الفصل الرابع  -الحركة الطبيعية
 .1الوالدات ،الوفيات والتكاثر الطبيعي
تستند البيانات إلى معلومات شخصية في السج ّل السكاني وأيضا إلى معلومات تظهر في استمارات وزارة الداخلية التي
ي"" ،إشعار وفاة" و"إشعار عن والدة جنين ميت".
تحمل العناوين" :إشعار عن والدة ح ّ
ي  -والدة جنين ،تظهر منه على األقل إحدى عالمات الحياة التالية :التنفس ،نبضات القلب ،نبضات الحبل
والدة ح ّ
السري أو حركات واضحة للعضالت اإلرادية.
والدة ميت  -والدة جنين بعد  22أسبوعا على األقل من الحمل ،أو بوزن  500غرام فما فوق وال تظهر عليه أي من
عالمات الحياة أعاله.
الرضيع  -مولود لم يبلغ بعد سنة حياة واحدة.
خديج  -طفل ولد بوزن أقل من  1500غرام.
وفاة الرضّع  -رضّع توفّوا قبل يوم والدتهم األول.
التكاثر الطبيعي  -هو توازن الوالدات والوفيّات.
معدل وفيات الرضع  -يحسب لكل  1000والدة حي.
معدّل الوالدة الخام  -عدد الوالدات الحية لكل  1000مواطن.
معدّل الخصوبة الكلّي  -يشير إلى متوسط عدد األطفال الذين من المتوقّع والدتهم للمرأة الواحدة خالل حياتها .يستند هذا
المعدّل إلى االفتراض ّ
بأن جميع النساء في حقبة جيليّة معيّنة يل ْدنَ في أعمار  49-15وفقا لمعدّالت الوالدة الخاصة
بالنساء في الشريحة السكانية ،لكل فئة عمرية.

 .2إجهاض الحمل
يتم عن طريق "قانون العقوبات  ،1977 -إجهاض الحمل" ،إذا تحقق أحد الشروط التالية:
أ .المرأة الحامل هي تحت الحدّ األدنى ّ
لسن الزواج ( 17عاما) ،أو بلغت  40عاما فما فوق.

ب .الحمل نابع عن عالقات محظورة وفقا للقانون الجنائي ،أو من سفَاح المحارم أو خارج نطاق الزواج.
ج .قد يكون لدى الجنين عيب جسدي أو عقلي.
د .قد يش ّكل استمرار الحمل خطورة على حياة المرأة ،أو يتسبب بضرر جسدي أو نفسي.

 .3الزواج والطالق
بد ًءا من عام ّ 2008
فإن مصدر البيانات الوحيد حول الزواج والطالق هو السج ّل السكاني .في الماضي كان مصدر
البيانات هو شهادات الزواج والطالق.

للتفصيل والتوسع حول مواضيع هذا الفصل ،طالعوا :دائرة اإلحصاء المركزية ،البيانات السنوية اإلحصائية إلسرائيل،
الفصل الثالث :الحركة الطبيعية  -مدخل إلى الفصل.

 .4قائمة مصادر الجداول
الجداول  :9 ،8 ،5-1/4دائرة اإلحصاء المركزية ،البيانات السنوية اإلحصائية إلسرائيل ،للسنوات المالئمة)Int.( ،
جدول  :6/4معالجات وفقا لبيانات دائرة اإلحصاء المركزية ،قسم السكان
جدول  :7/4وزارة الصحة ،المستشفيات ووحدات العالج النهاري ،للسنوات المالئمة)Int.( ،

