
 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

             

 2022/03/07صدر بتاريخ:  

 

1 

 

عوض، تستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم د. 
المساواة بين تحت عنوان " 08/03/2022المرأة العالمي، 

 "الجنسين اليوم من أجل غد مستدام
 

االحصاء  ةاستعرضت معالي د. عال عوض، رئيس
وضاع المرأة أ، 07/03/2022 اإلثنينالفلسطيني، اليوم 

، 08/03/2022، الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي
 على النحو اآلتي:

 
 المجتمع الفلسطيني  نصفالمرأة 

من مجموع مليون أنثى  2.63في فلسطين  اإلناثبلغ عدد 
 بلغت بنسبة، و 2022السكان المقدر في منتصف عام 

، أي أن هناك 103.3%، فيما وصلت نسبة الجنس 49
% من 12ترأس النساء حوالي و أنثى.  100ذكور لكل  103
% 11% في الضفة الغربية و12 فلسطين، بواقعفي األسر 

 . 2021في قطاع غزة للعام 
 

الفلسااطينياا مااا زالاات  االنتهاكاااا االساارائيلية احااا النساااء
  مستمرة
 ، حيتتتت  متتتتا2021ستتتتيدة ااعتقتتتتاا فتتتتي العتتتتام  184واجهتتتتت 

فتتتي ستتجون ااحتتتاا ااستترا يلي حتتتتى  ستتيدة 32زالتتت تعبتتع 
دة من محافظة القتدس، سي 14 ، منهن  23/02/2022تاريخ 

بمتتا مشتمل العتتدوان  2021ختتاا العتام ة ستيد 48استشتهد  و 
 .2021ااسرا يلي على قطاع غزة في أمار 

 
 في المجتمع الفلسطينيالزواج المبكر  نسب تراجع

تشير البيانا  ان نسبة النساء اللواتي تتراوح اعمارهّن ما بين 
سنة  15 وتزوجن قبل بلوغهن سن (سنة 24 -20)
. 2019/2020خاا العام وذلك  %0.7فلسطين  يف

في حين كانت هذه النسبة . 2014% عام 2.1مقارنة بتت 
سنة( في فلسطين  18للنساء في نفس الفئة قبل بلوغهن )

، مقارنة بتت 2019/2020خاا العام وذلك  13.4%
 .2014% عام 24.2

 
 
 
 

ضد  ا  اار أنااواع العنااف الزوجااي شاايوعثااي أكسالعنااف النف
 النساء
اللواتي  المتزوجا  حاليًا أو% من النساء 58.2 تعّرضت

على "سنة( في فلسطين للعنف  64-15) سبق لهن الزواج
وكان ، كيفما كان شكله أزواجهنمن قبل " األقل لمرة واحدة

العنف النفسي أكثر نوع عنف ممارس ضد النساء المتزوجا  
سنة( من قبل  64-15الزواج )سبق لهن اللواتي  حاليًا أو

من النساء % 57.2أزواجهن في فلسطين، حي  تعرضت 
% 18.5، وتعرضت "على األقل لمرة واحدة"للعنف النفسي 
، "على األقل لمرة واحدة"للعنف الجسدي من النساء 
على األقل "النساء للعنف الجنسي من % 9.4وتعرضت 
سبقت المقابلة  التي الماضية شهراً  12خاا  ،"لمرة واحدة

 .2019للعام 
 

، التنمية ومحور األساس حجر هو التعليمالتطور في مجال 
 النساء بين والعدالة والمساواة من اإلنصاف قدرا   يحقاو 

  والرجال
 النظاميتشير البيانا  إلى ان معدا المشاركة في التعليم 

اابتدا ي( قبل سنة واحدة من سن االتحاق الرسمي بالتعليم )
 %59.0، بواقع 2020% في العام 63.8في فلسطين بلغ 

  % لإلناث.68.6للذكور، و
 

اإلتمام للمستويا   ان معدا  2020أظهر  البيانا  للعام 
)التعليم اابتدا ي، المرحلة الثانوية الدنيا، التعليمية المختلفة 

جميعها لصالح ااناث، وكانت  المرحلة الثانوية العليا(
 التوالي.على  %73.9% و96.6، 99.6%
 
وغير في التعليم الرسمي ارتفاع معدا مشاركة النساء و 

 % للرجاا18.0% مقابل 17.2حي  بلغ  الرسمي والتدريب
 . 2020في العام 

 

لإلناث  ساسيةألي في المرحلة افاالتحاق الصا ارتفاع معدا
% للذكور، 95.4% مقابل 98.4مقابل الذكور حي  بلغ 

% مقابل 84.8وكذلك في المرحلة الثانوية حي  بلغ 
 -2019% للذكور، وذلك حسب بيانا  العام 65.9
2020.  
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كما بلغت نسبة الطالبا  الملتحقا  في مؤسسا  التعليم 
% من مجموع الطلبة الملتحقين في 61 العالي الفلسطينية

 .2020/2021مؤسسا  التعليم العالي للعام الدراسي 
 

مشاركتها اشكل  عمل الئا وضمان على المرأة حصول
 يؤدي الى تمكينها االقتصاديفاعل وعلى أساس التكافؤ 

 المستدام
 2021النساء في القوى العاملة للعام  نسبة مشاركة ارتفاع

، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في 2020عام مقارنة مع 
% من مجمل النساء في سن العمل في 17القوى العاملة 

، 2020% في العام 16بعد أن كانت النسبة  2021العام 
مع العلم أن نسبة مشاركة الرجاا في القوى العاملة بلغت 

 .  لنفس الفترة% 65% مع 69
 

بلغ معدا البطالة بين النساء المشاركا  في القوى بالمقابل 
في  .2021% بين الرجاا للعام 22% مقابل 43العاملة 
سنة(  29-19)الشباب  % بين53 البطالة معدا بلغحين 

% 66لة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع من حم
 % للذكور.39لإلناث مقابل 

 

% متتن العتتاملين المستتتخدمين بتتأجر فتتي القطتتاع الختتا  29
يتقاضتتتون أجتتترًا شتتتهريًا أقتتتل متتتن الحتتتد األدنتتتى ل جتتتر والبتتتالغ 

% للرجتتاا، مقابتتل 29شتتيقًا(، حيتت  بلغتتت النستتبة  1,450)
فتتتي القطتتتاع % متتتن المستتتتخدما  بتتتأجر 25و % للنستتتاء.30

% محصتتتتتتلن علتتتتتتى 56الختتتتتتا  معملتتتتتتن دون عقتتتتتتد عمتتتتتتل، و
مستتاهمة فتتي تمويتتل التقاعتتد/ مكافتتأة نهامتتة الخدمتتة، بالمقابتتل 
أكثتتتتر متتتتن نصتتتتف المستتتتتخدما  بتتتتأجر فتتتتي القطتتتتاع الختتتتا  

%( محصتتتلن علتتتى إجتتتازة أمومتتتة مدفوعتتتة األجتتتر وذلتتتك 52)
  .2021للعام 
 

وحستتتتب بيانتتتتتا  ديتتتتوان المتتتتتوظفين العتتتتام حتتتتتتى شتتتتهر شتتتتتبا  
% 47فقتتد بلغتتت مستتاهمة النستتاء فتتي القطتتاع المتتدني  2022

 فتتتي نستتتبة الحاصتتتا الفجتتتوة  تبتتترزمتتتن مجمتتتوع المتتتوظفين، و 
% للنستاء مقابتل 14بلغتت لى التتي فأع على درجة مدير عام

 % للرجاا.86
 

والمواقع والحياة العامة  القرار صنع في مشاركة النساء
اة بين المساو  جوانب من أساسيا   جانبا  يعد القيادية 
 الجنسين

 2021بلغتتت نستتبة النستتاء الفتتا زا  فتتي اانتخابتتا  المحليتتة 
فتتتتتتا زين،                   ال رجتتتتتتاالل% 78% مقابتتتتتتل 22)المرحلتتتتتتة األولتتتتتتى( 

% متتتتتن مجمتتتتتوع 26نستتتتتبة النستتتتتاء المرشتتتتتحا   حيتتتتت  كانتتتتتت
% متتتتن 1قتتتتوا م أي متتتتا نستتتتبته  9وكتتتتان هنتتتتاك   ،المرشتتتتحين

 .نساء إجمالي القوا م اانتخابية ترأسها
 
تزاا مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة  ا

لعام مقارنة مع الرجاا، حي  أظهر  البيانا  ومتواضعة 
ن أعضاء المجلس % م25 حواليالنساء تشكل  أن 2022

إلى أن النساء تشكل  2020وأشار  بيانا  المركزي، 
من أعضاء % 12.5أعضاء المجلس الوطني، و % من11

% نسبة السفيرا  في السلك 11ء هن نساء، ومجلس الوزرا
الدبلوماسي، كما أن هناك إمراة واحدة تشغل منصب محافظ 

في  المحلية الهيئا  من رؤساء %2 محافظ، 16من أصل 
الغرف مجلس  ادارةأما عن النساء،  من هن   فلسطين

% من 99التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 
% نسبة 19ط من النساء، وحوالي % فق1الرجاا، مقابل 

 %.20النيابة تبلغ  ونسبة وكيا  ،القاضيا 
 

 
 

 لمزيد من المعلوماا يرجى االتصال: 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين.  –P6028179، رام هللا 1647.ب. ص

 (972/970) 2 2700 298هاتف: 
 (972/970) 2 2710 298فاكس: 

 1800300300الرقم المجاني: 
 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

                                     http://www.pcbs.gov.psالصفحة إلكترونية: 

http://www.pcbs.gov.ps/

