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اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم 
 30/21/1322المعاق العالمي، 
 

 122,112 واحدة  1صعوبةفي فلسطين يعانون من  اً فرد
في البصر أو السمع أو الحركة أو التذكر على األقل 
 التواصلوالتركيز أو 

  ( سنة 22-6) من األطفال في العمر %12أكثر من
 .من ذوي الصعوبات غير ملتحقين بالتعليم

اليوم  من كل عام ديسمبر/ كانون األول من يصادف الثالث
قبل األمم  اليوم من حيث خصص هذا اإلعاقة،العالمي لذوي 

لى زيادة الفهم لقضايا و  ، نالمعاقي لدعم 1992المتحدة منذ عام  ا 
 بقضاياوعي ال رفعلضرورة  نظرا  . نالمعاقيضمان حقوق ولاإلعاقة 

السياسية واالقتصادية و  االجتماعية في الحياة ذوي االعاقة دمج
تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة "، فقد جاء شعار هذا العام والثقافية

 "وضمان الشمول والمساواة

ارتفاع نسب انتشار الصعوبات في قطاع غزة وانخفاض 
 .طفيف في الضفة الغربية

 2012 ،أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
احدة على األقل في األفراد الذين يعانون من صعوبة و  عددأن إلى 

من مجمل % 2.2ما نسبته  ، أيا  فرد 222,222 فلسطين قد بلغ
يشكلون ما نسبته ، الغربية في الضفة 127,266منهم  ،السكان

في حين بلغ عدد ، في الضفة الغربية سكانمن مجمل ال 2.1%
، أي ما نسبته 122,922األفراد ذوي الصعوبات في قطاع غزة 

كما تشير البيانات إلى   .من مجمل السكان في قطاع غزة% 2.2
العشر سنوات ارتفاع في نسبة األفراد ذوي الصعوبات خالل 

% 7.2في فلسطين ما نسبته  2002حيث بلغت عام  ،خيرةاأل
 %2.2 مقابل( في قطاع غزة% 3.2في الضفة الغربية، و% 2.3)
 .2012عام ( في قطاع غزة %2.2في الضفة الغربية، و% 2.1)

 

                                                 
تشمل يقصد بها بعض الصعوبة والصعوبة كبيرو ومن ال يستطيع مطلقا، و: الصعوبات 1

  .التواصلوصعوبة التذكر والتركيز وصعوبات  ،الحركية، والسمعية، والبصرية الصعوبات
 

حسب المنطقة، نسب انتشار الصعوبات بين األفراد 
0210،0220 

 
 

نسب األفراد ذوي الصعوبات  فقد لوحظ ارتفاع فيمن جانب آخر 
نسبة حسب الجنس خالل العشر سنوات األخيرة، ففي حين بلغت 

% ..2 2012في فلسطين عام  الذكور األفراد ذوي الصعوبات
إلى أن  2002، تشير البيانات عام بين اإلناث% ..2مقابل 

مقابل % 7.2 بلغتمن الذكور نسبة األفراد ذوي الصعوبات 
 .بين االناث% 7.2

، 0220 الجنس، حسب اتالصعوب ذوي األفراد نسبة
0210 

 
 

 0210الصعوبات الحركية األكثر انتشارًا عام  
األفراد في من % 2.9أن إلى  2012في العام أشارت البيانات 

هم من ذوي الصعوبات الحركية، تلتها الصعوبات فلسطين 
فان  2002وبالمقارنة مع عام  %.2.2البصرية حيث بلغت 

الصعوبة األكثر انتشارا كانت ممن هم من ذوي الصعوبات 
في فلسطين تلتها الصعوبات الحركية % 2.2البصرية حيث بلغت 

 %.1.2بنسبة 
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 ،نوع الصعوبةحسب  اتصعوبذوي ال األفراد نسبة
 0220 ،0210 

 

 سنوات 12معدالت األمية بين األفراد في  ملحوظ انخفاض
 خالل العشر سنوات األخيرة اتفأكثر من ذوي الصعوب

 01األمية بين األفراد  إلى انخفاض معدالتأشارت البيانات 
 7117بين عامي % 7.بنسبة سنوات فأكثر من ذوي الصعوبة 

وانخفض %( ..) 7117، حيث بلغ هذا المعدل في عام 7107و
إال أن الفجوة في معدالت األمية بين  .%70ليبلغ  7107عام 

إلى أن  7107زالت كبيرة، حيث أشارت بيانات تعداد  الجنسين ما
بين % ..مقابل % 00معدالت األمية بين الذكور قد بلغت 

% 71فان هذا المعدل بين الذكور كان  7117اإلناث، أما عام 
 . بين اإلناث في فلسطين% 4.مقابل 

 12في العمر  اتاألفراد ذوي الصعوبمعدالت األمية بين 
 0210، 0220 ،الجنس حسبسنوات فأكثر 

 
 

 10-6)ذوي الصعوبات في العمر ارتفاع في نسبة األطفال 
 0210، و0220في األعوام غير الملتحقين بالتعليم ( سنة
سنة  12-2من األطفال من ذوي الصعوبات في العمر % 22
في الضفة الغربية مقابل  %32غير ملتحقين بالتعليم،  2012عام 
فقد بلغت نسبة األطفال  2002أما في عام . في قطاع غزة% 27

الملتحقين بالتعليم  من ذوي الصعوبات لنفس الفئة العمرية غير
 .في قطاع غزة% 22في الضفة الغربية مقابل % 22، 27%

 

سنة غير  10-6 في العمر اتصعوبذوي ال األطفالنسبة 
  0210 ،0220 حسب المنطقة والجنس،ملتحقين بالتعليم 

 الجنس

1332 1322 

ضفة ال

 غربيةال

قطاع 

 غزة
 فلسطين

ضفة ال

 غربيةال

قطاع 

 غزة
 فلسطين

 1252 22.2 32.2 1252 22.3 23.2 ذكور

 1052 21.1 22.2 1156 22.9 20.2 إناث

كال 

 الجنسين
22.3 22.2 1.53 32.7 23.2 125. 

 

عام  إلعاقةذوي ااألفراد البطالة بين  معدلارتفاع في 
0210 

إلى ارتفاع في معدل البطالة بين  7107أشارت بيانات تعداد 
في فلسطين  (اعاقة كبيرة وال يستطيع مطلقا) األفراد ذوي اإلعاقة

بين المشاركين % .7، حيث ارتفع هذا المعدل من 7107عام 
في  %01.7) 7117عام سنة فأكثر  01في القوى العاملة 

 %04.4) %7.، ليبلغ (في قطاع غزة %0.7.الضفة الغربية و
 . 7107عام  ، (في قطاع غزة %7..1في الضفة الغربية و

سنة فأكثر  11البطالة بين المشاركين في القوى العاملة معدل 
 0210، 0220حسب المنطقة، من ذوي اإلعاقة 

 
 

 :لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

 المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 

 فلسطين -رام هللا 

 (922/920) 2982700-02:هاتف

 (922/920) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
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