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جتمع الكثير من النظريات على أن العنف ضد األطفال هو كل تصرف يؤدي إلى إحلاق األذى باألطفال، 
وقد يكون األذى جسمياً أو نفسياً، فالسخرية واالستهزاء من الطفل، وفرض اآلراء بالقوة، وإسماع 
الكلمات البذيئة، جميعها أشكال مختلفة للظاهرة نفسها.  وقد يكون للعنف تداعيات خطيرة 
بالنسبة لتنمية األطفال.  وقد يؤدي في أسوأ احلاالت إلى الوفاة أو اإلصابة.  غير انه قد يؤثر أيضا على 

صحة األطفال، وقدرتهم على التعلم أو حتى استعدادهم للذهاب إلى املدرسة على اإلطالق.
  

نصف األمهات في األراضي الفلسطينية أفدن بأن أطفالهن قد تعرضوا للشتم أو اإلهانة أو 
الضرب أو جميع هذه األشكال من العنف معاً في عام 2005

 نسبة األمهات اللواتي تعرض أحد أطفالهن )5 - 17 سنة( ألحد أشكال العنف وفق رأي 
األم حسب املنطقة ونوع التجمع وعمر الطفل خالل العام 2005

عمر الطفل                  
املنطقة ونوع التجمع

اجملموع 17 - 15  14 - 10 9 - 5

املنطقة

51.4 38.2 51.6 57.1 األراضي الفلسطينية

53.3 41.9 53.7 58.0 الضفة الغربية

48.5 32.2 48.3 55.7 قطاع غزة

نوع التجمع

50.1 38.1 49.1 56.6 حضر

56.4 43.1 59.2 60.2 ريف

47.3 27.8 47.5 53.6 مخيم

أو  اإلهانة  أو  بأن أطفالهن قد تعرضوا للشتم  أفدن  الفلسطينية  األراضي  األمهات في  نصف 
الضرب أو جميع هذه األشكال من العنف معاً.  وتختلف هذه النسب بني الضفة الغربية  وقطاع 
غزة، حيث ينتشر العنف ضد األطفال في الضفة الغربية )53.3 %( بشكل أكثر مما هو منتشر في 
قطاع غزة )48.3 %(، وبني سكان الريف )56.4 %( بشكل أكثر من سكان احلضر )50.1 %( واخمليمات 

)47.3 %(، من هنا يجب اإلسراع بسن قوانني حماية لألطفال املعنفني أسرياً.

93.3 % من األطفال الذين تعرضوا للعنف تعرضوا له من قبل أحد أفراد األسرة وفي داخل املنزل
  

نسبة األمهات اللواتي تعرض أحد أطفالهن )5 - 17سنة( ألحد أشكال العنف وفق رأي األم 
حسب الشخص الذي مارس االعتداء على الطفل وجنس الطفل خالل العام 2005





أما بالنسبة للجهات التي تقوم بهذا العنف ضد األطفال، ومكان االعتداء، فقد أشارت البيانات إلى أن )93.3 %( من األمهات 
أفدن بأن أطفالهن الذين تعرضوا للعنف تعرضوا له من قبل أحد أفراد األسرة وفي داخل املنزل، يلي ذلك الشارع من قبل 
األوالد والبنات بواقع )45.1 % للذكور و32.7 % لإلناث( ثم في املدرسة من قبل املعلمني بواقع )37.1 % للذكور و 31.6 % لإلناث(، 
ومن األصدقاء بواقع )35.7 % للذكور و 28.6 % لإلناث(، ومن األقارب بواقع )27.0 % للذكور و 22.0 % لإلناث(، و من قبل قوات 
1.3 % لإلناث(.  وتتشابه هذه األمناط في توزيع مكان االعتداء واجلهة التي قامت به ما بني  و  االحتالل بواقع)3.4 % للذكور 
الذكور واإلناث مع مستوى أقل لإلناث في جميع األماكن ما عدا املنزل، مما يستدعي العمل على نشر برامج توعوية ضمن 
اإلعالم الرسمي املسموع واملقروء واملرئي بكل ما يتعلق بالعنف ضد األطفال، ويكون موجهاً لكل فئات اجملتمع مع التركيز 

على األهل واألطفال. 

9.9 % من األمهات في األراضي الفلسطينية يؤيدن عمل أطفالهن قبل سن الثامنة عشر

التوزيع النسبي لألمهات اللواتي يؤيدن تعرض الطفل للعنف وعالقته بعمل األطفال خالل العام 2005

غير مؤيدة لعمل األطفالتأييد العمل لألطفالتعرض للعنف

66.449.8نعم

33.650.2ال

100100اجملموع

تعتبر عمالة األطفال أحد االنتهاكات املوجهة ضدهم، وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل الدولية في املادة 32 على ضرورة حماية 
األطفال من االستغالل االقتصادي.  كما أن القانون الفلسطيني يسمح بالعمل ضمن حدود معينة.  أشارت البيانات إلى أن 
واحدة من كل 10 أمهات تؤيد عمل أطفالها قبل سن الثامنة عشرة.  وملعرفة العالقة ما بني تعرض األطفال للعنف وتأييد 
اللواتي تعرض أطفالهن للعنف يؤيدن عمل األطفال،  أن ثلثي األمهات  إلى  النتائج  األمهات لعمل أطفالهن، فقد أشارت 
بينما جند أن نصف األمهات اللواتي تعرض أطفالهن للعنف ال يؤيدن عمل أطفالهن، مما يستدعي العمل على سن قوانني 

حترم استغالل األطفال في العمل

ضرب أطفال آخرين من أكثر السلوكيات السلبية انتشاراً بني األطفال في األراضي الفلسطينية

 السلوكيات السلبية التي تصرفها األطفال وفق رأي األم حسب اجلنس

اجلنس                                   
السلوكيات السلبية التي يتصرفها األطفال

كال اجلنسني أنثى ذكر

11.6 8.8 14.4 التغيب عن املدرسة دون مبرر أو دون أن يسمح له أحد

7.5 4.3 10.7 االختفاء أو الغياب عن البيت لساعات طويلة

3.1 2.1 4.1 النوم خارج البيت دون أن يبلغ والديه أو دون أن يحصل على موافقة والديه

21.6 17.0 26.2 عدم إطاعة املعلمني

40.3 36.0 44.4 ضرب أوالد آخرين )غرباء، أوالد في مدرسته، أصحابه، اخوته(

9.5 9.7 9.3 ضرب أحد الوالدين

4.7 - - ضرب أحد املعلمني

26.8 22.7 30.7 الكذب، الغش

11.6 8.8 14.4 تدمير أو إفساد ممتلكات معينة تخص املدرسة أو احلي

7.5 4.3 10.7 إبداء عالمات االنغالق نتيجة احلزن والكابة على نفسه) مثل القلق واخلوف(
 

يحتل ضرب األطفال لبعضهم البعض املرتبة األولى من بني السلوكيات السلبية التي ميارسها األطفال )40.3 %(، يلي ذلك 
الكذب والغش )26.8 %(، وعدم إطاعة املعلمني )21.6 %(، ثم التغيب عن املدرسة وإفساد ممتلكات تخص املدرســة أو احلي 
)11.6 % لكليهما(، وتنطبق هذه األمناط من السلوكيات على األطفال الذكور واإلناث، ولكن بنسب أقل لإلناث.  مما يستدعي 

تفعيل دور الرقابة من قبل األهل واملدرسة على تصرفات األطفال.
 



87.7 %  من األطفال في األراضي الفلسطينية يقضون أوقات فراغهم في البيت بدرجة كبيرة

  مكان قضاء وقت فراغ األطفال )5 - 17سنة( وفق رأي أالم واجلنس

إلى  البيانات  أشارت  بيوتهم، حيث  في  فراغهم  أوقات  يقضون  الفلسطينية  األراضي  في  األطفال  من  العظمى  الغالبية 
البيت بدرجة كبيرة، فيما يقضي حوالي ثلث  أوقات فراغهم في  بأن أطفالهن يقضون  أفدن  10 نساء  9 نساء من كل  أن 
األطفال الذكور أوقات فراغهم في احلــارة، وأظـهـرت النتــائج أن عدد قليالً من األطفال يقضون أوقات فراغهم في النوادي 
واجلمعـيـات، 6.4 % للذكور و 1.9 % لإلناث.  ومن الواضح أن أطفال فلسطني ليس لهم أماكن خصوصية مؤهلة لتنمية 

مواهبهم واهتماماتهم ميكن أن يقضوا فيها أوقات فراغهم. 

   أكثر من 4,000 طفل قاصر أعمارهم أقل من 18 عـامـاً مت اعتقالهم من قبل اجليش اإلســـرائيلي خالل انتفــاضة األقــصى
و ما زال 344 منهم داخل السجون

تشير بيانات وزارة األسرى واحملررين أن  عدد األطفال املعتقلني منذ بداية انتفاضة األقصى ولغاية 28 / 2 / 2007 وصل إلى أكثر 
من 4,000 طفال فلسطينيا أعمارهم أقل من 18 عاما في السجون اإلسرائيلية، ال زال منهم 344 طفال فلسطينيا داخل 
السجون اإلسرائيلية، مبا يشكل 3.1 % من إجمالي عدد األسرى.  وتفيد املعلومات الواردة من داخل السجون ومراكز االعتقال 
والتحقيق اإلسرائيلية أن ظروف االعتقال والسجن، آخذة في التدهور ال يتوفر فيها احلد األدنى من املعايير التي نصت عليها 
اتفاقية حقوق الطفل مما يهدد حياة األطفال وسالمتهم.  من هنا يجب على منظمات اجملتمع املدني وحقوق اإلنسان العمل 

على رفع قضايا في احملاكم الدولية فيما يتعلق بهذه االنتهاكات حلقوق األطفال.

إميانا بضرورة احلوار بني املستخدمني واملنتجني للبيانات، وتطبيقا لسياسة عامة في اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن 
قسم إحصاءات املرأة والرجل يرحب بتلقي جميع مالحظات اجلمهور الكرمي حول منشوراته.

ملزيد من املعلومات، يرجى التوجه إلى: 
دائرة النشر والتوثيق/قسم خدمات اجلمهور

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب.1647، رام اهلل، فلسطني

هاتف: 6340 240 )970-972(                                        فاكس:  6343 240 )970-972(

diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكتروني  http:\\www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكترونية                                    



 

87.7% of the children in the Palestinian Territory spend most of their free time at home

Place of spending free time for children )aged 5-17( by sex and according to mother’s opinion

 

The majority of the children of the Palestinian Territory spent their free time at home. According to data, 9 out of 
10 women stated that their children had spent their free time mostly at home. One third of male children spent 
their time at the neighborhood. Findings showed that a small number of children )6.4% males and 1.9% females( 
spent their free time at youth centers and associations. Clearly, the children of Palestine do not have special 
qualified places for developing their talents and interests where they could spend their time at. 

More than 4,000 children under 18 were arrested by the Israeli army during the al Aqsa Intifada; 344 
children are still in prison

According to the data of the Ministry of ex-Detainees, the number of Palestinian children who were detained and 
released since the start of the al-Aqsa Intifada until February 28, 2007 reached 4,000; however, 344 Palestinian 
children are still imprisoned by Israel. This figure constitutes 3.1% of the total number of detainees. According to 
information from Israeli prisons, detention, and interrogation centers, the conditions of imprisonment are grave; 
they lack the minimum standards stipulated by the Convention on the Rights of the Child, which threatens the 
lives and safety of the Palestinian imprisoned children. Hence, the civil society and human rights organizations 
must act and file lawsuits at international courts against such violations of the rights of the chilled.

Believing in the necessity of dialogue between data users and producers and implementing the general policy 
of the Palestinian Central Bureau of Statistics, the Man and Woman Statistics Section welcomes the remarks 
from the public on its publications.

For more information please write or call
Dissemination and Documentation Department\Devision of User Services
Palestinian Central Bureau of Statistics
P.O. Box 1647
Ramallah, 
Palestine

Telephone: )972-970( 240 6340 Fax: )972-970( 240 6343

e-mail: diwan@pcbs.gov.ps Website: http:\\www.pcbs.gov.ps



The perpetrators of violence against children and the place of such perpetration, according to data, show 
that 93.3% of mothers stated that their children had been subjected to violence on the hands of a household 
member at home followed by boys and girls in the street at 45.1% for males and 32.7% for females. This is 
followed by teachers at school at 37.1% for males and 22.0% for females; by occupation forces at 3.4% for 
males and 1.3% for females. These patterns are similar with respect to distribution of place of perpetration 
of violence against the child and the perpetrators for male and female children with lower rates for females 
at all places except for home. This requires implementing awareness programs in the official media about 
violence against children; the programs must be directed at all sectors of the society with special focus on 
parents and children. 

9.9% of mothers in the Palestinian Territory agree to child labor )before children turn 18(

Percentage distribution of mothers who support violence against the child and its relation to child labor in 
2005 

Subjected to violence Supports child labor Against child labor

Yes 66.4 49.8

No 33.6 50.2

Total 100 100

Child labor is a violation of the child’s rights. Article 32 of the Convention on the Rights of the Child asserts 
that it is necessary to protect children from economic abuse. The Palestinian Labor Law allows child labor 
within specific limitations. According to data, 1 out of 10 mothers support child labor. Results show that 
two-thirds of mothers whose children were subjected to violence support child labor; on the other hand, 
half of the mothers whose children were subjected to violence do not support child labor; this shows the 
relationship between subjecting children to violence and mothers’ support of child labor, which requires 
enacting laws prohibiting child abuse at work.  

Children’s beating each other is on top of the list of negative behaviors carried out by children

Negative attitudes of the child, by sex, according to mothers

Negative attitudes of the child
Sex

Male Female Both sexes

Non-justified or allowed absenteeism from school 14.4 8.8 11.6
Disappearing or absenteeism from home for long hours 10.7 4.3 7.5
Staying out without telling parents or getting parents’ consent 4.1 2.1 3.1
Disobeying teachers 26.2 17.0 21.6
Beating other children )strangers, children at school, friends, brothers( 44.4 36.0 40.3
Beating one of the parents 9.3 9.7 9.5
Beating one of the teachers - - 4.7
Lying, cheating 30.7 22.7 26.8
Destroying or ruining specific property at school or at neighborhood 14.4 8.8 11.6
Showing signs of introversion due to sadness and depression
)such as worrying and fear( 

10.7 4.3 7.5

Children’s beating each other is on top of the list of negative behaviors carried out by children; it stands 
at 40.3%. It is followed by lying and cheating at 26.8%; disobeying teachers at 21.6%; and absenteeism from 
school and destroying neighborhood or school property at 11.6% each. These patterns of behavior apply 
to male and female children; however, female children have lower rates. This requires activating the role of 
monitoring children’s behavior by parents and school. 





Many theories are unanimous that violence against children is every behavior that 
leads to harming children. Such harm could be physical or psychological. Mocking 
children, imposing opinion by force, and badmouthing, are different forms of the same 
phenomenon. Violence may have serious consequences on the child’s growth. It might 
lead to death or injury; it affects the child’s health and capacity to learn or even their 
readiness to go to school. 

Half of the mothers in the Palestinian Territory reported that their children were 
subject to badmouthing, insulting, beating, or all of these types of child abuse 

together  in 2005

 Percentage of mothers whose children )aged 5-17( were subjected to a type of
 violence according to mothers by region, type of locality, and child’s age in 2005

Region and type of locality
Child’s age

5-9 10-14 15-17 Total

Region

Palestinian Territory 57.1 51.6 38.2 51.4
West Bank 58.0 53.7 41.9 53.3
Gaza Strip 55.7 48.3 32.2 48.5
Type of locality
Urban 56.6 49.1 38.1 50.1
Rural 60.2 59.2 43.1 56.4
Refugee camp 53.6 47.5 27.8 47.3

Half of mothers in the Palestinian Territory stated that their children were subjected 
to badmouthing, insulting, beating, or all of these types of violence. However, the 
rates vary between the West Bank and Gaza Strip. Violence against children is more 
widespread in the West Bank than Gaza Strip at 53.3% and 48.3% respectively. It is 
also more widespread at rural areas than urban areas and refugee camps at 56.4%, 
50.1%, and 47.3% respectively. This requires immediate enactment of laws to protect 
the children who are subjected to violence within the household.

The violence that 93.3% of the children were subjected to came from a family 
member at home

 Percentage of mothers whose children )aged 5-17( were subjected to a type of
 violence according to mothers by perpetrator of violent act against the child and the

 child’s sex in 2005





“States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social 

and educational measures to protect the child from all forms of physical or 

mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment 

or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent)s(, legal 

guardian)s( or any other person who has the care of the child. 

)Article 19 of the Convention on the Rights of the Child(

May,2007

Palestinian National Authority
Palestinian Central Bureau of Statistics

Children and Domistic Violence
)From the data of the Domestic Violence Survey 2005/2006(


