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س اإلحصاء الفلسطیني  ةالسید   عال عوض، رئ
  

ةتستعرض أبرز  ة المؤشرات واألرقام اإلحصائ ة عید األم  لألم الفلسطین   21/03/2017مناس
ة إجالال  اروتوجه تح   لها وٕاك

  
ة من خالل  س اإلحصاء الفلسطیني واقع األم الفلسطین األرقام والمؤشرات ابرز استعرضت السیدة عال عوض، رئ

ة عید اإل مناس ة،  صادف الیوم الثالثاء المواف  األمحصائ ة 21/03/2017الذ  ة تب ، حیث توجهت بهذه المناس ح
ار لألمهات افة  إجالل وٕاك ر  تخصوأ العالم، أرجاءفي  ة، األمالذ طة ،المناضلة الفلسطین صانعة ، الصابرة والمرا

ال ر  ،لموحارسة الحٌ  ،األج ات، فهي أم الشهید، وأم ففي هذا الیوم نستذ ة، وما قدمته من تضح طول ، األسیرمواقفها ال
ر،وأم المناضل ة   ، وأم الجرح، وأم البناء والتطو   .سبیل رفعة هذا الوطن وتقدمه وتطورهمن العطاء في  مزداً لها متمن

  
ل السیدة عال عوض،  تشار وأ ة تش ان المقدر في ، المجتمع الفلسطیني نصفأن المرأة واألم الفلسطین بلغ عدد الس

ة عام  ة  2.48ملیون فرد؛ منهم  4.88في فلسطین حوالي  2016نها ر بنس ملیون أنثى  2.40و% 50.8ملیون ذ
ة  ة الجنس %49.2بنس ما وصلت نس ور لكل  103، أ أن هناك 103.3، ف فة . أنثى 100ذ التي  األسرأن   مض

ل  ترأسها نساء ة  راألسمن % 11.0حوالي تش الغ عددها حوالي الفلسطین مشیرة ، 2016عام   )ألف أسرة 871( ال
ر لإلناث أن ة الزواج الم ور وذلك من % 1مقابل  % 20 حوالي بلغت) سنة 18أقل من (  نس كلي المجموع الللذ

  .لألفراد المتزوجین في فلسطین
  

اب الفلسطیني  انات مسح الش س اإلحصاء الفلسطیني، أن ب ین رئ سنة  15(من اإلناث % 34.2أظهرت أن  2015و
ة المتزوجات ) فأكثر ة المطلقات فقد بلغت %59في فلسطین لم یتزوجن أبدًا، في حین بلغت نس % 2، في حین نس

اقي النسب بین األرامل والمنفصالت   .وتوزعت 
  
ا   المستو ة في فلسطین تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت  ًا في الدول وأضافت السیدة عوض، أن الخصو ت السائدة حال

اإلضافة إلى  ة في اإلنجاب،  ر خاصة لإلناث، والرغ ة إلى الزواج الم ات الخصو عود ارتفاع مستو ، و األخر
انخفاض على  ومع ذلك فقد طرأ خالل العقد األخیر من القرن الماضيالعادات والتقالید السائدة في المجتمع الفلسطیني، 

ة  ة الكل ة الكلي في فلسطین، معدل الخصو خالل  سنة 49-15د لكل امرأة في العمر مولو  4.1حیث بلغ معدل الخصو
  .1997مولود خالل العام  6مع   ، مقارنة)2013 – 2011(الفترة 

  
س اإلحصاء الفلسطیني، اة عام أن  ونوه رئ قاء على قید الح ور في فلسطین 2016توقع ال الذ  هو أعلى لإلناث مقارنة 

ة وقطاع غزة،  72.1و سنة لإلناث 75.2 سنة بواقع 73.7 بلغفقد  ور ، مع وجود اختالف بین الضفة الغر سنة للذ
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اة عام  قاء على قید الح ة  2016حیث بلغ توقع ال سنة  72.4 لإلناث و سنة 75.5 سنة بواقع 73.9في الضفة الغر
ور ، في حین بلغ العمر المتوقع في قطاع غزة  ور 71.5 و سنة لإلناث 74.6 اقعبو   سنة 73.0للذ   .سنة للذ

  
ما یخص ة  وف ة الصح ة  األمهاتمن % 95.5 أنالسیدة عوض،  أشارت ،الحمل أثناءالرعا ة صح  أرعتلقین رعا
ادر صحي  األخیرقد ولدن مولودهن  األمهاتمن % 99.6خالل حملهن األخیر، وان  األقلمرات على  على ید 

عة. مؤهل ة لطب النس ره ان  اما  صرة% 20.3الوالدة فمن الجدیر ذ ة ق عمل   . من الوالدات قد تمت 
  

قاء وللتمتع  السیدة عوض، أن وأضافت ة المالئمة للرضع واألطفال من األمور التي تساهم في زادة فرصهم لل التغذ
عید انات أن نحو ال أشارتفي هذا الخصوص . صحة جیدة على المد ال تي وضعن مولودهن اللوا األمهات% 97ب

قن المسح قد أرضعن  ة، وان  أطفالهناالخیر في السنتین الالتي س ع تم  األطفالمن هؤالء % 40.8رضاعة طب
وذلك استنادا  .خالل الیوم األول من الوالدة إرضاعهمتم % 85.2ارضاعهم خالل الساعة األولى من الوالدة في حین 

  .2014المسح الفلسطیني العنقود متعدد المؤشرات  لنتائج
  

ة الطفولة،  س اإلحصاء الفلسطینيأما في ما یتعل بتنم ن ، أشار رئ شار في أنشطة تساعد على  أبنائهنأن األمهات 
ة القصص، الغناء مع الطفل والرسم واللعب معه أكثر من ا ر مثل قراءة الكتب، روا ل م ش م الطفل  ة وتعل اءتنم . آل

انات عام  ن أمهاتهن  59-36من األطفال في الفئة العمرة % 54أن  2014حیث أشارت ب           شهر قد شار
ة الطفل 4في  ر وتنم م الم اء في مثل هذه . أنشطة أو أكثر تساعد على التعل ة اآل ة مشار في المقابل بلغت نس

   .. فقط% 12األنشطة 
  

ة تشیر اإلح السیدة عوض، أن توأشار  في فلسطین بلغت  2015أن عدد عقود الزواج المسجلة عام  صاءات الرسم
ة  50,438 من عدد % 58.9ما نسبته (عقدًا  29,701عقدًا، هذا وقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الضفة الغر

ما نسبته  (عقدا  20,737، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة )عقود الزواج المسجلة في فلسطین
 ).من عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطین% 41.1

 
ة خالل عام بینما  واقعة،  من جانب  8,179في فلسطین  2015بلغ عدد وقوعات الطالق المسجلة فـي المحاكم الشرع

ة  ة في الضفة الغر من % 60.1ا نسبته م(واقعـة  4,914آخر بلغ عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرع
،  أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد وقوعات الطالق )عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرعیـة في فلسطین

ة  ة % 39.9ما نسبته (واقعة  3,265المسجلة في المحاكم الشرع من عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم الشرع
  ).في فلسطین

  
ما م  وف انات  ماألیتعل بتعل سنة قد انهین  49-15في العمر  األمهاتمن % 70 أن إلىتشیر  2014لعام فان الب

ة على  م% 0.5 أنفي حین  األقلالمرحلة الثانو التعل   .فقط لم یلتحقن 
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س  ة  2016الفلسطیني أهم مؤشرات المرأة  في سوق العمل  في فلسطین لعام  اإلحصاءواستعرض رئ ، حیث بلغت نس
ة ف % 71.6بین النساء و% 19.3بواقع  2016في العام %  45.8سنة فأكثر  15 األفرادي القو العاملة بین المشار

ة بین النساء المتزوجات  ة المشار ور، وقد بینت النتائج ان نس % 16.3بواقع  % 18.3سنة فأكثر بلغت  15بین الذ
ة و   .في قطاع غزة % 21.6في الضفة الغر

معدالت ا ما یتعل  طالة وف انت مرتفعةل س اإلحصاء أنها  ین  حیث، أشار رئ طالة من بین األفراد المشار بلغ معدل ال
ور % 22.2؛ )ألف عاطل عن العمل 361% (26.9سنة فأكثر  15في القو العاملة  لإلناث، أما في % 44.7للذ

ة فقد بلغ عدد العاطلین عن العمل  ین في القو % 18.2 ألف عاطل عن العمل حوالي 154الضفة الغر من المشار
ور % 15.5سنة فأكثر؛  15العاملة  ألف عاطل عن العمل في قطاع  207لإلناث، في حین بلغ العدد % 26.8للذ

ین في القو العاملة % 41.7غزة حوالي  ور و% 34.4سنة فأكثر؛  15من المشار  .لإلناث% 65.2للذ
طالة بین  ات في القو العاملة  المتزوجا اإلناثهذا وقد بلغ معدل ال في قطاع غزة % 61بواقع % 40.0ت والمشار

ة % 24و  .في الضفة الغر
 

ة ومتخصصةونوهت السیدة عوض أن  عملن في مهن فن ة النساء ، حیث أكثر من نصف النساء العامالت  بلغت نس
ة  ور العاملین، من % 21.7مقابل % 55.7العامالت في مهنة الفنیین والمتخصصین والمساعدین والكت بین  أماالذ

ة    .بین الرجال المتزوجین% 25.8مقابل % 53.5النساء المتزوجات فقد بلغت النس
  

اعــة فــي األســواق حــوالي  ة النســاء العــامالت فــي الخــدمات وال ور % 19.2مقابــل % 16.1فــي حــین بلغــت نســ فــي ، للــذ
اع ة النساء المتزوجات والعامالت في الخدمات وال ور % 18.3مقابـل % 16.2ة في األسـواق حـوالي حین بلغت نس للـذ

   .المتزوجین
  
  
  


