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يوم  مناسبةبالفمسطيني يصدر بيانًا صحفيًا  اإلحصاء
 05/04/2016، الفمسطينيالطفل 

 اإلسرائيمية واالنتهاكات لعنفا اياضح ناألطفال الفمسطينيو
 ةالمتواصل

 حوالي نصف السكان من األطفال
 2015 في فمسطين لمعام سنة 18أقل من  األطفال عددقدر 

ذكر  1,105,663طفل منيم  2,165,288بحوالي 
وقد بمغ عدد األطفال الذكور في الضفة  أنثى، 1,059,625و

 ،أنثى 615,493 وبمغ عدد اإلناث ذكراًا  641,557الغربية 
في حين بمغ عدد  464,106وبمغ عدد الذكور في قطاع غزة 

 .444,132اإلناث 
 

 2015،تقديرات لعدد األطفال حسب الفئة العمرية والجنس

 العمرية الفئة
 قطاع غزة الضفة الغربية

 إناث ذكور إناث ذكور
0-4 202,010 193,147 157,906 150,909 
5-9 175,268 169,067 127,709 122,405 

10-14 165,940 159,208 114,142 108,911 
15-17 98,339 94,071 64,349 61,907 

 
ارتفاعًا ممحوظًا في اعتقال األطفال 

حالة اعتقال ألطفال  2,179 ، تم تسجيل2015خالل العام  
سنة، وىذه تشكل زيادة كبيرة  18-11تتراوح أعمارىم ما بين 

، وىو رقم غير مسبوق 2014العام مقارنة ب% 72.1تصل الى 
وكان قد وصل عدد األطفال الذين .  لم يسجل منذ سنوات طويمة

طفالًا، بزيادة مقدارىا  1,266، 2014تم اعتقاليم في العام 
. 2013عن العام % 36.0

 
 

 من األطفال شهيدًا  32
 32منيم  2015شييداًا خالل العام  181بمغ عدد الشيداء 

شييداًا في قطاع غزة، فيما  26سيدات و 9من األطفال و اًا شييد
 .جريحاًا  16,620حوالي  2015بمغ عدد الجرحى خالل العام 

 

 

جراء االنتهاكات االسرائيمية  األطفال االككر تضرراً 
راضي األاالعتداءات عمى المواطنين واالستيالء عمى تزايدت 
الضفة الغربية خالل عام في  منازل وتيجير قاطنيياالوىدم 

مسكنا ومنشأة أدت إلى  645ىدم ب حيث قامت اسرائيل ،2015
أطفال في  1,109، منيم فرداًا  2,180 ــــتيجير والحاق الضرر بـ

، وىددت بيدم القدسبما فييا محافظة محافظات الضفة الغربية 
 .ومنشأة أخرر  مسكناًا  780

 
 االعتداءات عمى المدارس وعمى البنية التحتية 

 72تعرضت ، 2014خالل عام نتيجة االعتداءات االسرائيمية 
مدرسة العتداء جنود االحتالل ومستوطنيو وتأثر بيذه 

ة، /معمماًا  1,332ة و/طالباًا  21,882االعتداءات ما مجموعو 
اضافة الى الخسائر المادية والتدمير الكمي والجزئي نتيجة 

 .التكسير والخمع واإلتالف لمممتمكات في المدارس
 

 17-15ارتفاع في نسبة األطفال العاممين في الفئة العمرية 
 سنة

سنة  14-10 في الفئة العمرية من بمغت نسبة األطفال العاممين
.  2012في عام % 2.1 بمغتفيما  2015في العام % 2.0

عام % 9.0سنة فقد بمغت  17-15أما في الفئة العمرية 
أما بالنسبة .  2012عام % 7.7، في حين كانت 2015

فقد بمغت ىذه النسبة  العاممين وغير الممتحقين بالتعميملألطفال 
من مجمل األطفال  %33.7و% 15.5في الفئتين العمريتين 

  .2015عمى التوالي عام  لفئتينك التل ممتحقين بالتعميمالغير 
فيما بمغت نسبة األطفال الذين يعممون وال يزالون ممتحقين 

لمعام ذاتو  المذكورتين في الفئتين العمريتين بالنظام التعميمي
في  من مجمل األطفال الممتحقين بالتعميم %3.6و% 1.6

 .عمى التوالي الفئتين العمريتين
 
 
 



  

 
 5/4/2016: صدر بتاريخ                                                     الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

 

 2 

 
سنة العاممين حسب النشاط  17-10التوزيع النسبي لألطفال 

 2015االقتصادي والمنطقة، 

 فمسطين النشاط االقتصادي
 المنطقة

قطاع غزة الضفة الغربية 
الزراعة والصيد والحراجة 

 21.6 29.3 27.4 وصيد األسماك

التعدين والمحاجر والصناعة 
 6.4 21.5 17.8 التحويمية

 7.4 14.9 13.1 البناء والتشييد

والمطاعم والفنادق التجارة  34.8 30.0 49.2 

 6.7 1.1 2.5  النقل والتخزين واالتصاالت

 8.6 3.2 4.4 الخدمات والفروع األخرر 

 100 100 100 المجموع

 
المساعدات االجتماعية النقدية 

عدد األطفال الذين يتمقون مساعدات نقدية في الضفة بمغ 
في  طفالًا في قطاع غزة 193,505طفالًا و 58,544الغربية 
ووصل عدد األطفال الذين يتمقون مساعدات .  2015العام 

طفالًا في  4,486مراض المزمنة نقدية والذين يعانون من احد األ
 3,994وىناك .  طفالًا في قطاع غزة 9,021الضفة الغربية و

طفالًا يعانون من اعاقات ويتمقون مساعدات نقدية في الضفة 
 .قطاع غزةفي  7,149الغربية و

 
  :البيانات مصادر
  2016الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني،  .1
 2015 مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، .2
التقرير السنوي  ركز عبد هللا الحوراني لمدراسات والتوثيق،م .3

2015. 
  2015، ىيئة ششون األسرر  .4
 2014، وزارة التربية والتعميم .5
  2015، وزارة الششون االجتماعية  .6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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


