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 تمهيد:

خييي والة ييتالور اييي الوريي االعايي أجالور ييطررالمفهييتاالع اييي ال م ييي الور  عهيي ال هي ييط الفيياالونة يي الون

ف  جالور  عه الهياال ياالور ي وارالور ياال  ف  يطالورباي ع ال  ي الةف عه الونت ط البطربا الخصيصط اال

بكطفي ال-ةهياالالف  الور يط ع, الةت يأال ياالم يبجالور ي وارالور ياالت   يقالمهيراليايياالةي عيط الون  يط 

 اليا يطالفياالور ييطوالورك عهي الوري االع  بي المهيرالييفالتهلكي الفياالت هلال لىالسيل الورحي يالال-طر طمشك

ال.ت طال اال يه الة كط  الون  ط الر  بطالب الورىال  زر الت طةاال  زر الور ييو كهطالم  طال الور يطو

ف االت يأالف عهي التحي يالفياالفي ة هطالالاف  عه الونت ط البطربا ال   البه ويلالتط عخي ال أعأو

ال.تخأ الصي و ال    أث الة   أدووطالة طالعهيز طالفاال ص  طالور طراالم  ال هفالور ط ع,ا

ف عه الونت ط البطربا الكبط االور  وارالور االر يطالم كيط الةمسيبطيالةصيي ال االور أع البطر ك الم الة

ةهي وال يطالع يط أالفياالتهييزهيطالالاك  عهي ال  ي  الع رالب يوف هطالتكيعاالونطط الوركط لالةوريوضجالر ط

بطر أعيأال ياالور ايططالالهيططا إر اب ضالور  وارال ثلالف عه الت  ع الوره طف عاال لىالور غرال اال اال

ريي رقالفييط الهيي جالور  عهيي الت  ييطاالر  أعييأال طهي  ييطال يياالور طيييي الور ً عيي الت أعييأو الد ياييط الالاورهايي  ك 

ي ىالع   ىالورب ثالفاالور ابياط الور هلي الر طالةه وال طالسي رالت طةري الفياال ي االهي جالالاة طفيط الرل  طر 

الورأ وس .

ع  ياالال اوريالبطن صيط الورهيأ  ال طإ المداالةصفالعهكاالوساطط ال لىالهي جالور  عهي الهييالتايبي ة

غرال ياالري   جالور  عه النالت  فالف سالةنالري الرلح ي الإنالم  يطال ليىالوفالاييطوال االعصاأ الب 

فه ًيرالالاونكثي الوسي  أوفط ال ياالبيياالف طت يطالذرقالفاأالتيغلتالةوس  يشتالفياالف يلالونطميطلالورم ي 

سي الللالور   ياالكطر بيدعي الةونالامشكطلالةوسيطري الهي جالور  عهي التهيط  الفياال يوف ي الونطميطل

الور خ و.م هطلالةور هلالورا  االة

االةهي وال يطالفطر هلالورا  االمةالم هطلالور خ والهيالميأالوشكطلاله جالور  عه الوريو   ال لىالونطمطل

شييط مال يياالورايييو مالورمل يياي ي العكييطدالنالعخليييال يياالونطمييطلالالكييلفعايي أجالوريو ييتالورمل يياي ااال

 يطلالورهأالونطمطلالور ط لياالبطر أعأال االةه والور طلالنالعا ص ال لىالوراي ومالبلالع يوفالاور ط ليا

بطر يطراالفي  الهي والوريضيتالورهيزد فالرلاميلالورمل ياي االالاور  ط ع الةورهصط تالةوري شالورص ط ي 

هلز ي الةورهلصيا البي ال  ي الور يطوالورة صط  الوره هثلالب يا الفاال    اتال اطاالور هلالةههي ال

الطف ج.  ي  المظ

ت أدال طررالوراميري الوريي داالةور ياالظ ي  الالورخاي والور اة لىالور غرال االةفيداله جالورًطه وال

ةفيياالظييلالور  طسييفالةور اييطب البييياالهيي جالال ييتالظ ييي الف عهيي الونت ييط البطربايي البمشييكطر طالوره  ي يي 

الاياياالوراملال ل م ياالر طالاة ل ال طد وال االورهأوف ياال الاونالم  طال  هل الورًطه والةتلقالور  عه 

ر رقالسييكي الهي والالاةض ة االم  الهط الورب ثالةد وس اله والورهيضيم االشم الال طالع  لالةه و

الالالفااله جالورأ وس .النهرور زءالهيالور زءالو
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 شكالية الدراسة:إ

ال عهيي ور الهيي جالم الونالبطربايي الونت ييط الف عهيي الرهكطف يي الدةرييي الوتمط يييط الةفيييدال يياالوريي غرال لييى

ال.الورصي الوخ لمتالةريال   ا وال طزورت

الال يايافالفياال اي وهورالونس الللالكطلوشالمكب الميأالور هطر الفاالونطمطلالوس الللالظطه والةت  ب 

الرييي ورأةالرلتمط يييط الةفاييطالبطربايي الونت ييط الف عهيي الصييي الميييأالبط  بط هييطالتكييم ييطالعهكيياالف ييل

الوره لا؟الةوراط ي 

ال

الالدراسة:أهمية ال

بطر يييأوالةور أوثييي الال-نت يييط البطرباييي  هطرييي الونطميييطلالكمييييأالوشيييكطلالوال-رأ وسييي ع  يييرال يضييييمالو

 المههي ي الور طب يي ال يياال  طصي ت الرلي ييتالور يطراالة يياالكي ييةب طف يي الرلأ وسي الب ييب الالاةوريو  يي 

ورمل يياي االبطرأ فيي الونةرييىالييييثالب  يي الال لييىالورصيي يأاليييأمال  ييرالفيياالور ييطي الورمل يياي ي 

%ال ياالوفهيطراال6.5مرفالطملالال65ويصطايط الف طزالونيصطءالوره كزاالورمل اي االو  الييوراال

ءالبيمف الوةالبيأة المفي ال يط الس  الهيرالمطميطلال يط لياالسييوال14-5 أدالونطمطلالفاالورم  الور ه ع الال
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يييييثال  يييب الونطميييطلالورييي كي الالافييياال ايييطمالغيييزوال3.1%الفييياالورحيييم الورال بيييي الة8.0الا2010

ال.1%4.2%ال اط   البطنطمطلالون طمال7.7وره خ طياالفاالور هلالهاالون لى

رهيضييمالوور  عه ال  يلالهي والالت  ب هاال طيي الفةبطرأ ف الورثط ي الف يال  رال لىالورص يأالورأةراال

ال  ي  ِّر الدالة اال طيي الوخ ىالفاأالش أالور طررالمفهتالفاالونة  الونخيي والغيزةف عه ال طب والرل أة

الر  جالور  عه .

االت  بي الييثالو  العاكلالو   طكالر ايياالةي عيط الورباي الور يال;بطنضطف الورىالو  الع  رالبطرخاي وال

ال.سهىالور اياالور االس تالوربا ع الرل مطظال لي طال لىال  التط ع,الوربا ع م اال

طدال الر المب مر رقالع  رالورب ثالالاةو  ي الةتابياي المكث ال   طال ً ع الكهطالم الورهيضيمالذةالإشكطري 

ال  طالتابياي ال.مسه  طالورالطرب ال

ور يأخلالال الي ال االه والون  البطر يطراال الورها مالورمل اي ا ة لىالور غرال االكلاله جالونههي الف

الال.شب ال   أ الب  والورخصيصوراط ي االورمل اي اال

ال

 أسئلة الدراسة:

ال البطربا الة طالهاالميكط  طالورهيضي ي ؟ طالت  عفالف عه الونت ط -

الكيفالتهتال  طر  الف عه الونت ط البطربا البطراط ي االوره لاالورمل اي االةورأةرا؟ال-

ةراال ييطالهيياال هطريي الونطمييطلالة ييطالهيياالور اييياالور يياال ييقال لي ييطالوراييط ي البايياي الوره ليياالةورييأال-

الرلامل؟

طريي ال ييطال ل   ييطالب ه ييطالهيياالم هييطلالور ييخ والور يياالت  بيي الشييكلال يياالمشييكطلالونت ييط البطربايي الةال-

الونطمطل؟

ال

 دراسة:هدف ال

ي االرم يرالورايط وورىالونيطط الوراط ي ي الوركط ل الب  عه الونت ط البطربا  الواالت أفاله جالورأ وس الال-

ال.وركطفاالر طال االخللال   ف ال طهي  طالةوسبطب طالةو كط  طالةوشكطر ط

                                                             
(,أطفال فلسطين قضايا واحصاءات التقرير السنوي 15الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني, سلسة إحصاءات الطفل رقم ) 1

2012 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1862.pdf.   

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1862.pdf
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ور يو يي ال ييثالفيياالوهييرال ييتالوربالثييرالونرهييط البكييلالورايييو ياالةوره طهييأو الورأةرييي الور يياال طهحيي  طال-

بطرهاطبيلالورب يثالفياالور اال ط الب طالوره  هتالورأةراالبطر  طة الفيهطالبياالورأةلالرهكطف   ط الالونف واي 

ال.ب  والورهيضيمورايو ياالوره لي الورمل اي ي الالدة 

ال. االوره ًي الوراط ي افاالفل اياال هطر الونطمطلالاللب ثالفاالظطه ورالبطنضطف ال-

كه طةري النسياططالالف عهي الونت يط البطرباي  يخ والكمييأالمشيكطلالم هيطلالورثرالور بطالبي  طالةبيياالال-

ظييطه وال هطريي الونطمييطلالفيياالفل يياياالفيياالظييلالفهيييتالورًيي ةفالالف عهيي الونت ييط البطربايي ال لييىال

الورهخ لم الورخطص البطريضتالورمل اي االباكلال ط الةبيضتالوراملالورمل اي االباكلالخطص.ال

ال

  دراسة:نطاق ال

م ي البالبايكلال يط الثيرالور خصيقالنت يط البطرباي ود وس الف عه الالعا ص ال اطااله جالورأ وس ال لى

الط العحييمنالةهيياالف يي الونطمييطلالةذرييقالسيييكي الم  ي يي ال يياالورم ييط الوره يي  أف الفيياالونت ييط البطربايي ال

سليبط ال االمسطري الونت ط الب رالةههطالمسليبطالور بيدعي الةور هيلالورا ي االمم هيطلالم لىالال ا ص و ال

ال.ور خ و(

غيي ال  يأدالبم ي والم طال اط ي الورز يط االف ييالالاي ورحم الورال بسيكي الور اطاالورهكط االرلب ثالكهطالال

الاز ط ي ال  ي  ال ً و الرابي  ال يضيمالورأ وسي الوري االع هييزالبم ي ال يأعرالة  ي  أمالبي و الوري يت

ف يال  تبطالو تبططالةثيفالب ط ع,الوربا ع ال   ال ص الور فلالوربأوااالة  ي ه البطسي ه و الور ي سال

ركياالعهكياالوراييلالبيم الورأ وسي الس ايهلالبطر ا عي الور ي ياالونخيي وال ياالوراي  الوريوييأالالاوربا ا

 الفااله جالور  يو الونخيي والو  اي  الهي جالور  عهي البايكلال  ي م لالةبايكلالمب ب الةور ا عاال

الال    أم.

ةوره طهيييأو الف يييي رالد وسييي الورب يييثالبطنسييي  طدالرلايييط ي الوريييأةراالالاةبطر  يييب الر اط ييي الورايييط ي ا

 يتالالرالوراط ي الورأةراالفاالهي والورهيضييمماالسي رالت كيالاري الوره ًه الرلهيضيمةونتمط يط الورأة

ال.الييثيط الورأ وس ههطلالور ا االرله ًي  الوراط ي ي الوره لي الورمل اي  الخللالورب ثالفاالإ أ ال

ال

  ا:وأدواته دراسةمنهجية ال

مط ييط الةونتالس   هأالورأ وس البطنسط ال لىالوره  جالور  ليلياااليييثالسيي رالور اي االرله طهيأو ال

ب يأالالاظطه وال هطر الونطمطلالفياالفل ياياثرالد وس الالاف عه الونت ط البطربا الور االت ًرالةت  طةل

رييي رالب ييأهطالالاهيي جالورًييطه وهيي جالور صيييصالوراط ي ييي ال لييىالميييأومالةظيي ةفالذرييقالسييي رالإسيياططال

ثيط التابييفالهي جالآورخ ةاالباط أوال ط  التلاراله جالور طر الثرالتابيا طال لي يطالرل يصيلالوريىال  يطاجالة
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وره ي ابلالالة ليىالاظطه وال هطر الونطمطلالفاالفل اياال االور طيي الوراط ي ي صيصال لىالةو تالور 

الوراط ي االر ط.

ةفايط الف عه الونت ط البطربا الباكل طالوره هثلالبطر هيلالورا ي االة هطري الونطميطلال اط   الكهطالسي رال

ال.خ لفوإلوراب الةخ واالمةف اليكط الوراط ي الورأةراالإلأل

ف ي رالوس خأو المدةو الورب ثالورهك باال االخللال  وف  الورهصطد الالةفيهطالع  لفالبمدةو الورب ث 

ماالورب ييثالفياالوره وفييتالوره هثلي الفيياالور صييصالوراط ي ييي الاالةوره وفيتالذو الورصييل البطرهيضييم

ةورهصييطد الوره هثليي البطرك يي الةوره اييي و الةورييأة عط الور يياالالاةونتمط يييط الةوره طهييأو الورأةرييي 

ال.ورهاطبل ال تالذةاالونخ صطصالب  والورام البطنضطف النس خأو الات طةرتاله والورهيضيم

ال

ال:الدراسات السابقة

ة ليىالوري غرال ياالت يطةلالالاونت يط البطرباي  يضييمالالور أعيأال ياالورأ وسيط الور ياالت طةريته طرقال

كيط الالل يط ال ياالور طييي الوراط ي يي الونالم ي ش يط السليهط الةسالر  جالور  عه الةش ي طغل الورأ وسط الم

تخي قالب يطالهي جالورأ وسي الةنسييهطال ايقالةوضيجالفياالقال صيي الةوضيجالفياالور زايي الور ياالريه ط

دهيط الفأ وسي الالاوندبيط الور االت طةريتالف عهي الونت يط البطرباي الفياالفل ياياال ليىالكطفي الوشيكطر ط

ال يياف عهيي الونت ييط البطربايي "الالوكي  ال هيي  الةالةوف  هيي جالال"ال لييىالوريي غرال يياالت طةر ييطالشيي االكييطف 

وايي الفياالف عهي الونت يط الفاالشي ي الرليكيط الورهيضيي ي الةونف الورهؤرفالتيففور  عه الة تال

ال.بطربا الونالو  الررالع  هفالفاال  مر ال هطر الونطمطلالةو هطالوك مىالبله  الب يا ال االورهيضيمال

فييي وارالونت يييط البطنشيييخطصالةون حيييطءالورباييي ع ال"الالورايييطد الوراييييخلاةكييي رقالد وسييي ال بيييأال

ور مصييلالاياءال ياالبالت يطةل يتالم ي الال"ة ايبطت طالفاالورا ع  الةورايو ياالور  بي الةوراط ي الورأةرا

حيط الريرالعايأ ال يطالونالو  الوعالفااله جالور  عه الونطمطلالكيويأوال االورم ط الوره   أف م  البهطالع  لفالب

ال.كي  طالت خصقال كط يطالبطرحم الورال بي الالاله جالورأ وس عميأال

تالفايأال يأ ال"فل ياياال-د وسي ال اط  ي ال ف عه الونت ط البطربا "الالونءال ب ا طالبطر  ب الرأ وس الم

  يطالكط يتالد وسي المنالإبهطالع  ليفالب ي جالور  عهي الفياالفل ياياالالمصيليط الةةوفيط الفي طالش يط التالوربطيث 

ب  طةر يييطالييثييييط الهييي جالور  عهييي الفييياالوريو يييتالال–ههي  يييطالمب ييييا الة صيييي والة ليييىالورييي غرال ييياال

الورمل اي االإنالم  طالررالت يستالبطرا االبهطالفي الوركمطع .

ال

ال

ال
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ال

ال

ال

ال

 لدراسة:خطة ا

ةرالطعط الذرقالتيرالتا ييرالخاي الالامالفااله جالورأ وس سي رالو  هطدال ًط الورهبطيثالةورهاطر الةورم ة

الكلال ب ثال  م مال اال البياالةكلال ال الر الف  يا.الاورأ وس الورىال ب ثياال اي ييا

ال اأ  

الال طهي الف عه الونت ط البطربا الةكيمي الت ًيه طال ط ي يط الالورهب ثالونةل:

الاليضي ي ور   عفالوركط لالر  عه الونت ط البطربا  الةبيط الميكط  طالورهالورهال الونةل:ال

الت  عفالونت ط البطربا الرال  الةوصاليط الة ط ي ط  الةتاي هطالور ط عخاالورم مالونةل:الال

الالمسبطيالةم كط الةصي الف عه الونت ط البطربا الورم مالورثط ا:الال

ال  طر  الوراط ي البااي الوره لامورمل اي ا(الةورأةراالر  عه الونت ط البطربا ورهال الورثط اال:ال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبطربا الفاالضيءالوراط ي الورمل اي االورم مالونةل:الف عه الونت ط الالال

الف عه الونت ط البطربا الفاالوراط ي الورأةراورم مالورثط اال:الال

ال

ال هطر الونطمطلالفاالفل اياالةم هطلالور خ والكميأالمشكطلالونت ط البطربا ورهب ثالورثط اال:ال

ال هطر الونطمطلالةياياالوراملورهال الونةل:الال

فالوراملالكهطالة دالفاالوراط ي الورمل اي االةورايو ياالورأةري ال الةمب زالت  عالورم مالونةل:الال

الور اياالون  صطدع الر  الةت  عفال هطر الونطمطلالالالالالالالالال

 أىالو   طكال هطر الونطمطلالر اياالوراملالفاالظلالورايو ياالور طظه الر طالةونطط الورم مالورثط ا:ال

الوراط ي االور طظرالر هطر الونطمطلال

ر خ والكميأالمشكطلالونت ط البطربا الة ل   طالب هطر الونطمطلالفاالم هطلالوالورهال الورثط ا:ال

الالفل اياال
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ال اط   الب   عفال هطر الونطمطلالور   عفالورهمصلالأل هطلالور خ والورم مالونةل:الال

مشكطلالف عه الونت ط الإساططالور طر الورأ وسي الرلب ثال لىالم هطلالور خ والكميأالورم مالورثط ا:الال

البطربا 

ال

 الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ادر والمراجعالمص

 

ورب ةتيكيييلالونخ يييط االنتمط ييي الياييياالورامييلالباييم الوشيي  وكالوألطمييطلالفيياالوره طز يييط الال-1

ال.وره ل  

ورب ةتيكييلالونخ يييط االنتمط ييي الياييياالورامييلالباييم البيييتالوألطمييطلالةوسيي الللالوألطمييطلالفيياالال-2

ال.وربالطءالةفاالورهيودالونبطيي 

طف  الور  عه الوره ًه ال ب الوريط يي البيطري  ي الورب ةتيكيلالرل هلالنتمط ي الون رالوره  أوالرهكال-3

الالال.2000
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ال.1930 ال29وتمط ي ال  ًه الور هلالورأةري ال  رالال-4

الب تيكيلالون رالوره  أوالره تالونت ط البطربا .ال-5

ال.1956ونتمط ي الييلالور بيدع  الال-6

ال.82وتمط ي الياياالورامير الةونتمط ي الييلال  تالوسيمالوشكطلال هطر الوراطص عاال  رالال-7

 .ته الون رالوره  أوالورثطرثال ا الره تالور  عه الةور أور الور  طاي  ؤال-8

ال.2012. هط :الدو الةوالالرل ا الةور يزعتاوره طف والبطنشخطصسلهط االزه وءالثط  .ال-9

ورايطه و:الوره ًهي الور  بيي الرل  هيي ال.ف وارالونت يط البطرباي الور زوا.وك  ال بأالاالورها أو االال-10

ال.2013وندو ع الفاالوراطه وا

الورصطد ال اال ي تالتاط ع الور  هي الون  ط ي الور  بي .ال2009ع الور  هي الر ط التا ال-11

.وراييطه و:الدو الور  حيي الونت ييط البطربايي الةبخطصيي الونطمييطلالورب ييي ااالم ييي وال  هييأالبكيي .ال-12

ال.2011اور  بي 

.بي ة :ال  اي و الور لبيااليهطع الياياالوراملالفاالظلالونتمط يط الورأةري   زةااالةفطء.الال-13

ال.2010ور اي ي  

ال.غزو:الوره ط ي الور  يال االمفلالياياالون  ط .ياياالون  ط ور ط يااال لاالسطرر.الال-14

الال

ال

 الفهرس

 


