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يوم بمناسبة عوض، تستعرض أوضاع أطفال فلسطين د.
 05/04/2022الطفل الفلسطيني، 

 

استعرضت ، 05/04/2022يوم الطفل الفلسطيني،  بمناسبة
وضاع أ، الفلسطيني اإلحصاء ةعال عوض، رئيس د.معالي 

 فلسطين على النحو اآلتي: أطفال
 

 نصف المجتمع الفلسطيني من األطفال  حوالي
منتصف العام سنة  18دون عدد األطفال  يبلغ من المتوقع أن

 1.20؛ منهم مليون طفلا  2.35في دولة فلسطين نحو  2022
مليون طفلة أنثى، وبذلك تشكل نسبة  1.15مليون طفل ذكراا، و

% في 41.7) السكان إجمالي % من43.9األطفال في فلسطين 
   .(% في قطاع غزة47.3الضفة الغربية و

 

 فئة العمرية والمنطقة والجنس، عدد األطفال حسب ال
 2022 العام منتصف

الفئة 

 العمرية

 قطاع غزة الضفة الغربية

 إناث ذكور إناث ذكور

0-4 207,732 200,377 169,115 163,078 

5-9 192,910 182,311 142,111 135,776 

10-14 178,664 170,319 139,014 132,908 

15-17 100,375 96,391 72,458 69,311 

 501,073 522,698 649,398 679,681 لمجموعا

 

 تقدم ملحوظ في اكتمال تسجيل المواليد
 الفردية الحقوق  حماية نحو خطوة هامة المواليد تسجيل يعتبر

 لكل االجتماعية والخدمات العدالة إلى إمكانية الوصول وتوفير
خص، أوضحت البيانات أن نسبة تسجيل المواليد التي تقل ش

في السجل  %99.2سنوات بلغت في فلسطين  5أعمارهم عن 
% في الضفة 98.9حيث كانت ، 2019المدني وذلك في العام 

 % في قطاع غزة.99.5الغربية و
 

 18لإلناث اللواتي لم يبلغن % من عقود زواج االناث كانت 12
 سنة 

سنة(  18في نسبة الزواج المبكر )لمن هم دون انخفاض هناك 
سنة( اللواتي  18لكل الجنسين، فقد بلغت نسبة اإلناث )دون 

اإلناث  % من إجمالي11.9حوالي  2020عقدن قرانهن عام 
% في الضفة 4.3اللواتي عقدن قرانهن خلل نفس العام؛ بواقع 

ام في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة ع %19.3ة والغربي

سنة(  18%. كما بلغت نسبة الذكور )دون 24حوالي  2010
من إجمالي الذكور  %0.5لي حوا 2020والذين عقدوا قرانهم عام 

الذين عقدوا قرانهم خلل نفس العام، في حين كانت هذه النسبة 
  %.2حوالي  2010عام 

 

الضفة ( سنة في 17-10الفئة العمرية )عمالة األطفال في 
 قطاع غزة أعلى من الغربية

)سواء  المشتغلينأن نسبة األطفال  ،2021العام  بيانات ظهرتأ
% من 2.5نحو  تبأجر أو بدون أجر( في فلسطين قد بلغ
سنة(، بواقع  17-10إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية )

% 4.8% في قطاع غزة، و)0.9% في الضفة الغربية و3.8
 ناث(.% من األطفال إ0.2أطفال ذكور مقارنة بـ 

 

%، 0.9الملتحقين بالمدارس و  المشتغلين كما بلغت نسبة األطفال
% في قطاع غزة، وعلى 0.2% في الضفة الغربية و1.5بواقع، 

% لإلناث 0.1% للذكور مقابل 1.7مستوى الجنس بلغت النسبة 
 .2021خلل العام 

 

في فلسطين هم  المشتغلينسنة(  17-10% من األطفال )41.6
وبلغت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير  ،مستخدمون بأجر
 .2021في العام  %47.2مدفوعي األجر 

 

 طلبة المدارس يشكلون ربع السكان في فلسطين
في فلسطين  2020/2021بلغ عدد طلبة المدارس للعام الدراسي 

مليون طالباا  1.078مليون طالباا وطالبة منهم  1.34حوالي 
% 49.2% ذكور مقابل 50.8وطالبة في المرحلة األساسية بواقع 

المرحلة الثانوية بواقع ألف طالباا وطالبة في  260إناث، و
 % إناث.55.0% ذكور مقابل 45.0

 

 اللواتي يبدين مهارات القراءة األساسية أعلى منإلناث انسبة 
 الذكور
 يبدون  سنةا( 14-7في الفئة العمرية )ألطفال % من ا52.7

مقابل % لألطفال الذكور 47.8، بواقع 1القراءة األساسيةمهارات 
.  وأظهرت 2019/2020ناث خلل العام لت اإل% للطف57.3

نجحوا في ذلك،  أطفال الضفة الغربية من  %57.6ن أ البيانات
 في قطاع غزة. % 47.0 بينما انخفضت هذه النسبة الى 

                                                           
قصير تتطلب مهارات القراءة االساسية من االطفال الذين شملهم المسح قراءة نص  1

 واالجابة على اسئلة الفهم
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أطفال الضفة الغربية لدى  األساسية الحسابمهارات  نسبة اتقان
 قطاع غزةأعلى منها في 

اتقنوا  اا(عام 14-7في الفئة العمرية )ألطفال % من ا45.8
دون وجود ، 2019/2020خلل العام  مهارات الحساب األساسية

طفال الضفة بينما أتقن أاألطفال الذكور واإلناث.  فارق بين 
قطاع غزة ة أعلى عنه في بنسب الحساب األساسيةالغربية مهارات 

% في قطاع 36.6% للضفة الغربية و53.7حيث كانت النسبة 
 غزة.

 

 النفسي أو /لعقاب البدني ول تعرضواغالبية األطفال 
أطفال  9سنة هناك  14-1أطفال في العمر  10من بين 

في العام  للعنف البدني و/ أو النفسي اتعرضو ( 90.1%)
)يشمل األب واألم ال األطف رعايةمقدمي من  2019/2020

، والمسؤولين عن رعاية الطفل في حال كان بعيد عن األب واألم(
للطفلت االناث % 87.9لألطفال الذكور و %92.3حيث كانت 

% مقارنة 92.3كانت النسبة األعلى في قطاع غزة حيث بلغت و 
 .% في الضفة الغربية88.3مع 

 

 2021خالل العام  شهيداا  الا طف 78
لى سجلت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في إ استناداا 

 17، بواقع 2021خلل عام  يداا شه طفلا  78فلسطين، ارتقى 
 ،طفلا شهيداا في قطاع غزة 61طفل شهيداا في الضفة الغربية و

طفلا في  17( سنوات و8-0طفلا في الفئة العمرية ) 26 منهم:
 15-13لعمرية )طفلا في الفئة ا 20( و12-9الفئة العمرية )

 سنة(.  17-16طفلا في الفئة العمرية ) 15سنة(، و
 

 في سجون االحتالل اإلسرائيلي  اا أسير طفالا  160
حتى نهاية شهر شباط  نادي األسير الفلسطينيأشارت بيانات 

في سجون  افلسطينياسيرا ومعتقلا  4,400هناك إلى أن ، 2022
قواعد ظروفا تخالف  ، الذين يعيشون طفلا  160منهم ، االحتلل

طفولتهم وفي حالة حرمان من  القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل
 .بما فيه مواصلة دراستهم
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