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  20/11/2011للطفل  لعالميابمناسبة اليوم 

  أطفال غزة أكثر فقراً من أطفال الضفة الغربية

معدل الفقر بين األسر الفلسطينية وفقاَ ألنماط االسـتهالك   بلغ 

فـي الضـفة الغربيـة    % 16.0؛ 2010في العـام  % 21.4

وشكل األطفال الذين يعـانون مـن   في قطاع غزة، % 31.9و

بواقـع   ؛من مجمـوع األطفـال   %26.9حالة الفقر ما نسبته 

في قطاع غزة لـنفس  % 38.4في الـضفة الغربية و% 19.0

الحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غـزة التـي   ي كما   .الفترة

من إجمالي األسر الفقيرة لديها أطفـال،   %53.8؛ لديها أطفال

  .الضفة الغربيةفي % 46.2مقابل 

  

  أطفال في سوق العمل

من إجمالي عدد األطفـال فـي   % 6.0 طفل؛ ألف 65حوالي 

 أو هم أطفال عاملين سـواء بـأجر   سنة 14-5الفئة العمرية 

في % 3.1في الضفة الغربية و% 8.0  ؛2010عام  بدون أجر

نسبة األطفال الذكور المنخرطين  أناضح من الوقطاع غزة، و

 ؛اإلنـاث مقارنـة باألطفـال   % 7.7في العمل هي األعلـى؛  

4.2.%  

  

وبلغت نسبة األطفال الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضـاَ  

% 3.0في الضفة الغربية و % 7.5؛ %5.6في عمالة األطفال 

األطفال الذكور الملتحقـين   بين% 7.2 وبلغتفي قطاع غزة، 

  .اإلناث بين% 4.0بالمدرسة مقابل 

  

  تسرب أعلى بين اإلناث في المرحلة الثانوية

في مرحلة التعليم األساسي في العام  بلغت نسبة التسرب

  بين % 0.7مقابل  بين الذكور %1.0 ؛2009/2010الدراسي 

 بين% 1.9 بلغت هذه النسبة في المرحلة الثانويةو.  اإلناث

  .بين اإلناث% 2.1مقابل  الذكور

  

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم  من جهة أخرى،

   بين الذكور% 1.8 ؛2009/2010في العام الدراسي  األساسي

  

  

  

هذه أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت   .بين اإلناث% 1.6و

  .بين اإلناث% 1.0و بين الذكور% 1.2 النسبة

  

  ...أعلى من اإلناثأطفال ذوي إعاقة ذكور 

عام  اضي الفلسطينية لديهم إعاقاتاألرمن األطفال في % 1.5

أما في قطاع غزة، % 1.4فة الغربية وفي الض% 1.6 ؛2011

األطفال من % 1.8 هناكبالنسبة لتوزيع اإلعاقة حسب الجنس 

  .من اإلناث% 1.3مقابل  هم ذوي إعاقة الذكور

  

اإلعاقة بين األطفالاألسباب الخلقية أكثر األسباب وراء   

السبب الرئيس لحدوث اإلعاقة بين األطفـال كـان األسـباب    

فـي  % 26.5في الضفة الغربيـة و % 31.4؛ %29.6الخلقية 

فـي  % 25.3؛ %24.0قطاع غزة، تليها األسباب المرضـية  

  .في قطاع غزة% 21.6الضفة الغربية و

  

  فقر دم عالي بين األطفال دون الخامسة

في األراضي شهراً  59-6من األطفال في العمر  19.4%

في الضفة % 13.4؛ 2010عام  مصابون بفقر الدمالفلسطينية 

   .زةفي قطاع غ% 25.6الغربية مقابل 

   

  الذكور أعلى من اإلناث واألطفال وفيات الرضع

 لكل ألف والدة حيةحالة وفاة بين األطفال الرضع  20.6 هناك

في الضفة الغربية  18.8؛ في األراضي الفلسطينية 2010عام 

لكل  23.3، وبلغت هذه المعدالت في قطاع غزة 23.0مقابل 

من .   بين اإلناث 17.8ألف والدة حية بين الذكور مقابل 

لكل  25.1جانب آخر بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة 

ي الضفة ف 22.1 ؛في األراضي الفلسطينية ألف والدة حية

وبلغت هذه المعدالت  ،في قطاع غزة 29.2 الغربية مقابل

  . بين اإلناث 20.9لكل ألف والدة حية بين الذكور مقابل  29.2

   

  ...سن الطفولةتتزوج في  اناث

 17- 12بخصوص الحالة الزواجية لالطفال في الفئة العمرية 

  %               1.6؛ %0.9سنة، فقد بلغت نسبة االطفال المتزوجون 
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أما على مستوى المنطقة فكانت في .  للذكور% 0.2لإلناث و

أما في قطاع . لإلناث% 1.2للذكور و% 0.3الضفة الغربية 

لإلناث في نفس الفئة % 2.1للذكور و% 0.1غزة فكانت 

  .العمرية

  

  نصف المجتمع الفلسطيني ياألطفال يشكلون حوال

مليون طفل  2سنة  18أعمارهم عن  بلغ عدد األفراد الذين تقل

من مجموع السكان في األراضي % 48.2أي ما نسبته 

% 51.5في الضفة الغربية و% 46.1 ؛2011الفلسطينية للعام 

  .في قطاع غزة

  

التركيب العمري للمجتمع الفلسطيني عامة ولألطفال خاصة   إن

يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني ما زال فتيا، حيث يشكل 

من مجموع % 14.7ال دون سن الخامسة ما نسبته األطف

لألطفال % 13.4والمقيمين في األراضي الفلسطينية، السكان 

في الفئة العمرية % 12.7سنوات، و 9-5في الفئة العمرية 

  .سنة 17-15ي الفئة العمرية ف% 7.3سنة و 10-14

  

   ...جئونما يقارب نصف االطفال ال

سنة في االراضي  18من االطفال أقل من % 45.0حوالي 

في الضفة الغربية مقابل % 28.5الفلسطينية من الالجئين؛ 

   .في قطاع غزة% 68.8
  

  لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  فلسطين-رام اهللا

  ) 972/970( 2982700-02: هاتف

  ) 972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

  

  

  

  


