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 بيان صحفي
 5/4/2004بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 

 " قضايا وإحصاءات–أطفال فلسطين "صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 

 حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء
 .2003 سنة في نهاية عام 18من مجموع السكان المقيمين في األراضي الفلسطينية هم أطفال أقل من % 52.6

 

 في األراضي الفلسطينية مليون ذكر مقابل       2003 عدد الذكور الذين يقل أعمارهم عن الثامنة عشرة في نهاية عام             يقدر
، وفي الضفة الغربية يقدر عدد الذكور الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة 103.8 ألف أنثى بنسبة جنس مقدارها 965
أما في قطاع غزة فيقدر عدد الذكور الذين تقل أعمارهم          .  104.1 أنثى بنسبة جنس مقدارها      588 ألف ذكر مقابل     612

 .103.4 ألف أنثى بنسبة جنس مقدارها 377 ألف ذكر مقابل 390عن الثامنة عشرة 
 

 طفالً 576 شهيداً في األراضي الفلسطينية، منهم    2,847 ما مجموعة    7/2/2004بلغ عدد شهداء انتفاضة األقصى حتى       
 .من مجموع الشهداء% 20.2ه  سنة أي ما نسبت18اقل من 

 
من إجمالي  % 20.5 سنة، فقد بلغت في األراضي الفلسطينية        14-12أما عن نسبة الشهداء األطفال في الفئة العمرية         

 .في قطاع غزة% 11.3في الضفة الغربية، و% 9.2 سنة، يتوزعون بواقع 18الشهداء اقل من 
 

/29/9من مجموع اإلصابات خالل الفترة      % 35.4بجروح حوالي    سنة الذين اصيبوا     18بلغت نسبة األطفال أقل من      
2000-25/4/2002. 

 
حيث بلغت نسبتـهم   )  سنة 17-10(كما أن النسبة األكبر من األطفال الذين أصيبوا بجروح تقع ضمن الفئة العمرية               

25-29/9/2000 خالل الفترة % 1.5الذين أصيبوا بجروح    )  سنوات 5اقل من   (، في حين بلغت نسبة األطفال       23.5%

/4/2002. 
 

 :حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
 مولود  1000 لكل   25.5 إلى   1994-1990 مولود حي في الفترة      1000 لكل   27.3انخفض معدل وفيات الرضع من      

 .1999-1995حي في الفترة 
 

% 47.4لغربية وقطاع غزة، حيث بلغت   شكلت الوالدة المبكرة ونقص الوزن السبب الرئيس لوفيات الرضع في الضفة ا           
 .2002في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي من مجموع وفيات الرضع عام % 35.0و
 

شكلت األسباب المتعلقة بما قبل الوالدة السبب الرئيس لوفيات األطفال دون الخامسة في الضفة الغربية حيث بلغت                    
 %.9.8 عن التشوهات الخلقية  تليها الوفيات الناتجة2002في العام % 62.5

 
، احتلت األسباب المتعلقة بما قبل الوالدة المرتبة األولى في سبب وفيات األطفال دون الخامسة في قطاع 2002في العام 

 .لنفس العام% 22.2تليها التشوهات الخلقية % 50.8غزة 
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 . في األراضي الفلسطينية2002عام عانوا من قصر القامة )  شهرا59ً-6(من األطفال في الفئة العمرية % 9.0
 

 حق الطفل في التعليم االبتدائي الزامياً ومتاحاً ومجاناً للجميع
 طالباً  61,874 إلى   1995/1996 طالباً وطالبه للعام الدراسي      69,134انخفض عدد األطفال في رياض األطفال من        

 .2002/2003وطالبة للعام الدراسي 
 

 طالباً  984,108 إلى   1995/1996 طالباً وطالبه في العام الدراسي        662,627من  ارتفع عدد الطلبة في المدارس       
 .2002/2003وطالبه في العام الدراسي 

 
في حين بلغت في المرحلة     % 90.2 في المرحلة األساسية     2002/2003بلغ معدل االلتحاق الصافي في المدارس للعام        

 .لنفس العام في األراضي الفلسطينية% 49.8الثانوية 
 

في العام  % 1.6 لتصل إلى    1994/1995في العام الدراسي    % 4.7انخفضت نسبة الرسوب في المرحلة األساسية من        
% 1.5إلى  % 4.4للطالب الذكور وانخفضت من      % 1.8إلى  % 5.0 حيث انخفضت من      2001/2002الدراسي  

 .للطالبات اإلناث للفترة نفسها
 

 لتصل إلى   1994/1995في العـام الدراسي    % 2.5األساسية من   انخفضت نسبة التسرب من المدارس في المرحلة        
% 2.4للطالب الذكور، وانخفضت من     % 0.9إلى  % 2.6 حيث انخفضت من     2001/2002في العام الدراسي    % 0.8
 .للطالبات اإلناث للفترة نفسها% 0.6إلى 

 
 الحق في الحماية

 ).فال يعانون من حالة الفقرإن ما يقارب سبعة أطفال من بين كل عشرة أط(أطفالنا فقراء 
 وأفادت التقديرات أن ما يقارب سبعة أطفال من بين كل عشرة 2003بالمقارنة مع خط الفقر المكافئ لشهر آب من عام         

% 70.3 سنة في األراضي الفلسطينية      18أطفال يعانون من حالة الفقر، حيث بلغت معدالت الفقر بين األطفال دون              
من األطفال في الضفة    % 59.5طفل يعانون من الفقر، وقد توزعت هذه النسبة بواقع            1,321,000وأي ما يعادل    

 .طفل) 662،000أي ما يعادل (من األطفال في قطاع غزة % 88.2طفل، و) 699,000(الغربية 
 

لغت بين اإلناث بينما على مستوى الضفة الغربية فقد ب        % 71.0مقابل  % 69.6بلغت معدالت الفقر بين األطفال الذكور       
بين الذكور  % 87.5بين اإلناث، أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغت          % 60.0بين الذكور مقابل    % 59.0هذه النسبة   

 .بين األطفال اإلناث% 88.9مقابل 
 
 حدثا،  8,077 ما مجموعه    2002-1996بلغ عدد األحداث الذين وجهت لهم تهم في األراضي الفلسطينية خالل الفترة              

 . في قطاع غزة390 في الضفة الغربية و 171، منهم 2002 حدثا في عام 561بينما بلغ عددهم 
  
 


