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 واملنكشفون  الفقساء واملهمشين قطاع

ؤسدس ، ؤادا احطسدد عددد  7775الفلسطيني، يبلغ عدد العائالت في البلدد   ءلإلحصا اإلاسهصي  حسب بيانات الجهاش طاعثحليل هرا الليبنى 

 6ثحيدددطن اددد  ؤسدددس   276( ؤدندددا ، حيددد  يط دددد 3حسدددب الحطشادددح اإلاطادددو فدددي الجددددٌو زكددد    ؤسدددس  272  ألاسدددسوعددددد هدددر   5 ألاسدددس ؤفدددساد

  هنالدً  5.1إلد   7فيتد او  عددد ؤفسادهدا اد   562ؤفدساد وؤهرد ، ؤادا بداسي ألاسدس  8ؤسدس  اد   545ؤفدساد و 7ؤسدس  اد   785ؤفدساد، 
 
 77 ؤيضدا

 3ؤسس  ثحيطن ا  ؤبناء يحااى غي  اتزو ين واسىنطن اعا. 74هما يط د  2ؤسس جشمل ؤبناء غي  اتزو ين. 6ؤزالة انه   94ؤزاال ذوطز و

 (م 2007ألاسسة ) وحجم السكاني التجمع حسب الخاصت األسسى(1جدول زقم ) 

 أفساد أسس +8 7 6 5 4 3 2 1 حجم ألاسسة

 10330 1715 545 785 276 272 786 748 783 45 عدد ألاسس

إن   اإلاؤسسددات اإلاحليددة، بددوبندداء ع دد  اإلاعلطاددات اإلاحددطفس  اددو ؤظهددست نحددائت الححليددل اددح الخجددان اإلاح صصددة ؤاددا بالبسددبة لددروي ؤلاعاكددة، 

البلدد ، وجشدمل هدر  التداصت يصطصدية اجحمعندا فدي بلدد   سديان اجمدل % اد 5,6 نسدتح  ادا بلدغ واحدد  صعطبة لديه  عدد ألافساد الري 

ل ثفدط  نجددد ؤلاعاكدات العلليددة، وصددعطبة الدحعل ، وؤلاعاكددة التسهيددة، ونطبدات الصددسع، والصدم  والسددمح، والشددلل الدداا ي والصددسع وال لدد

% (،  7,2العصدد،ي، وصددعطبة النطددم، وبدددء النمددط، والبصددس. وعليدد  ثحددطشع نسددبة ؤلاعاكددات ع دد  الفلددات الحاليددة   الصددم  والسددمح ببسددبة 

 ببسبة 2,4اإلاىفطفين ببسبة 
 
 %  5,7% (،  الحطاصل ببسبة  5,7% (،  الفه  وؤلادزان وصعطبة الحعل  ببسبة  7,6% (،  اإلاعاكين حسهيا

 يبين إلاعاقاث  في بلدة جفوح حسب النوع  لعام ( 2جدول زقم ) 

 غير مبين غير العاقين وليس لديهم صعوبت الصعوباث التواصل الفهم وإلادزاك الحسكت السمع النظس  الفئت

 7,5 94,7 4,9 5,8 5,7 7,6 7,3 2,5 ذوطز 

 7,7 94,8 4,2 5,6 5,6 7,5 7,7 2,3 إناث

 1,0 94,4 4,5 0,7 0,7 1,6 1,2 2.4 املعدل

وبشدديل عددام، يمىدد  ثخ دديف ؤهددد  الفلددات اإلاهمشددة والفليدد   واإلانىشدددفة فددي البلددد  باصسددحعانة ادد  ثلس دددس ثحليددل ؤ ددتا  العالكددة والدددري 

 ؤظهس و طد فلات عديد  ا  اإلاهمشين والتي سبحطسق إليها بالحفصيل في ألا صاء الالحلة ا  هرا الحلس س وهي والحالي: 

 فئاث املهمشت والفقيرة واملنكشفت واملهمشت في البلدة وأهم خصائصها واملشاكل التي جواجههاجحليل ال( 3جدول زقم ) 

 4ذوي إلاعاقت طاعق

 5حسب سجل دائسة إلاحصاء املسكزي الفلسططييي 2007الري يبين إلاعاقاث  في بلدة جفوح حسب الجنس لعام  (4الجدول التالي  )

    85صفحت

 غير مبين غير العاقين وليس لديهم صعوبت الصعوباث التواصل هم وإلادزاكالف الحسكت السمع النظس  الفئت

 7,5 94,7 4,9 5,8 5,7 7,6 7,3 2,5 ذوطز 

 7,7 94,8 4,2 5,6 5,6 7,5 7,7 2,3 إناث

 1,0 94,4 4,5 0,7 0,7 1,6 1,2 2.4 املعدل
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السلطة   فلسطيبية، الجهاشال الططنية    86، صفحة 2557واإلابشأت  واإلاساه  للسيان العام الفلسطيني، الحعداد لإلحصاء اإلاسهصي  
9   

 85، صفحة 2557واإلابشأت  واإلاساه  للسيان العام الفلسطيني، الحعداد لإلحصاء اإلاسهصي  الفلسطيبية، الجهاش الططنية السلطة
75
 85، صفحة 2557واإلابشأت  واإلاساه  للسيان العام الفلسطيني، الحعداد لإلحصاء سهصي اإلا الفلسطيبية، الجهاش الططنية السلطة 

4
لسعاية وثإهيل اإلاعاكين وسمي   الطسد  وعضط ة واؤسسة  ؤلاسساءلجنة ذوي الاححيا ات ال اصة بسئاسة  معية     cbr وفس م العمل اإلاساند آلانسة  ميلة احمد ع ي ،

فايص احمطد ازش لات، اإلامسض إياد احمطد ع ي يمايسة آااٌمد ازش لات، والسيد  يمايسة، وآلانسة احاس  ذيا  اح  
5

السلطة  ، احافظة2557واإلابشأت  واإلاساه  للسيان العام الفلسطيني، الحعداد لإلحصاء اإلاسهصي  الفلسطيبية، الجهاش الططنية  . 85ال ليل، صفحة    
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 لدة جفوحفي ب يبين أهم املؤشساث السقميت لروي إلاعاقت (5الجداول التالي زقم )

 

الليمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  اإلاصدز الليمة اإلاؤشس  زكمي(

 اللياسية

 الحليي 

 ضعيف  احطسد   يد 

 ضعيف    يد  1 وبلدية ثفط  والهالٌ ألاحمس  cbrو  ؤلاسساء معية  0 اسهص للمعاكين

  احطسد   1 وبلدية ثفط  والهالٌ ألاحمس  cbrو  ؤلاسساء معية  57 لجنة احلية للمعاكين

 ضعيف    1 وبلدية ثفط  والهالٌ ألاحمس  cbr معية ؤلاسساء و  0 ب شؤون ا حماعيةاىح

  احطسد   2 وبلدية ثفط  والهالٌ ألاحمس  cbr معية ؤلاسساء و  1 اؤسسات كاعدية 

 ضعيف    يد  3 وبلدية ثفط  والهالٌ ألاحمس  cbr معية ؤلاسساء و  2 نشاط اؤسسات


