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يوم بمناسبة عوض، تستعرض أوضاع أطفال فلسطين د.
 05/04/2021الطفل الفلسطيني، 

  

 اإلحصاء ةعال عوض، رئيس د.استعرضت معالي 
 أطفالوضاع أ، 05/04/2021 االثنينالفلسطيني اليوم 

يوم الطفل الفلسطيني،  بمناسبةفلسطين 
 ، على النحو اآلتي:05/04/2021

 

الفلسطينيون  يييح من كل عام إبريل الخامس من نيسان/في 
 األكبر وثروةبناة الوطن ومورده ، الفلسطيني يوم الطفل

يوم لوضع رؤية جديدة لمستقبل أفضل لكل المستقبل. فهو 
 .طفل

 

 ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني من األطفال 
منتصف سنة  18دون عدد األطفال  من المتوقع أن يبلغ

 ؛ منهمطفلا مليون  2.31في دولة فلسطين نحو  2021العام 
، وبذلك أنثى مليون طفلة 1.13، ومليون طفل ذكراا  1.18

 إجمالي % من44.2تشكل نسبة األطفال في فلسطين نحو 
% في قطاع 47.5% في الضفة الغربية و42.0) السكان
   .(غزة

 

عدد األطفال حسب الفئة العمرية والمنطقة والجنس، 
 2021 العام منتصف

الفئة 

 العمرية

 قطاع غزة الضفة الغربية

 إناث ذكور إناث ذكور

0-4 205,027 196,807 161,606 155,483 

5-9 190,664 180,362 144,335 137,905 

10-14 176,164 168,136 135,502 129,470 

15-17 98,951 95,066 69,492 66,426 

 489,284 510,935 640,371 670,806 المجموع
 

 سنة 18ُخمس عقود الزواج المسجلة إلناث دون 
 18انخفاض في نسبة الزواج المبكر )لمن هم دون  هناك

سنة(  18سنة( لكل الجنسين، فقد بلغت نسبة اإلناث )دون 
% من إجمالي 19.3حوالي  2019اللواتي عقدن قرانهن عام 

                                                           
أصبحت المرحلة األساسية تشمل الصفوف من  2017/2018ابتداءا من العام الدراسي  : 1

المرحلة الثانوية فتشمل الصفوف العاشر والحادي األول األساسي حتى التاسع األساسي أما 

% 19.0اإلناث اللواتي عقدن قرانهن خلل نفس العام؛ بواقع 
في قطاع غزة، في حين كانت  %19.9ة وفي الضفة الغربي

كما بلغت نسبة الذكور  %.24حوالي  2010النسبة عام  هذه
لي حوا 2019سنة( والذين عقدوا قرانهم عام  18)دون 
من إجمالي الذكور الذين عقدوا قرانهم خلل نفس  0.9%

 %.2حوالي  2010العام، في حين كانت هذه النسبة عام 
 

سنة  24-20% من االناث في الفئة العمرية 13 حوالي
 تزوجن في سن الطفولة 

أشارت بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 
-20% من النساء في العمر 13.4 أن ،2019-2020
% 11.4الثامنة عشرة؛ )سنة تزوجن قبل بلوغهن سن  24

مع العلم أنه  غزة(% في قطاع 16.5في الضفة الغربية و
يمنع زواج الذكور  2019صدر مرسوم رئاسي نهاية عام 

سنة، وقد بدأ العمل فيه بداية  18واالناث قبل بلوغهن سن 
لذا فإن البيانات الخاصة بالزواج المبكر الواردة  2020عام 

 .2020تظهر السنوات السابقة لعام  البيانفي هذه 
 

 طين معدالت التسرب من المدارس منخفضة في فلس
في  2019/2020للعام الدراسي بلغ عدد طلبة المدارس 

 1.061مليون طالباا وطالبة منهم  1.309فلسطين حوالي 
% 50.7مليون طالباا وطالبة في المرحلة األساسية بواقع 

ألف طالباا وطالبة في  248% إناث، و49.3ذكور مقابل 
 % إناث.55.0% ذكور مقابل 45.0المرحلة الثانوية بواقع 

حوالي  2018/2019وبلغ معدل التسرب في العام الدراسي 
في حين بلغ % بين اإلناث، 0.6% بين الذكور مقابل 0.9

اإلناث بين % 0.7% مقابل 0.9بين الذكور  معدل الرسوب
 وذلك لنفس العام الدراسي.

 

-7 العمر في األطفال نسبة أن 2019 لعام بياناتال أظهرت
 أظهروا والذين 1األساسية المرحلة في الملتحقين سنة 14

 في %58.0) %53 حوالي بلغت األساسية القراءة مهارات
 %48 حوالي بواقع ،(غزة قطاع في %47.0و الغربية الضفة

عشر والثاني عشر وذلك باالستناد إلى قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم 
 باعتبار الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية.
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 بياناتال أظهرت فيما  اإلناث. بين %57وحوالي الذكور بين
 والذين األساسية المرحلة في الملتحقين األطفال نسبة أن

 لكل %46 حوالي بلغت األساسية الحساب مهارات أظهروا
 قطاع في %36.6و الغربية الضفة في %53.7) الجنسين

 .(غزة
 

 تباين في مشاركة الطالب في األنشطة التعليمية عن بعد
جائحة بسبب  2020خالل فترة اإلغالق )آذار_أيار(، 

 )كورونا( 19 -كوفيد 
 التي فلسطين في االسر من %51.0 ان الى البيانات شيرت

 اإلغلق قبل بالتعليم وملتحقين سنة( 18-6) أطفال لديها
 اإلغلق، فترة خلل بعد عن تعليمية أنشطة في أطفالهم شارك
 مع غزة( قطاع في %48.5و الغربية، الضفة في 53.3%)

 حيث المحافظات، بين الطلب مشاركة في واضح تباين وجود
 %(،84.8) القدس محافظة في مشاركة نسبة اعلى كانت
 %(.38.9) الخليل محافظة في مشاركة نسبة وأدنى

 

وجود انترنت سببًا لحرمان أطفال حوالي نصف األسر  عدم
خالل فترة اإلغالق من المشاركة في التعليم عن بعد 

 )كورونا( 19 -بسبب جائحة كوفيد  2020)آذار_أيار(، 
 في االنترنت توفر عدم ان الى أشرررررررارت االسرررررررر من 48.5%
 التعليمية األنشررررررررررررطة في طفالاأل مشرررررررررررراركة دون  حال المنزل
 بتنفيذ المدرسررررين قيام عدم بسررررب  %21.6و اإلغلق، خلل

 مشرررررررراركة عدم كان االسررررررررر من %13.3و تعليمية، أنشررررررررطة
 التعليمية األنشرررررررررررطة تنفيذ في الطفل رغبة لعدم عائداا  اطفالهم
 .بعد عن

 

  تتجه نحو االنخفاضوفيات االطفال والرضع معدالت 
بلغ معدل وفيات األطفال دون سرررررررررررررن الخامسررررررررررررررة في دولة 

والدة حية خلل الفترة طفلا لكل ألف  14حوالي فلسررررررررررررطين 
طفلا في الضرررررررررررررفرررررة الغربيرررررة  15)حوالي  2015-2019

. من جرررانررر  اخر بلغرررت (في قطررراع غزةطفلا  14حوالي و 
 س لكل ألف والدة حية لنفطفلا  12معدالت وفيات الرضرررررع 

في قطاع طفلا  13في الضرررررررررررررفة الغربية وطفلا  12) الفترة
 .  (غزة

زيادة نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من 
 قصر القامة ونقص الوزن 

يعانون  األطفال دون سن الخامسة في فلسطين % من8.7
% في الضفة 8.5 ) ن قصر قامة بصورة متوسطة أو حادةم

 . مقارنة2019( وذلك للعام % في قطاع غزة9.0والغربية 
 .%17.6أي بارتفاع نسبته  2014% عام 7.4 بر
 

دون سن  2019في العام في فلسطين األطفال % من 2.1
، دون بالنسبة ألعمارهميعانون من نقص أوزانهم الخامسة 

% 1.4مقارنة بر الضفة الغربية وقطاع غزة. وجود فوارق بين 
 .%50أي بارتفاع نسبته  2014عام 

 

 % من األطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال1.3
. ويلحظ (% في قطاع غزة0.8والضفة الغربية % في 1.7)

 %.1.2اذ بلغت  2014بعام  النسبة مقارنةثبات هذه 
 

 نسبة األطفال دون سّن الخامسة حسب وضعهم التغذوي 
  2020 -2019وحسب جنس الطفل، 

 اناث ذكور مؤشرات سوء التغذية

 8.8 8.6 القامةقصر 

 1.6 2.6 نقص الوزن

 1.3 1.3 الهزال

 

( سنة في 17-10االعاقة بين االطفال في الفئة العمرية )
 قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية

% 1.2، أن 2020أشارت قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 
( سنة لديهم على 17-10من األطفال في الفئة العمرية )

% في الضفة الغربية 1) االعاقة بواقعاألقل أحد أشكال 
% من االطفال الذكور مقابل 1.5% في قطاع غزة(، و1.4و

 % من الطفلت االناث.0.8
 

 أيتامهم  فلسطينفي % من األطفال 2.3
هم أيتام )سواء سنة(  17-0من األطفال في العمر ) 2.3%
% في 2.0(و بوفاة االثنين معاا(؛ أم ألو وفاة اأب ألبوفاة ا

% 2.2ان في حين  . )% في قطاع غزة2.7الضفة الغربية و
فقط يعيشون مع األم سنة(  17-0من األطفال من عمر )
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% في الضفة الغربية 1.8(على قيد الحياة بواقع  وآبائهم
 .  2019، وذلك حس  بيانات العام )% في قطاع غزة2.7و
 

بينما بلغت نسبة األطفال الذين يعيشون مع األب وأمهاتهم 
% في الضفة 0.6فلسطين )% في 1.0لى قيد الحياة ع

 .% في قطاع غزة(1.5و الغربية
 

الطفالت االناث يسرن على المسار الصحيح نمائيا أكثر 
 من األطفال الذكور

 

% من األطفال في 83.9أن  2019أشارت البيانات لعام 
سنوات( يسيرون على المسار الصحيح نحو  4-3العمر)

% قطاع 83.4الغربية والضفة في  %84.2)التطور والنماء 
بلغت نسبة الطفلت اإلناث اللواتي يسرن على و  ،(غزة

% لألطفال 81.7% مقارنة بر 86.2المسار الصحيح نمائياا 
طفال % أل84.2 فبلغتنوع التجمع الذكور.  أما حس  

% ألطفال 82.1و الريف% ألطفال 82.8و الحضر
  .لمخيماتا

 

المبكرة حسب خصائص خلفية، مؤشر التنمية للطفولة 
2019 

 
 

بته نسما  نالمجاالت األربعة لنماء الطفل أ لوضح تحلييو 
% من األطفال يسيرون على المسار الصحيح في 98.8

 % من األطفال92.8وأن نحو  المجال الجسدي/البدني،
في مجال أما على المسار الصحيح في مجال التعلم،  ون سير ي

 بلغت النسبةمبادئ الحساب  –معرفة القراءة والكتابة 
االنفعالي/العاطفي(  -% وفي المجال )االجتماعي38.4
   %.81.9 بلغت

 
 
 

في لألطفال % 90.9لطفولة المبكرة لتنمية المؤشر  بلغ
 3العمر% بين األطفال في 77.8 بر، مقارنةا سنوات 4العمر
م دالمزيد من المهارات مع تق يتقنون األطفال  ن؛ ألسنوات

مؤشر تنمية الطفولة المبكرة لمرتفع  ى مستو  دشاهيالعمر. و 
بين األطفال الذي ينتظمون في رياض األطفال )التعليم ما 

% بالنسبة 79.5مع  قارنةم%، 92.1قبل المدرسة( بواقع 
 إلى أولئك األطفال الذين ال ينتظمون في رياض األطفال.

 

لة المبكرة حسب العمر/االلتحاق مؤشر التنمية للطفو 
 2019بالتعليم ما قبل المدرسة، 

 
 

 طفل أسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي 140 
إلى أن عدد ، هيئة شؤون األسرى والمحررينبيانات  تأشار 

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتلل بلغ حتى 
( أسير، 4,500نحو ) 2021يناير  نهاية شهر كانون الثاني/

% من اجمالي عدد 3.1ما نسبته شكلوا ( طفلا، 140)منهم 
زالوا رهن االعتقال محرومين من طفولتهم  األسرى، حيث ما

بما فيه مواصلة دراستهم، علوة على تعرضهم للنتهاكات 
أثناء االعتقال بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق 

 الطفل.
 

 2020 خالل العام ارتقوا شهداءً  الطفأ 9
 سجلت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  إلى استناداا 

، 2020لل عام خ داءل شهاطفأ 9في فلسطين، ارتقى 
طفلا خلل العام  28وكانت حصيلة األطفال الشهداء 

2019. 
 
 
 
 

84.2 83.4
81.7

86.2
84.2

82.8 82.1

الضفة 
الغربية

قطاع
غزة

ذكور إناث حضر ريف مخيم

المنطقة الجنس نوع التجمع 

77.8
90.9 92.1

79.5

سنوات3 سنوات4 ملتحق  غير ملتحق

العمر بالسنوات درسي االلتحاق بالتعليم ما قبل الم
(رياض األطفال) 
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اقل من خمس اإلصابات بفيروس كورونا في فلسطين بين 
 سنة فأقل 18االطفال 

 30/03/2021حتى تاريخ قل أسنة ف 18بلغت نسبة األطفال 
% من إجمالي المصابين في 14.1وأصيبوا بفيروس كورونا 

% منهم إناث(.  وعند 49.2و% منهم ذكور .850) 2فلسطين
-13% منهم أعمارهم )52.7توزريعهم حس  الفئات العمرية 

% 16.9( سنة، و12-6% أعمارهم )30.4( سنة، و18
 ( سنوات. 5-0أعمارهم )

 

لمصابين بفيروس ا قلأفسنة  18التوزيع النسبي لألطفال 
 )كورونا( في فلسطين حسب الفئات العمرية 19كوفيد 

 30/03/2021، حتى تاريخ والجنس

 

قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية 
http://site.moh.ps 

 
 
 

 

                                                           
بعيد احتلله للضفة الغربية  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل اإلسرائيلي عنوة :2

 .1967عام 

 

16.9

30.4

52.7

سنة18-13سنة12-6سنة0-5

العمر

 المعلومات يرجى االتصال:لمزيد من 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 1647فلسطين ص.ب.  -رام هللا

 ( 972/970) 2982700-02هاتف: 

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300خط مجاني: 

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 الصفحة االلكترونية:

http://www.pcbs.gov.ps 

 

http://site.moh.ps/

