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 07/04/2016للصحة بمناسبة اليوم العالمي  ياناًا صحفياًا ب رالفلسطيني يصد اإلحصاء
 

 يوم الصحة العالمي
ويشكل . 1948أبريل من كل عام، بيوم الصحة العالمي إحياء لذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في العام  7يحتفل في 

ليوم الصحة شعار يتم اختيار وفي كل عام . لناس وعافيتيميوم الصحة العالمي فرصة من أجل تنشيط العمل لحماية صحة ا
. "مرر السكرر "شعار ىذا العام بعنوان  ويأتي، يركز عمى القضايا الصحية العمومية التي تؤثر في المجتمع الدوليالعالمي 

 امج صحية وتوعويةبر الستكمالاليوم ىو أيضًا مناسبة  ىذاوال يقتصر االمر عمى الشعار الذر تطمقو المنظمة، حيث ان 
 .بشتى جوانب الصحة

 
 بقاء الطفل

اليدف الرابع من االىداف دون سن الخامسة، ويشير  األطفالالحد من وفيات الرضع وكان لأللفية اية نملمتاحد األىداف الرئيسية 
قد بمغت الى حد ر فمسطين تعتبو، 2015و 1990دون سن الخامسة بمقدار الثمثين بين عامي  األطفالمن وفيات  الحدالى  االنمائية
الى  1991عام  والدة حية 1000لكل  42 حوالي دون الخامسة من األطفالاذ ان ىناك انخفار عمى وفيات  ،اليدف كبير ىذا
الى ما  1991والدة حية في العام  1000لكل  32 حوالي الرضع منووفات ، 2014في العام  والدة حية 1000لكل  22حوالي 
. 2014والدة حية في العام  1000لكل  18يقارب 

 
 2014فيات الرضع واألطفال دون الخامسة، معدالت و

 
 سوء التغذية المزمن

الذين يعانون من سوء التغذية غالبا ما يموتون من امرار  األطفالوالذين يموتون في العالم،  األطفاليتسبب سوء التغذية بوفاة نصف 
الذين ينجون من الموت بسبب سوء التغذية في دائرة المرر بشكل دورر ويعانون من سوء في  األطفالعة، فيما يقع الطفولة الشائ

.  النمو
ويعكس (.  بأعمارىمقامتيم قصيرة مقارنة )يعانون من قصر القامة  طفل دون سن الخامسة 100اطفال بين كل  7في فمسطين ىناك 

التغذية الكافية خالل مدة زمنية طويمة او نتيجة االصابة بمرر  األطفالالمزمن الناتجة عن تمقي مؤشر قصر القامة حالة سوء التغذية 
. مزمن



 

 
2 

 
 معدل الخصوبة

كما بمغ معدل الخصوبة مولود لكل امرأة،  4.1طين قد بمغت الى ان معدالت الخصوبة الكمية في فمس 2014تشير البيانات في العام 
 . مولود لكل ألف امرأة 48سنة ( 19-15)لدى المراىقات في العمر 

 
 الصحة اإلنجابية

 
 2014 أإلنجابيةسلسلة رعاية االمومة والصحة 

 
 

 
 

 :والحاجة غير الملباة وسائل تنظيم األسرة

حيث ان ، %(57.2) يستخدمن وسيمة تنظيم أسرةفي فمسطين سنة  49-15في العمر أكثر من نصف النساء المتزوجات 
سنة في الريف أكثر استخداما لوسائل تنظيم األسرة من النساء في الحضر والمخيمات  49-15النساء المتزوجات في العمر 

 . بين نساء المخيمات %57.6و حضرالن نساء بي% 56.6ع مقارنة م% 59.9فقد بمغت نسبة االستخدام بين نساء الريف 
% 11متعدد المؤشرات، فان ىناك فجوة في موضوع تنظيم االسرة، حيث ان حوالي  ووفقا لبيانات المسح الفمسطيني العنقودر

 .من النساء لديين حاجة غير ممباة الى تنظيم االسرة
 

 
 الوالدات القيصرية

تمت عن طريق عممية % 20.3نسبتو ت أر ما اخمس ىذه الوالدو، %(99.3) صحية مؤسساتتحدث في الوالدات  معظم
 .قيصرية
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 القيصريةت الوالدا

 
الرعاية الصحية بعد الوالدة 

سواء خالل إقامتين في المؤسسات الصحية أو في المنزل  تمقين رعاية صحية بعد الوالدةسنة  49-15من النساء % 90.7
من % 93.9ظيرت البيانات أن كما أالوالدة،  من بعدد الوالدة خالل يومين بع المركز الصحيبعد الوالدة، أو خالل زيارة 

سواء أثناء التواجد في المؤسسة الصحية، أو في المنزل بعد الوالدة، أو تمقوا الرعاية الصحية بعد  صحياً  المواليد تمقوا فحصاً 
 .فترة الوالدة خالل يومين بعد الوالدة

 

 سنة 29-15صحة الشباب 
 الصعوبات

االعاقة / سنة الذين لدييم صعوبة( 29-15)نسبة الشباب  فقد بمغت 2015ر عام لبيانات مسح الشباب الذر نفذه الجياز ف اً وفق
لدى % 2.3مقابل بن الذكور الشباب % 4.9نسبة ال ىذه بمغتو ،في قطاع غزة% 3.7في الضفة الغربية و% 3.6، بواقع 3.7%

 .االناث الشابات
 

 التدخين عند الشباب
في قطاع غزة مع اختالف كبير عمى مستوى % 14.9في الضفة الغربية و% 29.5بواقع من اجمالي الشباب مدخنون  23.5%

.  الشابات لإلناث% 5.4لمشباب الذكور مقابل % 40.9الجنس اذ بمغت 
 

 الرياضية االنشطةممارسة 
بية في الضفة الغر% 19.6لمدة نصف ساعة عمى االقل يوميًا، بواقع  يمارسون أنشطة رياضية ( %24.6)حوالي ربع الشباب فقط 

. لالناث% 17.0مقابل % 32.0في قطاع غزة مع اختالف واضح بين الشباب الذكور واالناث، اذ بمغت لمذكور % 32.6و
 

 


