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 5/4/2009االحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 
 

  في األراضي الفلسطينية عاما18ً تحت سن مليون وتسعمائة ألف طفل •

% 64.1لألطفال اإلناث و  % 91.6بواقع   بدون أجر    أسرهمدى  ـ يعملون ل   من األطفال العاملين   67.7% •

 لألطفال الذكور

 د الشهداء هم من األطفالمن إجمالي عد% 16.3 •
 

  بعنوان الثاني عشر  السنوي   أصـدر الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً، بمناسبة اصداره التقرير          

، والذي يأتي إصداره بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم األحد            "قضايا وإحصاءات -أطفال فلسطين "

 المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في مجاالت       البياناتضاً مفصالً ألحدث    تـضمن التقرير عر    وي  .05/04/2009

 . االطفال الذين هم بحاجة الى حماية خاصة، باإلضافة إلى ظروفالواقع الديمغرافيالصحة والتعليم والثقافة و
 

 :واستعرض اإلحصاء الفلسطيني واقع أوضاع أطفال فلسطين على النحو التالي
 

 الواقع الديمغرافي
 

 ) عاما18ً تحت سن حوالي مليون وتسعمائة ألف طفل( فتي مجتمع المجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية
 

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

 وتظهر االحصائيات انه ما زال      2008 في نهاية عام     3,880,381وتـسعمائة ألف من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم          

 معدالت الخصوبة ما زالت     نوهذه النسب تشير إلى أ    %) 42.5(هـناك  ارتفـاع في نسبة األفراد دون الخامسة عشرة            

 .مرتفعة على الرغم من انخفاضها مقارنة بالعقد الماضي فالمجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يمتاز هرمه بقاعدة عريضة
 

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

 تشكيلقادمـة، حـيث تعتبـر خصوبة المرأة الفلسطينية العالية ومعدالت وفيات األطفال المتدنية سبب رئيس الستمرار                  

 ي في األراض  2008توقع البقاء على قيد الحياة بلغ منتصف عام         ر ذكره أن    ومن الجدي .  غلبية في المجتمع  لألاألطفـال   

 سنة لإلناث في الضفة الغربية،              73.6 سنة للذكور، و     70.6 سنة لإلناث، بواقع     73.0 سـنة للذكور، و    70.2الفلـسطينية   

 . سنة لإلناث في قطاع غزة72.1 سنة للذكور، و69.7و 

         عاما،  19 عند الزواج األول     االناث عمر   متوسطفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ         أن األسرة ال   البيانات وتفـيد 

 .2007 للعام  عاما للذكور25و
 

 الواقع الصحي
أمراض الجهاز التنفسي بمـا فيها االلتهـابات كانت أهم األسباب المؤدية لوفيات الرضع في الضفة              ،    2007خـالل العـام     

من إجمالي % 36.2بيـنما كانت الوالدة المبكرة ونقص الوزن أهم األسباب في قطاع غزة بنسبة    % 40.1الغـربية بنـسبة     

 وفيات الرضع
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 أن أهم األسباب المؤدية لوفيات الرضع في      2007تفـيد البـيانات الواردة في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة عام              

، %16.1، والتشوهات الخلقية بنسبة%40.1ـا فيها االلتهـابات بنسبة الـضفة الغربية تمثلت في أمـراض الجهاز التنفسي بم  

من % 4.3، أما أعراض الموت السريري المفاجئ فشكلت نسبته         %13.4ونقـص الـوزن والمواليد غير مكتملي النمو بنسبة          

 . حالة700اجمالي وفيات الرضع الموثقة في الضفة الغربية والتي بلغت 

 السبب الرئيس في وفيات الرضع في       ونقص الوزن ) المواليد غير مكتملي النمو   (الوالدة المبكرة    فقد شكلت  ، في قطاع غزة   أما

فيما بلغت نسبة الوفيات    % 23.5، وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن التشوهات الخلقية         %36.2 بواقع   2007قطـاع غزة عام     

 . حالة وفاة818 في قطاع غزة والبالغة من اجمالي وفيات الرضع% 10.3الناجمة عن التهابات الجهاز التنفسي 

من النساء في األراضي الفلسطينية قد تلقين جرعة واحدة         % 34.1، الى أن    2006بيانات مسح صحة االسرة الفلسطينية      تشير  

وبينت . في قطاع غزة  % 44.6في الضفة الغربية و   % 27.8علـى األقـل من مطعوم التيتانوس خالل حملهن األخير، بواقع            

من نقص  عانوا  % 2.9من الهزال، و  عانوا  % 1.4و ،   مـن األطفال دون الخامسة عانوا من قصر القامة        % 10.2 أن   النـتائج 

، وترتفع هذه النسبة فـي الـضفة      %)66.7(وأظهرت البيانات أن ثلثي األطفال دون الخامسة لديهم بطاقات تطعيم           .  الـوزن 

 %).65.6(عنها بين اإلناث %) 67.6(كل بسيط بين الذكور وترتفع بش%) 62.8(عنها في قطاع غزة %) 69.4(الغربية 
 

 الواقع التعليمي
 

 طالبا في مدارس الحكومة، أما في المدارس الخاصة فقد بلغ 33.0، و37.9بلغ معدل عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس الوكالة 

  طالبا لكل شعبة25.0
 

 طالباً  1,097,957بلغ   فـي األراضي الفلسطينية  المدارس   طلـبة عدد    إلى أن  2007/2008تـشير بـيانات العـام الدراسي        

 الضفة  مدارسفيالمرحلة األساسية ملتحقون طلبة من  % 59.6ونجد أن  . منهم% 50.0وطالـبة، تـشكل اإلنـاث ما نسبته         

لتحقون في  من طلبة هذه المرحلة م    % 59.2 فإنأما في المرحلة الثانوية     .  قطاع غزة     مدارس في% 40.4  مقارنه مع    الغربية

 . قطاع غزة مدارسفي% 40.8الضفة الغربية ومدارس 
 

في العام الدراسي              لكل معلم   طالباً 25.2 لكـل معلـم فـي جميع المراحل        معـدل عـدد الطلـبة        تـشير البـيانات إلـى أن      

        لم في مدارس وكالة الغوث الدوليةطالباً لكل مع 29.8و،  في المدارس الحكوميةطالـباً لكل معلم  25.1 بواقـع   2007/2008

أما معدل عدد الطلبة لكل شعبة فقد تفاوتت حسب الجهة المشرفة، فبلغت في             .   طالـباً لكل معلم في المدارس الخاصة       17.3و

 لكل   طالبا 25.0 طالبا في مدارس الحكومة، أما في المدارس الخاصة فقد بلغ            33.0 طالبا لكل شعبة،   و      37.9مدارس الوكالة   

 . شعبة
 

 أطفال بحاجة إلى حماية خاصة
 

 2007من األسر  في الضفة الغربية خالل العام % 47.2من األسر  في قطاع غزة فقيرة مقابل % 76.9
 

بين األسر التي لديها أطفال مقابل        % 78.9بواقع  % 76.9بلغـت نسبة الفقر حسب الدخل الشهري لألسرة في قطاع غزة            

بين % 48.6من االسر في الضفة الغربية فقيرة، بواقع        % 47.2 ليس لديها أطفال، مقارنة مع       بـين األسر التي   % 63.7

 .من األسر التي ليس لديها أطفال% 41.3األسر التي لديها أطفال مقابل 
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شار أقل عرضة النت  ، وتعتبر األسر التي لديها طفل أو اثنين          ازدياد عدد األطفال بين األسر     معيـزداد معدل انتشار الفقر      

، مقارنه مع األسر التي لديها سبعة أطفال فأكثر فقد          %49.8، فقد بلغت نسبة الفقر لألسر التي لديها طفل أو طفالن            الفقر

 .2007خالل العام % 79.7بلغت النسبة 
 

 لألطفال الذكور% 64.1لألطفال اإلناث و% 91.6بواقع  بدون أجر أسرهمدى ـ يعملون ل من األطفال العاملين67.7%
 

أعضاء أسرة غير (سواء بأجر أو بدون أجر العاملين  األطفال نسبة أن ،2008مسح القوى العاملة في العام ينت نتائج ب

. في قطاع غزة% 1.2في الضفة الغربية و% 5.3بواقع ،  من إجمالي عدد األطفال العاملين%3.7 لغتب) مدفوعي األجر

من بين اإلناث العامالت % 91.6( بدون أجر أسرهمدى ـيعملون ل) %67.6( األطفال العاملين وأن أكثر من ثلثي هؤالء

 من بين اإلناث العامالت  %7.0(يعملون كمستخدمين بأجر لدى الغير % 25.6، مقابل )من بين الذكور العاملين% 64.1و

 .  2008خالل العام ) من بين الذكور العاملين% 28.4و
 

يعملون األراضي الفلسطينية من األطفال العاملين في % 45.4لبيانات أن وحول القطاع الذي يعمل فيه األطفال أظهرت ا

يعملون في قطاع التجارة % 29.6في قطاع غزة، و% 17.1في الضفة الغربية و% 49.7في قطاع الزراعة بـواقع 

محاجر في قطاع غزة، أما العاملون في التعدين وال% 69.5في الضفة الغربية و% 23.8والمطاعم والفنادق بواقع 

في قطاع غزة، في حين بلغت % 5.8في الضفة الغربية و% 14.9بواقع % 13.8والصناعة التحويلية فقد بلغت نسبتهم 

  . 2008في قطاع غزة خالل العام % 0.5في الضفة الغربية و% 8.5بواقع % 7.5نسبة العاملين في قطاع البناء 
 

 االطفال واالنتفاضة

  من األطفالمن إجمالي عدد الشهداء هم% 16.3
 

 شهيدا منهم     5,264 ما مجموعه    29/2/2008 وحتى   29/09/2000بلـغ عـدد الشهداء منذ بداية انتفاضة األقصى في           

 شهيدا في الضفة الغربية      384من مجموع الشهداء، منهم     % 16.3 سنة أي ما نسبته      18 شهيدا من األطفال أقل من       959

 .1948يدين في األراضي المحتلة عام  شهيدا في قطاع غزة،  باإلضافة إلى شه573و
 

 وحتى           27/12/2008أمـا بالنـسبة للعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان                  

 . طفل417 شهيدا منهم 1,334 ما مجموعه 18/1/2009
 

 طفال من التزود    787,598 مليون نسمة بما فيهم      1.4يذكـر أنه تم حرمان جميع سكان قطاع غزة تقريبا والبالغ عددهم             

 .  شخص من المياه500,000بالكهرباء وحرمان حوالي 


