
 فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 

 2019/04/04: صدر بتاريخ 

 

1 

 

السيدة عوض، تستعرض أوضاع أطفال فلسطين عشية 
 .50/50/9502يوم الطفل الفلسطيني، 

 

استعرضت معالي السيدة عال عوض، رئيس االحصاء 
، اوضاع 50/50/9502الفلسطيني اليوم الخميس 

الفلسطيني، اطفال فلسطين عشية يوم الطفل 
 :، على النحو اآلتي50/50/9502

 

 (سنة01دون )مع الفلسطيني من األطفال من المجت% 00
طفل  2,226,077سنة  81 دونفي العمر  1المقدرعدد األطفال  بلغي

ذكر  1,139,311منهم  9182في منتصف العام  فلسطيندولة في 
من % 54حيث تشكل نسبة األطفال في فلسطين ، أنثى 1,086,766و

   .قطاع غزة في% 51و الضفة الغربية في% 54 بواقع ،السكان
 

عدد األطفال حسب الفئة العمرية والمنطقة والجنس، 
 9502منتصف 

الفئة 

 العمرية

 قطاع غزة الضفة الغربية

 إناث ذكور إناث ذكور

0-4 199,937 190,092 150,857 144,450 

5-9 185,754 176,082 144,666 138,095 

00-04 171,278 163,821 126,680 120,904 

05-01 96,129 92,287 64,010 61,035 

 383,363 368,680 866,666 890,356 المجموع
 

 ان إالالزواج المبكر في فلسطين، في نسبة نخفاض رغم اال 
 للطفالت اإلناثالمسجلة خمس عقود الزواج 

شارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الى انخفاض أ
واللواتي تزوجن قبل سنة  (95-91)نسبة النساء في الفئة العمرية 
الى أقل من  8221في العام % 41بلوغهن سن الثامنة عشرة من 

 .9181في العام % 88
 

انخفاض في الى ما يتعلق بعقود الزواج المسجلة فأشارت البيانات فيما أ
بلغت لكال الجنسين، فقد ( سنة 81 دونلمن هم ) نسبة الزواج المبكر

حوالي  9181قرانهن عام  ناللواتي عقدسنة  81 دوننسبة اإلناث 
قرانهن خالل نفس العام؛ بواقع  نمن إجمالي اإلناث اللواتي عقد% 91

                                                           
1
 .9181العام للسكان والمساكن والمنشآت التعداد  بناًء على التقديرات المنقحة باالعتماد على 

هذه في قطاع غزة، في حين كانت % 98الغربية، وفي الضفة % 82
 %.95حوالي  9181النسبة عام 

 

 9181قرانهم عام  واوالذين عقد (سنة 81 دون)ا بلغت نسبة الذكور كم
قرانهم خالل نفس العام، في  وامن إجمالي الذكور الذين عقد% 8حوالي 

وذلك وفق قاعدة  ،%8.4حوالي  9181النسبة عام هذه حين كانت 
 .بيانات الزواج والطالق في فلسطين

 

 أكثر من مليون طالب وطالبة في المدارس
للعام الدراسي للتشكيالت المدرسية األولية ظهرت البيانات أ

 8.912ن عدد طلبة المدارس في فلسطين بلغ حوالي أب 9181/9182
مليون طالبًا وطالبة في المرحلة  1.048مليون طالبًا وطالبة منهم 

لف طالبًا أ 958و إناث،% 52.4ذكور مقابل % 41.5بواقع  األساسية
 .2إناث% 44ذكور مقابل % 54بواقع  وطالبة في المرحلة الثانوية

 

في حين بلغ عدد األطفال الملتحقين في رياض األطفال في العام 
منهم  وطفلة ألف طفالً  851في فلسطين حوالي  9181/9182الدراسي 

 .إناث% 52ذكور مقابل % 48
 

  في فلسطين منخفضة من المدارس تسربالمعدالت 
بين % 8.8 حوالي 9184/9181التسرب في العام الدراسي  معدل بلغ

التسرب حسب  معدل، وعند مقارنة بين اإلناث% 1.1الذكور مقابل 
للتسرب بين الذكور كانت في الصف  معدلالصف نجد أن أعلى 

للتسرب بين  معدلالعاشر والصف الحادي عشر، في حين بلغ أعلى 
قاعدة  وذلك وفق اإلناث في الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر

 .9181/9181للعام الدراسي  مسح التعليمبيانات 
 

 طفال في فلسطيننسبة عمالة األ% 3حوالي 
طفال العاملين نسبة األ ، أن9181العاملة أشارت بيانات مسح القوى 

عدد  من إجمالي% 4حوالي  في فلسطين (أو بدون أجر سواء بأجر)
في الضفة الغربية % 5بواقع  ،سنة (81-81) األطفال في الفئة العمرية

من % 1.9أطفال ذكور مقارنة بـ % 4.4)، وفي قطاع غزة% 8.4و
 (.األطفال إناث

 

                                                           
أصبحت المرحلة األساسية تشمل الصفوف من األول  7112/7112ابتداًء من العام الدراسي  2

التاسع األساسي أما المرحلة الثانوية فتشمل الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني األساسي حتى 
عشر وذلك باالستناد الى قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار 

 الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية
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بواقع % 1.1غت نسبة األطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون كما بل
في قطاع غزة، وعلى مستوى % 1.5في الضفة الغربية و% 8.8

لإلناث خالل العام % 1.9للذكور مقابل % 8.4الجنس بلغت النسبة 
9181. 

 

التجارة والمطاعم والفنادق هو المشغل الرئيسي لألطفال نشاط  يعتبر
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ( سنة 81-81)العاملين 

التعدين  نشاط على التوالي، يليه% 54مقابل % 41بلغت النسبة 
، أما في %95والمحاجر والصناعة التحويلية في الضفة الغربية بنسبة 

لزراعي هو المشغل الثاني لألطفال العاملين ا النشاطقطاع غزة فقد كان 
 %.94بنسبة 

 

 أكثر من نصف مليون طفل فقير 
في % 48 الى 9188في العام % 91من نسبة االطفال الفقراء ارتفعت 

بواقع  ألف طفل، 454، حيث بلغ عدد األطفال الفقراء 9181العام 
وأما بالنسبة إلى  ،(في قطاع غزة% 44في الضفة الغربية و% 85)

قد الفقر المدقع نجد أن نسبة األطفال الذين يعانون من الفقر المدقع 
في الضفة الغربية % 4)بواقع  9181في عام  %81 الى ارتفعت

في % 1)بواقع  9188 في العام% 85مقارنة بـ ( في قطاع غزة% 45و
قواعد بيانات مسح ، وذلك وفق (في قطاع غزة% 99الضفة الغربية و

  .9188،9181إنفاق واستهالك األسرة، 
 

 9502، 9500نسبة األطفال الفقراء حسب المنطقة 

 
 
 
 

 قل أحد أشكال اإلعاقةلف طفل لديهم على األأ 01حوالي 
 ، أن9181أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

على لديهم سنة ( 81-1)في الفئة العمرية من االطفال  18,206 هناك
في الضفة الغربية طفاًل  7,729) بواقع األقل أحد أشكال االعاقة

أما على مستوى الجنس فقد بلغ عدد ، (في قطاع غزةطفاًل  10,477و
طفاًل  10,771األطفال الذكور ولديهم إعاقة واحدة على األقل 

 .للطفالت اإلناث 7,435و
 

 01دون )ارتفاعًا في اعتقال األطفال  9501شهد العام 
 من قبل االحتالل االسرائيلي( نةس
، سرى والمحررينعن هيئة شؤون األ شار التقرير السنوي الصادرأ

 6,500بلغت حوالي  9181عدد االعتقاالت خالل العام أن  ،9181
 فيالفلسطينيين  سرىعدد األطفاًل، أما  1,063بينهم من اعتقال  ةحال

من  أسيراً  6,000بلغ  9181نهاية عام  مع االحتالل اإلسرائيلي سجون
 .(سنة 81 دون) طفالً  941بينهم 

 

خالل ( سنة 01دون )ارتفاع في عدد الشهداء األطفال  
 9501العام 

إستنادًا الى سجالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين، 
في الفئة  طفالأ خمسة، منهم 9181طفاًل شهيدًا خالل عام  41ارتقى 

سنة، ( 84-84)في الفئة العمرية  طفالً  92سنة، و( 89-1)العمرية 
سنة، وكانت حصيلة األطفال  (81-84) في الفئة العمرية طفالً  94و

 .9181طفاًل خالل العام  84الشهداء 
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 8831.  ب.صفلسطين   -رام اهلل
 
 ( 919/910) 2982700-02: اتفه

 ( 919/910) 2982710 -02: فاكس
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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