اإلحصاء الفلسطيظي بالتعاون مع مجلة الشرق االوسط لألعطال ومعهد ماس يظظمون ندوة حول "إحصاءات
"الطرأة االقتصادية هل هي مجرد أرقام أم أداة قياس وتغيير سياسات؟

توصيات بضرورة تكامل األدوار بين كافة الجهات لتطكين الطرأة اقتصاديا
رام هللا  2018-7-24 -وفا -أوصى مذاركهن في نجوة "احراءات السخأة االقترادية ،هل هي مجخد أرقام

أم أداة قياس وتغييخ سياسات " ،بزخورة تظهيخ سياسات ججيجة لتسكين الس أخ ة اقتراديا ودمجها في سهق العسل،
وتكامل األدوار والتعاون بين كافة الجهات والسؤسدات لتحقيق تغييخ نهعي لرالح السخأة ويداعجها في الهصهل

لسخاكد صشع القخار برهرة أكبخ.
وقالت رئيذ الجهاز السخكدي لإلحراء الفمدظيشي عال عهض ،خالل الشجوة التي نغستها مجمة الذخق األوسط

لألعسال ،بالتعاون مع معهج "ماس" ،و "اإلحراء" ،اليهم الثالثاء بسجيشة رام هللا ،إن وجهد االحتالل الحي يعسل
جاهجا ووظخيقة مسشهجة لتجميخ اإلندان الفمدظيشي يعخقل كافة الجههد نحه تسكين السخأة.
وعخضت عهض احراءات عن السخأة الفمدظيشية ومذاركتها في سهق العسل ،وقالت " :بالخغـم مـن ارتفـاع ندـبة
مذـاركة الشدـاء في القــهى العاممــة ،إال أن ـ الفجــهة ما ازلــت كبـيخة مقارنة بالخجال ،حيث إن مذاركة الخجال تديج

حهالي  4أضعاف عن مذاركة الشداء.

وويشت أيزا أن معجالت البظالة بين الشداء والخجال في اتداع ،حيث بمغت ندبتها عشج الخ جال  ،%22مقابل
 %39.2عشج الشداء .وومغت ندـبة الشدـاء العامـالت في القظـاع الحكهمــي  %26مــن مجســهع الشدــاء العامــات،
مقابــل  %72.7يعسمــن في القظــاع الخــاص ،بيشسا بمغــت ندــبة الشدــاء العامــالت لجى الجانب اإلسخائيمي وفي
السدــتهطشات .%0.7
وأشارت الى أن ما ندبته  %42.6مــن السهعفـيـن السجنيــين في القظــاع العــام في فمدــظين هــن ندــاء ،مقارنــة ب ـ
 %57.4مــن الخجــال  .وحهالي خسذ اإلناث ( )%19.8مشتدبات لمشقابات العسالية والسهشية ،مقابل  80.2من
الحكهر.
بجورها ،قالت رئيذ تحخيخ مجمة "ميجل ايدت بدنذ " أمل ضخاغسة السرخي ،إن العام الساضي شهج تحقيق
بعض اإلنجازات ،وأهسها إعادة االعتبار لتهقيع السخأة كذاهج عمى عقهد بيع وشخاء األراضي والعقارات ،وفتح

األم حداب ألبشائها في البشهك ،إضافة بإعالن الحكهمة أنها لن تتخدد بتشفيح كافة التهصيات لتسكين السخأة

اقتراديا ،وتظهيخ التعاونيات وتعديد الخيادية لمشداء ،ودعم السذاريع الرغيخة والستشاهية الرغخ ،وتهفيخ البيئة
القانهنية والتذخيعية السسكشة لعسمهن.

