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  05/04/2012قضايا وإحصاءات عشية يوم الطفل الفلسطيني  -االحصاء الفلسطيني يصدر تقرير أطفال فلسطين

  

 الـسـيـدة عــال عــوض
 2011في منتصف عام % 48.2، بنسبة في األراضي الفلسطينية عاماً 18تحت سن  مليون طفل 2.01حوالي  •

في الضفة الغربيـة  % 1.6؛ 2011من األطفال هم من ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية في العام % 1.5 •

 .في قطاع غزة% 1.4و

 2011يستخدمون الحاسوب في العام )  سنة 17-10(من األطفال % 75.1 •

 .2010سنة هم أطفال عاملين عام  14-5ألف طفل في الفئة العمرية  65حوالي  •

 .من األسر التي يوجد لديها أطفال أسر فقيرة% 22.8 •

  

           بعنـوان  عشـر  الخـامس السـنوي   التقريـر  صـدور عـن   ،يرئيس اإلحصاء الفلسطين ،أعلنت السيدة عال عوض

   الخمـيس ، والذي يأتي إصداره عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف يوم غد "قضايا وإحصاءات -أطفال فلسطين"

المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في مجاالت الصـحة   البياناتتضمن التقرير عرضاً مفصالً ألحدث وي  .05/04/2012

  .االطفال الذين هم بحاجة الى حماية خاصة ، باإلضافة إلى ظروفالواقع الديمغرافيوالتعليم و

  

عشية يوم الطفل اع أطفال فلسطين واقع أوض ،إلحصاء الفلسطينيارئيس  ،واستعرضت السيدة عال عوض

  :على النحو اآلتي الفلسطيني
  

  الواقع الديمغرافي
  

  )عاماً 18تحت سن  طفلمليون  2.01حوالي ( فتيمجتمع  المجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية

 2.01عاما قد بلغ حـوالي   18إلى ان عدد االطفال دون سن  ،2007تشير التقديرات السكانية المبنية على نتائج التعداد 

، 2011مليون فرد في منتصـف عـام     4.17طفل في االراضي الفلسطينية من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم مليون 

  .من إجمالي السكان% 48.2حيث تشكل هذه الفئة حوالي سن الثامنة عشر وتظهر البيانات ارتفاع نسبة األفراد دون 

تبين اإلحصاءات الديمغرافية واتجاهاتها في المجتمع الفلسطيني، أن األطفال سيشكلون األغلبية في المجتمع لعدة سنوات  

 تشـكيل قادمة، حيث تعتبر خصوبة المرأة الفلسطينية العالية ومعدالت وفيات األطفال المتدنية سبب رئـيس السـتمرار   

  . غلبية في المجتمعلألاألطفال 
   

في الضفة  عند الزواج األول االناثعمر  متوسطأن األسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ  بياناتال وتفيد

  .2010عام للللذكور  عاما 25.4و عاما 20.1 الغربية
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  الواقع الصحي 
في الضفة % 1.6؛ 2011من األطفال هم من ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية في العام % 1.5أشارت البيانات ان 

من األطفال الذكور هم ذوي إعاقة % 1.8في قطاع غزة، أما بالنسبة لتوزيع اإلعاقة حسب الجنس هناك % 1.4الغربية و

  .من اإلناث% 1.3مقابل 

في الضفة الغربية % 31.4؛ %29.6السبب الرئيس لحدوث اإلعاقة بين األطفال كان األسباب الخلقية أظهرت البيانات ان 

في العام  في قطاع غزة% 21.6في الضفة الغربية و% 25.3؛ %24.0قطاع غزة، تليها األسباب المرضية في % 26.5و

2011.  

  

أن السبب الرئيس لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمـراض الجهـاز    2010أشارت بيانات وزارة الصحة عام و

% 19.3للـذكور و % 18.7؛ %19.0لقية بنسبة لإلناث، تليها التشوهات الخ% 37.7للذكور و% 37.5؛ %37.6التنفسي 

وحلت في المرتبة الرابعة نقـص  . لإلناث% 11.5للذكور و% 12.7؛ %12.2لإلناث، ومن ثم األمراض المعدية بنسبة 

   .لإلناث% 10.9للذكور و% 11.6؛ %11.3الوزن والمواليد الخدج بنسبة 

  

الفتـرة أن   ست بيانات وزارة الصحة في الضفة الغربية لـنف أما فيما يتعلق بوفيات األطفال دون سن الخامسة فقد أظهر

% 42.3للذكور و% 34.6؛ %38.0السبب الرئيس المؤدي للوفاة تمثل في األمراض المتعلقة  بفترة ما قبل الوالدة بنسبة 

  %.11.1ومن ثم تسمم الدم؛ % 18.0لإلناث، تليها األسباب الناجمة عن التشوهات الخلقية؛ 

  

متوسط االستمرار في الرضاعة الطبيعيـة   أن حيث ،جيدة في األراضي الفلسطينية الرضاعة الطبيعية تيالحظ أن معدال

  .من األطفال بدأوا بالرضاعة خالل الساعة األولى من الوالدة% 62.8كما أن  شهراً، 13بلغ 

  

والدة حية خالل الفترة الممتـدة مـا بـين عـامي      1000لكل  20.0وبلغ معدل وفيات الرضع في األراضي الفلسطينية 

والدة حية، في حين بلغ  1000لكل  22.4، وكان األعلى في قطاع غزة على مستوى المنطقة حيث بلغت 2010 -2005

  .والدة حية 1000لكل  18.2هذا المعدل في الضفة الغربية 

  

والدة حية خالل الفترة ما بين عامي        1000لكل  24.1سطينية وبلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة في األراضي الفل

والدة حية، في حين بلغ هذا المعدل في الضفة  1000لكل  27.2، وكان األعلى في قطاع غزة حيث بلغ 2010 -2005

  .والدة حية  1000لكل  22.2الغربية 

  

نت النسبة أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضـفة  ، وكا2010ون بفقر الدم عام مصاب) شهراً 59-6(من األطفال % 19.4

على التوالي، وبالنظر إلى توزيع اإلصابة بفقر الدم حسب المحافظة، أظهـرت البيانـات أن   % 13.4و% 25.6 الغربية؛

 تعلى مستوى الضفة الغربية، تليهـا محافظـا  % 32.3محافظة قلقيلية سجلت أعلى نسبة إصابة بفقر الدم بين األطفال 
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على التوالي، أما بالنسبة لمحافظات غزة سجلت محافظة دير البلح أعلى نسبة إصـابة  % 19.4و% 19.7سلفيت ونابلس 

  .على التوالي% 21.8و% 31.3تليها محافظات غزة وخانيونس؛ % 41.4بفقر الدم  بين األطفال؛ 

  

  الواقع التعليمي
  

؛ بواقـع   2010/2011فـي العـام    % 61.8رات العلمية بلغت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختب

  .للفترة نفسها% 50.6في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة % 48.2في المدارس الحكومية و%  66.1

مجموعـه    بلـغ مـا    فـي األراضي الفلسـطينية المدارس  طلـبةعدد  إلى أن 2010/2011الدراسي تشير بيانات العام 

وتختلف هذه النسبة باختالف المرحلة، فبلغـت نسـبة   ، %50.4 طالباً وطالبة، تشكل اإلناث منهم ما نسبته 1,116,991

الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العـام   وشكل، %54.8وفي المرحلة الثانوية  ،%49.7اإلناث في المرحلة األساسية 

المرحلة  في حين شكل طلبة ،المدرسيراحل التعليم ـمن مجموع الطلبة في م %13.4نسبته ما   2010/2011الدراسي 

طالبا فـي المرحلـة األساسـية     31.2الصفية  الشعبةمتوسط عدد الطلبة في  وتشير البيانات إلى أن. %86.6 األساسية

  .2010/2011طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي  28.0و

  

 ؛ بواقـع  2010/2011فـي العـام    % 61.8للمختبرات العلميـة  نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة بلغت 

  .للفترة نفسها% 50.6، وفي المدارس الخاصة في مدارس وكالة الغوث% 48.2في المدارس الحكومية و%  66.1

  

؛ 2010/2011في العـام  % 68.7نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمكتبة  بلغتأما بالنسبة للمكتبات فقد 

  .للفترة نفسها% 54.7 ، وفي المدارس الخاصةفي مدارس الوكالة% 61.0، وفي المدارس الحكومية% 72.4 بواقع

  

فـي العـام   % 68.9نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصـة للحاسـوب    بلغتبالنسبة لمختبرات الحاسوب فقد 

من مدارسها أصبح يوجد فيهـا  % 74.4وفي مدارس الوكالة فإن  ،في المدارس الحكومية% 68.7 ؛ بواقع2010/2011

  .للفترة نفسها% 68.4 وفي المدارس الخاصةمختبرات حاسوب، 

  

للـذكور   % 1.8 في األراضي الفلسطينية 2009/2010في العام الدراسي  بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم األساسي

العـام  نفـس  لإلنـاث فـي   % 1.0للذكور و% 1.2أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب . لإلناث% 1.6و

  .الدراسي

  

للـذكور   %1.0 في األراضي الفلسطينية 2009/2010بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 

  .لإلناث% 2.1وللذكور % 1.9 فكانتفي المرحلة الثانوية  أما .لإلناث% 0.7و
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  الواقع الثقافي والترفيهي
؛ بواقـع   2011خـالل العـام   % 75.1الذين يستخدمون الحاسوب ) سنة 17-10(نسبة األطفال في الفئة العمريه  بلغت

 % 73.5مــقابل  % 76.7 في قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة بين األطفال الذكور% 64.4وفي الضفة الغربية % 81.9

  .بين اإلناث

  

ديهم معرفة بخدمة اإلنترنت ويقوموا باستخدامها، في حـين أن  ل%) 43.6(حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال 

لديهم معرفة باإلنترنت إال انهم ال يستخدمونها، كذلك حـوالي أربعـة   %) 17.4(حوالي طفلين من بين كل عشرة أطفال 

  .ليس لديهم أدنى معرفة باإلنترنت%) 39.0(أطفال من بين كل عشرة أطفال 

  

  خاصةأطفال بحاجة إلى حماية 
  

سواء بأجر أو  سنة هم أطفال عاملين 14-5من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية % 6.0ألف طفل؛  65حوالي 

  . 2010بدون أجر عام 

هم أطفال عاملين سـواء بـأجر أو    سنة 14-5من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية % 6.0 طفل؛ ألف 65حوالي 

من الواضـح أن نسـبة األطفـال الـذكور     في قطاع غزة، و% 3.1ضفة الغربية وفي ال% 8.0  ؛2010بدون أجر عام 

  %.4.2 مقارنة باألطفال اإلناث؛% 7.7المنخرطين في العمل هي األعلى؛ 

  

فـي الضـفة   % 7.8؛ %5.9الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضاَ في عمالة األطفال  سنة 14-5 نسبة األطفال وبلغت

  .اإلناث بين% 4.1األطفال الذكور مقابل  بين% 7.5 وبلغتة، في قطاع غز% 3.0الغربية و

  

  األطفال المعنفون
 12سنة تعرضوا لعنف جسدي من قبل االحتالل والمستوطنين خالل فترة  17-12من األطفال الذكور % 3حوالي 

وبلغت هذه النسبة .  في قطاع غزة% 0.3في الضفة الغربية مقابل % 5، منهم حوالي 2011/شهراً التي سبقت تموز

في الضفة الغربية ولم تتعرض الطفالت اإلناث في قطاع غزة إلى % 0.7سنة،  17-12بين الطفالت اإلناث % 0.4

   .عنف جسدي من قبل االحتالل نظراً لعدم االحتكاك المباشر مع قوات االحتالل هناك

  

شهراً  12حتالل والمستوطنين خالل فترة سنة تعرضوا لعنف نفسي من قبل اال 17-12من األطفال الذكور % 6حوالي 

بين % 1.2وبلغت هذه النسبة .  في قطاع غزة% 0.8في الضفة الغربية مقابل % 8.7، منهم 2011/التي سبقت تموز

  .في قطاع غزة% 0.4مقابل  في الضفة الغربية% 1.7سنة،  17-12اإلناث 
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بين األسر التي يوجـد لـديها أطفـال    % 22.8 ، بواقع2010من األسر الفلسطينية فقراء خالل العام % 21.4

  .لألسر التي ليس لديها أطفال% 15.8مقابل 
  

بين األسر التي % 22.8، بواقع %21.4وفقا ألنماط االستهالك  2010خالل العام معدل الفقر بين األسر الفلسطينية بلغ 

  . لألسر التي ليس لديها أطفال% 15.8يوجد لديها أطفال مقابل 

  

بين األسر التي لديها % 16.4بواقع % 16.0مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة الفقر بين األسر في الضفة الغربية أما على 

بواقع % 31.9أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغت نسبة الفقر . لألسر التي ليس لديها أطفال% 14.6أطفال مقابل 

  .التي ليس لديها أطفال بين األسر% 18.8بين األسر التي لديها أطفال مقابل % 34.4

  

ويالحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها  أطفال، كما ان غالبية األسر الفقيرة التي لديها أطفال متواجدة في 

من إجمالي األسر % 46.2قطاع غزة، حيث أظهرت البيانات أن األسر الفقيرة التي لديها أطفال في الضفة الغربية تشكل 

  .في قطاع غزة %53.8لديها أطفال، مقابل الفقيرة التي 


