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  2012يوم المرأة العالمي، 
  

  حوالي نصف السكان من النساء 

 4.2حـوالي   2011بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 

مليـون   2.0مقابـل  % 50.8مليون ذكر  2.2مليون فرد؛ 

  .103.2، فيما وصلت نسبة الجنس %49.2أنثى 
  

  سنة فأكثر متزوجات 15أكثر من نصف النساء 

سنة  15نساء في العمر  10نساء من كل  6هناك حوالي 

          نساء من 3، بالمقابل هناك 2011فأكثر متزوجات عام 

نساء لم يتزوجن أبدا، وبلغت نسبة األرامل حوالي  10كل 

، فيما كانت نسبة اللواتي %1.3، ونسبة المطلقات 6%

  .منفصالت% 0.2و% 1.8عقدن قرانهن ألول مرة 
   

  انحسار في معدالت األمية للمرأة

عدالت األمية لإلناث ثالثة أضـعاف ونصـف معـدالت    م

مقابـل  % 2.1األمية لدى الذكور حيث بلغت عند الذكور 

، في حين بلغت نسبة األمية 2011لإلناث في العام % 7.4

من جهة أخـرى فقـد   .  2001في العام % 15.3لإلناث 

بلغت نسبة النساء الحاصالت على دبلوم متوسـط فـأعلى   

  .2011في العام % 17حوالي 
  

 15معدالت معرفة القراءة والكتابة بين النساء والرجال 

  2011-2001سنة فأكثر، 

  
  محدودية مشاركة المرأة في القوى العاملة

على الرغم من ارتفاع نسبة مشاركة النساء فـي القـوى   

العاملة خالل السنوات العشر الماضية، إال أن هذه النسـبة  

من مجمل اإلناث في % 16.6ت متدنية، حيث بلغت ما زال

.  2001في العام % 10.3مقابل  2011سن العمل في العام 

أضـعاف   4وما زالت مشاركة الرجال تزيد بـأكثر مـن   

مشاركة النساء والفجوة مازالت ثابتة تقريبا خـالل هـذه   

الفترة، مع وجود فجوة في معدالت األجرة اليوميـة بـين   

يث يشكل معدل األجرة اليومية للنساء ما النساء والرجال ح

  .2011من معدل األجرة اليومية للرجال عام % 84نسبته 
   

سنة  15المشاركة في القوى العاملة للنساء والرجال 

  2011 -2001فأكثر،

  
  

 معدالت بطالة عالية بين النساء

تبر متطلباً على الرغم من أن مشاركة المرأة في العمل يع

تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، إال أن 

معدالت البطالة ال زالت مرتفعة بين النساء، حيث وصلت 

.  2001عام % 13.8في حين كانت  2011عام % 28.4

الجدير بالذكر أن معدالت البطالة بين النساء كانت األعلى 

ة فأعلى؛ سنة دراسي 13بين النساء الحاصالت على 

  .2011في عام % 38.8
  

سنة فأكثر،   15عدل البطالة بين النساء والرجال م

2001-  2011  

  
  

  



2 
 

  الفقر أعلى بين األسر التي ترأسها إناث معدالت
من األسر التي ترأسها إناث تعاني من الفقر % 15حوالي 

في قطاع غـزة  % 20.6الشديد في األراضي الفلسطينية؛ 

كما تجدر اإلشارة .  في الضفة الغربية% 12.5مقارنة بـ 

أن األسر الفقيرة في قطاع غزة هي األكثر فقـرا مقارنـة   

فـي  % 3.2بالضفة الغربية، حيث بلغت نسبة شدة الفقر؛ 

  .في الضفة الغربية% 2.2غزة مقابل قطاع 
  

نسبة الفقر الشديد حسب جنس رب األسرة والمنطقة، 
2010  

 قطاع غزة الضفة الغربية جنس رب األسرة

 23.2 8.6 ذكور

 20.6 12.5 إناث
  

  

  تعدد مصادر العنف ضد النساء

من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن ألحد % 37.0

، وبلغت أعلى 2011جهن عام أشكال العنف من قبل أزوا

نسبة عنف موجه من األزواج ضد زوجاتهم في محافظة 

، وأدناها في %47.3أريحا واألغوار في الضفة الغربية؛ 

، أما في قطاع غزة فقد %14.2محافظة رام اهللا والبيرة؛ 

، وأدناها %58.1بلغت أعلى نسبة عنف في محافظة غزة؛ 

  %.23.1في محافظة رفح 
  

من النساء تعرضن % 5هناك حوالي  من جهة أخرى

 تعرضن لتحرشات% 1.3للعنف النفسي في الشارع و
تعرضن لعنف جسدي في نفس المكان، % 0.6جنسية و

من النساء تعرضن لعنف نفسي من % 4.0بالمقابل فإن 

  .قبل مقدمي الخدمات في أماكن تقديم الخدمات العامة
  

  لالنساء يعانين من أمراض مزمنة أكثر من الرجا

سنة فأكثر يعانين من  18من النساء في العمر % 20.1

بين الرجال % 16.2مرض مزمن واحد على األقل مقابل 

في نفس الفئة العمرية، ولعل النساء في الضفة الغربية 

يعانين من هذه األمراض بشكل أكبر من نساء قطاع غزة؛ 

على التوالي، ومن الواضح أن % 17.6مقابل % 21.5

م والسكري وأمراض المفاصل هي أمراض ضغط الد

  .األكثر انتشاراً بين النساء
  

سنة فأكثر المصابين ببعض  18نسبة النساء والرجال 

  2010األمراض المزمنة، 
 الجنس 

 إناث ذكور المرض

 9.8 5.7 ضغط دم

 6.6 5.3 سكري

 1.6 1.8 قرحة

 2.4 2.7 أمراض قلب

 0.4 0.2 سرطان

 5.8 3.2 أمراض المفاصل
  

  

  مرأة الفلسطينية في الحياة العامةال

 2010من أعضاء المجلس التشريعي في عام % 13.2

وتزيد نسبة النساء في المجلس التشريعي في قطاع .  نساء

على % 12.1و% 14.9غزة عنها في الضفة الغربية؛ 

من القضاة نساء، وتتقارب نسبة % 11.3.  التوالي

زة؛ حيث القاضيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غ

في % 10في الضفة الغربية وحوالي % 12بلغت تقريباً 

من رؤساء % 10من جهة أخرى فإن .  قطاع غزة

التحرير في األراضي الفلسطينية هن من النساء مقابل 

  .رجال% 90

  

  

  لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  فلسطين- رام اهللا

  ) 972/970( 2982700‐02 :اتفه
  ) 972/970( 2982710 ‐02 :فاكس

  1800300300 :خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكتروني


