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 8102يوم الطفل الفلسطيني 
اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم 

، الذي يصادف يوم الخميس الطفل الفلسطيني
10/10/8102 
 

 هم من االطفال  نصف السكان حوالي
طفل في  2,115,370سنة  81أقل من في العمر عدد األطفال  بلغ

لتعداد العام للسكان والمساكن النتائج النهائية ل حسب فلسطيندولة 
  .أنثى 1,031,650ذكر و 1,083,720منهم  ،7182 والمنشآت

 بواقع ،من السكان% 4..3طفال في فلسطين حيث تشكل نسبة األ
   .قطاع غزة في% 31.1و الضفة الغربية في% 34.3

 

 7102عدد األطفال حسب الفئة العمرية والمنطقة والجنس، 

 الفئة العمرية
 قطاع غزة الضفة الغربية

 إناث ذكور إناث ذكور
0-4 191,601 180,931 143,660 136,842 

5-9 176,184 168,033 140,237 133,695 

00-04 161,809 154,907 116,905 111,429 

05-01 93,150 88,732 60,174 57,081 

 439,047 460,976 592,603 622,744 المجموع
 

فيي  تزوجنسنة  80-81في الفئة العمرية نا  اال  من%  11 حوالي
  سن الطفولة

 أن 7102أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
سنة تزوجن قبل بلوغهن سن    72-71من النساء في العمر % 0101

 (. في قطاع غزة% 0.01في الضفة الغربية و% 108) ؛الثامنة عشرة
 

 أكثر من ربع السكان هم من طلبة المدارس
ن عدد طلبة أب 7182/7181للعام الدراسي ولية األظهرت البيانات أ

مليون طالبًا وطالبة منهم  8.7.3المدارس في فلسطين بلغ حوالي 
% 1.3.بواقع  لمرحلة األساسيةمليون طالبًا وطالبة في ا 1.107

لف طالبًا وطالبة في المرحلة أ 832و ناث،إ% 4..3ذكور مقابل 
   .ناثلإل %4.4.للذكور مقابل % 34.2بواقع  الثانوية

 

في حين بلغ عدد األطفال الملتحقين في رياض األطفال في العام 
 لف طفاًل وطفلةأ 834.1في فلسطين حوالي  7184/7182الدراسي 

 .إناث% ..31 ذكور مقابل% 8.8.منهم 
 

 

 

  بين الذكور أعلى منها بين االنا  معدالت التسرب
في العام الدراسي  ةمرحلة األساسيالبلغت نسبة التسرب في 

 ،بين اإلناث% 1.2بين الذكور مقابل % 8.7حوالي  7184/.718
بين الذكور مقابل % 8.4وفي المرحلة الثانوية بلغت هذه النسبة 

 .بين اإلناث% 8.8
 

 اإلنا  الذكور المنخرطين في العمل أعلى من األطفال
في سواء بأجر أو بدون أجر طفال العاملين نسبة األ %4.3حوالي 

سنة  (82-81) من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمريةفلسطين 
في % 8.2في الضفة الغربية و% 3.4، وذلك بواقع 7182خالل 

 (.من األطفال إناث% 1.8أطفال ذكور مقارنة بـ % 4.4)قطاع غزة 
 

بواقع % 8.7غت نسبة األطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون كما بل
في قطاع غزة، وعلى مستوى % 1.2في الضفة الغربية و% 8.4

لإلناث خالل العام % 1.8كور مقابل للذ% 7.3الجنس بلغت النسبة 
7182. 

 

 لإلعاقات بين األطفال هي األكثر سبباً ( الوراثية)خلقية االسباب ال
أن ، 7182 العام للسكان والمساكن والمنشآت شارت بيانات التعدادأ

في % 1.2) االعاقة على األقل أحد أشكال هملديمن االطفال % ..1
من االطفال % 8.8بواقع  ،(في قطاع غزة% 8.7الضفة الغربية و

   .االناث الطفالت من% 1.1الذكور مقابل 
 

 سبابشكلت األ اما عن السبب الرئيسي لحدوث االعاقة بين األطفال
؛ بواقع طفالبين أسباب اإلعاقة بين األمن  %...3( الوراثية)الخلقية 

، تليها األسباب المتعلقة بالحمل (ناثلإل% 31.4ذكور، ولل% ..34)
، (إناث %73.8ذكور، و% 77.1)بواقع % 74.4والوالدة بنسبة 

% 4..8ذكور، و% 77.7)بواقع % 78.8األسباب المرضية بنسبة و 
 (. إناث

  
عاقة التواصل بين االطفال ذوي اإلعاقة كانت إ عاقةنوع اإلوحول 

 بنسبة االيديالحركة واستخدام  تلتها، %4..7االكثر انتشارًا بنسبة 
وأقلها السمع بنسبة % 2..8التذكر والتركيز بنسبة ومن ثم % 8..7
 .7182 للعام% 84.7

 

  أطفال في غياهب المعتقالت االسرائيلية
تم نه عن هيئة شؤون االسرى والمحررين أ شارت البيانات الصادرةأ

 في سلطات االحتالل اإلسرائيلي من قبلفلسطينيًا  4,237اعتقال 
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 8,342، كان من بينهم 7182العام الضفة الغربية وقطاع غزة خالل 
من مجموع % 78.1 ما نسبتة، حيث شكلوا (عام 81أقل من ) طفالً 

 طفاًل رهن االعتقال محرومين من  4.1ال زال منهم نحو  .المعتقلين
تعرضهم لالنتهاكات  ا فيه مواصلة دراستهم، عالوة علىطفولتهم بم

 .اثناء االعتقال
 
 األطفال الشهداء  
الى سجالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين،  ستناداً إ

الفئة  في واحدطفل  منهم، 7182شهيدًا خالل عام  طفالً  .8 ارتقى
  سنة، ( 08-.0)فال في الفئة العمرية أط ثالثةسنة، و  (87-.)العمرية 

 لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين -رام اهلل 
 2982700 2 (970/972): هاتف
 2982710 2 (970/972): فاكس

 1800300300: الرقم المجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

http:\\www.pcbs.gov.ps: إلكترونية صفحة

 1وقد تم توثيق استشهاد  سنة  (02-01) طفل في الفئة العمرية 00و

 71010في شهري كانون ثاني وشباط للعام  أطفال
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