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وتقدير شكر  
 

بقيادة فريق فني من الجهـاز المركـزي لإلحصـاء      2012قضايا وإحصاءات،  -لقد تم إعداد تقرير  أطفال فلسطين

ل يومتلا ةعومجمعدد من أعضاء و )PNA(الوطنية الفلسطينية  طةسلالالفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من 

ـ االوكوالفلسطينية، ية لوطنطة االسل النرويجية لدى يةمثلمال بتكمب ةلثمم  2012لعام ) CFG(الرئيسية للجهاز   ةل

  .)SDC(نمية والتعاون تية للرسيلسوا

  

ل الرئيسـية للجهـاز       يومتلا ةعومجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت

)CFG ( هذا التقرير دالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في إعدا.  

 

 

 
   





 تقديــم
 

  "    هو األساس الذي تقوم عليه التنمية الوطنية مأطفال اليوم هم عالم الغد، ألن بقاءهم وحمايتهم ونماءه"
  اإلعالن العالمي لحقوق الطفل

  
سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ نشأته إلى بناء نظام اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية الذي يستند إلى 

وقد اعتمدت . احتياجات المجتمع ويتوافق مع التوصيات التي تضمن العضوية الكاملة في المجتمع اإلحصائي الدولي

ينية في المرحلة الراهنة كأساس في التقدم نحو بناء النظام األسرة اإلحصائية مبدأ التدرج ضمن األولويات الفلسط

االحصائي، حيث أنجز العديد من األنشطة اإلحصائية باالعتماد على المصادر األولية بما في ذلك التعدادات والمسوح 

مع مؤسسات  الميدانية، باإلضافة إلى اشتقاق اإلحصاءات من المصادر الثانوية من خالل السجالت اإلدارية بالتعاون

  . القطاع العام والخاص
  

على انشاء قاعدة بيانات شاملة حول مجموعة من  1997كما عمل الجهاز من خالل برنامج احصاءات الطفل منذ العام 

المؤشرات المعتمدة في مجال الطفولة والبيئة المحيطة بها في فلسطين، وذلك من خالل اصدار التقارير التحليلية حول 

فلسطيني، والتعرف على الفجوات في مسألة حقوقهم كما عرفها ميثاق حقوق الطفل الذي تبنته السلطة واقع الطفل ال

الوطنية الفلسطينية، ومن المفيد هنا التأكيد على ان قاعدة البيانات التي نحن بصددها تنطلق في اطارها ومحتواها من 

الفلسطيني بنا، ومن فهمنا الخاص لوسائل قياس  فهمنا الخاص للدور الرقابي الذي اناطته الخطة الوطنية للطفل

   .المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل كما اقرتها الجمعية العامة لالمم المتحدة
  

وقد حاولنا قبل تصنيف وعرض البيانات في سلسلة التقارير السنوية ان نستفيد من تجارب عدد من الدول التي لها 

لقة بتنمية الطفل وفقا لروح اتفاقية حقوق الطفل الدولية ومن تجربة بعض تجربة غنية في مجال جمع البيانات المتع

المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ومن هنا يتم جمع البيانات في هذه التقارير من البيانات االحصائية المتوفرة 

ر االشارة الى اننا حرصنا ان في الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني وذات العالقة بواقع الطفل الفلسطيني، وتجد

وهو كل انسان لم : يكون جمع البيانات منسجما مع المادة االولى من اتفاقية حقوق الطفل والخاصة بتعريف الطفل

  .يتجاوز الثامنة عشرة، وما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
  

صة بواقع الطفل الفلسطيني، حيث يتناول الفصل االول الواقع يعرض هذا التقرير مجموعة مختارة من المؤشرات الخا

والواقع الواقع التعليمي والرابع الثالث  يالديمغرافي، والفصل الثاني الواقع الصحي، ويستعرض التقرير في الفصل

  .واقع االطفال الذين هم بحاجة الى حماية خاصةالثقافي والترفيهي وفي الفصل الخامس 

   
  

  عال عوض  2012، نيسان

  رئيس الجهاز
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  ولالجداة ئمقا
  

 الصفحة    الجدول

  الواقع الديمغرافي: الفصل االول

معدالت الخصوبة التفصيلية العمرية والكلية خالل السنة السابقة للمسـح  حسـب    ):1-1(جدول 

 2010المنطقة، 

29  

    الواقع الصحي: الفصل الثاني

 سـنة حسـب سـبب اإلعاقـة      17-0التوزيع النسـبي لألفـراد ذوي اإلعاقـة      ):1-2(جدول 

  2011والمنطقة، 

41  

لـى  سنة الملتحقين حاليا بالتعليم وهم بحاجـة إ  17-10ذوي اإلعاقة نسبة األفراد   ):2-2(جدول 

  2011استكمال تعليمهم حسب اإلعاقة الرئيسية،  مواءمة في البيئة حتى يستطيعوا

42  

  أطفال بحاجة الى حماية خاصة: الخامسالفصل 

  64  2010المنطقة، نسب الفقر بين االسر وفقاً إلستهالك االسرة الشهري حسب   ):1-5(جدول 

  65  2010نسبة االطفال الفقراء حسب المنطقة،   ):2-5(جدول 

نسب الفقر بين األسر في االراضي الفلسطينية وفقاً ألنماط اإلسـتهالك الشـهري     ):3-5(جدول 

  2010حسب عدد األطفال في األسرة، 

65  

  حسـب حالـة العمـل وبعـض المتغيـرات      سنة 14–5 ألطفالالنسبي لع يوزالت  ):4-5(جدول 

  2010المختارة، 

66  

حسـب بعـض الخصـائص    العاملين والملتحقين بالتعليم سنة  14-5نسبة األطفال   ):5-5(جدول 

  2010الخلفية، 

67  

العـاملين حسـب حالـة العمـل وبعـض الخصـائص  سنة  11-5نسبة األطفال   ):6-5(جدول 

  2010الخلفية، 

68  

سنة الملتحقين بالمدرسة الذين تعرضـوا لعنـف نفسـي أو     17-12نسبة األطفال   ):7-5(جدول 

حسب  2011التي سبقت تموز شهرا  12جسدي من قبل الطالب أو المعلمين خالل 

  الجنس والمنطقة

71  

 أشـكال  ألحـد  واحـدة  لمرة األقل على تعرضوا الذين سنة 17-12 نسبة األطفال  ):8-5(جدول 

حسـب    2011التي سـبقت تمـوز   شهرا  12من قبل احد الوالدين خالل  العنف

  المنطقة

71  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  البيانية األشكالة ئمقا
  

  الصفحة    الشكل

  الواقع الديمغرافي: الفصل االول

  26  2011 عام منتصفالسكاني في األراضي الفلسطينية تقديرات  الهرم  ): 1-1(شكل

  26   2011-1997 كان،الزيادة الطبيعية المقدر للس معدل ): 2-1(شكل

  27  لسنوات مختارة، حسب المنطقة المقدرةمعدالت المواليد   ):3-1(شكل

  28  لسنوات مختارة، حسب المنطقة المقدرة الخام الوفياتمعدالت   ):4-1(شكل

  الواقع الصحي: الفصل الثاني

ــال دون الخامســة   ):1-2(شكل ــين األطف ــة انتشــار قصــر القامــة ب  خــالل  حســب المنطق

 2010-2000الفترة 

34  

ــال دون الخامســة   ):2-2(شكل ــين األطف ــوزن ب  خــالل حســب المنطقــة انتشــار نقــص ال

  2010-2000الفترة 

35  

  36  2010، 2006وفيات الرضع حسب المنطقة،   ):3-2(شكل

  37  2010، 2006حسب المنطقة، وفيات األطفال دون الخامسة   ):4-2(شكل

 خــالل حســب المنطقــة نســبة الــوالدات التــي تمــت فــي مؤسســات صــحية   ):5-2(شكل

  2010-2000الفترة 

38  

  المنطقــة دون ســن الخامســة الــذين أصــيبوا باإلســهال حســب األطفــالنســبة   ):6-2(شكل

  2010، 2006لألعوام 

40  

و التهابـات الجهـاز التنفسـي  /نسبة األطفال دون الخامسة المصـابون باإلسـهال أو    ):7-2(شكل

  2010حسب الجنس، 

41  

  الواقع التعليمي: الفصل الثالث

  48  حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة األساسيةنسبة الرسوب في المرحلة   ):1-3(شكل

  49  نسبة الرسوب في المرحلة الثانوية حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة  ):2-3(شكل

  50  حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة األساسيةنسبة التسرب من المرحلة   ):3-3(شكل

  50  نسبة التسرب من المرحلة الثانوية حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة  ):4-3(شكل

  52  معدل عدد الطلبة لكل شعبة حسب المرحلة ألعوام دراسية مختارة  ):5-3(شكل

  
 



   الواقع الثقافي والترفيهي: الرابعالفصل 

ــال     ):1-4(شكل ــبي لألطف ــع النس ــنة 17-10(التوزي ــت  ) س ــتخدام اإلنترن ــب اس   حس

  2011، 2006 ملألعوا

58  

  )ســنة 18اقــل مــن (نســبة تــوفر أدوات ترفيــه لألســر التــي لــديها أطفــال   ):2-4(شكل

  2011، 2006 لألعوام

60  

                                           أطفال بحاجة إلى حماية خاصة: الفصل الخامس

شهرا الذين تركوا بمفردهم أو في رعاية أطفال تقل أعمارهم عن  59-0نسبة األطفال   ):1-5(شكل

  2010، المنطقة ونوع التجمعسنوات حسب  10

69  

لعنف جسدي مـن  الذين تعرضوا على األقل لمرة واحدة ) سنة 17-12( نسبة األطفال   ):2-5(شكل

حسـب    2011التي سـبقت تمـوز   شهراً  12خالل قبل قوات االحتالل والمستوطنين 

  الجنس والمنطقة

70  

   



  قائمة المفاهيم والمصطلحات
  

  :الطفل

  .الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
  

  :معدل النمو

أو النقص في عدد السكان خالل سنة معينة بسبب الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة، ويعبر عنه بصورة  معدل الزيادة

  .نسبة مئوية من عدد السكان األساسي
  

  :التركيب العمري والنوعي

ويعد التركيب العمري والنوعي للسـكان  . ضمن كل فئة عمرية واإلناثتركيب السكان حسب عدد أو نسبة الذكور هو 

ويعتبر توفر المعلومات حـول التركيـب   . النتيجة التراكمية لالتجاهات السابقة في معدالت الخصوبة والوفيات والهجرة

  البيانات الديمغرافية أنواعمسبقا لوصف وتحليل العديد من  أساسياالعمري والنوعي شرطا 
  

  :الكليمعدل الخصوبة 

حسـب معـدالت    اإلنجابية) حياتهن(خالل فترة حياتها ) أو مجموعة نساء( امرأةلكل  األحياءالمواليد  عددط هو متوس

  .التفصيلية العمرية مضروبا في خمسة الخصوبةالخصوبة العمرية لسنة ما، وهو ناتج عن مجموع معدالت 
  

  :الخصوبة التفصيلية حسب العمر

 ويعتبر معدل الخصوبة التفصيلية حسب العمر عدد هؤالء المواليد  م النساء من فئة عمرية معينةالذين تنجبه المواليد هم

  .في تلك الفئة امرأة 1,000لكل 
  

  :المواليد الخام

من السـكان   1,000لكل  خالل سنة معينة ، ويمثل معدل المواليد الخام عدد هؤالء المواليدمن السكان الجدد المواليدهم 

  .)معدل النموال يعبر عن (
  

  :الوفيات الخام

 مـن  1,000 من السكان خالل فترة زمنية محددة، ويمثل معدل الوفيات الخام عدد هذه الوفيات من كـل  الوفيات  هي

  .السكان خالل سنة معينة
  

  :معدل وفيات الرضع 

  .والدة حية خالل سنة معينة 1,000عدد األطفال دون سنه المتوفين لكل 
  

  : أعمارهم تقل عن خمس سنواتمعدل وفيات الذين 

  .والدة حية خالل سنة معينة 1,000عدد األطفال دون سن الخامس المتوفين لكل 
  

  

  



  :األسرة

 ويشـتركون عادة في مسكن واحد أو جزء منه،  ويقيمونأو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،  فرد هي

  .في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى
  

  :رب األسرة

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة، الذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد األسرة، وعـادة مـا   

  .فـي ذلكيكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة وقد يشاركه اآلخرون 
  

  ):الطول مقابل العمر(لقامة ا صرق

الصـحي أو   الوضـع ويعكس طول أو قصر قامة الطفـل  . الطول بالمقارنة مع العمر يشير إلى قصر القامة نقص إن

فالطول يقيس طول الطفل وهو مستلق حتـى   واالرتفاع،التغذوي له، ويقاس هذا المؤشر بطريقتين أساسيين هما الطول 

لقياس طول الطفل الذي يزيد عمره عن سنتين وهو واقف، ويستخدم مصطلح الطول  فيستخدمعمر سنتين، أما االرتفاع 

أن لـديهم  الى ثالثة انحرافات معياريـة   )-SD2(معياريين  إنحرافينتحت  يقعوناألطفال الذين  ويعتبر.  الحالتين لكال

يصنفون أن لديهم قصـر   )-SD3(الذين تقل أطوالهم مقابل أعمارهم عن  وأولئكمتوسط مقارنة بأطوالهم،  قصر قامة

  .حادقامة 
  

  ):لوزن مقابل العمرا( لوزنا قصن

 أوزانهم مقابل أعمـارهم  تقلالطفل بسرعة بمتغيرات صحية أو تغذوية حديثة أو قديمة، يعتبر األطفال الذين  وزن يتأثر

مقابل أعمارهم عـن   أوزانهمأن لديهم نقص وزن متوسط وأولئك الذين تقل ثالثة انحرافات معيارية  الى )-SD2( عن

)SD3-( كمؤشر لقياس زيـادة الـوزن    يعتمدوزن الطفل بطوله بشكل عام ولهذا ال  ويتأثر.  نقص وزن حاد مأن لديه

  .عند األطفال
  

  :وء التغذيةس

قيقة ومحـددة  د ذائيةغلتغذية يستخدم ليشمل االضطرابات الناجمة عن أسباب متعددة بدءاً بنقص عناصر ا وءس صطلحم

اعـة أو  جلحرارية والتي من الممكن أن تسـبب الم ا لسعراتامثل الفيتامينات والمعادن أو البروتينات ونقص أو زيادة 

    .السمنة أو أمراض أخرى
  

  ):التيتانوس(طعيم الكزاز ت

  .ابة بمرض الكزاز الوليديصيعطى للسيدة الحامل خالل فترة الحمل وذلك لحماية الطفل من اإل و مطعومه
  

  :الرضاعة الطبيعية

  .تلقي الطفل لحليب الثدي بشكل مباشر أو الشفط
  

  :اإلسهال

والتغير في لزوجة البراز بحيث يميل إلى ) اكثر من ثالث مرات في اليوم(هو التغيير الملموس في عدد مرات التبرز 

  . السيولة وقد يرافق هذه العملية وجود دم أو مخاط في البراز، وقد استخدم تعريف األم وفهمها لإلسهال في هذا المسح
  

  



  

  

  :التهابات الجهاز التنفسي

الخامسة الذين عانوا خالل األسبوعين السابقين للمسح من سعال، كان مصحوبا بأنفاس سريعة وقصيرة األطفال دون 

  .وذلك بسبب مشكلة في الصدر أو مشكلة في الصدر مع احتقان في األنف
  

  :فقر الدم بين النساء

يسليتر للحوامل وأقل من د /غم 11.0سنة واللواتي يبلغ نسبة الهيموجلوبين لديهن اقل من  49-15النساء في العمر 

  .ديسليتر لغير الحوامل /غم 12.0
  

  :فقر الدم بين األطفال

  .ديسليتر /غم 11.0شهراً والذين يبلغ نسبة الهيموجلوبين لديهم اقل من  59- 6األطفال في العمر 
  

:اإلعاقة/الصعوبة  

األجل وكذلك الحواجز والمواقف األشخاص الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية  طويلة 

  .والبيئات المختلفة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين
  

:إعاقة النظر/صعوبة  

األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في الرؤيا والتي تحد من قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية، على سبيل 

المثال قد ال يستطيع القراءة، مثل قراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد ال يستطيع الرؤيا 

بعين واحدة بشكل جيد، أو قد ال يستطيع الرؤيا إال ما هو أمامه وليس على الجوانب، بمعنى أن أي مشكلة في الرؤيا 

يسأل لجميع األفراد سواء كان الفرد يلبس نظارة أم ال، ويجب تذكير من .  يعتبرونها صعبة يجب تحديدها وحصرها

  .يلبس نظارة أو عدسات طبية إذا كان يعاني من صعوبات في الرؤيا
  

:إعاقة السمع/صعوبة  

األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم على أداء أي جزء وجانب 

هم اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ال يستطيع أن يسمع شخص يتكلم في أدائ

  .، وتحديد من ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما) دون صراخ، أو صوت مرتفع(معه مباشرة وبصوت عادي 
  

  :إعاقة الحركة واستخدام األيدي/صعوبة

ليات الصعبة في التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد أو ال تحد من أدائهم األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكا

لألنشطة اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط على الساللم والدرج 

ي دون االعتماد على عصا والمناطق الوعرة، وال يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال يستطيع المش

أو عكاز أو أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمين ألكثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت للتنقل من مكان 

اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل المنزل أو خارجه، وكذلك المشي /وتشمل هذه الصعوبة.  آلخر

لتر ماء على  2وكذلك استخدام األيدي واألصابع لمسك األدوات أو الكتابة وغيرها، ورفع دقيقة  15لفترات تزيد عن 

  .مستوى النظر مستخدماً األيدي
  



  

  :إعاقة التذكر والتركيز/صعوبة

التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التعرف على األشخاص، : يشمل الصعوبة في التالية

االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكير، مثل األشخاص الذين يجدون صعوبة 

باألنشطة اليومية، مثال أن يجد صعوبة في االستدالل على المنزل واألماكن في المحيط، ال  مفي الفهم واإلدراك للقيا

أو تذكر الشهر أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخص ما، نسيان تناول يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو 

كما تشمل عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو . األدوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله

  .التعامل مع اآلخرين
   

  :إعاقة التواصل/صعوبة

آلخرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق، أو اإلشارة أو عدم قدرة الشخص على تبادل المعلومات واألفكار مع ا

الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذلك ناتجا عن عجز في السمع أو الكالم، أو 

  .عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله اآلخرين من إشارات وكلمات وحركات
  

  :اقة النفسيةاإلع/الصعوبة

األشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والشك والعصبية الزائدة، وكذلك لديهم صعوبات في أداء نشاطاتهم اليومية 

  .بسبب تعاطي المخدرات واإلدمان وتناول المشروبات الروحية
  

  :إعاقة التعلم/صعوبة

ذلك األفراد الذين يعانون من صعوبات في ويشمل . عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو التعامل مع اآلخرين

الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف إصابة الدماغ بمرض أو خلل ما، وكذلك األفراد الذين يعانون من مرض التوحد، 

  .واألفراد الذين يجدون صعوبات في تعلم مهارات الحياة اليومية مثل القراءة والكتابة واستخدام أدوات بسيطة
  

  :المدرسة

ة مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طلبتها وتركيبها الصفي، حيث أن أدنى صف فيها ال هي أي

  .يقل عن الصف األول، وأعلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر
  

  :المدارس الحكومية

  .هي أية مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم، أو أية وزارة أو سلطة حكومية
  

  :رس وكالة الغوث الدوليةمدا

  .هي أية مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين
  

  :المدارس الخاصة

هي أية مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخصة، يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو ينفق عليها فرد أو أفراد 

  .معيات أو هيئات فلسطينية أو أجنبيةأو ج
  

  



  

  :المرحلة األساسية

  .هي قاعدة التعليم واألساس الذي تقوم عليه مراحل التعليم األخرى، ومدتها عشر سنوات
  

  :المرحلة الثانوية

  .هي المرحلة التي تلي المرحلة األساسية ومدتها سنتان
  

  :الشعبة

  .ويشتركون في غرفة صفية واحدة في أية مرحلة دراسية معينةمجموعة من الطلبة يضمهم صف واحد أو أكثر 
  

  :الطالب

  .هو كل من يتعلم في أية مؤسسة تعليمية
  

  :الجهة المشرفة

جهـة خاصـة    أيـة وهي إما أن تكون الحكومة أو وكالة الغوث أو   .هي الجهة المسؤولة عن المدرسة قانونيا واداريا

  .أخرى
  

  :معدل االزدحام

  .مقسوما على عدد الغرف الصفية المخصصة لهم الطلبةعدد  مجموعهو 
  

  :معلم

كل من يتولى التعليم في أية مؤسسة تعليمية بإجازة تمنحه إياها وزارة التربية والتعليم، أو أية مؤسسة أخرى تسـتطيع  

  .منح مثل هذه اإلجازة
  

  :جنس المدرسة

ون للذكور أو لإلناث أو مدرسة مختلطـة للـذكور   تصنف المدرسة حسب جنس الطلبة الذين يدرسون فيها، فإما أن تك

  .واإلناث معاً
  

  :رياض األطفال

كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثر، وتحصل على تـرخيص مزاولـة   

فيها عادة فـي سـن الرابعـة    مرحلة البستان؛ يكون األطفال : وتقسم إلى مرحلتين.  المهنة من وزارة التربية والتعليم

  .ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة
  

  :التعليم الثانوي األكاديمي

  .األول والثاني الثانويين: العلمي واألدبي ويشتمل على الصفين بفرعيه التعليم
  

  :التعليم الثانوي المهني

  .األول والثاني الثانويين: ويشتمل على الصفين التعليم التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو التمريضي،
  



  :الراسب

  .المخصصة للصف الذي يشغله، وال يحق له االنتقال للصف الذي يليه أكثرالطالب الذي لم ينجح في أحد المباحث أو 
  

  :المتسرب

  .الطالب الذي ترك المدرسة نهائياً خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى
  

  :بيتيهبة مكت

  . ويسرالكتب مرتبة بشكل يسهل الرجوع إليها واختيار المادة المطلوبة منها بسرعة  من مجموعةهي 
  

  :استخدام الحاسوب

تشغيل الجهاز والدخول إلى : عرف استخدام الحاسوب ألغراض هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل

شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في  12خالل (وإنشائها، وقد حددت فترة االستخدام ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات 

  ).المسح
  

  :البريد اإللكتروني

  .النصوص والملحقاتضمن ذلك ومن ، الرسائل لتبادل لمستعملي الشبكة محلياً وحول العالم تسمحوسيلة 
  

  :استخدام اإلنترنت

الدخول إلى المواقع، قراءة : ه القيام باالستخدامات األساسية مثلعرف استخدام اإلنترنت ألغراض هذا المسح بأن

شهر الماضية من تاريخ اإلسناد  12خالل (وقد حددت فترة االستخدام . الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة

  ).في المسح
  

  :الالقط الفضائي

ذلك هو إحدى وسائل االتصال باإلنترنت من خالل جهاز يستخدم الستقبال اإلذاعة التلفزيونية مباشرة من السواتل، ك

  .بطاقة خاصة به
  

  :الطفل الفقير

  ).استهالكها الشهري يقل عن خط الفقر الوطني(الطفل الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة 
  

    :العمل

على شكل الجهد المبذول في جميع األنشطة التي يمارسها األفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة معينة سواء كانت 
. راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة أو نسبة من األرباح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرائق

  .كذلك فإن العمل بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة يدخل ضمن مفهوم العمل
  

  :المهنة

، بغض عاطال عن العملإذا كان عامال، أو الذي باشره سابقا إذا كان  الفردهي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره 
  .الفردالنظر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها وبغض النظر عن مجال الدراسة أو التدريب الذي تلقاه 

  



    :الطفل العامل

ر أو لحسابه أو بدون أجـر فـي   الطفل الذي يباشر شغالً أو عمالً معينا ولو لساعة واحدة سواء كان لحساب الغير بأج

  :ويصنف األطفال العاملون حسب الحالة العملية في المجموعات التالية. مصلحة للعائلة

ويشغل لحسابه على األقـل مسـتخدم    في منشأه يملكها او يملك جزء منها  هو الطفل الذي يعمل: صاحب عمل .1

  .أجر ويعطيه أجراً مقابل عملهب

  .يعمل لحسابه فقط وال يشغل أفراداً آخرين بأجرهو الطفل الذي  :يعمل لحسابه .2

هو الطفل الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة معينة وتحت إشرافها ويحصل  : مستخدم بأجر .3

كان على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو أي طريقـة   سواءمقابل عمله على أجر محدد 

  .ويندرج تحت ذلك العاملون بأجر في مصلحة للعائلة.  دفع أخرى

هو الطفل الذي يعمل لحساب العائلة، أي في مشروع أو مصـلحة أو مزرعـة    :عضو أسرة غير مدفوع األجر .4

  .نصيب في األرباح للعائلة وال يتقاضى نظير ذلك أي أجرة وليس له
  

  :النشاط االقتصادي

الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ويسهم  التصنيفهو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من اجله حسب 

  .تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة حالةبأكبر قدر من القيمة المضافة في 
  

  :العنف األسري

كل فعل أو امتناع عن فعل يقوم به فرد من أفراد األسرة تجاه أي فرد آخر منها وينطوي على إيذاء جسدي أو جنسي 

األساسية  الحقوقكما ويشمل الحرمان من . أو نفسي أو على تهديد بإيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو يولد تخوفاً

  .وفقدان األمان على نفسهوالتعليم وحرية الحركة وتقرير المصير  المشرب والملبسوالمأكل وكالمأوى 
  

 :جسدي عنف

 الركل،الصفع،  ،الشعر، لوي اليد، القرص شد ،اليدب لكماتباستخدام  يمارس  .الجسد ضد موجه فيعن سلوك هو

وغالبا  ،الجسدية القوةعن  لتعبيربهدف ا يستخدمو ،الضرب ،االغتصاب، اإليذاء القتل،الخنق، الحرق، الجر، السحب، 

أو  األوالدأو  الزوجب الممثل المعتديوأحيانا يقع على الذكر، من قبل  ،المرأة مثل ضعفألا شخصال هي الضحيةتكون 

 اإلنسان للخطر أو حياة تعرض وأيضا اآلالم سببت آثاره  .على الجسم آثاراًالعنف الجسدي  يترك  .أي شخص آخر

 طريق عنالجسدي  العنف تمييزوبإمكاننا  . ما تشويهاًتسبب  أو حاًوجر أو كسوراً تحدثبالجسم أو  ما عضو انفقد إلى

 .الجسمتترك على  التي العالمات
 

 :نفسي عنف

 ويمارس  .به واالزدراء واالستهتار لإلنسان السيئة المعاملة أو نفسي سلوكيتمثل ب وهو من أشكال العنف، شكل هو

 ،بأسماء و ألقاب تحقير التلقيبو ،إظهار العواطف قوالّ وفعالّ من الحرمانو ،الكالمو ،والشتائم التوبيخباستخدام 

  .اإلكراهو الدائم، التهديدو ،الترهيبو ،البيت داخل والحبسأمن البيت،  الطردو ،الرغبةبعمل معين ضد  للقيام اإلكراهو

 كمثالمن قيمة الشخص  الحطونفسيا  باآلخرين المسو ،الشخصوالخوف في  القلق إثارةالعنف النفسي بهدف  يستخدم

لآلخرين وتحطيم قدراتهم المعنوية  اإلساءةو ،الجسدية أو العقلية قدرتها إضعافو ،ةسلبي ابأنه اوإشعارهالزوجة 

يحدثها العنف  التي اآلثار من . واألطفال المرأة الضحيةوغالبا تكون  ،بالنفس وتقدير الذات الثقة خلخلةو ،والذاتية



 نعكسي مام ذاتالب هثقال ةزعزعاإلساءة المعنوية،  ،النفسي األذى إيقاع ،لذاته) المرأة( الشخص نظرة تحطيم: نفسيال

  .على تقدير المرأة لذاتها
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  الفصل األول                                                                الواقع الديمغرافي      
  

  . قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه لرشدا يبلغالثامنة عشرة، ما لم  تجاوزيهو كل إنسان لم : الطفل

                      )1المادة رقم -اتفاقية حقوق الطفل(                                                                              

  

 واالجتماعية حيث أن التغيرات السياسية ،خاصة ةذو أهمي يعتبر الواقع الديمغرافي للطفل في المجتمع الفلسطيني

كما .  وأبرزت وضع األطفال في هذا المجتمع بشكل خاص ،وانعكاساتها أثرت على واقع المجتمع الفلسطيني بشكل عام

  .والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني ارتبط الواقع الديمغرافي لألطفال بالعادات

  

ي تطوير آلية عمل وطنية لمراقبة واقع الطفل يتمثل الهدف من وراء عرض وتحليل وتقييم اإلحصاءات المتوفرة ف

الفلسطيني ومدى تمتعه بحقوقه، ورفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات، والمخططين، والمنظمات الحكومية وغير 

الحكومية، والمدافعين عن قضايا الطفل، من حيث أهمية التخطيط وسن التشريعات والسياسات ووضع األولويات وتلبية 

  .تاالحتياجا

  

يحتوي هذا الفصل على قائمة من المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية، والتي تشكل موضوعاً هاماً من مواضـيع هـذا   

وجاء إعداد هذا  الفصل منسجماً مع وثيقة حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي عـام   .  التقرير

  .كإطار عام 1989

  

  النمو السكاني 1.1

، فقد بلغ عدد السكان المقدر في األراضي الفلسـطينية  فهم التغيرات الديمغرافيةفي  العمر والجنستركيبة  تساهم دراسة

، %)61.9(مليون فـرد في الـضـفة الغربية؛  2.58مليون فرد، منهم حوالي  4.17حوالي  2011في منتصف العام 

  %) .38.1(مليون فرد في قطاع غزة؛  1.59وحوالي 
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 سنة للذكور 24.5سنة لإلناث و 16.9بينما يالحظ أن العمر الوسيط قد بلغ . سنة للذكور 26.8سنة لإلناث و 23.7

  .  الحاصلين على مؤهل إعدادي كحد أعلى
  

% 21.8، 2010كما بلغت نسبة الذين عقدوا قرانهم وأعمارهم دون سن الثامنة عشر في الضفة الغربية خـالل عام 

  .للذكور من مجمل الذكور الذين عقد قرانهم% 0.9ث اللواتي عقد قرانهن ولإلناث من مجمل اإلنا
  

  الخصوبة 5.1
  

  الحالية مستويات الخصوبة

مسح خالل السنتين السابقتين ل) لكل ألف امرأة(التفصيلية حسب العمر الكلية ومعدالت الخصوبة  )1-1(الجدول  يعكس

 ، يمكن للمـرأة لإلنجاب ووفقاً للمستويات الحاليةوكما هو واضح من الجدول  ، 2010األسرة الفلسطيني الذي نفذ عام 

والتـي   2006الكلية عن العام معدالت الخصوبة ، وقد انخفضت طوال حياتها اإلنجابية طفالً 4.2أن تنجب  الفلسطينية

ة كون محـددات الخصـوبة   هذه المعدالت كثيرا خالل المرحلة القريبة القادملن تنخفض ، ومن المتوقع ان )4.5( كانت

متشابكة ما بين مستويات الحياة االجتماعية واالقتصادية في المجتمع الفلسطيني وجملة المفاهيم الثقافية والتقاليد السائدة، 

  . ويشير الجدول إلى أن معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة يفوق مثيله في الضفة الغربية
  

  2010التفصيلية العمرية والكلية خالل السنة السابقة للمسح  حسب المنطقة، معدالت الخصوبة ): 1- 1(جدول 
 

  العمر
  المنطقة

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية

15-19 38.4 34.8 44.1 

20-24 194.0 184.6 209.5 

25-29 240.4 217.3 278.9 

30-34 182.1 163.9 214.0 

35-39 132.9 119.1 158.6 

40-44 39.7 28.7 58.0 

45-49 4.2 2.1 8.5 

  4.9  3.8 4.2  معدل الخصوبة الكلي

         فلسطين –رام اهللا .  2010 الفلسطيني، األسرةمسح  قاعدة بيانات. 2012 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز             

  

  األطفال الالجئون  6.1

من مجمـل السـكان فـي األراضـي     % 44 حوالي ةأن نسبة الالجئين في األراضي الفلسطيني 2011 أشارت بيانات

من مجمل سكان الضفة الغربية، أما في % 30 حوالي الفلسطينية، من جانب آخر بلغت نسبة الالجئين في الضفة الغربية

 حـوالي  األطفال الالجئـين  من مجمل سكان قطاع غزة، وبلغت نسبة% 67 حوالي قطاع غزة فقد بلغت نسبة الالجئين

في قطاع غزة ومن المالحظ % 66في الضفة الغربية و% 29 بواقع من إجمالي األطفال في األراضي الفلسطينية% 44

  .بشكل عام ناألطفال يتطابق مع توزيع الالجئي نأن هذه النسب تعكس أن توزيع الالجئي
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  ملخص  7.1

مقابـل  في الضفة الغربيـة  % 2.6 ؛2011خالل العام % 2.9قدر معدل النمو السكاني في األراضي الفلسطينية  •

 .في قطاع غزة% 3.3
  

 .2011مليون طفل في األراضي الفلسطينية منتصف عام  2.01قدر عدد األطفال دون سن الثامنة عشرة بـ  •
  

مولـود   30.1هناك تبايناً في معدل المواليد الخام لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ في الضفة الغربية  •

 .2011في العام لكل ألف من السكان مولود  37.2في حين بلغ في قطاع غزة لكل ألف من السكان 
  

إلـى       1997لف من السـكان عـام   وفاة لكل أ 4.9انخفضت معدالت الوفيات الخام في األراضي الفلسطينية من  •

 .2011وفاة لكل ألف من السكان في العام  4.0
  

في الضفة الغربية مقابل % 4.1(، 2011في العام  في قطاع غزة منهمعدل الوفيات الخام في الضفة الغربية أعلى  •

 .)في قطاع غزة% 3.9
  

قد بلـغ   1997عقد القران األول عام العمر الوسيط عند أن  الضفة الغربية إلىالزواج والطالق في  بياناتتشير  •

 .2010سنة للذكور عام  25.4سنة لإلناث و  20.1هذا المعدل بلغ و. للذكور سنة 23.0سنة لإلناث و 18.0
  

خالل السنتين السابقتين لمسـح األسـرة   ) لكل ألف امرأة(التفصيلية حسب العمر الكلية ومعدالت الخصوبة تشير  •

مولوداً لكل امـرأة فـي سـن     4.2(معدل الخصوبة في األراضي الفلسطينية انخفاض إلى  2010الفلسطيني عام 

 .)مولوداً لكل امرأة في سن اإلنجاب 4.5(حيث كانت  2006مقارنة بالعام ) اإلنجاب
  

في الضفة الغربيـة           % 29 بواقع من إجمالي األطفال في األراضي الفلسطينية% 44 حوالي نسبة األطفال الالجئين •

  .في قطاع غزة% 66و
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  الفصل الثاني                                                  الواقع الصحي    
  

  

  

  

  

  

  

تأتي أهمية مراقبة حقوق الطفل في المجال الصحي لمعرفة مدى التقدم في المستوى الصحي لألطفال ورصد الثغـرات  

خالل تطبيق وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التي ما زالت قائمة، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهؤالء األطفال، من 

تنمية الطفل وتطويره والنهوض بمكانته في جميع المناحي وبالذات في المجال الصحي، سواء على الصعيد المحلـي أو  

الصعيد العالمي وتشمل عملية المراقبة قياس مدى التقدم الذي حصل على مؤشرات الصحة فيما يتعلق بأهداف التنميـة  

والتي تهدف إلى ضرورة تحسين الوضع الصحي لألطفال من خالل خفض معـدالت الوفيـات بـين الرضـع     األلفية 

  .واألطفال دون الخامسة، وغيرها من المؤشرات ذات العالقة
  

يمكن قياس وتقييم الوضع الصحي لألطفال من خالل استخدام بعض المؤشرات التي تشمل معدل وفيـات الرضـع أو   

معدل وفيات األطفال دون الخامسة، ومعدالت إصابة األطفال دون سن الخامسة ببعض األمراض، والوضع التغـذوي،  

العوامل المرتبطة بعمـر وتعلـيم األم وبعـض    (ويتأثر الوضع الصحي لألطفال ببعض العوامل أو المحددات المباشرة 

وتشمل الوضع االقتصادي واالجتماعي ألسرة الطفل ومـدى  (وغير المباشرة ) اإلنجاب دالخصائص الخلفية األخرى عن

  ).توفر الخدمات الصحية بشكل عام
  

 تستطيع التوقيع على المواثيق على الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال تعتبر دولة ذات سيادة، وهذا يعني أنها ال

الدولية، إال أنها تبنت ميثاق حقوق الطفل من كافة جوانبه، وتم إعداد استراتيجية البرنامج الوطني للطفـل الفلسـطيني   

معتمدة على ميثاق حقوق الطفل كإطار عام، ويركز البرنامج على مجموعة من الخدمات المقدمـة لألطفـال، تشـمل    

يم والشباب والثقافة والشؤون االجتماعية، وعلى صعيد الصحة مثال يطرح البرنامج تطوير النظام مجاالت الصحة والتعل

الصحي للنهوض بصحة الطفل الفلسطيني وان يكون متاحا لجميع األطفال واألمهات، ويركز كذلك على مفهوم التعزيز 

  .الصحي من خالل المدارس والعيادات ووسائل اإلعالم
  

  سوء التغذية 1.2
  

إلى ضرورة خفض نسبة السكان ) تقليص الفقر المدقع والجوع(الغاية الثانية من الهدف األول من أهداف التنمية األلفية  تشير

خفض نسبة نقص الوزن بين األطفال دون : الذين يعانون من الجوع من خالل العمل على تحسين مؤشرين أساسيين، هما

  .كميات غذائية تحتوي على عناصر الطاقة المطلوبة بمستويات قليلة الخامسة، وخفض نسبة السكان الذين يستهلكون
  
  
  
  

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافـق عـالج   

طفـل مـن   وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أن ال يحرم أي . األمراض وإعادة التأهيل الصحي

  .حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه

)1-24المادة  –اتفاقية حقوق الطفل (  
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23-12 العمر

فال دون الخامس

قد الماضي فلس

الواقعت الفترة 

ت معدالت وفيا

   

 خفض وفيات 

وتتباين تبعا للع

ضي الفلسطينية

ع غزة على مس

والدة 1000ل 

ة في األراضي

ي قطاع غزة ح

  . حية 

وفيات الرض): 3-

مسح األس  .2011

30.7

قطاع

ا أهداف األلفية
، ومن أجل201
ابة األطفال في

 الرضع واألطف

طفال خالل العق

لدول، فقد شهد

حيث انخفضت 

. قصيرة نسبياً

ي حصل على 

حد المطلوب، و

رضع في األراض

ألعلى في قطاع

لكل 18.2ربية 

ل دون الخامسة

وكان األعلى في

والدة  1000 

-2(شكل

حصاء الفلسطيني،

2006  

20

ينية

ف الرابع من أه
15-1990بين 

سة وكذلك نسبة

لية في وفيات

الت وفيات األط

هذه الفئة من ال

% 6.6سة بلغ 

ل فترة زمنية ق

 من التقدم الذي

م تصل إلى الح

معدل وفيات الر

، وكان األ201

 في الضفة الغر

 وفيات األطفال

، و2010 -20

لكل 22.2ربية 

جهاز المركزي لإلح

6-2002مثل الفترة 

0.0

27.6

األراضي الفلسطي

  

  

 

يشير الهدف
الفترة ما بي
دون الخامس

  

معدالت عال

تضع معدال

تنتمي إلى 

دون الخامس

خالل 28.7
  

على الرغم

المعدالت لم

حيث بلغ م

2006- 0

هذا المعدل

  

وبلغ معدل 

006عامي 

الضفة الغر
  

الج: المصدر   

تم •
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رة ما قبل 

 الجهـاز   

للـذكور   

 المرتبـة   

لفتـرة أن  

للـذكور      

ة مقارنـة  

أظهـرت    

ية، تليهـا  

لح أعلـى  

.  

1

1

2

2

3

3

4

دل
مع
ال

5(رقم . حصاءات

  

  ن

ض المتعلقة بفتر

كان أمـراض

%18.7؛ 1%

وحلت فـي. 

ال سلغربية لنف

%34.6؛ 3%

11.%  

 في قطاع غزة

ب المحافظـة، 

ى الضفة الغربي

حافظة دير البلح

.على التوالي% 

2

0

5

0

5

0

5

30

35

40

قضايا وإح-سطين

200* ،2010

فلسطين-اهللارام .  

 كانت األمراض

لضفة الغربية ك

9.0ة بنسـبة     

لإلناث% 11.5

   .إلناث

حة في الضفة ال

38.0ة بنسـبة    

1.1؛ تسمم الدم

ت النسبة أعلى 

ر الدم حسـب

على مستوى% 

غزة سجلت مح

%21.8و% 31

22.2

29.5

الضفة الغربية

 أطفال فلس

06سب المنطقة، 

التقرير الرئيسي.  

الغربية، بينما

 الرضع في ال

وهات الخلقيـة

5للذكور و% 1

لإل% 10.9ر و

ت وزارة الصح

قبـل الـوالدة

تومن ثم % 18

، وكانت2010

يع اإلصابة بفقر

%32.3ألطفال 

سبة لمحافظات 

1.3خانيونس؛ 

  .حة العالمية

2010

37  
  
  

ون الخامسة حس

2010 الفلسطيني، 

ضع في الضفة ا

  مسة

الرئيس لوفيات

 تليهـا التشـو

12.7؛ 12.2%

للذكور% 11.6

أظهرت بيانات

علقة  بفترة ما ق

8.0ت الخلقية؛ 

  1الدم

خالل العام  دم

لنظر إلى توزي

دم بين األبفقر ال

والي، أما بالنسب

حافظات غزة وخ

صيات منظمة الصح

27.2

ع غزة

المنطقة

2006

فيات األطفال دو

مسح األسرة   .201

الرضس لوفيات

 دون سن الخام

أن السبب ا 20

لإلناث،% 37

2لمعدية بنسبة 

؛ %11.3سبة 

ن الخامسة فقد 

األمراض المتع

ة عن التشوهات

مصابون بفقر ا

صابون بفقر الد

ى التوالي، وبال

ى نسبة إصابة ب

على التو% 19

تليها مح% 41

g/d 11 حسب توص

34.9

قطاع

و): 4-2( شكل

11صاء الفلسطيني،

2006  

السبب الرئيس 

د وفيات األطفال

010صحة عام 

7.للذكور و% 

األمراض الثم 

واليد الخدج بنس

ألطفال دون سن

وفاة تمثل في ا

ألسباب الناجمة

م) شهراَ 59-

مص) شهراً 59-

على% 13.4و 

ية سجلت أعلى

9.4و% 19.7 

4.ن األطفال؛ 
                

lجلوبين لديهم عن 

24

ينية

ش

از المركزي لإلحص

6-2002مثل الفترة 

جهاز التنفسي

لو سبب الرئيس

نات وزارة الص

%37.5؛ 37%

لإلناث، ومن ث

ص الوزن والمو

علق بوفيات األط

يس المؤدي للو

لإلناث، تليها ا

6(س األطفال 

-6(ن األطفال 

%25.6 ربية؛

 محافظة قلقيلية

سلفيت ونابلس

ة بفقر الدم  بين
                  
ين تقل نسبة الهيمو

4.1

31.6

األراضي الفلسطي

  

  

 

الجها: المصدر

تم •

  

أمراض الج

السالوالدة 
  

أشارت بيان

6.التنفسي 

ل% 19.3و

نقصعة الراب

  

أما فيما يتع

السبب الرئي

ل% 42.3و
  

حوالي خمس

من% 19.4

بالضفة الغر

البيانات أن

س تمحافظا

نسبة إصابة
             

األطفال الذي  1
  



15( ،2012

ـول عـام   

ت تباينـا   

ـة التـي   

صحية أثناء 

نت النسبة 

الغربية فة 

البيانـات  

 2000مي     

  

1. .%  

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

100.

دل
مع
ال

5(رقم . حصاءات

ثة أرباع بحلـو
  .مؤهلصحي 

 تظهر البيانـات

خدمة هي الحلقـ

ة للرعاية الص

، وكان2010م 

لنسبة في الضف

ة أخرى تشير 

ـا بـين عـام

200-2010  

  طين

4. افظة قلقيلية

92.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

قضايا وإح-سطين

ألمومة إلى ثالثة
على يد كادر ص

ء حملهن، ولم 

جودة الخ مسألة

 التغطية العالية

خالل العام الدم

   التحديات

، وكانت هذه ال

من جهة.  طاع

الل الفتـرة مـ

00خالل الفترة  

فلسط-رام اهللا.  سي

تلتها محا% .2

  .ية

94.3 95.2 9

الضفة الغربية

 أطفال فلس

  )األمحة

 من وفيات األم
ات التي تمت ع

  ساؤل

ادر مؤهل أثناء

سبة لكن تبقى م

بالرغم من 2م

مصابات بفقر 

  .التوالي

ن الخدمة ابرز

ف صحية آمنة،

 محافظات القط

خال% 4.9سبة 

حسب المنطقةة

التقرير الرئيس.  20

0 حيث بلغت 

نظمة الصحة العالمي

99.4

2000

38  
  
  

 المرتبطة بصح

ى ضرورة الحد
ك نسبة الوالدات

جودة موضع تس

حية على يد كا

رتفاع هذه النس

من فقر الدم ني

سنة م) 15-49

على ا% 15.4

 الوصول لمكان

مت في ظروف

ي البيانات بين

 قد ارتفعت بنس

ؤسسات صحيةم

010سرة الفلسطيني، 

،النسبة األعلى

حسب توصيات منظ 

99.2 99.1 9

ع غزة

لمنطقة

2004

المؤشرات( فل

ة اإلنمائية إلى
 األمهات وكذلك

حمل، وتبقى الج

قين رعاية صح

ى الرغم من ار

سنة يعاني) 49

5(اء الحوامل 

4و% 39.1ية؛ 

ف آمنة، لكن

من الوالدات تم

بيانات تفاوتا في

سسات صحية 

 التي تمت في م

مسح األس  .2011

حافظة طوباس ا

g/dl .011ل من  

98.9 99.2

قطاع

ال

2006 2

ة في بقاء الطف

ن أهداف األلفية
 مؤشر وفيات

صحية أثناء الحم

لبية السيدات تلق

المحافظة، وعلى

  .ث

9-15(لحوامل

من النسا% 26

 بالضفة الغربي

 تمت في ظروف

م% 99.4أن  2

ة، ولم تظهر الب

ي تمت في مؤس

نسبة الوالدات 

حصاء الفلسطيني،

سجلت محمنة، 
                

موجلوبين لديهن أقل

94.8 9

ينية

2010

شرات التفاضلية

ف الخامس من
ن خالل مراقبة

ية للرعاية الص

ات إلى أن غالب

ى المنطقة أو ا

مزيد من البحث

ة من النساء ال

6.7ات إلى أن 

غزة أعلى منها

ة من الوالدات

2010ات عام 

في قطاع غزة

بة الوالدات التي

):5-2(شكل 

جهاز المركزي لإلح

الدات غير اآلمن
                  
واتي تبلغ نسبة الهيم

96.4 96.6 99

األراضي الفلسطي

  

  

 

المؤش 4.2
  

يشير الهدف
، من2015

  

تغطية عالي

تشير البيانا

على مستوى

تحتاج إلى 
  

نسبة عالية

  الحمل

تشير البيانا

في قطاع غ
  

نسبة عالية

تشير البيانا

أعلى منها 

إلى أن نسبة

  .2010و
  

الج: المصدر   

  

وحول الوال
             

النساء اللو   2
  

9.4
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  الرضاعة الطبيعية 5.2
  
 
 
 
  

  

  

 األطفالانتشار الرضاعة الطبيعية بين 

في قطاع % 96.2و فة الغربية،في الض% 96.3، بواقع 2010في العام  من األطفال رضعوا رضاعة طبيعية% 96.3

فـي الضـفة    %27.4 ؛رضعوا رضاعة طبيعية مطلقـة  شهور )5-0(ة في الفئة العمري األطفالمن  %26.5و .غزة

  . في قطاع غزة %25.3الغربية و

  

متوسط االستمرار في الرضاعة الطبيعية  أن حيث ،جيدة في األراضي الفلسطينية الرضاعة الطبيعية يالحظ أن معدالت

  .من األطفال بدأوا بالرضاعة خالل الساعة األولى من الوالدة% 62.8كما أن  شهراً، 13بلغ 

  
  وزن المولود عند الوالدة 6.2
فـي قطـاع   % 8.1و، في الضفة الغربية% 9.4كغم بواقع  2.5من األطفال بلغت أوزانهم عند الوالدة اقل من % 8.8

فـي  % 3.1في الضفة الغربيـة، و % 2.6كغم بواقع  4بلغت أوزانهم عند الوالدة أكثر من  األطفالمن % 2.8و. غزة

  .2010في العام  قطاع غزة

  
  انتشار األمراض بين األطفال 7.2
 ،البيئـة  على سـالمة ونقـاء   ومؤشراًللوضع الصحي  تشخيصا األطفال بينالمعدية  باألمراض اإلصابةتبر معدالت تع

ويرتبط انتشار األمراض بعوامل مختلفة كتلوث البيئة  .والمجتمعات التي يعيشون فيها لألسرومقياسا للوضع االجتماعي 

متكررة باألمراض تأثيرا سلبيا على الطفل ليس فقط فـي زيـادة   ونوعية غذاء الطفل وطريقة إعداده، وتؤثر اإلصابة ال

احتماالت الوفاة، ولكن أيضا من خالل تأثيرها على الصحة العامة للطفل وربما تعرضه لسوء تغذية وضـعف جهـاز   

  .لمؤشرات بعض أمراض الطفولة مناعة لديه، وفيما يلي عرضال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الوالدين والطفل بالمعلومات األساسية المتعلقـة بصـحة الطفـل    كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع وال سيما

وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه 

  القطاعات على تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه المعلومات

  )h –2-24 اتفاقية حقوق الطفل المادة(
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    2006مي   

ى صـعيد   

، فـي  20

     الفئــةــي 

 إلـى ـك  

بمحلـول    

ل إصابتهم 

ض المسببة 

مقارنة  زة
ابة اإلناث 

1

1

1

1

سبة
الن

5(رقم . حصاءات

  ب

  .فلسطين-هللا

  ين

ل بـين عـام

علـىو .2010

010غزة عـام  

فــ األطفــال ن

ذلـ يعزى وقد 

ـد عولجـوا 

 السوائل خالل

 قائمة األمراض

قطاع غزى في 
أن نسبة إصاب) 

1

0

2

4

6

8

0

2

4

6
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باإلسهال حسب

رام اهللا.  لنهائير ا

فلسطي-رام اهللا.  ي

باإلسهال صيبوا

0عام  12.8%

في قطاع غ% 

أن ويالحــظ  

،%21.3 بتهم

بوا باإلسهال قـ

ميات اكثر من

ز الهضمي من 

 النسبة األعلى
)7-2( الشكل 

14.8

11.5

الضفة الغربية

 أطفال فلس

الذين أصيبوا ب

،2010  

التقرير.  2006 رة،

التقرير الرئيسي.  2

أصالذين  خامسة

8لتصل  رتفعت

%9.8 الغربية و

.2006عــام 

حيث بلغت نسب

  

فال الذين أصيب

إلسهال تلقوا كم

مراض الجهاز

ا% 5.0 وكانت
ويبين. افظات

2010

40  
  
  

سن الخامسة ا

2006لألعوام

األسرسطيني لصحة 

2010رة الفلسطيني، 

ألطفال دون الخ

ار، 2006عام 

في الضفة % 

 ــى التــوالي

ح من غيرهم ل

.العمرفي هذا 

من بين األطف 

باإل أصيبواذين 

طت الجفاف وأم

0تنفسي بلغت
رنة بباقي المحاف

    . بالذكور

9.8

ع غزة

المنطقة

2006

دون س األطفال

المنطقة لأل

الفلسمسح ال  .2007

مسح األسر  .201

األعلى نسبة  رأ

ع% 11.7نسبة 

14.8اإلسهال 

علــ %12.1و 

باإلسهال إلصابة

ف غذية المصنعة

%31.3ئج أن 

من األطفال الذ

ة الصحة أسقط

 . الخامسة

بات الجهاز التن
مقارن%) 10.2

نت أقل مقارنة

12.1

قطاع

نسبة: )6- 2(

7صاء الفلسطيني،

1صاء الفلسطيني،

قد طر واضحا

ي بلغت هذه النس

با أصيبواالذين 

%11.5 ســب

لإلعرضة  كثر

م األسرة واألغ

أوضحت النتائج

م% 44.6وأن 

ة إلى أن وزار

طفال دون سن 

هاب اإلصابة بالت
2( سلفيت افظة

هاز التنفسي كانت

12

ينية

 شكل

جهاز المركزي لإلحص

هاز المركزي لإلحص

  اإلسهال
 "ارتفاعاَ هناك

في الوقت الذي

بلغت نسبة ا قد

هــذه النســت 

أكشهرا  1-23

ء األطفال طعام

ص تلقي العالج 

) ORS(جفاف 

وتجدر اإلشارة

ن الرضع واألط

ا نات أن نسبة
، وفي محافربية

والتهابات الجهاز

2.8
11.7

األراضي الفلسطي

  

  

 

الج: المصدر  

الجه           

  

با اإلصابة
أن هيتضح 

، فف2010و

فقالمنطقة، 

حــين كانــ

12 العمرية

بداية إعطاء

  

وبخصوص

معالجة الج

باإلسهال، و

للوفيات بين
 

تظهر البيانا
الضفة الغرب
باإلسهال وا
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  2010س، 

  

% 1.4ة و

% 1.3بل 

فـي  % 2

201.  

 

1

1

1

سبة
الن

5(رقم . حصاءات

حسب الجنس  

  طين

 الضفة الغربية

ذوي إعاقة مقاب

26.5لغربيـة و 

1في العام  زة

 2011 نطقة، 

  ضي الفلسطينية

  فلسطين-رام اهللا

0

2

4

6

8

0

2

4
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جهاز التنفسي

فلسطي-رام اهللا.  ي

في% 1.6؛ 2

ل الذكور هم ذ

في الضفة الغ% 

في قطاع غز% 

بب اإلعاقة والمن

األراض

29.6 

15.2 

24.0 

]1.4[ 

]1.4[ 

]4.4[ 

]1.6[ 

]0.4[ 

12.2 

]4.3[ 

5.5 

100 

ر . ر النتائج الرئيسية

12.8

ل

 أطفال فلس

و التهابات الج/

التقرير الرئيسي.  20

2011في العام 

من األطفال% 

%31.4؛ 29%

%21.6غربية و

سنة حسب سبب 

  ة

  قطاع غزة

26.5 

14.4 

21.6 

]2.8[ 

]1.9[ 

]5.2[ 

]1.7[ 

]1.1[ 

12.1 

]7.0[ 

5.7 

100
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  سنة الملتحقين حاليا بالتعليم الستكمال تعليمهم 17-10 مات يحتاجها األفراد ذوي اإلعاقةمواء
  

    ذوو اإلعاقة البصرية

من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بحاجة لمواصالت موائمة إلعاقاتهم في مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال % 24.5

% 11.5لغرف الصفية وبحاجة لمواءمات في ا% 38.5بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، و% 25.0تعليمهم، و

  .2011في العام  بحاجة لمواءمات في دورات المياه

  

  ذوو اإلعاقة السمعية

من األفراد ذوي اإلعاقة السمعية بحاجة لمواصالت موائمة إلعاقاتهم في مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال % 15.2

% 3.1واءمات في الغرف الصفية وبحاجة لم% 24.2بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، و% 12.5تعليمهم، و

  .2011في العام  بحاجة لمواءمات في دورات المياه

  

  ذوو اإلعاقة الحركية

من األفراد ذوي اإلعاقة الحركية بحاجة لمواصالت موائمة إلعاقاتهم داخل مدارسهم حتى يتمكنوا من استكمال % 50.0

فهم بحاجة لمواءمات في الغرف الصفية، وأكثر من بحاجة لمواءمات في المباني المدرسية، ونص% 46.3تعليمهم، و

  .2011في العام  بحاجة لمواءمات في دورات المياه% 52.8النصف 

  

لى مواءمة في البيئة سنة الملتحقين حاليا بالتعليم وهم بحاجة إ 17- 10نسبة األفراد ذوي اإلعاقة  ):2-2( جدول

  2011استكمال تعليمهم حسب اإلعاقة الرئيسية،  حتى يستطيعوا

  المتغيرات
  اإلعاقة الرئيسية

  بطء التعلم  التذكر والتركيز  حركية  تواصل  سمعية  بصرية

  3.8  25.0  50.0  12.5  15.2  24.5  المواصالت

  1.9  20.0  46.3  6.3  12.5  25.0  المباني

  5.8  21.1  50.0  12.5  24.2  38.5  الغرف الصفية واألدوات

  1.9  10.5  52.8  12.5  3.1  11.5  دورات المياه

  فلسطين-رام اهللا   .تقرير النتائج الرئيسية.  2011 مسح األفراد ذوي اإلعاقة،  .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية، : المصدر
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  ملخص  9.2

عـام  % 10.6األراضي الفلسطينية في ازديـاد، إذ وصـلت   معدالت سوء التغذية بين األطفال دون الخامسة في  •

  .2000عام % 7.5في حين كانت  2010
  

في الضـفة الغربيـة       % 3.8في األراضي الفلسطينية؛ % 3.7بلغت نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن  •

 .2010في قطاع غزة في العام % 3.5و
  

والدة حية خالل الفترة الممتدة ما بين عـامي   1000لكل  20.0بلغ معدل وفيات الرضع في األراضي الفلسطينية  •

فـي  .  والدة حية 1000لكل  22.4، وكان األعلى في قطاع غزة على مستوى المنطقة حيث بلغ 2010 -2006

  .والدة حية 1000لكل  18.2حين بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 
  

والدة حية خالل الفترة ما بين  1000لكل  24.1لفلسطينية بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة في األراضي ا •

في حين بلـغ هـذا   .  والدة حية 1000لكل  27.2، وكان األعلى في قطاع غزة حيث بلغ 2010 -2006عامي 

  .والدة حية  1000لكل   22.2المعدل في الضفة الغربية 
  

، بينما كانت األمراض المتعلقة %37.6ية؛ وفيات الرضع في الضفة الغربل السبب الرئيسأمراض الجهاز التنفسي  •

 .2010لوفيات األطفال دون سن الخامسة في العام  السبب الرئيسبفترة ما قبل الوالدة 
 

 .2010في العام  في األرضي الفلسطينية مصابون بفقر الدم) شهراً 59-6(حوالي خمس األطفال  •
  

  .2010في العام  طينية مصابات بفقر الدمسنة في األراضي الفلس) 49-15(من النساء الحوامل % 26.7 •
  

وكانت في الضفة الغربيـة أعلـى   .  من الوالدات في األراضي الفلسطينية تمت في ظروف صحية آمنة% 99.4 •

 .2010في العام  منها في قطاع غزة
  

فـي   في قطاع غزة% 96.2في الضفة الغربية، و% 96.3من األطفال رضعوا رضاعة طبيعية، بواقع % 96.3 •

 2010العام 
  

% 26.5في الضفة الغربيـة و % 31.4؛ %29.6السبب الرئيس لحدوث اإلعاقة بين األطفال كان األسباب الخلقية  •

في العـام   في قطاع غزة% 21.6في الضفة الغربية و% 25.3؛ %24.0في قطاع غزة، تليها األسباب المرضية 

2011.  
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  لمراجــعا

  
ــاء   − ــزي لإلحص ــاز المرك ــطيني، الجه ــرة  .  2007الفلس ــحة األس ــطيني لص ــح الفلس      ، 2006 -المس

 .فلسطين -رام اهللا .  التقرير النهائي
 
.  قضايا وإحصاءات -أطفال فلسطين . 2011 -التقرير السنوي .  2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  −

  .فلسطين -رام اهللا ).  14رقم (سلسلة إحصاءات الطفل 

  

   . ، النتـائج األساسـية  2004 -المسـح الصـحي الـديمغرافي   .  2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  −

 .فلسطين -رام اهللا

  

             . التقرير الرئيسي. 2010مسح األسرة الفلسطيني، . 2011 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، −

 .فلسطين - رام اهللا

  

فلسـطين    - مركـز المعلومـات الصـحية الفلسـطيني، التقريـر الصـحي السـنوي        .2011وزارة الصحة،  −

2010. 
 

  

ــة،   − ــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الشــؤون االجتماعي ــاز المرك ــراد ذوي .  2011الجه مســح األف

  فلسطين-رام اهللا.  تقرير النتائج الرئيسية.  2011اإلعاقة، 
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  الفصل الثالث                                                                     الواقع التعليمي
  

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للتنفيذ الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص 

تشجيع تطوير شـتى أشـكال   . ب. جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع. أ :تقوم بوجه خاص بما يلي

التعليم الثانوي سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع األطفال، واتخاذ التدابير المناسـبة مثـل إدخـال    

  )28المادة -اتفاقية حقوق الطفل(            .              مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها
  

يمثل قطاع التعليم واحداً من أهم القطاعات في المجتمع، حيث تولي الحكومات لهذا القطاع اهتماماً خاصاً، إذ انه يمثـل  

ي فـي  االستثمار الحقيقي في مستقبل الشعوب، وتستخدم مؤشرات التعليم كأداة مناسبة لقياس األداء الحكومي والمجتمع

  .توفير البيئة اإليجابية لألطفال والشباب على حد سواء في ممارسة حقهم في التعليم

  

لقد احتل تعليم األطفال أولوية عليا في العديد من المؤتمرات الوطنية واإلقليمية والدولية، حيث كان تعليم األطفال علـى  

، ومؤتمر دكار حول تقييم التعلـيم للجميـع   1990عام سلم األولويات التي حددها مؤتمر جومتيان، حول التعليم للجميع 

، وهي الصك األكثر شمولية في العالم، فيما يتعلـق بحقـوق   1989واتفاقية حقوق الطفل الموقعة في عام  ،2000عام 

  . الطفل، والتي أكدت جميعها على أهمية توفير التعليم النوعي لألطفال وايالء تعليمهم أولوية قصوى

  

من اتفاقية حقوق الطفل، يتوجب على البلدان المعنية أن تجعل التعليم إلزاميـا ومتاحـاً    )29(و) 28(ين وبموجب المادت

وتبعاً لذلك، فان االلتحاق بالمدارس، والحصول علـى نوعيـة   . للجميع، بهدف تنمية قدرة كل طفل إلى أقصى إمكاناتها

أربع مـواد أخـرى فـي     )29(و) 28(الهدف، وتعزز المادتين جيدة من التعليم، هما من العوامل األساسية لتحقيق هذا 

حـول المصـلحة   ) 3(حول عدم التمييز، والمادة ) 2(المادة : االتفاقية تؤكد المبادئ القانونية الشاملة لتعليم الطفل وهي

تكوين آرائـه   حول حق الطفل في) 12(حول حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، والمادة ) 6(الفضلى للطفل، والمادة 

  .1الخاصة والتعبير عنها بحرية

  

حقا إنسانيا، فمن حق جميع األطفال في سـن   باعتباره لقد كان هناك اهتماماً متزايداً بأهمية تعليم األطفال في فلسطين،

التعليم الحصول على التعليم األساسي والمجاني بغض النظر عن معتقداتهم ووضعهم االجتماعي واالقتصـادي، علـى   

  .تبار أن التعليم هو أساس للتنمية االجتماعية والديموقراطيةاع

  

وفي ظل القوى الجديدة التي تشكل ركائز االقتصاد العالمي، فان نجاعة التغيير التعليمي المخطط، ستسهم فـي التنميـة   

فولة أو أوائل سـن  ولم يعد التعلم مقتصرا على مرحلة محددة في الط. االجتماعية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية

ومهارات التعلم التي يمكن لألطفال اكتسابها فـي المدرسـة   . 2البلوغ، فاكتساب المعرفة هو عملية مستمرة طوال العمر

كالتفكير والتحليل العلمي، وحل المشاكل والنزاع ستنفعهم طوال حياتهم، وتمكنهم من أن يكونوا أولياء أمور ومـواطنين  

هم واأل. المعرفة هو من ضروريات النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية على المدى البعيد ولهذا فان اكتساب. مؤثرين

                                                 
    . ملخص صحافي –ترجمة الحق إلى حقيقة : التعليم للجميع. 1999اليونسيف،   1
  .1998نيويورك، مطبعة جامعة اكسفورد . 1998 تقرير التنمية العالمية،. البنك الدولي 2
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من ذلك، هو القدرة على ترجمة المعلومات إلى عمل، والقدرة على اإلبداع، لما لهما من أهمية للتقدم في القرن الحادي 

  .والعشرين

ل إجراء مقارنة لمؤشرات تعليمية هامة على مدى السنوات يتناول هذا الفصل واقع الطفل التعليمي في فلسطين، من خال

  .الطلبة، والمدارس، والمعلمون، والشعب الصفية: الماضية، والتي تشمل المكونات األساسية للعملية التعليمية وهي

  

  الطلبة 1.3

مجموعـه    بلـغ مـا    فـي األراضي الفلسطينيةالمدارس  طلـبةعدد  إلى أن 2010/2011الدراسي تشير بيانات العام 

وتختلف هذه النسبة باختالف المرحلة، فبلغت نسـبة  ، %50.4 طالباً وطالبة، تشكل اإلناث منهم ما نسبته 1,116,991

الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام  وشكل، %54.8وفي المرحلة الثانوية  ،%49.7اإلناث في المرحلة األساسية 

 في حـين شـكل طلبـة    ،المدرسيراحل التعليم ـمن مجموع الطلبة في م %13.4نسبته ما   2010/2011الدراسي 

  .%86.6 المرحلة األساسية

  

مقارنه  الضفة الغربية مدارس فيالمرحلة األساسية ملتحقون طلبة من إجمالي % 59.6نجد أن  2010/2011في العام 

من طلبة هذه المرحلة ملتحقون في مدارس % 60.2 فإنأما في المرحلة الثانوية . قطاع غزة مدارس في% 40.4 مع 

  .قطاع غزة مدارس في% 39.8الضفة الغربية و

  

ـ  2010/2011وحول توزيع الطلبة في المدارس حسب جهة اإلشراف خالل الـعام الدراسي  أن حــوالي  الحظ فيـ

 )طالبـاً وطالبـة   (261,520 %23.4ما يقـارب  و لتحقون بالمدارس الحكومية،م) طالباً وطالبة 766,234( 68.6%

.                                      صةلتحقون بالمدارس الخام) طالباً وطالبة 89,237( %8.0ولتحقون بمدارس وكالة الغوث الدولية م

  

وزارة يقع علـى عـاتق    التعليمالعبء األكبر في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة في سن  يتضح من هذه المعطيات بأن

 في الضفة الغربيـة  مقارنة مع دورهالوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة مع وجود دور اكبر ، التربية والتعليم العالي

  .3خاصة في اإلشراف على طلبة المرحلة األساسية 

  

-1994/1995 خالل الفتـرة  فقد كانت هناك زيادة مضطردة في أعداد الطلبة في المدارس بشكل ملحوظ ،وبشكل عام

 خـالل الفتـرة  % 80.8المرحلتين األساسـية والثانويـة   في أعداد الطلبة في حيث بلغت نسبة الزيادة  .2010/2011

  .في الضفة الغربية %74.1و، في قطاع غزة %91.7المذكورة؛ 

  

  في الضفة الغربية االلتحاق بمرحلة رياض األطفال 2.3

باستثناء اثنتان من رياض األطفال تشـرف عليهمـا   مؤسسات التعليم في مرحلة رياض األطفال يديرها القطاع الخاص 

مـن   جميع رياض األطفـال  تجاز أنه وبموجب األنظمة المعمول بها فإنه يتوجب أن، إال وزارة التربية والتعليم العالي

  .العالي وزارة التربية والتعليم

                                                 
في الضفة % 9.3مدارس وكالة الغوث الدولية، مقارنة بـ باألطفال في المرحلة األساسية في قطاع غزة ملتحقون  مجموع من% 53.2 أنجدر اإلشارة إلى ت 3

  2010/2011في العام الدراسي  الغربية
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اض عدد رياض األطفال في فلسطين باألوضاع االقتصادية والسياسية السائدة، ويالحـظ أن عـدد   يرتبط ارتفاع وانخف

روضـة خاصـة           780، منهـا  2010/2011روضة في العام الدراسـي   782رياض األطفال في الضفة الغربية بلغ 

  .وروضتان حكوميتان فقط

  

حيث  2010/2011وطالبة في العام الدراسي طالبا  60,134 من في الضفة الغربية عدد الطلبة في رياض األطفالبلغ 

ويتـوزع عـدد    .هذا العـام في  طلبة رياض األطفالمن مجموع % 51.6والذكور % 48.4ل اإلناث ما نسبته ـتشك

طفل تحت  121طفل تشرف عليهم رياض خاصة و 60,013األطفال حسب جهة اإلشراف على رياض األطفال بواقع 

  .إشراف حكومي

  

  .2010/2011لكل شعبة في العام الدراسي طفالً  23.1معدالت االزدحام في الشعب بلغت 

  

  االلتحاق بالتعليم األساسي 3.3

 300,967إلـى   1994/1995وطالبة في العام الدراسـي  طالبا  572,529 من المرحلة األساسيةارتفع عدد الطلبة في 

تشكل اإلناث ما نسبته خالل الفترة المذكورة، و% 68.9زيادة مقدارها ب، 2010/2011 طالباً وطالبة في العام الدراسي

في حين كانت اإلناث تشـكل مـا نسـبته    . هذا العامفي  طلبة المرحلة األساسيةمن مجموع % 50.3والذكور % 49.7

  .1994/1995في العام الدراسي % 51.4والذكور % 48.6

  

ـ 2010/2011حسب المرحلة والمنطقة، ففي العام الدراسي  أما فيما يتعلق بنسبة التحاق اإلناث إلى الذكور  ه، نالحظ أن

حسـب   النسـب  توجد فروقاً تذكر بين هـذه وال   .طالب في مرحلة التعليم األساسي 100هناك  ةطالب 98.9 مقابل كل

طالب في  100طالبة مقابل كل  98.9الضفة الغربية و طالب في 100طالبة مقابل كل  98.9إذ بلغت  المنطقة والجنس

   .قطاع غزة

  

  االلتحاق بالمرحلة الثانوية 4.3

طالبا  149,691إلى  1994/1995وطالبة في العام الدراسي طالبا  45,339 من المرحلة الثانويةارتفع عدد الطلبة في 

       والـذكور % 54.8تشـكل اإلنـاث مـا نسـبته     ، و%230.1زيادة مقدارها ، ب2011/2010 وطالبة في العام الدراسي

، في حين كانت اإلناث تشـكل مـا نسـبته    2010/2011في العام الدراسي  طلبة المرحلة الثانويةمن مجموع % 45.2

   .1995/1996في العام الدراسي % 54.5والذكور % 45.5
  

لتحقـين  فقد بلغ عدد الطلبـة الم  كثر استقطاباً للطلبة لاللتحاق به من التعليم الثانوي المهني،أال زال التعليم األكاديمي 

من مجموع الطلبـة  % 6.4، أي ما نسبته 2010/2011 الدراسي عامالفي طالبا وطالبة  9,621 التعليم الثانوي المهنيب

ـ    2010/2011 الدراسي عامالاإلناث في  ونجد أن. الملتحقين بالمرحلة الثانوية  مجمـوع مـن  % 35.7ط يشـكلن فق

نصف الطلبة الملتحقـين   اكثر من اإلناث يشكلن أنفي التعليم األكاديمي فنالحظ  أما. الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني

وعند تتبع نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي المهنـي إلـى    .من مجموع الطلبة% 56.2بهذا النوع من التعليم، إذ يشكلن 

ر واإلناث كـل علـى حـده،    لكل من الذكو 2010/2011-1995/1996مجموع الملتحقين بالمرحلة الثانوية لألعوام 

  .نالحظ عدم حدوث تغيير يذكر على هذه النسب خالل هذه الفترة
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 الرسوب 5.3
للذكور  % 1.8 في األراضي الفلسطينية 2009/2010في العام الدراسي  بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم األساسي

العـام  نفـس  لإلناث فـي  % 1.0للذكور و% 1.2أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب . لإلناث% 1.6و

  .الدراسي
  

المرحلة األساسية والمرحلة الثانويـة حسـب المنطقـة فـي العـام الدراسـي        كل من في وعند مقارنة نسب الرسوب

فقـد   ،قطاع غزةكل من الضفة الغربية ولإلناث في و للذكورنسب الرسوب فروقا واضحة بين نجد ال ، 2009/2010

في قطاع غزة، في حين بلغـت نسـب   % 1.9في الضفة الغربية مقابل % 1.5بلغت نسب الرسوب للمرحلة األساسية 

  .في قطاع غزة% 1.4في الضفة الغربية و% 0.9الرسوب في المرحلة الثانوية 
  

اسـي  مقارنـة بالعـام الدر   2009/2010فـي العـام الدراسـي     نسب الرسوب في األراضي الفلسطينية وانخفضت 

فـي  % 4.4انخفضت لإلناث في المرحلة األساسية مـن  ف حسب الجنس وللمرحلتين األساسية والثانوية، 1994/1995

أما في المرحلة الثانوية فقد انخفضت نسـب   .2009/2010 في العام الدراسي% 1.6إلى 1994/1995العام الدراسي 

بالنسـبة   أما، 2009/2010في العام الدراسي % 1.0إلى  1994/1995في العام الدراسي % 1.3الرسوب لإلناث من 

إلـى  % 5.0مــن   1994/1995للذكور فقد انخفضت نسب الرسوب للذكور في المرحلة األساسية في العام الدراسي 

 1994/1995في العام الدراسـي  % 5.4، وفي المرحلة الثانوية انخفضت من 2009/2010في العام الدراسي % 1.8

  .2009/2010في العام الدراسي  %1.2إلى 
  

إن تفسير هذا االنخفاض في نسب الرسوب يجب أن يفسر بحذر، فالنظام التربوي الفلسطيني لـه محدداتـه الخاصـة    

لموضوع الرسوب، فيسمح للطالب بالرسوب في الصف مرتين، والرسوب يبدأ من الصف الرابع األساسي، كمـا تـم   

 .في الصف الواحد كحد أقصى% 5.0المدارس تحديد نسبة الرسوب المسموح بها في 
 

  حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة األساسيةنسبة الرسوب في المرحلة ): 1-3(شكل 

  . فلسطين-رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة .  2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر      
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  نسبة الرسوب في المرحلة الثانوية حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة :)2-3(شكل 

  . فلسطين-رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة .  2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر      

  
 التسرب 6.3

للذكور  %1.0 في األراضي الفلسطينية 2009/2010بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 

  .لإلناث% 2.1وللذكور % 1.9 فكانتفي المرحلة الثانوية  أما .لإلناث% 0.7و
  

         العـام الدراسـي  عند مقارنة نسب التسرب لإلناث في المرحلة األساسية والمرحلـة الثانويـة حسـب المنطقـة فـي      

في قطـاع  % 1.1و% 0.4 بلغتاألساسية  المرحلةنجد أن نسب التسرب لإلناث في الضفة الغربية في  2009/2010

  .في قطاع غزة% 1.5وفي الضفة الغربية % 2.5 اإلناث بلغت نسب تسربفأما في المرحلة الثانوية، . غزة
  

         اسية والمرحلـة الثانويـة حسـب المنطقـة فـي العـام الدراسـي       في المرحلة األس للذكورعند مقارنة نسب التسرب 

في قطـاع  % 1.2و% 0.9 بلغتاألساسية  المرحلةفي الضفة الغربية في  للذكورنجد أن نسب التسرب  2009/2010

  .في قطاع غزة% 1.3وفي الضفة الغربية % 2.3 للذكور بلغت نسب تسربفأما في المرحلة الثانوية، . غزة
  

المرحلة األساسية والمرحلة الثانوية تحسـنا ملحوظـا    فيالتسرب لإلناث في األراضي الفلسطينية  عدم شهدت نسبلقد 

، فقد انخفضت نسب التسرب لإلناث في المرحلة األساسـية مـن   2009/2010-1994/1995خالل األعوام الدراسية 

، أما في المرحلـة الثانويـة فقـد    2009/2010في العام الدراسي % 0.7إلى  1994/1995في العام الدراسي % 2.4

فـي العـام الدراسـي    % 2.1إلـى   1994/1995فـي العـام الدراسـي    % 9.7انخفضت نسب التسرب لإلناث من 

2009/2010.  
  

المرحلة األساسية والمرحلة الثانوية تحسنا ملحوظـا   فيفي األراضي الفلسطينية  للذكورالتسرب عدم لقد شهدت نسب 

في المرحلة األساسـية مـن    للذكور، فقد انخفضت نسب التسرب 2009/2010-1994/1995سية خالل األعوام الدرا

، أما في المرحلـة الثانويـة فقـد    2009/2010في العام الدراسي % 1.0إلى  1994/1995في العام الدراسي % 2.6
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اسـي  فـي العـام الدر  % 1.9إلـى   1994/1995فـي العـام الدراسـي    % 6.5من  للذكورانخفضت نسب التسرب 

2009/2010.  

  
  حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة األساسيةنسبة التسرب من المرحلة : (3-3)شكل 

  . فلسطين-رام اهللا . وزارة التربية والتعليم العالي-قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة .  2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر        

  
  

  نسبة التسرب من المرحلة الثانوية حسب المنطقة ألعوام دراسية مختارة ):4-3(شكل 

   .فلسطين-رام اهللا  .وزارة التربية والتعليم العالي-قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة  . 2012، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر   
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  المـدارس 7.3
ثانوية،  مدرسة 905ومدرسة أساسية  1,747منها  ،2010/2011في العام الدراسي مدرسة  2,652بلغ عدد المدارس 

، )مدرسـة  899% (33.9ومـدارس اإلنـاث    ،من مجموع المدارس) مدرسة 966% (36.4وتشكل مدارس الذكور 

مـن مجمـوع   ) مدرسـة  1,975% (74.5وتتوزع هذه المدارس بواقع  .)مدرسة 787% (29.7والمدارس المختلطة 

  .في قطاع غزة) مدرسة 767% (25.5 يـوجدغربية، بينما ـس في الضفة الالمدار

  

 %12.6مقابـل   من مجموع عـدد المـدارس  % 74.4المدارس الحكومية  ، شكلت2010/2011العام الدراسي  خالل

  .مدارس خاصة% 13.0و مدارس وكالة الغوث الدولية

  

، حيث عكس ذلك أولويـة  1994ازداد عدد المدارس منذ أن تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية التعليم في عام 

أساسية مقارنة بــ   مدرسة 1,747هناك  2010/2011وفي العام الدراسي  ،توسيع الطاقة االستيعابية للنظام المدرسي

مدرسة في العـام   372ثانوية مقارنة بـ مدارس  905اك هن أن، كما 1995/1996مدرسة في العام الدراسي  1,098

  .1995/41996 الدراسي

   

. المرحلة األساسية في المرحلة الثانوية أعلى مقارنة مع المدارس فييالحظ أن المدارس المقتصرة على الجنس الواحد و

تصرة على جنس واحد، مق المدارس األساسية من% 65.5 إلى أن ،2010/2011حيث أشارت معطيات العام الدراسي 

  .تقتصر على جنس واحد من المدارس الثانوية %79.6مقابل 

  

  التعليميةالمرافق المدرسية والتقننيات  8.3

 إلـى  1994/1995في العـام  % 39.6ارتفعت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية من 

  إلى 1994/1995في العـام % 40.0وقد ارتفعت النسبة في المدارس الحكومية من  ،2010/2011في العام  % 61.8

للفتـرة نفسـها، وفـي    % 48.2 إلى% 31.3، وفي مدارس وكالة الغوث ارتفعت من 2010/2011في العام % 66.1

  .أيضاللفترة نفسها % 50.6 إلى% 47.6المدارس الخاصة ارتفعت من 

  

فـي العـام   % 24.4ت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصـة للمكتبـة مـن    بالنسبة للمكتبات فقد ارتفع أما

في العـام  % 28.0، وقد ارتفعت النسبة في المدارس الحكومية من 2010/2011في العام % 68.7 إلى 1994/1995

للفتـرة  % 61.0 إلـى % 26.6، وفي مدارس الوكالة ارتفعت مـن  2010/2011في العام % 72.4 إلى 1995/1996

  .أيضاللفترة نفسها % 54.7 إلى% 38.4سها، وفي المدارس الخاصة ارتفعت من نف

  

في العـام  % 3.5بالنسبة لمختبرات الحاسوب فقد ارتفعت نسبة المدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للحاسوب من 

فـي العـام    %3.0، وقد ارتفعت النسبة في المدارس الحكومية من 2010/2011في العام % 68.9 إلى 1994/1995

 وفي مدارس الوكالة فلم يكن هناك مختبرات للحاسوب فـي العـام   2010/2011في العام % 68.7 إلى 1994/1995

                                                 
  . مرحلة ثانوية فقطمعا أو مرحلة أساسية وثانوية  تشمل المدارس التي فيها  4
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المـدارس   أمـا يوجد فيها مختبرات حاسوب،  أصبحمن مدارسها % 74.4فإن  2010/2011وفي العام  1994/1995

  .2010/2011في العام % 68.4 إلى% 13.6الخاصة فقد ارتفعت النسبة من 

  

  الكثافة الصفية 9.3

 إلىتشير الكثافة الصفية يعتبر مؤشر الكثافة الصفية من أهم المؤشرات التي تقيس توفر البيئة التعليمية المالئمة للتعلم، و

 طالبا في المرحلة 31.2الصفية  الشعبةمتوسط عدد الطلبة في  فقد بلغ. متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة

 ويالحظ أن معدل الكثافة الصفية في. 2010/2011طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي  28.0األساسية و

     إلى 1995/1996طالباَ للعام الدراسي  37.5من  قد انخفضت، ففي المرحلة االساسية انخفضتمرحلتي التعليم 

إلى  1995/1996طالباً للعام الدراسي  30.4أما في المرحلة الثانوية فقد انخفضت من  ،2010/2011طالباً للعام  31.2

  . 2010/2011 الدراسيطالباً للعام  28.0

  
  معدل عدد الطلبة لكل شعبة حسب المرحلة ألعوام دراسية مختارة): 5-3(شكل 

  . فلسطين-رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-2010/2011قاعدة بيانات التشكيالت المدرسية للعام الدراسي  . 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر  

  

اكثر اكتظاظاً في  أن الشعب الصفية في المرحلة األساسية يالحظ ،والمرحلة المنطقةعند مقارنة الكثافة الصفية حسب و
 ،طالبا لكـل شـعبة   36.0غزة  قطاعية، فقد بلغت الكثافة الصفية في مدارس قطاع غزة  منها في مدارس الضفة الغرب

وتنطبق هـذه الظـاهرة علـى المرحلـة      .2010/2011في العام الدراسي  طالباً لكل شعبة 28.6 الضفة الغربيةوفي 
 .لكل شـعبة  طالباً 24.3 الضفة الغربية طالباً لكل شعبة، وفي 36.4غزة  قطاعفي  ، حيث بلغت الكثافة الصفيةالثانوية

  .مما يشير إلى أن البيئة التعليمية بالنسبة لمؤشر الكثافة الصفية في قطاع غزة أكثر سوءا من الضفة الغربية
  

فمدارس وكالـة الغـوث    معدل الكثافة الصفية حسب الجهة المشرفة، إلىما نظرنا  تظهر مشكلة الكثافة الصفية جليا إذا
طالبا لكل شعبة،  36.0حيث بلغت الكثافة الصفية في المرحلة األساسية في مدارس الوكالة  الدولية هي األكثر اكتظاظا،

طالبا لكل  23.7طالبا لكل شعبة في المدارس الحكومية، وبلغت في المدارس الخاصة وفي المرحلة نفسها  30.8مقابل 
  . ولية ال توفر التعليم الثانوي في مدارسهاوتجدر اإلشارة إلى أن وكالة الغوث الد. 2010/2011شعبة في العام الدراسي 
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ومن الملفت للنظر أنه رغم االنخفاض الذي طرأ على معدل عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس وكالـة الغـوث خـالل    
 36.0إلى  1995/1996طالباً لكل شعبة عام  44.5، حيث انخفض المعدل من ةعشر األخير الخمسةاألعوام الدراسية 
  . ، إال أنه يالحظ أن هذا المعدل ما زال مرتفعا2010/2011ًعام  طالباً لكل شعبة

  

   المعلمون والمعلمات 10.3

مـعلماً  21,156، منـهم 2010/2011معلماً ومعلمة فـي الـعام الـدراسي  50,468بلغ عدد المعلمين في المدارس 

  . للمعلمات% 58.1للمعلمين و% 41.9معلمة بنسبة  29,312و

  

فـي  % 18.1في المدارس الحكومية، % 71.1ويتوزع المعلمون والمعلمات في المدارس حسب جهات اإلشراف بواقع 

  .في المدارس الخاصة% 10.8مدارس وكالة الغوث، و

  

بواقـع    2010/2011في العام الدراسـي   لكل معلم طالباً 25.2 لكل معلم في جميع المراحلبلغ معدل عدد الطلبة وقد 

طالبـاً   16.3وطالباً لكل معلم في مدارس وكالة الغوث الدوليـة   28.7و، في المدارس الحكومية لكل معلم طالباً 21.4

  .لكل معلم في المدارس الخاصة
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  ملخص  11.3

وطالبـة  طالباً  )1,116,991( 2010/2011الدراسي  للـعام فـي األراضي الفلسطينيةالمدارس  طلـبةعدد بلغ  

  .من اإلناثنصفهم 
 

 %    68.6بــواقع   2010/2011يتوزع الطلبة فـي المدارس حسب جـهة اإلشراف خـالل العـام الدراسـي   

لتحقون بمدارس م ) طالباً وطالبة (261,520 %23.4و لتحقون بالمدارس الحكومية،م) طالباً وطالبة 766,234(

    .صةلتحقون بالمدارس الخام) طالباً وطالبة 89,237( %0.8ووكالة الغوث الدولية 
  

، 2010/2011-1994/1995خـالل الفتـرة    هناك زيادة مضطردة في أعداد الطلبة في المدارس بشكل ملحوظ 

  .المذكورةخالل الفترة % 80.8المرحلتين األساسية والثانوية في أعداد الطلبة  في حيث بلغت نسبة الزيادة 
  

 .2010/2011 وطالبة في العام الدراسيطالبا  60,134الغربية في الضفة عدد الطلبة في رياض األطفال  بلغ 
  

إلـى   1994/1995وطالبة فـي العـام الدراسـي    طالبا  572,529 من المرحلة األساسيةارتفع عدد الطلبة في  

  .خالل الفترة المذكورة% 68.9زيادة مقدارها ب، 2010/2011 طالباً وطالبة في العام الدراسي 967,300
  

 149,691إلى  1994/1995وطالبة في العام الدراسي طالبا  45,339 من المرحلة الثانويةارتفع عدد الطلبة في  

% 54.8تشكل اإلنـاث مـا نسـبته    ، و%230.1بزيادة مقدارها ، 2011/2010 طالبا وطالبة في العام الدراسي

  .2010/2011في العام الدراسي  طلبة المرحلة الثانويةمن مجموع % 45.2 والذكور
  

التعليم فقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين ب التعليم األكاديمي اكثر استقطاباً للطلبة لاللتحاق به من التعليم الثانوي المهني، 

من مجمـوع الطلبـة   % 6.4، أي ما نسبته 2010/2011 الدراسي عامالفي طالبا وطالبة  9,621 الثانوي المهني

  .  الملتحقين بالمرحلة الثانوية
  

 مدرسة 905ودرسة أساسية ـم 1,747منها  ،2010/2011في العام الدراسي مدرسة  2,652بلغ عدد المدارس  

ـ  ،من مجموع المـدارس ) مدرسة 966% (36.4ثانوية، وتشكل مدارس الذكور  ـ ـوم % 33.9اث ـدارس اإلن

 .)مدرسة 787% (29.7، والمدارس المختلطة )مدرسة 899(

  

إلى  1994/1995في العام % 39.6د فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية من ارتفعت نسبة المدارس التي يوج 

 2010/2011في العام  % 61.8
  

طالباً في المرحلة الثانوية في  28.0طالبا في المرحلة األساسية و 31.2الصفية  الشعبةمتوسط عدد الطلبة في  بلغ 

 . 2010/2011العام الدراسي 
  

بواقـع   2010/2011في العام الدراسي  لكل معلم طالباً 25.7 في جميع المراحللكل معلم بلغ معدل عدد الطلبة  

 16.3وطالباً لكل معلم في مدارس وكالة الغـوث الدوليـة    28.7و، في المدارس الحكومية طالباً لكل معلم 21.4

  .طالباً لكل معلم في المدارس الخاصة
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).               2005/2015(إطـار الـعمل المستقبلي  التـعليم للجميع،. 2005وزارة التربية والتعليم الـعالي،  -

  .رام اهللا ـ فلسطين

  

  .2006. المقصون والمحجوبون. 2006وضع األطفال في العالم . 2006اليونيسف،  -

  

  .رام اهللا ـ فلسطين.  1998/1999-1994/1995مؤشرات التعليم . 1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  -
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  الرابعالفصل                                                         الثقافي والترفيهي الواقع 

  

الدول األطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وانشطة االستجمام المناسبة لسنه  تعترف" 
  . والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون

  ) 31.1المادة -اتفاقية حقوق الطفل(                                                                              
تحترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص "

        .      ي وانشطة أوقات الفراغمالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي واالستجمام
  ) 31.2المادة -اتفاقية حقوق الطفل(                                                                                                   

  
على تحويل المولود الجديد  تبرز أهمية ثقافة الطفل في الوظيفة األساسية للثقافة باعتبارها عملية تنشئة اجتماعية تعمل

بل تتجاوزها باعتبارها أيضا عملية بحث في الخيارات الفكرية لتشكيل شخصية . من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي
  . الطفل وانتمائه إلى ثقافته القومية وإرساء أسس هوية متينة

  
لخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، والتي أعدتها وعلى المستوى الفلسطيني تم بلورة حقوق الطفل الثقافية والترفيهية في ا

، جاءت الخطة مواكبة التفاقية حقوق الطفل التي أقرتها 1995اللجنة الوطنية وأقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
ال يتجزأ من حقوقه  اًجزء ، حيث أصبحت حقوق الطفل الثقافية والترفيهية1989الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

  .من وثيقة حقوق الطفل الدولية 31كإنسان، كما وردت في المادة 
  

تنبع ثقافة الطفل الفلسطيني من الفلسفة العامة للمجتمع العربي الفلسطيني، وتستمد مبادئها من تراثه ودينه وقيمه وعاداته 
ينهل األسس المعرفية والمعلوماتية من خالل  إن الطفل الفلسطيني. وتقاليده، ومن بعده القومي العربي واإلسالمي

معرفته بلغته العربية في التعبير عن الذات واالتصال مع اآلخرين ومن خالل االنفتاح على الثقافات العربية ومواكبة 
استخدام التكنولوجيا وتطورها والتفاعل معها وجمع المعلومات من مصادرها بحرية، وبتذوقه الجوانب الجمالية في 

  .نون والموسيقى واألدب واستثماره أوقات فراغه للترفيه عن النفسالف
  

يتناول هذا الفصل الواقع الثقافي والترفيهي لالطفال، من خالل القاء الضوء على القضايا المهمة في ثقافة الطفل، والتي 
 .تتمثل بدور المحيط االجتماعي في ثقافة الطفل وترفيهه واالنشطة الثقافية التي يمارسها
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، واحتلت المرتبة الثالثة خدمة البريد االلكتروني 2006عام % 25.6مقابل  )لإلناث% 31.3للذكور و% %16.2(23.3

  .2006عام % 8.7مقابل  )لإلناث% 14.1للذكور و% 28.6% (21.8ج االتصال بنسبة وبرام

  

  والترفيهي للطفل الثقافياألسرة في الواقع  دور 3.4
 اخـتالف ثقافتهم على الرغم مـن   األطفاليستقي منه  أساسيافي المجتمع، كما تمثل منهال  األساسالركن  األسرة تمثل

وإمكاناتها الماديـة، فاألسـر    أسرة كل ألفرادألخرى، بسبب اختالف مستوى التحصيل العلمي  أسرةالواقع الثقافي من 

ن لها دور و، يكاإلنترنتالمنزلية والتلفزيون والحاسوب وخدمة  كالمكتبةالتي يتوفر لديها التسهيالت الثقافية والترفيهية 

  .التسهيالتيتوفر لديها مثل تلك  التي ال األسرالثقافي والترفيهي للطفل من تلك  الواقعاكبر في 
 

  لدى أسرة الطفل المعرفةوسائل  توفر  1.3.4

الطفل، فـإن تـوفر    معهتلعب دورا هاما في تنمية شخصية الطفل، وتمثل نمطا اجتماعيا وثقافيا يتفاعل  األسرة أن بما

ما تم استخدامها بشكل  إذاوالترفيهية للطفل  الثقافيةعامال هاما في توفير الموارد تعتبر الطفل  أسرةوسائل المعرفة لدى 

  .السليمةمثل وتوجيهها الوجهة أ

  

عـام  % 36.0، في حين كانت 2011عام لديها جهاز حاسوب ) سنة 18اقل من (األسر التي لديها أطفال من % 55.6

خالل % 31.8خدمة اإلنترنت  ويتوفر لديها) سنة 18اقل من (نسبة األسر الفلسطينية التي لديها أطفال وبلغت .  2006

  . 2006عام % 17.1في حين كانت  ،2011العام 
  

) سـنة  18اقل من (فقد بلغت نسبة األسر التي لديها أطفال  جهاز التلفزيون لدى األسر الفلسطينية، توفربخصوص  أما

 )سـنة  18اقل مـن  ( فالأطمن األسر التي لديها % 95.4أن  إلى البياناتوتشير ، %97.8ويتوفر لديها جهاز تلفزيون 

  .2011في العام  منها يتوفر لديها جهاز فيديو% 20.4و، )ستاليت(القط فضائي ايتوفر لديه
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  ملخص  4.4
  

 2011خالل العام % 75.1الذين يستخدمون الحاسوب ) سنة 17-10(بلغت نسبة األطفال  
 

لديهم معرفة بخدمة اإلنترنت ويقوموا باستخدامها، في حين %) 43.6(حوالي أربعة أطفال من بين كل عشرة أطفال  

وحوالي أربعة  لديهم معرفة باإلنترنت إال انهم ال يستخدمونها،%) 17.4(أن حوالي طفلين من بين كل عشرة أطفال 

  .ليس لديهم أدنى معرفة باإلنترنت%) 39.0(أطفال من بين كل عشرة أطفال 

  

 .2011خالل العام % 32.8 التسلية والترفيهالذين يستخدمون اإلنترنت بهدف ) سنة 17-10(بلغت نسبة األطفال  

  

) سنة 18اقل من (ديها أطفال فقد بلغت نسبة األسر التي ل جهاز التلفزيون لدى األسر الفلسطينية، توفربخصوص  

القط  ايتوفر لديه )سنة 18اقل من ( أطفالمن األسر التي لديها % 95.4و، %97.8ويتوفر لديها جهاز تلفزيون 

  .2011خالل العام  منها يتوفر لديها جهاز فيديو% 20.4و، )ستاليت(فضائي
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  الخامسالفصل                                        أطفال بحاجة إلى حماية خاصة 
  
 18مثل األطفال الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مجموعة متنوعة من األطفال الذين تقل أعمارهم عـن  ي

صحية على األصـعدة الجسـدية، أو   لظروف معيشية غير " عرضةً"، أو "في حاجة"، أو "في خطر"سنة، ممن يعتبرون 

تمثل هذه الفئة األطفال الذين يعانون من الفقر، واألطفال الذين يحتـاجون إلـى   و  .االجتماعية، أو العقلية، أو األخالقية

ن، واأليتـام، واألطفـال   يالمسـتغل /ن من المدارس، والعمال من األطفـال ين، أو األطفال المتسربيالمعاق/حماية خاصة

وال   .ن للعنـف أو حـاالت الصـراع   يأو األطفال المعرض/ن من األطفال، وياإلهمال، والجانح/ستغاللن لاليالمعرض

تختلف هذه الفئة المتنوعة من األطفال من حيث نوع الظروف المعيشية التي هم عرضةً لها وحسب، وإنما تختلف أيضاً 

وغالباً مـا   . وتواتر وتكرار مثل تلك الظروف المعيشيةمن حيث كيفية المعاملة التي يتلقونها، والفترة الزمنية، والشدة، 

  . يكون من الصعب تحديد كيفية تأثير هذه األوضاع المعيشية على وضع الطفل من الناحيتين النوعية والكمية
 

وعلى الرغم من أن العديد من األمم تعمل بجد لضمان تمتع األطفال بحقوقهم كاملةً كما ورد في اتفاقية حقـوق الطفـل   

وهذا هدف يصـعب  . ، إال أن ذلك لم يتحقق حتى اآلن في أي مكان1989 عام التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة

تحقيقه بشكل خاص بسبب عدد من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والتي تكون في بعض األحيان خـارج  

لباً على األطفال بشكل عام، واألطفال الذين بحاجة إلى حمايـة  وال شك أن هذه العوامل تؤثر س . المجتمعنطاق سيطرة 

عالوة على ذلك، نجد األطفال يواجهون عدداً من األحداث المأساوية الناجمة عـن أفـراد فـي    . خاصة، بشكل خاص

محيطهم، ومثال ذلك تعرض األطفال لإلهمال، وسوء المعاملة، واالستغالل، والعنف من أشـخاص كـان يفتـرض أن    

ومن الواضح أيضاً أن هؤالء األطفال يحتاجون إلى رعاية وحمايـة خاصـة   . وا بمنزلة مقدمي الرعاية األولية لهميكون

ويرجح أيضاً أنه ال توجد سيطرة لهؤالء علـى المصـادر   . وأنهم ال يسيطرون على أحداث وأمور الحياة المحيطة بهم

لقون الخدمات الصحية، والتعليمية، واالجتماعية، والثقافية الالزمة البيئية، والمادية، والجسدية الالزمة للتحقق من أنهم يت

  .لتنميتهم على نحو شامل

  

  أطفال تحت خط الفقر 1.5

، وخاصة مؤتمر القمة 1990تعتبر قضية الفقر من أهم المحاور التي تناولتها المؤتمرات العالمية لألمم المتحدة منذ عام 

، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بكين مـن نفـس العـام،    1995العالمي للتنمية االجتماعية عام 

  .من اتفاقية حقوق الطفل الدولية 27كما ورد في المادة  1989واإلعالن العالمي لحقوق الطفل لعام 

  

المال، وعندما  وعند السؤال ماذا يعني الفقر بالنسبة لألطفال؟ في افضل األحوال، األطفال ال يملكون السيطرة على

تواجه األسرة أزمة اقتصادية، غالبا ما يقل الصرف على االحتياجات التي تعتبر اقل أهمية بالنسبة للوالدين، ومن 

أولوية مقابل ماذا ؟ التعليم، أم زيارة : الطبيعي أن يصبح الغذاء واألمان هم األولوية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو

اء مالبس، أم الترفيه لألطفال، وهذا يعني على سبيل المثال أن رب األسرة لم يعد قادر شر أمالطبيب عند المرض، 

على توفير المواصالت اليومية التي يحتاجها الطفل للذهاب إلى مدرسته، وبالتالي المواصالت من اجل التعليم لم تعد 

إن لم يكن من المستحيل عودته إلى أولوية، وبالتالي عندما يتغيب الطفل عدة اشهر عن مدرسته يصبح من الصعب 

  .المسار التعليمي
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أن  مما يشير إلى، 2010خالل العام  %19.9نسبة األسر التي ال يوجد لديها أطفال في المجتمع الفلسطيني  بلغت

لذلك فإن إجراء مقارنات ذات معنى على صعيد . يوجد لديها أطفال%) 80.1(الغالبية العظمى من األسر الفلسطينية 

  .أطفال ليس لديهابين األسر التي لديها أطفال، بدالً من إجرائها فقط بين األسر التي  يكونالفقر يتوجب أن  وضع

  

تختلف فئة األطفال الفقراء عن غيرهم من األطفال في األراضي الفلسطينية في الصفات الديمغرافية لألسر التي ينتمون 

سر الفقيرة، وغالبا تزيد عن معدل حجم األسرة في األراضي لها، حيث أن كبر حجم األسرة هي صفة مرتبطة باأل

الفلسطينية، وقد ترتبط هذه الصفة بالفقر إما كسبب أو نتيجة، أي إما دخل األسرة محدود وبالتالي حصة الفرد من الدخل 

ستقبال، ومن تقل أو مرتبطة بمفهوم ثقافي لدى تلك األسرة انه كلما زاد حجمها تزيد فرصة تحسين وضعها المعيشي م

  .المحتمل أيضا أن بعض تلك األسر ال تملك الوعي الكافي حول مسألة تنظيم األسرة

  

بين األسر التي يوجد % 22.8؛ %21.4وفقا ألنماط االستهالك  2010خالل العام معدل الفقر بين األسر الفلسطينية بلغ 

  . لألسر التي ليس لديها أطفال% 15.8لديها أطفال مقابل 

  

بين األسر التي لديها % 16.4 ؛%16.0مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة الفقر بين األسر في الضفة الغربية  أما على

% 34.4 ؛%31.9أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغت نسبة الفقر . لألسر التي ليس لديها أطفال% 14.6أطفال مقابل 

  .لديها أطفال بين األسر التي ليس% 18.8بين األسر التي لديها أطفال مقابل 

  

ونالحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها  أطفال، كما ان غالبية األسر الفقيرة التي لديها أطفال متواجدة في 

من إجمالي % 46.2قطاع غزة، حيث أظهرت البيانات أن األسر الفقيرة التي لديها أطفال في الضفة الغربية تشكل 

  .في قطاع غزة% 53.8ال، مقابل األسر الفقيرة التي لديها أطف
  

  2010نسب الفقر بين األسر وفقا الستهالك األسرة الشهري حسب المنطقة، ): 1- 5(جدول 

 المنطقة
 المجموع ال يوجد لديها أطفال يوجد لديها أطفال

 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة

 100.0 21.4 100.0 15.8 100.0 22.8 األراضي الفلسطينية

 49.1 16.0 66.4 14.6 46.2 16.4 الضفة الغربية
 50.9 31.9 33.6 18.8 53.8 34.4 قطاع غزة

  .غير منشورة بيانات، 2010قاعدة بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة  . 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  

فال في األراضـي الفلسـطينية   من األط% 26.9بين السكان يالحظ أن أما بالنسبة النتشار الفقر حسب الفئات العمرية 

  .في قطاع غزة% 38.4في الضفة الغربية و% 19.0 فقراء؛
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  2010نسبة األطفال الفقراء حسب المنطقة، ): 2- 5(جدول 
 الفقر المدقع الفقر العادي المنطقة

 14.6 26.9 األراضي الفلسطينية

 8.8 19.0 الضفة الغربية
 23.1 38.4 قطاع غزة

  .غير منشورة بيانات، 2010قاعدة بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة  . 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  

  عدد األطفال في األسرة 2.5

وتعتبر . أطفال، يزداد معدل انتشار الفقر بشكل متسق بازدياد عدد األطفال بين األسر ليس لديهاباستثناء األسر التي 

أن معدل انتشار الفقر بين األسر التي تضم لغاية  ويالحظأقل عرضة النتشار الفقر، األسر التي لديها طفل أو اثنين 

يبقى ترتيب األسر من حيث وضع كما  .معدل على المستوى الوطنيالعن  معدل انتشار الفقر بينها أربعة أطفال يقل

  .الفقر كما هو، بصرف النظر عن المقياس المستخدم في قياس مؤشرات الفقر

  
             نسب الفقر بين األسر في األراضي الفلسطينية وفقاً ألنماط االستهالك الشهري حسب عدد األطفال ): 3- 5(جدول 

  2010في األسرة، 
 المساهمة القيمة عدد األطفال

0 15.8 14.6 

1-2  16.4 19.4 

3-4  20.6 29.2 

5-6  28.2 23.8 

+7 43.0 13.0 

 100 21.4 المجموع

  .غير منشورة بيانات، 2010قاعدة بيانات مسح إنفاق واستهالك األسرة .  2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  

  األطفال عمالة 3.5
 

الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح آن يكون تعترف الدول األطراف بحق
خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو 

  )1-32ةالماد-وثيقة حقوق الطفل.                                    (الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

  

يتعرض عدد ال يحصى من األطفال في مختلف أنحاء العالم يومياً إلى مخاطر تعيق نمّوهم وتقف عائقاً أمام تنمية 

. ومن بين هذه المعّوقات تشغيل األطفال في أعمال شاقة ال تتناسب وقدراتهم الجسدية، وتحت ظروف صعبة  .قدراتهم

  . الء األطفال، جيل المستقبلوهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل هؤ
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  مفهوم عمالة األطفال

فقد تنطوي األعمال  . تأثير العمل على نمو الطفل هو المعيار الرئيسي لتحديد متى يصبح العمل مشكلة يعتبر حجم    

عرض وفيما يلي بعض الجوانب الخاصة بنماء الطفل التي يمكن أن تت. غير المؤذية للكبار على أذى شديد لألطفال

  :لألذى في حالة تعرض الطفل لالستغالل

  .بما في ذلك صحته العامة، والتناسق العضوي، والقوة، والبصر والسمع النمو الجسدي، 

بما في ذلك القدرة على القراءة والكتابة والحساب، وتحصيل المعارف الضـرورية لحياتـه    التطور المعرفي، 

  .اليومية

  .بما في ذلك احترام الذات، واالرتباط األسري، ومشاعر الحب وتقبل اآلخرين التطور العاطفي، 

بما في ذلك الشعور باالنتماء لجماعة، والقدرة على التعـاون مـع اآلخـرين،     التطور االجتماعي واألخالقي، 

  .والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ

  

هم أطفال عاملين سواء بـأجر أو   سنة 14-5لفئة العمرية من إجمالي عدد األطفال في ا% 6.0 طفل؛ ألف 65حوالي 

من الواضح أن نسـبة األطفـال الـذكور    في قطاع غزة، و% 3.1في الضفة الغربية و% 8.0  ؛2010بدون أجر عام 

  %.4.2 مقارنة باألطفال اإلناث؛% 7.7المنخرطين في العمل هي األعلى؛ 
  

  2010حسب حالة العمل وبعض المتغيرات المختارة،  سنة 14–5 ألطفالالنسبي لع يوزالت): 4- 5(جدول 
 

 المجموع يعملال  يعمل  والعمر والجنسالمنطقة 

 100 94.0 6.0 لفلسطينيةا األراضي

 100 92.0  8.0  الضفة الغربية

 100 96.9 3.1  قطاع غزة

        الجنس

 100 92.3  7.7 ذكور

 100 95.8 4.2 إناث

        الفئة العمرية

5-11  6.5 93.5 100 

12-14 4.8 95.2 100 

  فلسطين-رام اهللا.  التقرير الرئيسي.  2010مسح األسرة الفلسطيني،   .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر    
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  الواقع التعليمي لألطفال العاملين

، ومتعلقة بمستوى التعليم وإمكانية الحصول عليه، والظروف 1تعتبر العالقة بين عمل األطفال وتعليمهم عالقة متينة

فألّن عمل األطفال يستلزم تركهم المدرسة أو ترك المدرسة يجبر . االقتصادية للعائلة، والموقف االجتماعي من التعليم

تحول إلى دائرة في سوق العمل، وتبقى فرص التحصيل المادي في حياتهم متدنية، فيدوم الفقر وي على االنخراطاألطفال 

وفي بعض الحاالت، قد يشترك األهل واألطفال  اضطر أوالد هؤالء األطفال عندما يكبرون إلى العمل أيضقد ي مفرغة

بواحد أو اثنين من أوالدهم وتركهم دون " التضحية"في اعتبار التعليم مضيعة للوقت أو قد يضطر الوالدان أحياناً إلى 

وتعتبر المصاريف الدراسية، بالنسبة لبعض العائالت، . اهمة في نفقات تعليم اخوتهمتعليم وإرسالهم إلى العمل للمس

، األمر الذي )خسارة دخل عمل األوالد المفترض(وغير مباشرة ) رسوم الدراسة والمالبس والكتب(خسارة مباشرة 

طفال يمكن أن ال يلتحقوا بالمدرسة فضالً عن أن األ. يجعل من ذهاب األطفال إلى المدرسة عبئاً ثقيالً بالنسبة للوالدين

  :مثل 2أصالً، أو أنهم قد يتسربون منها ألسباب مختلفة

  .، قد تكون مؤذية لألطفال نفسياً، أو مكلفة بالنسبة للعائالت الفقيرة)الرسوب(إعادة الصف الدراسي نفسه  

  .العقوبات الجسدية، أو الضرب المتكرر 

  )كما في الزراعة مثالً(أوقات عمل األطفال قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع  

، وقد يضاعف من هـذه المشـكلة فقـدان    )الفتيات بشكل خاص(قد يكون موقع المدرسة بعيداً بالنسبة لألطفال  

  .تسهيالت نقل األطفال في المناطق النائية
 

سة والمنخرطين أيضـاَ فـي   الملتحقين بالمدر سنة 14-5 نسبة األطفال أن، 2010نتائج مسح األسرة الفلسطيني بينت 

األطفال الـذكور مقابـل    بين% 7.5 وبلغتفي قطاع غزة، % 3.0في الضفة الغربية و% 7.8؛ %5.9عمالة األطفال 

  .اإلناث بين% 4.1
 

  2010حسب بعض الخصائص الخلفية، سنة العاملين والملتحقين بالتعليم  14-5األطفال نسبة  ):5-5(جدول  
  

  الخصائص الخلفية
األطفال الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين نسبة 

 أيضا في عمالة األطفال
  نسبة األطفال الملتحقين بالمدرسة

 96.3 5.9 لفلسطينيةا األراضي

 95.7 7.8  الضفة الغربية

 97.2 3.0  قطاع غزة

      العمر بالسنوات

5-11  6.5 95.9 

12-14  4.3 97.2 

        الجنس

 96.1 7.5 ذكور

 96.4 4.1 إناث

  فلسطين-رام اهللا.  التقرير الرئيسي.  2010مسح األسرة الفلسطيني،   .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر    

                                                           
) يعمل، ال يعمل(ومتغير العالقة بالعمل ) ملتحق، غير ملتحق(من خالل التحليل اإلحصائي واختبار قوة العالقة بين متغير االلتحاق بالمدرسة  1

 ، وكلمـا 1إلى  0مع العلم أن مدى هذه القيمة يقع ما بين ). 0.846(، تبين أن هناك عالقة قوية تصل قيمتها إلى Qباستخدام معامل القياس 

  .كلما كانت العالقة أقوى 1اقتربت القيمة إلى 
  .قبرص-نيقوسيا. 1998العدد الرابع، شتاء . ، تشغيل األطفال"حقي"ورشة عمل الموارد العربية،  2
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  ألطفال العاملون لدى عائالتهما

فمعظم األسر . يعتبر عمل األطفال في الزراعة لدى عائالتهم الشكل األكثر شيوعاً من أصناف العمل التي يمارسونها

من أطفالها اإلسهام في المشاريع العائلية، سواء أكان ذلك في المشاركة في نقل الماء أو رعي الماشية، أو قطف  تنتظر

يمكن لمثل هذا النوع من . المحصول حتى من الممكن أن يصل في نهاية المطاف إلى القيام باألعمال األكثر مشقة

ل على قدر معقول من األشغال المنزلية، أو بعض النشاطات األعمال أن يكون مفيداً، إذا ما اقتصرت مشاركة األطفا

  . كما أن مثل هذه المشاركة تخلق لديهم اإلحساس بقيمتهم وأهميتهم. الخفيفة المدرة للدخل

  

وعلى العكس من ذلك، فقد يستنزف العمل . بيد أن مشاركة األطفال في أشغال العائلة ليست ذات فائدة على الدوام

فال، ويضطرهم أحياناً إلى قضاء ساعات طويلة بعيداً عن مستلزمات الدراسة، ويعرقل نمو أجسامهم األسري جهود األط

  .كما يمكن لمثل هذا اللون من العمل أن يحرم األطفال من التمتع بحقوقهم، ومن الفرصة الكاملة للنماء. الغضه

  

دى ـيعملون ل سنة 11-5في الفئة العمرية  األطفالمن  %4.1 ، أن2010 األسرة الفلسطينينتائج مسح  كما بينت

 .لإلناث% 2.6و للذكور% 5.6 ؛في قطاع غزة، أما على مستوى الجنس% 1.3في الضفة الغربية و 6.0 أسرهم؛

أما  بدون أجر% 0.8بأجر و% 2.1 ؛خارج األسرة المعيشيةيعملون  سنة 11-5في الفئة العمرية  األطفالمن  %2.9و

في % 3.5نسبة األطفال الذين يعملون خارج األسرة المعيشية سواء بأجر أو بدون أجر على مستوى المنطقة بلغت

  .لإلناث% 1.9و للذكور% 3.9، أما على مستوى الجنس في قطاع غزة% 2.0الضفة الغربية و

  
  2010بعض الخصائص الخلفية، العاملين حسب حالة العمل وسنة  11-5نسبة األطفال ): 6- 5(جدول 

  

 يعمل لدى األسرة الخلفيةالخصائص 
 يعمل خارج األسرة المعيشية

  بأجر  بدون أجر

  0.8  2.1  4.1 ةاألراضي الفلسطيني

  1.2  2.3  6.0 الضفة الغربية

 0.3 1.7 1.3 قطاع غزة

     الجنس

  1.1  2.8  5.6  ذكور

  0.6  1.3  2.6  إناث

  فلسطين-رام اهللا.  التقرير الرئيسي.  2010مسح األسرة الفلسطيني،   .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر      
  

  رعاية غير كافية لألطفال دون سن الخمس سنوات 4.5
رعاية غير كافية تشمل األطفال الذين تركوا ( لخامسة تركوا في رعاية غير كافيةمن األطفال دون سن ا% 13.4

سنوات لمدة أكثر من ساعة واحدة على  10رعاية أطفال تقل أعمارهم عن بمفردهم خالل األسبوع السابق أو تركوا في 

  . 2010في العام  في قطاع غزة% 9.7في الضفة الغربية و% 16.1 ؛)األقل
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سنة الملتحقين بالمدرسة الذين تعرضوا لعنف نفسي أو جسدي من قبل الطالب أو  17-12 األطفال  نسبة ):7- 5(جدول 

  حسب الجنس والمنطقة  2011التي سبقت تموز شهرا  12المعلمين خالل 
  

  الجنس
  المنطقة

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

 22.7 21.6 22.0 كال الجنسين

 28.6 28.7 28.7 ذكور

 16.7 14.1 15.1  إناث

                   .2011النتائج الرئيسية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني،   .المؤتمر الصحفي. 2011از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجه :المصدر

  .سطينفل –اهللا  رام
  

   واألمهات هم المعتدي األول على األطفال اآلباء

في الضفة % 45.8؛ 2011عام  تعرضوا للعنف داخل األسرة من قبل أحد أفرادهاسنة  17- 12من األطفال % 51.0

كما بلغت نسبة الذين تعرضوا لعنف نفسي من قبل آبائهم من هؤالء األطفال؛ . في قطاع غزة% 59.4غربية مقابل ال

من هؤالء األطفال لعنف نفسي من قبل أمهاتهم % 66.4تعرضوا لعنف جسدي بالمقابل تعرض % 34.4و% 69.0

  .تعرضوا لعنف جسدي% 34.5و

  
خالل من قبل احد الوالدين  العنف أشكال ألحد واحدة لمرة األقل على تعرضوا الذين سنة 17-12 نسبة األطفال ):8- 5(جدول 

   حسب المنطقة  2011التي سبقت تموز شهرا  12
  

  تعرضوا للعنف  المنطقة
  األم  األب

  العنف الجسدي العنف النفسي العنف الجسدي العنف النفسي

 34.5 66.4 34.4 69.0 51.0 األراضي الفلسطينية

 27.7 61.9 28.7 64.7 45.8 الضفة الغربية 

 45.2 73.3 43.2 75.9 59.4   قطاع غزة

  .سطينفل –اهللا  رام . 2011النتائج الرئيسية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، .  المؤتمر الصحفي. 2011از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجه :المصدر

  

 حوالي ثلثي األطفال الذين تعرضوا لعنف توجهوا ألحد الوالدين لطلب المساعدة

توجهوا ألحد األخوة % 30.1من األطفال الذين تعرضوا للعنف توجهوا لطلب المساعدة من أحد الوالدين، و% 70.8

من هؤالء األطفال لمرشد اجتماعي في % 20.2توجهوا إلى صديق أو صديقة، بالمقابل توجهوا % 28.6واألخوات، و

  .من األطفال توجهوا إلى معلم أو معلمة طلباً للمساعدة% 12.3المدرسة، و
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  نواألطفال المعتقل 6.5
  

ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه .  أو تعسفية ال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية"

   وفقاً للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة
  )أ-37المادة  -لاتفاقية حقوق الطف(                                                                                  

االحتالل اإلسرائيلي األطفال األسرى من ابسط حقوقهم التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق  تحرم سلطات

األساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم أو قوميتهم أو جنسهم، وتشتمل هذه الحقوق على 

االعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الحق في عدم التعرض لالعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب 

األسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في االعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في االتصال بالعالم 

   .الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل
  

لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب، ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقالت أو 

  :نذكر منهاأماكن التوقيف، 
  

    "طة بالكرامةلحاأو ا ،أو الالإنسانية ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية ،ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب"

  )5المادة  –ي لحقوق اإلنسان اإلعالن العالم(                   
    
وينطبق األمر ذاته على قيام أي  ،التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائيأنواع تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع "

  ".ومشاركة في التعذيب اًشكل تواطؤيوعلى قيامه بأي عمل آخر  ،شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب

  )4المادة –ذيب اتفاقية مناهضة التع(                    
  

أو عدم  ،أو تهديد بالحرب ،سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب ،بأية ظروف استثنائية أياً كانت التذرعال يجوز "

      ".كمبرر للتعذيب ،أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى ،استقرار سياسي داخلي

  )2- 2المادة  –اتفاقية مناهضة التعذيب (                                       
  

يحظر صراحة على جميع األطراف السامية المتعاقدة، جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة "

لألشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، وال يقتصر هذا الخطر على القتل والتعذيب، والعقوبات البدنية 

ضيها أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكالء مدنيون أو تجارب العلمية والطبية التي ال تقوالتشويه، والت

  )32المادة  –اتفاقية جنيف الرابعة (                                ".عسكريون
  

أ  -37المادة  أما اتفاقية حقوق الطفل وفي.  النصوص السابقة تتحدث عن األفراد بشكل عام سواء كانوا أطفاالً أم كباراً

  -:على أن فتنص
  

  

  
 

  

أو  ،من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيةهأو لغير،عرض أي طفل للتعذيبتتكفل الدول األطراف أن ال ي"

ام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عدوال تفرض عقوبة اإل ،ةهينالالإنسانية أو الم

  "إمكانية لإلفراج عنهمعام دون وجود  18عن 
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  على الرغم من هذه المواثيق واالتفاقيات الدولية، إال أن إسرائيل تتجاوز هذه األعراف وتمارس أقسى وأعنف صنوف 

التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين األطفال، واالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األطفال الفلسطينيين ال تقف عند 

  :، ففي حين تنص اتفاقية حقوق الطفلةوتتعداها إلى المراحل الالحقمرحلة التحقيق، بل 

وغيرها من المساعدة المناسبة،  ،يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية"

فضالً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي 

  )37المادة -اتفاقية حقوق الطفل(                             ".أن يجري البت وبسرعة في أي إجراء من هذا القبيل

  

كما أن محاكمة األطفال المعتقلين تتم أمام المحاكم العسكرية  ،يتم منع المحامين من زيارة موكليهم في كثير من الحاالتف

ويعاني األطفال المعتقلون من أبناء القدس من خرق فاضح .  المعتقلون البالغونوهي نفس المحاكم التي يحاكم أمامها 

  .يشكل خطراً كبيراً على حياتهم األمر الذي لحقوقهم يتمثل في احتجازهم مع المعتقلين الجنائيين اليهود

  

من الجدير ذكره أن إسرائيل هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

 .المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

  

ضد األطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع األطفال  كما أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنتهج سياسة التمييز العنصري

وفي . اإلسرائيليين في خالف مع القانون من خالل نظام قضائي خاص باألحداث وتتوفر فيه ضمانات المحكمة العادلة

في حين . عاما 18ذات الوقت فإن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتبر الطفل اإلسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 

  .عاما 16مل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن تتعا

  

 179،  فإن سلطات االحتالل تحتجز 28/2/2012حتى تاريخ االسرى والمحررين شؤون وزارة باالستناد إلى بيانات 

وشكلت نسبة األطفال عاما، وسط ظروف قاسية وانتهاكات صارخة لكافة حقوقهم،  18-13طفالً تتراوح أعمارهم بين 

أن  2012، االسرى والمحررينشؤون وزارة  ت بياناتكشفو.  أسير) 4,033(من مجموع األسرى %) 4.4(المعتقلين 

طفل يخضع لالعتقال ) 1(طفل موقوف بانتظار محاكمة، و) 136(طفل محكوم، و) 42(األسرى األطفال من بين 

داخل  18المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن  ناكاإلداري بدون تهمة، وال بد من اإلشارة إلى أن ه

  .األسر السجن وال يزالون في

  

في  نأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمارس أساليب اعتقال وتحقيق قاسية بحق األطفال الفلسطينيي البيانات توأضاف

األطفال األسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق  أن سلطات االحتالل تحرم األراضي المحتلة وذكر

العشوائي، والحق في معرفة سبب  الحق في عدم التعرض لالعتقال واالتفاقيات الحقوقية، وفي مقدمتها  الدولية،

معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام  االعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق األسرة في

 التهمة والطعن فيها، والحق في االتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية قاضٍ، والحق في االعتراض على

  .تحفظ كرامة الطفل المعتقل
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  تعذيب األطفال في السجون اإلسرائيلية

إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقوم باستعمال طرق ال تختلف عن  والمحرريناالسرى شؤون تقارير وزارة تشير 

تلك التي تستخدم ضد األسرى البالغين، وقد تعرض معظم األسرى القاصرين حالل فتره اعتقالهم ألنماط متنوعة من 

لتي يتم اقتيادهم من منازلهم في التعذيب واالهانه والمعاملة القاسية منذ لحظه إلقاء القبض عليهم، والطريقة الوحشية ا

ساعات متأخرة من الليل والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقالت، اضافه إلى طرق التحقيق المتنوعة 

والقاسيه التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم، حيث يتم االعتداء على األسرى 

رب الشديد والتركيز على المناطق العليا والرأس، والحرق بأعقاب السجائر، والتهديد بإبعاد العائلة ووضع األطفال بالض

حيث . كيس في الرأس، ونسف المنزل، وتقييد األيدي واألرجل وعصب األعين، واستخدام الصعقات الكهربائية والشبح

على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينه،  يتم ربط األيدي واألرجل ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره

باالهانه،  موالحرمان من النوم لعده أيام، والضغط النفسي، والسب والشتم بأقذر األلفاظ والشتائم لألطفال، ما يشعره

كما استخدمت .  وكذلك الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر، األمر الذي يعرضه لفقدان الوعي

أساليب تحقيق جديده لألطفال األسرى مثل رشهم بالماء البارد والساخن، وإجبارهم على تناول مكعبات من إسرائيل 

الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة في جو قارص، اضافه إلى تسليط سماعات تصدر أصواتا مرتفعه على 

وذكر التقرير أن أخطر ما يتعرض له األطفال أذني الطفل الذي يحققون معه مما يسبب له األذى والتوتر النفسي 

، من أجل انتزاع اعترافات بطريقه مخادعه، كذلك تهديدهم )غرف العمالء(األسرى هو وضعهم في غرف العار 

  .  بالسجن لفترات طويلة وهدم بيوتهم واعتقال أفراد من العائلة، إذا لم يتعاونوا مع المخابرات اإلسرائيلية
 

  ظروف االحتجاز

يحرم األشبال الفلسطينيون من حقهم باالتصال بالعالم  ،الفلسطينيين البالغين في السجون اإلسرائيلية من األسرى رهمكغي

 ويعانون من انقطاع زيارات األهالي مما يعني انقطاع الطفل المعتقل لفترات طويلة عن الخارجي وزيارة عائالتهم

وفقدان العناية النفسية وعدم وجود  .كانية التحدث هاتفيا مع األسرةفي ظل عدم إموذلك عالمه، محيط أسرته، وأصدقائه 

  .التي يمكن أن تشغلهم خالل فترة وجودهم في السجن مرشدين نفسيين أو توفر ألعاب الثقافة والتسلية

  

األشبال في سجن تلموند ظروف سيئة،  يعيشحيث  ،شهد سجن األشبال أقصى حاالت العزل والقمع في السجوني

  .األكبر من حساب الكانتينا الخاص بهم ةالتي كانت تستهلك النسب ةمستمر للغرامات الماليوفرض 

  

عوفر والنقب  المعتقلين مع المعتقلين البالغين في نفس األقسام والغرف في كل من ويعيش األطفال الفلسطينيون الذكور

وصدرت بحق األطفال قرارات اعتقال إدارية  تفيما تعيش اإلناث في سجني تلموند مع األسيرات الفلسطينيات البالغا

 ويعاني األشبال كباقي األسرى من عدم توفر العناية الطبية الالزمة، وسياسة  .البالغين أمضوها كغيرهم من المعتقلين

التعليم وعدم وجود  من والحرمان  .اإلهمال الطبي المتعمد إزاءهم داخل السجون وفي مراكز التحقيق اإلسرائيلية

  .والمجالت واأللعاب الرياضية الصحف

التي تتسم بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ  )السجن االنفرادي(يعاني األسرى من ظروف معيشية صعبة بالزنازين 

 .األرضية رطبة، والغرفة خالية من الضوء، أو يسطع الضوء فيها في جميع األوقات مساحتها متر ونصف تقريبا، حيث
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كافية، والوصول  جين من النوم، ويحرم السجناء من النوم لعدة أيام، ومن الحصول على وجبة غذاءلمنع الس وذلك

  .للمرحاض وقت الحاجة، وتغيير مالبسهم
  

من حريتهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية  بحماية األحداث المجردين التي تتعلق بالرغم من أن قواعد األمم المتحدة

   :المتعلق بالبيئة المادية واإليواء تكفل لهم -فرع د 1990كانون األول  14المؤرخ في  45/113العامة 

  

 .متطلبات الصحة والكرامة اإلنسانيةل لألحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي ك -31المادة 

   

قات الوجبات العادية بكمية تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء يعّد ويقدم على النحو المالئم في أو -37المادة 

ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة واالعتبارات الصحية، وحسب القواعد النموذجية المتعلقة بأماكن 

  : االحتجاز يجب أن

حيثما وجدت زنازين أو غرف فردية للنوم ال يجوز أن يوضع في الواحدة منها اكثر من سجين واحد ) 1(-9المادة 

فإذا حدث ألسباب استثنائية، كاالكتظاظ المؤقت أن اضطرت اإلدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه  ليال،

  .القاعدة يفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية

مع  توفر لجميع الغرف المعدة الستخدام المسجونين، وال سيما حجرات النوم ليال جميع المتطلبات الصحية، -10المادة 

الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين واإلضاءة 

  .والتدفئة والتهوية

  

  الطعام

، هو سيئ جداً، حيث يتم إعداده من قبل المعتقلين وصفه المعتقلون، وكما للمعتقلين فيما يتعلق بالوجبات والطعام المقدم

وقد نصت القواعد   .التي يقدمونها قليلة بالغالب بحاجة إلعادة تصنيع أو إضافات، كما أن الكميةوهو  المدنيين،

على من ميثاق األمم المتحدة بشأن األحداث المجردين من حريتهم  (1) قسم .20مبدأ  .النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة  ذات قيمة غذائية توفر اإلدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعامأن 

  .النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم

  

  الحق في ممارسة العبادة

 استفزاز المعتقلين بشكل مستمر، من خالل ادعاء اإلدارة أن تجمع المعتقلين في النادي إدارة السجون اإلسرائيليةتحاول 

 .يعاقب المعتقلون عليه ي، وأن خطبة صالة الجمعة كالم تحريضي يجب أنلقراءة القرآن وما شابه هو اجتماع تحريض

من  المتعلقة بالدين 48 من حريتهم حيث تنص المادة  منتهكين بذلك قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين

الدينية والروحية،  اجاته، بالسماح لكل حدث باستيفاء احتيميثاق األمم المتحدة بشأن األحداث المجردين من حريتهم

  ...."وبصفة خاصة بحضور المراسم أو المناسبات الدينية 

  

الدينية التي تتبعها طائفته، وإذا كانت المؤسسة تضم  كما يسمح له بحيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم

على من  ثر من ممثلي هذا الدين المؤهلين، أو يوافقيعتنقون ديناً ما، يعين لهم واحد أو أك عدداً كافياً من األحداث الذين
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. رعوية خاصة لألحداث بناء على طلبهم يسعى لهذا الغرض، ويسمح له بإقامة مراسم دينية منتظمة وبالقيام بزيارات

التي يحددها، كما أّن له حق االمتناع عن االشتراك في المراسم  ولكل حدث الحق في أن يزوره ممثل مؤهل للديانة

  .الدينية وحرية رفض التربية أو اإلرشاد أو التعليم في هذا الخصوص

  

. من ميثاق األمم المتحدة بشأن األحداث المجردين من حريتهم 42لمعاملة السجناء البند  وتنص القواعد النموذجية الدنيا

الصلوات المقامة في السـجن،  فروض حياته الدينية بحضور  بالسماح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في اإلمكان، بأداء

  .الدينية التي تأخذ بها طائفته وبحيازة كتب الشعائر والتربية

  

  الحق في التعليم

اإلمكانيات  المعتقلين هم من الطالب إال أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعلم فال توفر لهم بالرغم من أن معظم األطفال

حيث يعتبر  . اإلنسانية تحرم منع الطفل من التعلم التشريعات والقوانينوال الظروف المالئمة لدراستهم بالرغم من أن 

من ) 1( بند 77وتنص المادة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المتعلق بالتعليم والترفيه  هذا انتهاكا صارخا للقواعد

مواصلة تعليم جميع السجناء ل تتخذ إجراءاتميثاق األمم المتحدة بشأن األحداث المجردين من حريتهم، انه يجب أن 

في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم األميين  القادرين على االستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني

يجعل تعليم السجناء، في حدود  على أن  )2( كما تنص المادة توجه إليه اإلدارة عناية خاصة واألحداث إلزاميا، وأن

يواصلوا  متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون بمقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يا،المستطاع عمل

  .الدراسة دون عناء
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  ملخص 7.5
  

بين األسر التي % 22.8 ؛%21.4وفقا ألنماط االستهالك  2010خالل العام معدل الفقر بين األسر الفلسطينية بلغ  

 .لألسر التي ليس لديها أطفال% 15.8يوجد لديها أطفال مقابل 
  

بين األسر التي لديها % 16.4 ؛%16.0على مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة الفقر األسر في الضفة الغربية   

 ؛%31.9سبة الفقر أما على مستوى قطاع غزة فقد بلغت ن. لألسر التي ليس لديها أطفال% 14.6أطفال مقابل 

 .بين األسر التي ليس لديها أطفال% 18.8بين األسر التي لديها أطفال مقابل % 34.4
  

سنة هم أطفال عاملين سواء بأجر  14-5من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية % 6.0ألف طفل؛  65حوالي  

 .2010أو بدون أجر عام 
  

الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضاَ سنة  14- 5نسبة األطفال  أن، 2010نتائج مسح األسرة الفلسطيني بينت  

األطفال الذكور  بين% 7.5 وبلغتفي قطاع غزة، % 3.0في الضفة الغربية و % 7.8؛ %5.9في عمالة األطفال 

 .اإلناث بين% 4.1الملتحقين بالمدرسة مقابل 
  

دى ـيعملون ل سنة 11-5في الفئة العمرية  األطفالمن  %4.1 ، أن2010نتائج مسح األسرة الفلسطيني  بينت 

% 2.6و للذكور% 5.6في قطاع غزة، أما على مستوى الجنس % 1.3في الضفة الغربية و 6.0 أسرهم؛

  .لإلناث
  

تعرضوا  سنة 17-12 من األطفال الذكور% 3حوالي أن  2011بينت نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني،  

في % 5، منهم حوالي 2011/شهراً التي سبقت تموز 12لعنف جسدي من قبل االحتالل والمستوطنين خالل فترة 

 .  في قطاع غزة% 0.3الضفة الغربية مقابل حوالي 
  

سنة من مجمل الملتحقين بالتعليم تعرضوا للعنف في المدرسة من قبل الطالب  17-12أكثر من خمس الطالب  

في الضفة الغربية مقابل % 21.6؛ 2011/شهر الماضية التي سبقت تموز 12خل المدرسة خالل فترة والمعلمين دا

 .في قطاع غزة% 22.7
  

في الضفة الغربية مقابل % 45.8من األطفال تعرضوا للعنف داخل األسرة من قبل أحد أفرادها؛ % 51.0 

 .في قطاع غزة% 59.4
  

أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي مـا   28/2/2012حتى تاريخ  ناالسرى والمحرريشؤون وزارة أظهرت بيانات  

 .سنه 18-13طفال في السجون اإلسرائيلية تتراوح أعمارهم بين  179زالت تحتجز 
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