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ًا  انًا صحف صدر ب ةاإلحصاء الفلسطیني    20/11/2017یوم الطفل العالمي،  عش
  

ة ومواجهة  أطفال فلسطیناالستثمار في    ضدهم االحتالل االسرائیليانتهاكات حاجة ملحة الستدامة التنم
  

ان   الس
ر  1,149,410منهم  ،فلسطیندولة طفل في  2,250,809حوالي  2017سنة منتصف عام  18قدر عدد األطفال أقل من  ذ

ة االطفال في فلسطین  .أنثى 1,101,399و ل نس ان% 45.6حیث تش ة في% 43.0 بواقع ،من الس  في% 49.3و الضفة الغر
ور في الضفة الغر  .قطاع غزة لغ عدد اإلناث  660,087ة وقد بلغ عدد األطفال الذ رًا و أنثى، أما في قطاع غزة، فقد  633,334ذ

ور   .468,065في حین بلغ عدد اإلناث  489,323بلغ عدد الذ
  

ة والمنطقة والجنس، منتصف العام    2017تقدیرات عدد األطفال حسب الفئة العمر

ة  الفئة العمر
ة  قطاع غزة الضفة الغر

ور ور إناث ذ  إناث ذ
0-4 207,732 198,623 165,440 158,176 

5-9 183,687 176,572 137,101 131,267 

10 -14 169,962 163,554 120,619 115,267 

15 -17 98,706 94,585 66,163 63,355 
  

  
ة اهب المعتقالت االسرائیل    أطفال في غ

انات الصادرة عن هیئة شؤون االسر والمح ة القدس منذ اندالعررن انه و اشارت الب اعتقلت سلطات  ،2015في شهر تشرن اول عام  ه
ا 15,000االحتالل   رهن االعتقال محرومینطفل  300ال زال منهم نحو  ،)عام 18اقل من ( طفال  4,000 حوالي من بینهم فلسطین

ه من  ما ف   .النتهاكات اثناء االعتقالتعرضهم ل ، عالوة على مواصلة دراستهمطفولتهم البرئة 
   

   اءشهدالاألطفال 
ة للدفاع عن األطفال في فلسطین، فقد ارتقى استنادا الى ة العالم وقد تم توثی ، 2016طفال شهیدًا خالل عام  35 سجالت الحر
ة العام طفال 14استشهاد  ل عشوائي، منه 2017 الحالي منذ بدا ش ة شهر آب من خالل فتح النار علیهم  اطفال في  3 موحتى نها

  .سنة 17- 16طفل في العمر  11سنة، و 15- 13الفئة العمرة 
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  تهجیر قسر لألطفال
نًا و 418تم هدم  طفال جراء هدم مساكنهم، وقد  848فردًا منهم  1,852، حیث تسببت في تشرد 2016في العام  منشأة 646مس
زت ع. طفل جراء هدم المنشآت 4,300فرد منهم  8,000تضرر  انت حصتها حوالي تر ات هدم المساكن في محافظة القدس التي  مل

  .منها% 17، ثم محافظة الخلیل بواقع %19، تلیها محافظة نابلس بواقع 2016من المساكن المهدومة عام % 39

 

 عمالة األطفال 
ة االطفال العاملین  أجر أو بدون أجر بلغت نس سنة  17-10األطفال في الفئة العمرة من إجمالي عدد % 3.9في فلسطین حوالي سواء 

ة و% 5.3، وذلك بواقع 2016خالل العام  ور المنخرطین في % 1.9في الضفة الغر ة األطفال الذ في قطاع غزة، ومن الواضح أن نس
ور مقارنة بـ % 7.4(العمل أعلى من اإلناث   ).من األطفال إناث% 0.3أطفال ذ

  

المد ة األطفال الملتحقین  عملون بلغت نس ة و% 2.4بواقع % 1.7ارس و في قطاع غزة، وعلى مستو الجنس % 0.8في الضفة الغر
ة  ور مقابل % 3.3بلغت النس   .2016لإلناث خالل العام % 0.3للذ

  

ل لألطفال  الش أجر  17-10في حین بلغ معدل األجر الیومي  مستخدمین  لغ معدل ساعات العمل  56.0سنة العاملین  ل، و ش
ة لألطفال العاملین األ ًا خالل العام  44.0سبوع   .2016ساعة عمل أسبوع

ور أعلى منها بین اإلناث   التسرب من المدارس بین الذ
ة المدارس في العام الدراسي  ة منهم حوالي  1.23في فلسطین حوالي  2016/2017بلغ عدد طل ًا وطال ًا  1.09ملیون طال ملیون طال

ة في المرحلة  ة ووطال ة 145األساس ة في المرحلة الثانو ًا وطال في حین بلغ عدد األطفال الملتحقین في راض األطفال في .  الف طال
ة   .ألف طفًال وطفلة 80في نفس العام الدراسي حوالي فقط الضفة الغر

  

م األساسي في العام الدراسي  ة التسرب في مرحلة التعل ور مقابل % 1.2حوالي  2015/2016وقد بلغت نس . بین اإلناث% 0.7بین الذ
ة  ة بلغت هذه النس ور مقابل % 1.3وفي المرحلة الثانو   .بین اإلناث% 1.1بین الذ

 

ة الرسوب  م األساسي في العام الدراسي % 1.2أما عن الرسوب، فقد بلغت نس ور ولإلناث في مرحلة التعل انت . 2015/2016للذ و
م ا ة الرسوب في مرحلة التعل ور مقابل % 0.6لثانو نس   .لإلناث في نفس العام الدراسي% 0.7للذ

  
انات : مصادر الب  

ز لإلحصاء الفلسطیني،  .1    2017الجهاز المر
ة للدفاع عن األطفال في فلسطین،  .2 ة العالم  2017الحر
3.  ، ز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثی   2017مر
 2017هیئة شؤون االسر والمحررن،  .4


