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  الفلسطیني المركزي االحصاءجهاز 

 : معطیات وحقائق2018المرأة الفلسطینیة عشیة یوم المرأة العالمي 
  

  المجتمع الفلسطیني من اإلناث نصف
  أنثى.  100ذكور لكل  103، أي أن هناك 103.3نسبة الجنس  للسكان في فلسطین، بلغت النوعیةضمن التركیبة 

  

  االسر التي ترأسها نساء 
% فــي قطــاع 9.5% فـي الضــفة الغربیــة و11.2، بواقــع 2017% مــن االســر الفلســطینیة ترأسـها نســاء فــي العــام 10.6حـوالي 

  غزة.
 

 )سنة 18في عمر أقل من ( مبكراً  خمس اإلناث في فلسطین تزوجن
% للذكور وذلك من المجموع الكلي لألفراد المتزوجین في فلسطین، حیث 1.0مقابل % 20.5لإلناث نسبة الزواج المبكر بلغت 

فقد بلغت في قطاع غزة ، أما ضفة الغربیة% من إجمالي اإلناث المتزوجات في ال19.9بلغت هذه النسبة في الضفة الغربیة؛ 
  .2016عام لل وذلك% من إجمالي اإلناث المتزوجات في قطاع غزة 21.6

 

وأقلها في %، 36.8بنسبة كانت الحصة االكبر للزواج المبكر لمحافظة الخلیل  ،وعلى مستوى محافظات الضفة الغربیة
سنة في الضفة الغربیة، وعلى  18عمر أقل من المتزوجات في % من مجموع اإلناث ال1.2محافظة أریحا واألغوار بنسبة 
% من مجموع 7.1%، وأقلها في دیر البلح بنسبة 42.1بنسبة هي االعلى محافظة غزة  كانتمستوى محافظات قطاع غزة 

  سنة في قطاع غزة. 18عمر أقل من الاالناث المتزوجات في 
  

  تابة استمرار تقدم النساء في مجال معرفة القراءة والك
رغم التقدم الحاصل على معرفة القراءة والكتابة لدى اإلناث خالل العقد الماضي، إال أنه ما زالت هناك فجوة لصالح الذكور 

  .2017% للذكور خالل عام 98.6% مقابل 95.6%، حیث بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى اإلناث 3.0بفارق 
  

  2017-2001   سنة فأكثر، 15 نساء والرجالالمعدالت معرفة القراءة والكتابة بین 

  
  
  
  

  
  

  ارتفاع معدل االلتحاق في المرحلة الثانویة لإلناث مقابل الذكور
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% لإلناث للعام 80.4% مقابل 60.5تشیر البیانات الى أن معدالت االلتحاق اإلجمالیة للذكور في المرحلة الثانویة بلغت 
  .2016/2017الدراسي 

  

  )2016/2017-2009/2010معدالت االلتحاق اإلجمالیة في المرحلة الثانویة حسب الجنس لألعوام الدراسیة  (

  
  

  فجوة في نسبة المشاركة في قوة العمل واألجرة الیومیة بین النساء والرجال 
% في 10.3مقابل  2017% من مجمل اإلناث في سن العمل في العام 19.0بلغت نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة 

.  مع وجود فجوة في معدالت األجرة الیومیة بین اإلناث 2017% للعام 71.2، وبلغت نسبة مشاركة الذكور 2001العام 
  .2017للعام  شیقل للذكور 119.6قل مقابل شی 84.6والذكور، إذ بلغ معدل األجر الیومي لإلناث 

  2017 -2001فأكثر،  سنة 15نسبة المشاركة في القوى العاملة عند النساء والرجال 

  
  سنة فأكثر عاطالت عن العمل 15 االناثحوالي نصف 

-15(% من النساء الشابات 65.8، وللذكور %22.3مقابل  لمشاركات في القوى العاملةا االناثمعدل البطالة  بین % 47.4
% من 53.8سنة دراسیة فأكثر إلى  13تصل معدالت البطالة بین النساء الحاصالت على  كما، ) عاطالت عن العملسنة 29

  مجموع هذه الفئة من النساء.
  
  
  

  2017 -2001سنة فأكثر،  15معدل البطالة بین النساء والرجال المشاركین في القوى العاملة   



3 
 

  
  
  
  

  النساء الفلسطینیات في الحیاة العامة 
من  %82.7، و2017 % ذكور في العام78.8% من أعضاء الهیئات المحلیة في الضفة الغربیة هن إناث مقابل 21.2

% 82.0و إناث% 33.4هم ذكور مقابل  المزاولین للمهنة % من المحامین66.6و ،% اناث17.3القضاة هم ذكور مقابل 
.   كما لم تزد نسبة السفیرات 2016خالل عام  % من النساء18.0الرجال مقابل هم من عضاء النیابة العامة أمن 

% من المهندسین المسجلین في نقابة المهندسین هن 32.3و الرجال % للسفراء94.2% مقارنة مع 5.8الفلسطینیات عن 
% من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة الغربیة هم من 12.4ال، وحوالي % من الرج67.7نساء، مقارنة بما نسبته 

  .% من الذكور87.6االناث مقابل 

  
) في القطاع المدني( االناثتشكل حیث  ،% ذكور57.3إناث مقابل  هن المدني % من الموظفین في القطاع العام42.7 

  .لنفس الدرجة الذكور% من 88.7ن، مقابل العامییفأعلى من مجموع  المدراء  % من درجة مدیر عام11.3
     


