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أطفال االستثمار في : العالمييوم الطفل  بمناسبة
حاجة ممحة الستدامة التنمية ومواجهة  فمسطين

 ضدهماالنتهاكات اإلسرائيمية 
 

 حوالي نصف السكان من األطفال
بحوالي  2016عام صف تمنسنة  18قدر عدد األطفال أقل من 

% 45.8أي ما نسبتو حوالي في فمسطين طفل  2,207,535
أنثى، وقد  1,080,252و ذكر 1,127,283منيم من السكان، 

ذكرًا  650,709بمغ عدد األطفال الذكور في الضفة الغربية 
بمغ  ، فقدقطاع غزةأما في أنثى،  624,320وبمغ عدد اإلناث 

 ،455,932د اإلناث في حين بمغ عد 476,574عدد الذكور 
من سكان قطاع غزة مقابل % 49.6حيث يشكل االطفال 

 .من اجمالي سكان الضفة الغربية% 43.4
 

 والجنس، والمنطقة تقديرات لعدد األطفال حسب الفئة العمرية
 2016 منتصف العام

الفئة 
 العمرية

 قطاع غزة الضفة الغربية
 إناث ذكور إناث ذكور

0-4 205,211 196,215 161,903 154,759 
5-9 178,971 172,333 131,875 126,326 

10-14 167,974 161,417 117,537 112,215 
15-17 98,553 94,355 65,259 62,632 

 
 طفل ال يزالون في سجون االحتالل 400

الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال  البيانات الصادرة عن اشارت
 ،2015خفل العام  طففً  2,634في فمسطين أنو تم اعتقال 

 االولى االربعةاالشير تم اعتقاليم خفل  طففً  1,260وىناك 
غير في السجون طفف  400، حيث ما زال 2016من العام 

 .الذين دخموا فئة الشباب أثناء وجودىم باالعتقال أولئك
 

 من األطفال شهيدًا  31
الحركة العالمية لمدفاع عن األطفال في وحسب سجفت 

في ، 2015عام  خفل طفف شييداً  31 ، فقد ارتقىفمسطين

 من حين بمغ عدد األطفال الشيداء خفل األشير العشرة األولى
 .طفًف شييداً  32 ؛2016 عام 

 تهجير قسري لألطفال
ىدم  نتيجةة مساكنيم مواطن ومواطن 2,500فقد حوالي 

خفل النصف االول من العام و . طفالأ بينيم من االحتفل ليا
منشأه  341اضافة الى ىدم منزاًل ومسكن  279، تم ىدم 2016

  .تجارية وزراعية وصناعية
 

فقط مشمولين في الكفالة   يتيماحوالي اربعة آالف طفال
 في الضفة الغربية االجتماعية
 *من قبل اليفل األحمر اإلماراتي بمغ عدد األطفال المكفولين

أعمى عدد لألطفال وكان طفًف،  3,967في الضفة الغربية 
وفي مجال   .1,095بمغ  حيث المكفولين في محافظة الخميل

عدد األطفال الذين أحيموا الى رقابة السموك في الضفة آخر بمغ 
في حين بمغ عدد األطفال الذين ادخموا  طففً  1,481الغربية 

في العام  طففً  (160)ية دار االمل لممفحظة والرعاية االجتماع
2015  . 

 
أطفال في سوق العمل 

سنة  17-10من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية % 4.5
 2015 ىم أطفال عاممين سواء بأجر أو بدون أجر خفل العام 

ومن  في قطاع غزة،% 2.8في الضفة الغربية و% 5.7بواقع 
الواضح أن نسبة األطفال الذكور المنخرطين في العمل أعمى من 

من األطفال % 0.4أطفال ذكور مقارنة بـ % 8.5) االناث؛
 (.إناث

 
بواقع % 2.3بمغت نسبة األطفال الممتحقين بالمدرسة ويعممون 

وعمى في قطاع غزة، % 1.4في الضفة الغربية و% 2.8
% 0.4لمذكور مقابل  %4.2مستوى الجنس بمغت النسبة 

. لإلناث



              
 

 فمسطين

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

  

 

 
 
 

 20/11/2016: صدر بتاريخ
 

 

 2 

 17-10في حين بمغ معدل األجر اليومي بالشيكل لألطفال 
شيكل، وبمغ معدل  48.7سنة العاممين كمستخدمين بأجر 

ساعة عمل  44.4ساعات العمل األسبوعية لألطفال العاممين 
. 2015أسبوعيًا خفل العام 

 اإلناثالتسرب من المدارس بين الذكور أعمى منها بين 
 

في  2015/2016بمغ عدد طمبة المدارس في العام الدراسي 
مميون طالبًا وطالبة منيم حوالي  1.193دولة فمسطين حوالي 

 الف 140مميون طالبًا وطالبة في المرحمة األساسية و 1.053
في حين بمغ عدد األطفال  . طالبًا وطالبة في المرحمة الثانوية

في نفس العام الدراسي حوالي الممتحقين في رياض األطفال 
 .ألف طفًف وطفمة 141

 
وقد بمغت نسبة التسرب في مرحمة التعميم األساسي في العام 

بين الذكور مقابل % 1.5حوالي  2014/2015الدراسي 
وفي المرحمة الثانوية بمغت ىذه النسبة  . بين اإلناث% 1.1
 .بين اإلناث% 1.8بين الذكور مقابل % 2.1

 
الرسوب، فقد بمغت نسبة الرسوب لمذكور في مرحمة أما عن 

؛ 2014/2015في العام الدراسي % 1.2التعميم األساسي 
وكانت نسبة الرسوب في مرحمة التعميم   .لإلناث% 0.9مقابل 

لإلناث في نفس العام % 0.3لمذكور مقابل % 0.4الثانوي 
 .الدراسي
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قد ال يشمل أعداد االطفال المكفولين كافة الجيات التي ترعى االطفال * 
 .األيتام حسب مصدر البيانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

 فمسطين -رام هللا
(  972/970) 2982700-02: ىاتف
(  972/970) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 


