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 واملزأة الشبابواقع و طاع ق

 أهم املؤشزات الزقمية  والوصفية حول قطاع الشباب :(1جدول رقم ) 

القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  املصدر القيمة املؤشز الزقمي

 القياسية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد 

البلديت ومسكص جفوح  القلوا و وعية وت  %75  وظبت الظكان الشباب

 الخةل م الةالو

    جيد    -

  متوسط    0111 البلديت ومكخب الةيل 0011  د ألادوى لألعحز للركحز بالش كلمةدم الح

 ضعيف   0111 البلديت ومكخب الةيل 011 مةدم الحد ألادوى لألعحز لإلهار بالش كل

 ضعيف   7 البلديت  0  عدد امللاهو الةامت

   جيد  7 البلديت    7 عدد ملاهو الاهترهذ

    جيد 6 بلديت ال 6  عدد املساكص القلاف ت

   متوسط  %1 البلديت ومكخب الةيل %0,27  وظبت الشباب الةاطلين 

 ضعيف  جيد 1 البلديت وهادي جفح  السياض ي 0  عدد املالعب السياض ت  للشباب

  متوسط  %01 البلديت مكخب الةيل %51 وظبت الةاطلين عً الةيل مً الشباب الخسعين

   جيد %1 البلديت  %127 الةيل وظبت الهجسة مً الشباب إلغساض

    %01 البلديت  %1, وظبت الهجسة مً الشباب إلغساض الدزاطت

    جيد 0 البلديت هادي جفح  السياض ي 0  ( GYMاملسافم السياض ت )مظابح، 

 سيئ %4 البلديت ومدازض جفح  القاهحيت %5 وظبت الدظسب مً الشباب مً املدازض القاهحيت

   جيد - البلديت ومدازض جفح  القاهحيت %07  حيت الةامت أدبي وعلمي ذكحز عدد خسيجو القاه

   جيد - البلديت ومدازض جفح  القاهحيت %77 إهارعدد  خسيجو القاهحيت الةامت أدبي وعلمي 

 ضعيف   %7 البلديت ومدازض جفح  القاهحيت %1 عدد خسيجو القاهحيت الةامت صىاعو وفىدكت

 ضعيف   %7 البلديت ومدازض جفح  القاهحيت %, الةامت ججازي وشزاعوعدد خسيجو القاهحيت 

 

 

 املزأةقطاع 

حةخبور املووسأة حوسيجت مجخية ووت أطاطوو ت بجاعوت إلووز ادخيوواي متحايود لخلب ووت ا خ اعاشكوا امل حووت،   وول حشوكل دوورط الف ووت  وو الخىي ووت  والة ووا  

فوواملسأة  ووو البلوودة  مقوول  و حةخبوور املووسأة هووو الحاضووىت الحل ل ووت مع ووام املجخيوول  الوورزاا اللحيووت السووي إظوودىد إلمكووا املجخيوول  ووو عيل ووت الخىي ووت،

بووا و اليظووا   ووو  فلظوو ين مووسث بالةديوود مووً املسا وول السووي غيوورث مووً وضووةتا الاعخيوواعو، طووحا  عيووز املظووخح  الخةل مووي أو القلووا و، فوواملسأة 

أوشوو ت كقيووورة وهوووو مشووازكت  وووو املجلوووع  البلوودي و ألاهديوووت واملسكوووص  وشوو  ت كشوووكل م حووحب  وووو البلووودة مووً خوووالم املشوووازكت الفةالووت ولتوووا  وووو

( % 71(% والخةلو م)41اليظحيت، وألاغلب وت موً اليظوا  يودعيً ميوقالشكً  وو دورا املجوام، ووظوبت مشوازكت املوسأة  وو ألاوشو ت الاعخياع وت) 

، والظ اطووت)وألام وت جىجروس بوين اليظووا  كبيوراث الظوً والسووي جىجروس أعيوازدً بوين الخيظووحن والظوخ
،
(% وجلخروس عيوز املشووازكت 0حن عاموا

(% موووً اليظوووا  محشعوووت عيوووز الىجوووح الخوووالو   ظوووب الدزاطوووت السوووي أعووودشكا لجىوووت جيكوووين املوووسأة 1, وووو الاهخاابووواث، والةيووول ع ووودة   ووول جبلووو )

  وبالخةاون مل لجىت جىظ م املسأة واملؤطظاث اليظحيت  و بلدة جفح 
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 (مً اليظا  إةيلً  و أعي7,بيظبت %) ًام الصزاعت وجسب ت الدواع 

 ( إةيلً  و مجام الخ سيص والخ اطت  7,وظبت %) 

 ( و ك اا الحكحمت واملؤطظاث، فهي حظاعد شوعتا وأخمكا وابنكا  و جحفير الدخل لألطسة  07وظبت  %) 

 ( ب الت جتركص  و ف ت خسيجاث الجامةت07وظبت %) 

ي  فيووً لووم 115,أمووا مووً   وول الف وواث جخووحشا اليظووا   ووو بلوودة جفووح  إلووز ف وواث وذلوول  ظووب  ووجل   رووا  املسكووصي الفلظوو   ي للةوواي 

( موووً 0( واملىفرووولين )44( وألازامووول )00( وامل للووواث )02657( ومجيوووحا املتحوعووواث )66( وموووً علووود كسالكوووا موم موووسة )0,,02جتوووحوب أبووودا )

   ( امسأة02146ح  والبال  )إعيالو اليظا   و بلدة جف

. حسةا  7007الذي يبين حالة السكان في بلدة ثفةو  حسةا الجةوا والةالةة اجتماليةة لعةا  (2الجدول التالي رقم ) كما يظهز في 

 1 (55سجل دائزة إلاحصاء املزكزي الفلسطيني صفحة )

 املجموع نغير مبي منفصل أرمل مطلق متزوج لقد قزان ألول مزة لم يتزوج أبدا الجوا 

 12096 39 1 99 33 32675 66 32771 املجموع

 ( أهم املؤشزات الزقمية حول قطاع ثمكين املزأة18جدول رقم )
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   77جت  ، صف115,وامليشآث  واملظاكً للظكان الةاي الفلظ   ي، الخةداد لإل را  املسكصي  الفلظ  ي ت، الجتاش الحطى ت الظل ت  

القيمةةةةةةةة  املصدر القيمة املؤشز )رقمي(

القياسةةةة 

 ية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد 

    جيد    - البلديت ولجىت جىظ م املسأة %45 وظبت املسأة مً البلدة

 ضعيف   0111 البلديت ومكخب الةيل 011 حد ألادوى لألعحز لإلهار بالش كلمةدم ال

 ضعيف  جيد 1 البلديت 0 عدد املالعب السياض ت  لليظا 

  متوسط  %01 البلديت مكخب الةيل %07 وظبت الةاطلين عً الةيل مً اليظا 

    جيد 0 املسأةالبلديت ولجىت جىظ م  7% ( GYMاملشازكت  و املسافم السياض ت )مظابح، 

  متوسط  %7, البلديت ولجىت جىظ م املسأة %07 وظبت املسأة الةاملت باعس  ظب الحالت الةيل ت 

   جيد %01 البلديت ولجىت جىظ م املسأة %61 وظبت مشازكت اليظا   و البرامج الخدزيب ت والخقل ف ت  

 ضعيف   %7, ظ م املسأةالبلديت ولجىت جى % 7 وظبت اليظا  السي جديس مشسوا صغير  

 ضعيف   %7, البلديت ولجىت جىظ م املسأة %1 وظبت جدزيب لد   هار )فحق الرف الةاحس  

  متوسط  %7, البلديت 4 عدد الجية اث اليظحيت املسجلت  

   جيد  البلديت ولجىت جىظ م املسأة 071 ألاطس السي جلحددا امسأة 

   جيد %07 البلديت ولجىت جىظ م املسأة %7, وظبت اليظا  الةامالث بالصزاعت 

عووودد املبوووادزاث املجل وووت السوووي حةوووصش املظووواديت الاكخرووواديت  

 لليسأة

  متوسط  , البلديت ولجىت جىظ م املسأة 0

 ضعيف   %01 البلديت ولجىت جىظ م املسأة %01 وظبت املشازكت  و الفةال اث الاعخياع ت  و البلدة 

 ضعيف   01 البلديت ولجىت جىظ م املسأة 4 اإلزحاد ألاطسي عدد الدوزاث املخاررت ب 

 ضعيف   4 البلديت ولجىت جىظ م املسأة 0 عدد اليشاطاث ال ب ت السي حظتكدف املسأة بالشتس 


