واالقتصادي والسياسي في المجتم    

 .  عموما والمرأة بشكل خاصنبمزيد من األلم نتاج الظروف التي يعيشها الفلسطينيي) العالم لتكريم المرأة
 

على واستعرضت السيدة عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني واقع المرأة الفلسطينية             

 : النحو اآلتي
  

 2009حوالي نصف المجتمع الفلسطيني من اإلناث نهاية العام 
 

 مليون ذكر            2.026 مليون فرد منهم     4.0 في األراضي الفلسطينية حوالي      2009بلـغ عـدد الـسكان المقـدر في نهاية عام            

 . أنثى49 شخص ة، أي انه يوجد من كل مائ%)49.2( مليون أنثى 1.965مقابل %) 50.8(
 
م ا ع بلغث  يح للبقاء على قيد الحياة لألفراد       قعتولم ا رعم ال عتفرانية فقد   طيسفل ال ياضي األر  ف فاةولا تعدالض م نخفـا ة ال جتـي ن

، وتظهر البيانات أن العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة لإلناث أعلى منه للرجال            .  نة س 71.8ة  نيطيلسفل ا ضياراألفي   2009

 .ة غزاعطقو ةبيالغرين الضفة ب فختال اودج وعم ، للذكور70.5 سنة مقابل 73.2عمر لإلناث حيث يبلغ هذا ال
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في العمر           % 55.9 إلى أن أكثر من نصف النساء        2009أمـا بالنـسبة للحالـة الـزواجية لإلنـاث، أشـارت بـيانات العام                

 من  %36.5حين أن   في  .  منفصالت عن أزواجهن   %0.2و مطلقات،% 1.3و أرامل،   %6.1و،  متزوجات)  سـنة فأكثر   15(

بلغت           )  سنة فأكثر  30(تجدر اإلشارة إلى أن العزوبية بين النساء في الفئة العمرية           .  هن عازبات  اإلناث في نفس الفئة العمرية    

ناث عند الزواج           كما بلغ العمر الوسيط لإل    .  2007 خـالل عـام      19.5ومتوسـط عمـر الـزواج لإلنـاث بلـغ           %) 9.9(

 .2008 سنة في األراضي الفلسطينية في العام 19.5األول 
 

 ذكور% 2.6إناث مقابل % 8.3، منهم 2009 سنة فأكثر أميين خالل عام 15من األفراد % 5.4
 

.  تنمية مجتمعية مستدامةيعتبـر تعليم اإلناث من الحقوق االجتماعية وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو      

 أضعاف األميين الذكور في نفس 4 سنة فأكثر، أي 15 أنثى في العمر 100 إناث أميات من بين كل 8، هناك 2009خالل عام 

%) 55.2(الفـئة العمـرية، كما تظهر البيانات أن أكثر من نصف الطلبة الملتحقين بالجامعات والخريجين منهم هم من اإلناث                    

في العام  %) 54.8(، وأن أكثـر من نصف الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية هن إناث              2007/2008 للعـام الدراسـي   

 .2008/2009الدراسي 
 

تشير البيانات إلى أن نسبة اإلناث الملتحقات في المرحلة الثانوية أعلى من نسبة الذكور الملتحقين في نفس المرحلة، حيث هناك        

، مقابل %50.5 طالب وطالبة، في حين بلغت نسبة الذكور الملتحقين في المرحلة األساسية       أنثـى ملـتحقة من بين كل مئة        54

 .2008/2009لإلناث في العام الدراسي % 49.5
 

 سنة فأكثر في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية ما زالت منخفضة حيث بلغت          15مشاركة اإلناث 

للذكور من مجمل الذكور المشاركين % 67.0ات في القوى العاملة مقابل من مجمل اإلناث المشارك% 15.5حوالي 

 2009خالل العام % 26.4في القوى العاملة لنفس الفئة العمرية، أما بالنسبة للبطالة فبلغت بين اإلناث 
 

 سنة فأكثر   15إلناث  إن مـشاركة المـرأة فـي العمـل يعتبـر متطلباً تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة، فقد بلغت نسبة ا                     

للذكور، حيث بلغت في    % 67.0مقابل  % 15.5 في األراضي الفلسطينية     2009المـشاركات فـي القـوى العاملة خالل العام          

وتبقى .  للذكور% 62.5لإلناث و% 12.2للذكور، في حين بلغت في قطاع غزة % 69.5لإلناث مقابل % 17.4الضفة الغربية 

ي األراضي الفلسطينية هي األدنى إذا ما قورنت بالنسب األخرى في باقي دول العالم، حيث               مـشاركة المرأة في سوق العمل ف      

 .  2007خالل عام % 26.0تبين مؤشرات التنمية العالمية أن معدل مشاركة المرأة في الشرق األوسط تصل إلى 
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% 26.4 فأكثر المتعطالت عن العمل       سنة 15وفـيما يـتعلق بالبطالة حسب تعريف منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة اإلناث              

ــل  ــين   % 24.1مقاب ــي أنه ــاث اللوات ــين اإلن ــبطالة ب ــت ال ــيث بلغ ــور، ح ــر  13للذك ــية فأكث ــنة دراس   36 س

 ذكر عاطل عن العمل خالل 100 من بين كل 17 امرأة عاطلة عن العمل، في حين بلغت بين الذكور 100إمـرأة من بين كل     

 .2009عام 

 سنة فأكثر في األنشطة االقتصادية فنجد أن أعلى نسبة مشاركة كانت لهن في قطاع التعليم لتبلغ                 15 وبالنـسبة لمشاركة اإلناث   

 %. 9.4، ثم قطاع الصحة بنسبة %20.5، يليه قطاع الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك وذلك بنسبة 34.7%
 
 
 
 

 

 2009ومات بالسجن المؤبد مع نهاية  عام  أسيرة فلسطينية في السجون اإلسرائيلية، منهن خمس أسيرات محك34
 

فـي الـوقت الـذي يحتفل فيه العالم بالحرية واالستقالل، ال يزال األسرى الفلسطينيون يقبعون خلف قضبان سجون االحتالل                    

  أسيرة وأسيراً  7,300هناك ما يقارب    أن  ،  2009ألحـدث اإلحـصاءات حول عدد األسرى نهاية العام           اإلسـرائيلي، ووفقـاً   

خمس أسيرات محكومات  أسيرة محكومة منهن 20:  يتوزعن كاآلتي، أسيرة34بينهم ،  في السجون اإلسرائيليةطينيا وعربيافلس

 . معتقالت إداريا2ً موقوفات، و12، وبالسجن المؤبد
 

، كما تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظ مع بداية عام 2009 وزيراً خالل عام 22 وزراء إناث من اصل 5

، وبلغت نسبة النساء من مجمل 2009، وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خالل عام 2010

 .2006خالل عام % 12.9أعضاء المجلس التشريعي 
 

  

 تطوراً في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية حيث أخذت تنافس الرجال         2009على صعيد الحياة السياسية فقد شهد العام        

 وزيراً في الحكومة الفلسطينية، كما تم       22 وزراء إناث من أصل      5ناصباً عليا في مؤسسات السلطة الوطنية، فهناك        وتحـتل م  

، وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة        2009تعيين أول امرأة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام            

 تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظاً لمحافظة رام اهللا والبيره مما             2010، ومع بداية عام     2009سـوق المال خالل عام      

 .يعكس نجاح وقدرة المرأة الفلسطينية في إدارة المؤسسات بفعالية ومهنية عالية
 

 صحفية من بين    16 أي   نمن مجمل عدد الصحفيي    %15.8 بلغت نسبة النساء اللواتي يعملن صحفيات في األراضي الفلسطينية          

 قاضي وقاضية في األراضي     100 قاضية من بين كل      12 في حين نجد أن هناك       2009مئة صحفي وصحفية خالل العام      كل  

 .2008، وخمسة سفيرات حتى آذار 2008الفلسطينية خالل عام 
 

طبية إذ  ، أن مهنة التمريض تجتذب اإلناث بشكل أكبر من غيرها من المهن ال            2008أما في القطاع الصحي، تشير بيانات العام        

 ممرض وممرضة، بالمقابل فإن خُمس أطباء األسنان ونصف الصيادلة تقريباً هن إناث             100 ممرضة من بين كل      56أن هناك   

 .أيضاً


