السيدة عال عوض ،رئيس اإلحصاء الفلسطيني تعلن إصدار كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 2016
أعمنت السيدة عال عوض ،رئيس اإلحصاء الفمسطيني  ،عن إصدار كتاب فمسطين اإلحصائي السنوو اإلصدار السابع عشر
لعام  ،2016والذو يعتبر مرجعاً إحصائياً شامالً يغطي

لكاف المجاالت السكانية واالجتماعية واال قتصادية
ة
احدث المؤشرات

والجغرافية  ،مضيفة أن ىذا الكتاب جاء استكماال لمجيود التي يبذليا اإلحصاء منذ نشأتو في بناء نظام اإلحصاءات الرسمية

الفمسطينية الذو يستند إلى احتياجات المجتمع ويتوافق مع التوصيات المحمية والدولية التي تضمن العضوية ا لكاممة في المجتمع
اإلحصائي الدولي ،وتوفير سمسمة زمنية متواصمة تتيح المجال لدراسة االتجاىات العامة في مختمف المجاالت ،باالعتماد عمى
المصادر األولية بما في ذلك التعدادات والمسوح الميدانية ،باإلضافة إلى اشتقاق اإلحصاءات من المصادر الثانوية من خالل

السجالت اإلدارية بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشارت السيدة عوض  ،أن ىذا الكتاب يعتبر من أىم المراجع اإلحصائية الرسمية الشاممة حول الفمسطينيين في مختمف بقاع
األرض حيث يوفر الكتاب إحصاءات رسمية حول مجاالت الحياة في فمسطين  ،باإلضافة إلى ما أمكن توفيره من إ حصاءات
حول الشعب الفمسطيني في مختمف أماكن تواجده .فيعرض الكتاب السنوو واقع الفمسطينيين السكاني واالجتماعي واالقتصادو
والجغرافي في ثالثة فصول أساسية إضافة إلى فصل رابع حول المفاىيم والمصطمحات.
وأضاف رئيس اإلحصاء الفمسطيني ،أن الفصل األول من الكتاب يتناول سمات المجتمع الفمسطيني في فمسطين (الضفة الغربية
وقطاع غزة) والتي ما زالت تحت االحتالل اإلسرائيمي ،حيث يعرض واقع السكان في النواحي السكانية واالجتماعية واالقتصادية

والجغرافية  .بينما الفصل الثاني يستعرض واقع الفمسطينيين في األراضي الفمسطينية المحتمة عام  1948الذين يرزحون تحت

اإلدارة والسمطة اإلسرائيمية الكاممة منذ عام  ،1948حيث يتطرق إلى الخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية،

رغم الصعوبة الموضوعية في ذلك والمتمثمة بشح البيانات المتوفرة حوليم بشكل مستقل  ،ومع ذلك ما يتم نشره في ىذا الفصل

يعطي تشخيصاً احصائياً عاماً لواقع الفمسطينيين داخل االراضي الفمسطينية المحتمة عام  .1948أما الفصل الثالث يستعرض
أبرز سمات فمسطينيي الشتات وخاصة في البمدان التي يتركز وجود الفمسطينيين فييا وىي الدول العربية المجاورة ،األردن

وسوريا ولبنان  ،ولكن تصطدم ىذه الميمة بجممة من الصعوبات

أبرزىا عدم توفر بيانات حديثة ومستقمة حول الخصائص

الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية حول الفمسطينيين في معظم دول الشتات  ،والتي تستند في معظميا إلى سجالت وكالة
الغوث الدولية .وتوزيعيم عمى مناطق متعددة ومتباعدة في نفس الدولة  ،ونأمل أن يتم تجاوز ىذه الصعوبات في الفترة القادمة .

بينما يغطي الفصل الرابع أىم المفاىيم والمصطمحات المستخدمة في ىذا الكتاب.
وأكدت السيدة عوض بان ىذا الكتاب يعتبر

مرجعاً أساسياً في دعم المسيرة التنموية في فمسطين وأداه رئيسية لدى راسمي

السياسات وصناع القرار في مختمف مواقعيم لصياغة الق اررات والخطط عمى أسس مينية عممية.
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