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  20/11/2009العالمي يوم الطفل اً عشية  صحفياًبياناإلحصاء الفلسطيني يصدر 
 

 نصف المجتمع الفلسطيني في االراضي الفلسطينية هم اطفال دون سن الثامنة عشرة
 

اصـدر الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني بـياناً صـحفياً عـشية يـوم الطفـل العالمـي الـذي يصادف            

 إلى أن عدد األفراد الذين تقل أعمارهم        2009 ، حيث  أشارت البيانات المقدرة لمنتصف عام          20/11/2009غداً الجمعة   

في الضفة الغربية و   % 47.3من مجموع السكان، بواقع     % 49.4 مليون طفل أي ما نسبته       1.94 سـنة قد بلغ      18عـن   

 .في قطاع غزة% 52.5
  

 الفلسطيني عامة ولألطفال خاصة إلى أن المجتمع الفلسطيني ما زال فتيا، حيث يشكل              ويـشير التركيب العمري للمجتمع    

لألطفال في  % 13.9من مجموع السكان المقيمين في األراضي الفلسطينية، و       % 14.8األطفال دون سن الخامسة ما نسبته       

 ). سنة17-15(ئة العمرية في الف% 7.4و)  سنة14-10(في الفئة العمرية % 13.3، و) سنوات9-5(الفئة العمرية 
 

 : األطفال في األراضي الفلسطينية على النحو التاليعواستعرض اإلحصاء الفلسطيني واق
 

 أكثر من ربع األطفال في الضفة الغربية وما يقارب ثلثي األطفال في قطاع غزة هم الجئون 
 

غير الجئون وذلك حسب    % 72.3قابل  م% 27.7الالجئون في الضفة الغربية     )  سنة 18اقل من   (بلغـت نـسبة االطفال      

 % .67.1أما في قطاع غزة فبلغت نسبة االطفال الالجئين .  2007-نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

إلى أن نسبة الذين عقدوا قرانهم وأعمارهم دون سن الثامنة عشرة في الضفة              2008لعام  تشير بيانات الزواج والطالق     و

للذكور من مجمل الذكور الذين عقدوا      % 1.0لإلناث من مجمل اإلناث اللواتي عقدن قرانهن و       % 25.6الغـربية بلغـت     

 .قرانهم
 

 2007أكثر من نصف األسر الفلسطينية التي لديها أطفال، فقيرة خالل عام 

 وفقا ألنماط طينيةمعدل الفقر بين األسر الفلس إلى أن 2007أشارت بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطينية لعام 

 . لألسر التي ليس لديها أطفال% 47.2بين األسر التي يوجد لديها أطفال مقابل % 59.3، بواقع %57.3الدخل بلغ 
 

بين األسر التي لديها  % 48.6بواقع % 47.2أما على مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة الفقر بين األسر في الضفة الغربية 

بين األسر التي  % 78.9بواقع   % 76.9وفي قطاع غزة فقد بلغت .  تي ليس لديها أطفاللألسر ال% 41.3أطفال مقابل 

 .بين األسر التي ليس لديها أطفال% 63.7لديها أطفال مقابل 
 

 

 من اإلناث في الضفة الغربية % 3.2من الذكور في المرحلة الثانوية متسربون مقابل % 3.3

 2007/2008في العام الدراسي 
 

مقابل ذكور  ـلل% 1.1  في الضفة الغربية   2007/2008 في العام الدراسي      في مرحلة التعليم األساسي    التسرببلغت نسبة   

العام نفس  لإلناث في   % 3.2للذكور و % 3.3 التسربأمـا فـي مـرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة            . لإلنـاث % 0.5
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 فـي الضفة   2007/2008سي في العام الدراسي      في مرحلة التعليم األسا    نسبة الرسوب بلغت    ومن جانب آخر      .الدراسي

 .من اإلناث% 0.7 رسبوا مقابل لذكورمن ا% 1.0  في المرحلة الثانويةو.  لإلناث% 1.4مقابل  للذكور %1.7 الغربية
 

 2009 ألف طفل عامل في األراضي الفلسطينية خالل الربع الثاني من العام 32
 

 إلى أن عدد األطفال العاملين سواء بأجر أو بدون اجر           2009لعاملة للعام   أشـارت نـتائج الربع الثاني من مسح القوى ا         

من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية       % 3.9 طفالً أي ما نسبته      32,000قد بلغ   ) أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر    (

هم غير  )  سنة 17-10( العاملين في الفئة العمرية      لمن األطفا % 41.3كمـا أشـارت النتائج إلى أن        ).   سـنة  10-17(

من األطفال العاملين   % 58.7، مقابل   )من بين اإلناث  % 31.4من بين الذكور و   % 42.4(ملتحقـين بالمدرسـة، بواقـع       

 ).من بين اإلناث% 68.6من بين الذكور و% 57.6( ملتحقين بالمدرسة، بواقع 
 

 سرهم بدون اجر يعملون لدى أ2009من األطفال العاملين خالل الربع الثاني للعام % 70.7
 

من األطفال العاملين في الفئة العمرية                % 23.9 إلى أن    2009أشـارت نـتائج الربع الثاني من مسح القوى العاملة للعام            

منهم صنفوا كأعضاء أسرة غير مدفوعي األجر، من        % 70.7هـم مستخدمون بأجر لدى الغير، مقابل        )  سـنة  10-17(

 .يعملون لحسابهم وأرباب عمل)  سنة17-10(من األطفال في الفئة العمرية % 5.4ن جانب آخر أشارت النتائج إلى أ
 

أشـارت البيانات لنفس الفترة الزمنية إلى أن عمل األطفال تركز في الزراعة، حيث بلغت نسبة األطفال في الفئة العمرية                      

، تليها التعدين والمحاجر    %)27.5(والفنادق  ، تليها التجارة والمطاعم     %48.1العاملـين في هذا المجال      )  سـنة  10-17(

 . 2009خالل الربع الثاني للعام %) 8.0(، في حين بلغت نسبة العامين في قطاع البناء %)11.5(والصناعة التحويلية 
 

سنة قد             ) 17-10(أشـارت النـتائج إلـى أن معـدل سـاعات العمـل األسـبوعية لألطفال العاملين في الفئة العمرية                     

 . ساعة لنفس الفترة الزمنية43.3بلغ 
 

  سنة يتوفر لديها جهاز حاسوب،18أكثر من نصف األسر الفلسطينية التي لديها أطفال اقل من 

 2009بينما أقل من الثلث يتوفر لديها خدمة اإلنترنت في البيت في العام 
 

بين % 43.9 ولديها جهاز حاسوب قد تغيرت بمقدار        ) سنة 18اقل من   (أظهرت البيانات أن نسبة األسر التي لديها أطفال         

، في حين تغيرت نسبة     2009في العام   % 51.8 لتـصل إلى    2006في العام   % 36.0، فقد كانت    2009 و 2006العامين  

في % 17.1، فقد كانت  %64.3ويتوفر لديها خدمة اإلنترنت بمقدار      )  سنة 18اقل من   (األسر الفلسطينية التي لديها أطفال      

 .2009خالل العام % 28.1 لتصل إلى 2006م العا
 

 سنة) 17-5(حوالي ثلث األسر الفلسطينية ال تقوم بضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية لألطفال

ال تقوم بضبط عدد ساعات     %) 30.1( أن حوالي ثلث األسر الفلسطينية       2009أشـارت بيانات مسح الثقافة األسري لعام        

في قطاع  % 39.7سنة، أما على مستوى المنطقة فقد بلغت        ) 17-5(ية ألطفالهم الذين أعمارهم     اسـتخدام الحاسوب اليوم   

 .في الضفة الغربية% 24.1غزة مقابل 
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من األسر ال تراقب نوع البرامج التي يشاهدها % 6.1سنة يشاهدون التلفاز، و) 17-10( أكثر من نصف األطفال 

 أطفالها 

سنة يشاهدون التلفاز   ) 17-10(فقد أظهرت اإلحصاءات أن أكثر من نصف األطفال         بخصوص العالقة بوسائل اإلعالم،     

سنة ال  ) 17-10(من األطفال   % 65.1في حين أن    .  لألطفال اإلناث % 61.6لألطفال الذكور و  % 52.5دائمـا بواقـع     

 . ةيستمعون للراديو عاد
 

من األسر ال تراقب نوع برامج التلفزيون % 6.1ن أشارت البيانات بخصوص مراقبة نوع البرامج التي يشاهدها األطفال أ

أما على مستوى نوع التجمع     . في قطاع غزة  % 5.5في الضفة الغربية و   % 6.4سنة بواقع   ) 17-5(التي يشاهدها أطفالها    

من األسر  % 5.3من األسر الريفية ال تراقب نوع البرامج التي يشاهدها األطفال مقابل            % 10.1فقد أظهرت البيانات أن     

 .من األسر الحضرية% 5.2في المخيمات و
 

من األطفال الذكور مقابل    % 83.5 الصحف، بواقع    نسنة ال يطالعو  ) 17-10(من األطفال   % 80.8أظهرت البيانات أن    

سواء كانت قراءة   ( سنة يقرؤون الكتب    ) 17-10(مـن األطفال اإلناث، في حين أن أكثر من ثلثي األطفال من             % 77.9

 ).أم مطالعة خارجية للثقافة العامةللتحضير للمدرسة 
 

، بينما كانت األمراض المتعلقة %32.3أمراض الجهاز التنفسي كانت من أهم أسباب وفيات الرضع في الضفة الغربية بنسبة 

 بفترة ما قبل الوالدة أهم األسباب لوفيات األطفال دون سن الخامسة 
 

يس لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمراض الجهاز          أن السبب الرئ   2008أشـارت بـيانات وزارة الـصحة عام         

للذكور و % 15.6%  ( 16.8، تليها التشوهات الخلقية بنسبة      )لإلناث% 31.0للذكور و % 33.3(بواقع  % 32.3التنفسي  

وحلت في المرتبة   ) لإلناث% 13.7للذكور و % 13.2% (13.5ومـن ثـم األمراض المعدية بنسبة        )  لإلنـاث % 18.5

 ).لإلناث% 11.3للذكور  و% 13.7( بواقع % 12.7قص الوزن والمواليد الخدج بنسبة الرابعة ن
 

 الفترة أن   س أمـا فيما يتعلق بوفيات األطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة في الضفة الغربية لنف                 

للذكور و % 44.8(بواقع    % 43.7 بنسبة   السبب الرئيس المؤدي للوفاة تمثل في األمراض المتعلقة  بفترة ما قبل الوالدة            

 %.12.7ومن ثم األمراض المعدية بنسبة %) 17.0( تليها األسباب الناجمة عن التشوهات الخلقية ) لإلناث% 42.1
 


