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 20/11/2010بمناسـبـة يـوم الـطـفـل الـعـالـمـي، 
 

 السـيـدة عــوض، تستعرض  واقع أوضاع أطفال فلسطين
 
  في األراضي الفلسطينية عاما18ً تحت سن  مليون طفل2 •

 .نسبة األطفال العاملين سواء بأجر أو بدون أجر في األراضي الفلسطينية% 4.6 •

لديهم معرفة  )  سنة 17-10(في الفئة العمرية    %) 35.9(فال  حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أط        •

 بخدمة اإلنترنت ويقوموا باستخدامها
 

استعرضت السيدة عال عوض القائم، بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، واقع أوضاع أطفال فلسطين، وذلك بمناسبة يوم                

 المتعلقة بواقع الطفل    البيانات ألحدث   عرضاً حيث تناولت     .20/11/2010الطفـل العالمـي الـذي يصادف يوم السبت          

 االطفال الذين هم بحاجة الى حماية       ، باإلضافة إلى ظروف   الواقع الديمغرافي  والثقافة و  التعليمالفلـسطيني فـي مجاالت      

 .خاصة
 

بمناسبة واستعرضت السيدة عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني واقع أوضاع أطفال فلسطين 

 : على النحو اآلتيلعالمييوم الطفل ا
 

 الواقع الديمغرافي
 

 ) عاما18ً تحت سن  مليون طفل2حوالي ( فتي مجتمع المجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية
 

 مليون  2 عاما قد بلغ نحو      18إلى ان عدد االطفال دون سن        ،2007تـشير التقديرات السكانية المبنية على نتائج التعداد         

 وتظهر البيانات الى استمرار ارتفاع       2010 مليون فرد في منتصف عام       4سكان البالغ عددهم حوالي     مـن إجمالي عدد ال    

 نمن إجمالي السكان، وهذه النسب تشير إلى أ       % 41.3نـسبة األفراد دون الخامسة عشرة، حيث تشكل هذه الفئة حوالي            

د الماضي فالمجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يمتاز معدالت الخصوبة ما زالت مرتفعة على الرغم من انخفاضها مقارنة بالعق

 .هرمه السكاني بقاعدة عريضة
 

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

 تشكيلمتدنية سبب رئيس الستمرار     قادمـة، حـيث تعتبـر خصوبة المرأة الفلسطينية العالية ومعدالت وفيات األطفال ال             

 . غلبية في المجتمعلألاألطفال 
  

           عاما، 19.5 عند الزواج األول     االناث عمر   متوسط أن األسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ           البيانات وتفيد

 .2008 للعام  عاما للذكور24.8و
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 الواقع التعليمي
 

طالباً في المرحلة الثانوية  29.0األساسية و  طالبا في المرحلة32.0 الصفية لشعبةامتوسط عدد الطلبة في بلغ 

 2009/2010في العام الدراسي 
 طالباً  1,113,802بلغ   فـي األراضي الفلسطينية   المدارس   طلـبة عدد    إلى أن  2009/2010تشير بيانات العام الدراسي     

 فيالمرحلة األساسية ملتحقون    طلبة  من  % 59.4 البيانات بأن    وتفيد.  منهم% 50.0وطالـبة، تـشكل اإلنـاث ما نسبته         

من طلبة هذه % 58.5 فإن أما في المرحلة الثانوية  . قطاع غزة مدارسفي% 40.6  مقارنه مع  الضفة الغربية  مـدارس 

وسط  مت   وتشير البيانات أيضاً إلى أن      . قطاع غزة   مدارس في% 41.5 و  الضفة الغربية المـرحلة ملـتحقون في مدارس       

طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي        29.4و   طالبا في المرحلة األساسية      32.0 الصفية   الشعبةعـدد الطلبة في     

2009/2010  . 
 

 الواقع الثقافي والترفيهي
 

لديهم معرفة بخدمة )  سنة17-10(في الفئة العمرية %)  35.9(حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال 

 نت ويقومون باستخدامهااإلنتر
 

خالل % 70.7الذين يستخدمون الحاسوب قد ارتفعت من )  سنة17-10(تظهر البيانات أن نسبة األطفال في الفئة العمريه 

 .2009خالل العام % 95.0 لتـصل إلى 2006العـام 
 

درسة ـ، ثم يلي ذلك الم    %62.1أكثر مكان يستخدم فيه األطفال الحاسوب بنسبة        هو   البيت أن   2009بـيانات عام     تفـيد 

 فتركز 2006في بيوت األصدقاء وأماكن أخرى، أما في العام  % 6.1، و %7.6 بنسبة   مقاهي اإلنترنت ، ثم   %24.2 بنسبة

 . في بيوت األصدقاء% 7.0في المدرسة، و% 29.5، و%51.4استخدام األطفال للحاسوب في البيت بواقع 
 

  تشير إلى أن ثلث األسر ال        2009حاسوب اليومية لألطفال، فإن بيانات عام       أما فيما يتعلق بضبط عدد ساعات استخدام ال       

في الضفة  % 24.1، بواقع   ) سنة 17-5(تقـوم بـضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية ألطفالهم الذين أعمارهم             

ات هي من أكثر    أما على مستوى نوع التجمع فتظهر البيانات أن األسر في المخيم          .  فـي قطاع غزة   % 39.7الغـربية و  

% 38.6بنسبة  )  سنة 17-5(األسـر التي ال تقوم بضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية ألطفالهم الذين أعمارهم               

 .على التوالي% 29.0و% 29.1تليها األسر في الحضر ثم األسر التي تقطن في الريف بنسبة 
 

حيث بلغت نسبة   . 2009 و 2006بين العامين   % 51.5لإلنترنت بمقدار   )  سنة 17-10 (األطفال ارتفعـت نسبة استخدام   

أي أن حوالي أربعة    .  2009عام  % 35.9 مقابل   2006عام  % 23.7األطفـال الـذين يعرفون اإلنترنت ويستخدمونها        

لديهم معرفة بخدمة اإلنترنت ويقومون باستخدامها، في حين أن حوالي ثالثة           %) 35.9(أطفـال من بين كل عشرة أطفال        

من %) 34.6(لديهم معرفة باإلنترنت إال انهم ال يستخدمونها، في حين هناك           %) 29.5(عشرة أطفال           مـن بـين كل      

 .األطفال ليس لديهم أدنى معرفة باإلنترنت
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 أطفال بحاجة إلى حماية خاصة
 

 ور للذك% 63.9لإلناث و% 93.6بواقع  بدون أجر أسرهمدى ـ يعملون لالعاملين)  سنة17-10( من األطفال 68.2%
 

أعضاء (سواء بأجر أو بدون أجر العاملين  األطفال نسبة أن ،2010مسح القوى العاملة في الربع الثاني للعام بينت نتائج 

في % 0.6في الضفة الغربية و% 7.2بواقع ،  من إجمالي عدد األطفال العاملين%4.6 لغتب) أسرة غير مدفوعي األجر

 . قطاع غزة
 

من بين % 93.6( بدون أجر أسرهمدى ـيعملون ل%) 68.2(في األراضي الفلسطينية عاملين  األطفال الحوالي ثلثي وأن

 من بين %2.7(يعملون كمستخدمين بأجر لدى الغير % 28.1، مقابل )من بين الذكور العاملين% 63.9اإلناث العامالت و

خالل الربع الثاني حاب عمل وذلك يعملون لحسابهم أو أص% 3.7، )من بين الذكور العاملين% 32.4اإلناث العامالت و

 .2010للعام 
 

األراضي الفلسطينية  من األطفال العاملين في % 50.3أما بالنسبة للقطاع الذي يعمل فيه األطفال فقد أظهرت البيانات أن 

 يعملون في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، أما العاملون في باقي األنشطة % 24.1في قطاع الزراعة، ويعملون 

التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية، وقطاع البناء والتشييد، والنقل والمواصالت (االقتصادية األخرى وتشمل 

 %. 25.6فقد بلغت نسبتهم ) واالتصاالت والخدمات والفروع األخرى
 
 


