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هذه الوثيقة هي وثيقة دورية متثل و�ضفًا  لالجتاهات التي ي�ضري بها و�ضع  حقوق الأطفال 
يف فل�ضطني، كما تهدف اإىل اإلقاء ال�ضوء على اأهم الثغرات يف البيانات املتوفرة للح�ضول 
عليها يف امل�ضتقبل القريب بهدف احل�ضول على �ضورة اأو�ضح واأ�ضمل للو�ضع على اأر�ض 
وحتديد  وحقوقهم،  ال�ضا�ضية  اخلدمات  اإىل  الو�ضول  من  املحرومني  ولالأطفال  الواقع 

اأ�ضباب ذلك بهدف معاجلتها. 

يف حالة القتبا�ض، يرجى الإ�ضارة اإىل هذه املطبوعة كالتايل: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء 
الفل�ضطيني، 2015.  واقع حقوق الطفل الفل�ضطيني. 2014.  رام الله - فل�ضطني

جميع املرا�ضالت توجه اإىل: 
اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني
�ض.ب.  1647، رام الله – فل�ضطني

هاتف: 2700 298 2 )970/972(
فاك�ض: 2710 298 2 )970/972(
الرقم  املجاين: 1800300300   

 diwan@pcbs.gov.ps :بريد اإلكرتوين
http://www.pcbs.gov.ps :ضفحة اإلكرتونية�

الرقم املرجعي: 2116

مت اإعداد هذه الوثيقة بدعم مايل من موؤ�ض�ضة اإنقاذ الطفل 

Layout and Design: TAKWEEN Design, Ramallah - 0569184193
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�سكر وتقدير

املركزي  اجلهاز  من  فني  فريق  بقيادة  التقرير  هذا  اإعداد  مت  لقد 
يتقدم  الطفل،  اإنقاذ  موؤ�ض�ضة  من  مايل  وبدعم  الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء 
اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني بجزيل ال�ضكر والتقدير لهم على 

م�ضاهمتهم القيمة يف اإ�ضدار هذا التقرير.

والعرفان  بال�ضكر  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  يتقدم  كما 
للفريق الوطني الذي �ضاهم يف اإ�ضدار الن�ضخة الأوىل من هذا التقرير، 

والذي يعترب ن�ضخة حمدثة ومنقحة عن التقرير الأول.
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متـهيد:

يف  ال�ضتثمار  اأن  يعني  وهذا  ال�ضكان،  ن�ضف  يقارب  ما  فل�ضطني  يف  الأطفال  ي�ضكل 
لهم  الفر�ض  وتوفري  حقوقهم  ل�ضمان  مهمًا؛  اأمرًا  يعترب  املجتمع  من  ال�رشيحة  هذه 
للعي�ض بكرامة واأمان.   ومن اأجل توفري الرقم الإح�ضائي الدقيق الذي يخدم ر�ضم 
ال�ضيا�ضات وو�ضع اخلطط الكفيلة برتجمة هذه الأرقام اإىل برامج تخدم م�ضلحة الطفل 
الفل�ضطيني يف جمالت حياته كافة؛ فقد قام اجلهاز وبالتعاون وال�رشاكة مع الوزارات 
واملوؤ�ض�ضات املعنية العاملة يف جمال الطفل، وبدعم مادي وفني من موؤ�ض�ضة اإنقاذ 

الطفل، باإ�ضدار التقرير الوطني حول واقع حقوق الطفل الفل�ضطيني. 
اإن اإ�ضدار هذا التقرير والذي هو امتداد لالإ�ضدار الأول يف عام 2013، ين�ضجم مع 
�ضيا�ضة اجلهاز الرامية اىل توفري بيانات �ضمن نظام اح�ضائي وطني متكامل يخدم 
جميع القطاعات، مبا فيها كل ما يتعلق من موؤ�رشات حقوق الطفل الفل�ضطيني، ويهدف 
البيانات  حتديث  خالل  من  املوؤ�رشات  هذه  على  احلا�ضل  التطور  ر�ضد  اىل  اأي�ضا 
الواردة يف التقرير، واإن�ضاء قاعدة بيانات وطنية �ضاملة تكون اأ�ضا�ضًا ملر�ضد وطني 
للنهو�ض  وخطط  �ضيا�ضات  ر�ضم  يف  ت�ضهم  وم�ضتمرة  حمدثة  بيانات  تقدمي  يف  ي�ضاعد 

بواقع الطفل الفل�ضطيني يف خمتلف النواحي.
الفل�ضطيني وي�ضلط ال�ضوء على  التقرير حتليال وت�ضخي�ضا لواقع حقوق الطفل  يعر�ض 
دون  الأطفال  هوؤلء  امام  حائال  تقف  التي  واملحددات  اأي�ضا  املحرومة  الفئات 
التعليم  وهي  يطرقها،  التي  املجالت  كافة  يف  املطلوبة  اخلدمات  على  ح�ضولهم 
الطفولة  وتنمية  الحتالل  حتت  والأطفال  والرتفيه  والثقافة  واحلماية  وال�ضحة 
هما  اأ�ضا�ضيني  م�ضدرين  على  التقرير  يف  الواردة  البيانات  اعتمدت  وقد  املبكرة.  
امل�ضوح ال�رشية التي نفذها اجلهاز املركزي لالإح�ضاء األفل�ضطيني والبيانات الواردة 
من الوزارات واملوؤ�ض�ضات املعنية وهي وزارات ال�ضحة والرتبية والتعليم وال�ضوؤون 

الجتماعية والداخلية والثقافة واملجل�ض العلى لل�ضباب والريا�ضة. 
نقطة  التقرير  ا�ضدار هذا  باأن ميثل  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  ناأمل يف اجلهاز املركزي 
انطالق حقيقة حل�ضد اجلهود للنهو�ض بواقع الطفل الفل�ضطيني وتلبية احتياجات هوؤلء 
الواردة يف  البيانات  ال�ضتثمار يف  يتم  اولئك املحرومني منه واأن  الأطفال حتديدا 
التقرير لفهم ال�ضباب احلقيقة الكامنة وراء وجود العديد من الثغرات يف اخلدمات 
املقدمة لالأطفال والو�ضول اىل الفئات امله�ضمة منهم للعمل على توفري هذه الحتياجات 
م�ضتقبال.  وكلنا اأمل باأن ت�ضكل العداد املقبلة من هذا التقرير رافدا لبيانات حمدثه 
وم�ضتدامة يف �ضبيل العتماد عليها م�ضتقبال لإعداد تقارير وطنية دورية لرفعها اىل 

المم املتحدة با�ضم دولة فل�ضطني.
 

عل عو�س
رئي�س اجلهاز
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فل�سطني يف �أرقام

منت�ضف 2015 4,682,467 ن�ضمة عدد ال�ضكان املقدر*
منت�ضف 2015  ال�ضفة الغربية 2,862,485 ن�ضمة
منت�ضف 2015 1,819,982 ن�ضمة  قطاع غزة
منت�ضف 2014 2.90 معدل النمو ال�ضكاين املقدر*
منت�ضف 2014 2.59  ال�ضفة الغربية  
منت�ضف 2014 3.41  قطاع غزة
منت�ضف 2015 % 46.2 ن�ضبة ال�ضكان الذين تقل اأعمارهم عن 18 �ضنة 
منت�ضف 2013 845 األف اأ�رشة عدد الأ�رش الفل�ضطينية*
منت�ضف 2013 554 األف اأ�رشة  ال�ضفة الغربية  
منت�ضف 2013 291 األف اأ�رشة  قطاع غزة

   2014 5.3 فردًا متو�ضط حجم الأ�رشة **
2014 5.0  ال�ضفة الغربية  
2014 5.9  قطاع غزة
2014        % 10.6 ن�ضبة الأ�رش التي تدير �ضوؤونها امراأة ) ربة اأ�رشة( **
2014 % 11.7  ال�ضفة الغربية
2014 % 8.4  قطاع غزة
2014 % 1.6 ن�ضبة الأمية بني الأفراد الذكور الذين تبلغ اأعمارهم 15 �ضنة فاأكرث**

          2014 %  5.6 ن�ضبة الأمية بني الأفراد الناث الذين تبلغ اأعمارهم 15 �ضنة فاأكرث**
2014 % 45.8 ن�ضبة القوى العاملة امل�ضاركة **
2014 % 71.5 ن�ضبة م�ضاركة الذكور يف القوى العاملة 
2014 % 19.4  ن�ضبة م�ضاركة الإناث يف القوى العاملة
2014 % 26.9 معدل البطالة **
2014 % 23.9  الذكور 
2014 % 38.4  الإناث

2013-2011 4.1  معدل اخل�ضوبة الكل ***
2013-2011 3.7 ال�ضفة الغربية
2013-2011 4.5 قطاع غزة 



8

2014 48 معدل خ�ضوبة املراهقات )مولود لكل األف امراأة(***
2014 35 ال�ضفة الغربية
2014 66 قطاع غزة 
2014 24.2 الن�ضاء يف العمر 20-49 �ضنة وتزوجن قبل بلوغهن �ضن 18 �ضنة***
2014 21.4 ال�ضفة الغربية
2014 28.6 قطاع غزة 
2014 2.1 الن�ضاء يف العمر 15-49 �ضنة وتزوجن قبل بلوغهن �ضن 15 �ضنة***
2014 1.8 ال�ضفة الغربية
2014 2.6 قطاع غزة 
2014 22.0 الن�ضاء يف العمر 20-24 �ضنة اللواتي اجننب ولدة حية قبل بلوغهن 

�ضن 18 �ضنة***
2014 19.0 ال�ضفة الغربية
2014 25.1 قطاع غزة 

*	الجهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني،	2015.		االسقاطات	السكانية.		رام	الله-		فلسطني

**	الجهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني،	2015.		قاعدة	بيانات	مسح	القوة	العاملة،	2014.		رام	الله-		فلسطني

***	الجهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني،	2015.		قاعدة	بيانات	املسح	الفلسطيني	العنقودي	متعدد	املؤرشات	2014.		رام	الله-		فلسطني.		
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قائمة املحتويــات

ال�ضفحةاملو�سوع

ول
الأ

سل 
ف�

ال

16املقدمة

1.116 حقوق الأطفال، احتياجاتهم ورفاههم

2.117 تعريف الطفل

3.118 مراقبة حقوق الطفل

4.1 م�ضادر املعلومات والإح�ضاءات حول حقوق الطفل وامل�ضاكل املتعلقة 
باملعلومات احلالية

20

ين 
لثا

ل ا
�س

لف
22الإجراءات العامة لتطبيق حقوق الطفلا

1.222 اخلطط الوطنية، ال�ضرتاتيجيات، التقييم

2.222 القوانني، ال�ضيا�ضات والت�رشيعات ) اللوائح التنفيذية(

3.223 الن�ضمام اىل التفاقيات واملعاهدات الدولية

لث
لثا

ل ا
�س

لف
ا

28القطاع التعليمي

1.328  ن�ضبة النفاق على التعليم من املوازنة العامة

2.328  تعليم الطفولة املبكرة

3.331   معدل اللتحاق

4.332  معدلت الت�رشب 2013/2012

5.333  حت�ضيل الطلبة يف امتحانات التقومي الوطني

6.334  املعلمني املوؤهلني وفق ا�ضرتاتيجية تاأهيل املعلمني

7.334  معدل عدد الطلبة/معلم ح�ضب اجلهة امل�رشفة 2014/2013

8.335  الكثافة ال�ضفية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 2014/2013

9.335  توفر الغرف التخ�ض�ضية 2013/2012

10.3  توزيع املدار�ض ح�ضب امل�ضدر الرئي�ضي للمياه، الكهرباء والتخل�ض من 
املياه العادمة 2013/2012

36

11.336  معدل عدد الطلبة لكل م�رشبية، مرحا�ض ومغ�ضلة 2013/2012

12.337  الر�ضاد املدر�ضي

13.337  النتهاكات بحق الطلبة والتاأخر املدر�ضي
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بع
لرا

ل ا
�س

لف
ا

40القطاع ال�ضحي

1.440  النفاق على ال�ضحة

2.441  الرعاية خالل احلمل والولدة

3.441  وفيات الأطفال

4.442  حوادث ال�ضري

5.443  التح�ضينات �ضد الأمرا�ض املعدية

6.444  موؤ�رشات التغذية

7.444  الر�ضاعة الطبيعية

8.445 نق�ض الوزن، فقر الدم ، الهزال، ق�رش القامة

�س
ام

خل
ل ا

�س
لف

48الأطفال حتت الحتــــــــــالل ا

1.549  الأطفال اجلرحى 

2.549  الأطفال ال�ضهداء

3.550  الأطفال املعتقلون

4.552  جتنييد الأطفال وا�ضتخدامهم كمخربين او دروع ب�رشية

�س
ساد

ل�
ل ا

�س
لف

ا

54الـــحــمـــــاية

1.654 عمالة الأطفال وال�ضتغالل القت�ضادي لالأطفال

2.656 البطــــــــــــالـــــــــة

3.657 الفـــــقـــــــــــر

4.660 الأطفال يف خالف مع القانون

5.662 العنف والإ�ضاءة والإهمال بكافة اأ�ضكاله

6.666 املوؤ�رشات الإح�ضائية لالأطفال يف الأ�رش احلا�ضنة وفاقدي الرعاية ال�رشية

7.667 الأطفال ذوو الإعــــــــاقــــة

سل 
ف�

ال
بع

�سا
ال

76  الأطفال وجمتمع املعلومات

من
لثا

ل ا
�س

لف
80  تنمية الطفولة املبكرةا

1.880 موؤ�رشات تنمية الطفولة املبكرة

2.883 دعم الطفل من اأجل التعلم

3.887 الرعـــــاية الكافية
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قائمة ال�سكال البيانية
ال�سفحة ال�سكل

23 عدد الفل�ضطينيني الذين جردوا من املواطنة، 2012-2005 �ضكل 1:
28 ن�ضبة النفاق على قطاع التعليم مقابل كلفة الطالب لأعوام اكادميية خمتارة  �ضكل 2:

29 ن�ضبة الأطفال 36-59 �ضهرا امللتحقني يف بع�ض ا�ضكال برامج تعليم الطفولة املبكرة يف فل�ضطني 
ح�ضب بع�ض اخل�ضائ�ض اخللفية، 2014 �ضكل 3:

29 ن�ضبة الأطفال 36-59 �ضهرا امللتحقني يف بع�ض ا�ضكال برامج تعليم الطفولة املبكرة يف فل�ضطني 
ح�ضب موؤ�رش الرثوة، 2014 �ضكل 4:

30 معدل اللتحاق الجمايل يف التعليم املبكر بني الأطفال 4-5 �ضنوات ح�ضب اجلن�ض لأعوام اكادميية 
خمتارة �ضكل 5:

30 معدل اللتحاق الجمايل يف ريا�ض الأطفال لأعوام اكادميية خمتارة ح�ضب املنطقة �ضكل 6:

31 معدلت اللتحاق الجمالية ح�ضب املرحلة واملنطقة واجلن�ض لالأعوام الكادميية 2008/2007-
2014/2013 �ضكل 7:

32 معدلت الت�رشب ح�ضب اجلن�ض واملرحلة للعام 2013/2012 �ضكل 8:
32 ن�ضب الت�رشب يف مدار�ض ال�ضفة الغربية ومدار�ض منطقة ج للعامني 2010/2009 -2011/2010 �ضكل 9:
33 حت�ضيل طلبة ال�ضف الرابع ال�ضا�ضي يف امتحانات التقومي الوطني لأعوام اكادميية خمتارة �ضكل 10:
33 حت�ضيل طلبة ال�ضف العا�رش ال�ضا�ضي يف امتحانات التقومي الوطني لأعوام اكادميية خمتارة �ضكل 11:
34 ن�ضبة املعلمني املوؤهلني ح�ضب اجلن�ض، 2011-2009 �ضكل 12:
35 الكثافة ال�ضفية ح�ضب املنطقة، املرحلة واجلهة امل�رشفة لأعوام اكادميية خمتارة �ضكل 13:
41 ن�ضبة الن�ضاء )15-49( �ضنة اللواتي تلقني رعاية �ضحية اثناء احلمل، 2014 �ضكل 14:
41 اجتاهات وفيات الأطفال الر�ضع يف فل�ضطني ح�ضب املنطقة، ل�ضنوات حمددة �ضكل 15:
42 اجتاهات وفيات الأطفال دون اخلام�ضة يف فل�ضطني ح�ضب املنطقة، ل�ضنوات حمددة �ضكل 16:
43 عدد ا�ضابات حوادث ال�ضري املبلغ عنها يف ال�ضفة الغربية ح�ضب ال�ضنة �ضكل 17:
44 امناط تغذية الر�ضع ح�ضب العمر بالأ�ضهر، 2014 �ضكل 18:
45 انت�ضار فقر الدم بني الأطفال 9-12 �ضهرا ح�ضب املنطقة، 2011-2006 �ضكل 19:
46 انت�ضار �ضوء التغذية بني الأطفال دون اخلام�ضة ح�ضب املنطقة، 2014-2000 �ضكل 20:
46 انت�ضار �ضوء التغذية بني الأطفال 9-12 �ضهرا ح�ضب املنطقة، 2011-2006 �ضكل 21:

48 عدد الأطفال املهجرين ق�رشيا يف املنطقة »ج« والقد�ض ال�رشقية ب�ضبب الهدم من قبل قوات الحتالل 
لالأعوام 2012-2009 �ضكل 22:

50 عدد الأطفال ال�ضهداء واجلرحى يف فل�ضطني، 2014-2010 �ضكل 23:
50 عدد حالت اعتقال الأطفال ح�ضب الفئة العمرية،  2014-2008 �ضكل 24:
51 عدد حالت اعتقال الأطفال ح�ضب الفئة العمرية، 2014 �ضكل 25:
55 ن�ضبة الأطفال العاملني ح�ضب املنطقة والعمر واجلن�ض، 2009 -2014 �ضكل 26:
56 ن�ضبة الأطفال العاملني غري امللتحقني حاليًا بالتعليم، 2009 -2014 �ضكل 27:
56 معدل البطالة بني ارباب ال�رش ح�ضب جن�ض رب ال�رشة، 2014-2009 �ضكل 28:
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58 ن�ضبة الفقر بني الأفراد، 2011-2009 �ضكل 29:
58 ن�ضب الفقر بني الأفراد وفقا لأمناط ال�ضتهالك ال�ضهري ح�ضب عدد الأطفال يف ال�رشة،2011 �ضكل 30:
59 ن�ضبة الأطفال الفقراء ح�ضب املنطقة، 2011-2009 �ضكل 31:
60 عدد الأطفال الذين يتلقون م�ضاعدات اجتماعية ح�ضب املنطقة والو�ضع ال�ضحي، 2014 �ضكل 32:

61 عدد الأطفال الذين اأحيلوا اىل رقابة ال�ضلوك والأطفال الذين ادخلوا دار المل للمالحظة والرعاية 
الجتماعية يف ال�ضفة الغربية، 2014-2009 �ضكل 33:

61 عدد الأطفال يف خالف مع القانون ح�ضب نوع املخالفة، 2014 �ضكل 34:
64 عدد حالت العنف والإ�ضاءة والإهمال �ضد الأطفال املبلغ عنها ح�ضب نوع ال�ضاءة واجلن�ض، 2014 �ضكل 35:
64 عدد حالت العنف والإ�ضاءة والإهمال �ضد الأطفال املبلغ عنها ح�ضب نوع ال�ضاءة والعمر، 2014 �ضكل 36:
65 عدد حالت العنف والإ�ضاءة والإهمال �ضد الأطفال املبلغ عنها ح�ضب نوع وم�ضدر الإ�ضاءة 2014 �ضكل 37:

65 ن�ضبة الأطفال 12-17 �ضنة الذين تعر�ضوا لعنف ج�ضدي خالل 12 �ضهرا ال�ضابقة للم�ضح ح�ضب 
املنطقة واجلن�ض واملعتدي، 2011 �ضكل 38:

66 ن�ضبة الأطفال 12-17 �ضنة الذين تعر�ضوا للعنف من قبل الب والأم ح�ضب نوع العنف واملنطقة، 
2011 �ضكل 39:

71 توزيع الطلبة ذوي العاقة يف املدار�ض احلكومية يف مديريات تعليم ال�ضفة الغربية ح�ضب نوع 
العاقة وال�ضنة �ضكل 40:

71 عدد الطلبة ذوي العاقة املدموجني يف مديريات ال�ضفة الغربية ح�ضب اجلن�ض وال�ضنة �ضكل 41:
72 عدد الطلبة ذوي العاقة املدموجني يف املدار�ض احلكومية يف غزة ح�ضب نوع العاقة، 2012 �ضكل 42:
72 ن�ضبة املدار�ض التي تتوفر فيها �ضواحط، 2012/2011 - 2013/2012 �ضكل 43:

73 ن�ضبة املدار�ض التي تتوفر فيها مراحي�ض خم�ض�ضة لالأطفال ذوي العاقة، 2012/2011 -2012
2013/ �ضكل 44:

76 التوزيع الن�ضبي لالأ�رش ح�ضب �ضبط عدد �ضاعات ا�ضتخدام الإنرتنت اليومية لالأطفال )5-17 �ضنة( 
واملنطقة، 2014 �ضكل 45:

77 التوزيع الن�ضبي لالأ�رش التي لديها تلفزيون ح�ضب مراقبتها عدد �ضاعات امل�ضاهدة اليومية للتلفزيون 
من قبل الأطفال )5-17 �ضنة( واملنطقة ونوع التجمع، 2014 �ضكل 46:

77 التوزيع الن�ضبي لالأطفال )10-17 �ضنة( الذين ي�ضتخدمون النرتنت ح�ضب ا�ضتخدام �ضبكات التوا�ضل 
الجتماعي وبع�ض اخل�ضائ�ض اخللفية، 2014 �ضكل 47:

78 ن�ضبة الأطفال )10-17 �ضنة( الذين ي�ضتخدمون �ضبكات التوا�ضل الجتماعي ح�ضب غر�ض ال�ضتخدام 
واملنطقة، 2014 �ضكل 48:

81 موؤ�رش درجة التنمية للطفولة املبكرة ح�ضب موؤ�رش الرثوة، 2014 �ضكل 49:
81 موؤ�رش درجة التنمية للطفولة املبكرة ح�ضب نوع التجمع واجلن�ض واملنطقة، 2014 �ضكل 50:
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قائمة اجلداول

ال�سفحة اجلدول

36 توزيع املدار�ض ح�ضب امل�ضدر الرئي�ضي للمياه والكهرباء والتخل�ض من املياه العادمة، 
2013/2012 جدول 1:

37 توزيع املدار�ض يف منطقة ج ح�ضب اماكن تواجدها، 2012 جدول 2:

38 ن�ضبة الطلبة يف املدار�ض احلكومية يف منطقة ج الذين يعانون من اأو�ضاع نف�ضية واجتماعية 
�ضعبة، 2012-2011 جدول 3:

49 عدد الأطفال اجلرحى ح�ضب اجلن�ض وال�ضنة جدول 4:

49 عدد الأطفال ال�ضهداء ح�ضب املنطقة، ال�ضنة، وال�ضبب جدول 5:

51 عدد حالت الأطفال املعتقلني ح�ضب ا�ضلوب العنف والإ�ضاءة التي يتعر�ضون لها،
جدول 6: 2014-2013

63 عدد الأطفال اليتام امل�ضجلني يف وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، 2014 جدول 7:

66 ن�ضبة الأطفال الأيتام يف فل�ضطني يف عمر 0-17 �ضنة وفقا ملكان املعي�ضة ح�ضب املنطقة 
واجلن�ض، 2014 جدول 8:

67 عدد الأطفال املكفولني من قبل الهالل الحمر الماراتي ح�ضب املحافظة لعام، 2014 جدول 9:

68 عدد الأطفال ذوي العاقة يف املراكز الهلية املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم، 2012 جدول 10:

69 التوزيع الن�ضبي لالأطفال 6-17 �ضنة ذوي العاقة ح�ضب املنطقة واجلن�ض،2011 جدول 11:

69 ن�ضبة الأطفال 6-17 �ضنة ذوي العاقة املدموجني يف التعليم النظامي ح�ضب املنطقة،2011 جدول 12:

76 ن�ضبة الأ�رش التي تتخذ تدابري وقائية حلماية اطفالها )5-17 �ضنة( على النرتنت ح�ضب نوع 
التدابري واملنطقة، 2014 جدول 13:

84
ن�ضبة الأطفال يف عمر 36-59 �ضهرا الذين �ضاركهم اأحد اأفراد اأ�رشهم املعي�ضية البالغني اأو 
اأمهاتهم اأو اآبائهم بن�ضاطات ت�ضاعد على حتفيز التعليم والإعداد للمدر�ضة خالل الثالثة ايام 

ال�ضابقة للم�ضح، يف فل�ضطني، 2014
جدول 14:

86 ن�ضبة الأطفال اأقل من 5 �ضنوات ح�ضب عدد كتب الأطفال املوجودة يف الأ�رش، والأ�ضياء التي 
ي�ضتخدمها الطفل باللعب، يف فل�ضطني، 2014 جدول 15:

87 ن�ضبة الأطفال 0-59 �ضهرا الذين تركوا مبفردهم اأو يف رعاية اأطفال تقل اأعمارهم عن 10 
�ضنوات خالل الأ�ضبوع ال�ضابق للم�ضح ح�ضب بع�ض اخل�ضائ�ض اخللفية، 2014 جدول 16:
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المقدمــة

1.1 حقوق �لأطفال، �حتياجاتهم ورفاههم
بحقوق  التزامها  اجلد  حممل  على  الفل�ضطينية  احلكومة  تاأخذ 
ال�ضيد  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  رئي�ض  �ضادق  حيث  الطفل. 
يا�رش عرفات على ميثاق الأمم املتحدة حلقوق الطفل يف العام 
1991.  ويف العام 1995 ومبنا�ضبة يوم الطفل الفل�ضطيني مت 
تبني الوثيقة ب�ضكل قانوين وملزم، والتاأكيد على ذلك يف اجلل�ضة 
اخلا�ضة للجمعية العامة لالأمم املتحدة حول الأطفال يف اأيار 
2002. ويف العام 2004، مت اعتماد قانون الطفل الفل�ضطيني 
من  الفل�ضطيني  الطفل  حلقوق  الوطنية  اخلطة  اإعداد  ومت   )7(
كانت  والتي  الطفل  حلقوق  الوطنية  اخلطة  �ضكرتارية  قبل 
جزءا من وزارة التخطيط يف حينها. حيث مت يف العام 2009 
انتقال ملف حقوق الطفل لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية، والتي 
قامت بدورها مبتابعة مو�ضوع التعديالت على قانون الطفل 
التوافق  من  ومزيد  وامل�ضوؤولية  اللزامية  ل�ضمان  الفل�ضطيني 
والن�ضجام مع ميثاق الأمم املتحدة حلقوق الطفل. ويف العام 
الأول  تقريرها  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  اأ�ضدرت   ،2010
الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  الطفل  حقوق  اتفاقية  تنفيذ  حول 
الفل�ضطينية  املوؤ�ض�ضات  جميع  �ضمت  وطنية  بجهود  املحتلة 
الفل�ضطيني  لل�ضياق  ا�ضتعرا�ضا  التقرير  ت�ضمن  العالقة.   ذات 
نظر  وجهة  من  واخلدماتي  والتخطيطي  والت�رشيعي  القانوين 
املختلفة  القطاعات  يف  الفل�ضطينية  الجنازات  ولأهم  حقوقية 
اأهم  لتحليل  تطرق  كما  الطفل.  حقوق  اتفاقية  مواد  وفق 
الفل�ضطيني  الطفل  التي حتول دون ح�ضول  العوائق والثغرات 
الثغرات.   ل�ضد هذه  بتو�ضيات وطنية  على حقوقه، واخلروج 
مت بدء العمل على تنفيذ هذه التو�ضيات، ابتداء من املراجعة 
قانون  تعديالت  واعتماد  للمو�ضوع،  وال�ضيا�ضاتية  القانونية 
اىل  عبا�ض،  حممود  الرئي�ض  �ضيادة  قبل  من  الفل�ضطيني  الطفل 
و�ضع �ضيا�ضات يف قطاعات التعليم، ال�ضحة، الإعاقة، احلماية 
وامل�ضاركة، وتطوير موؤ�رشات وطنية بحيث تكون مبنية على 
اأ�ضا�ض حقوق الطفل. كما مت البدء باإن�ضاء اآلية لل�ضكاوى خا�ضة 
بالطفل �ضمن الهيئة امل�ضتقلة حلقوق الن�ضان من خالل برنامج 
�ضكاوى ور�ضد حقوق الطفل.  يف العام 2012 مت العرتاف 
لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  مراقب  ب�ضفة  كدولة  فل�ضطني  بدولة 
اأولويات الدولة متابعة مو�ضوع  املتحدة. وكان على قائمة 
العرتاف الر�ضمي مبيثاق الأمم املتحدة حلقوق الطفل وغريه 

من  ذلك  على  يرتتب  وما  الدولية  والتفاقيات  املواثيق  من 
التزامات. 

ووجود  الفل�ضطينية،  بالدولة  الدويل  العرتاف  من  بالرغم 
واخلطط  وال�ضيا�ضات  والت�رشيعات  القوانني  من  العديد 
وال�ضرتاتيجيات والربامج الوطنية الفل�ضطينية، اإل اأن الواقع 
الدولة  و�ضالحيات  �ضيادة  حمدودية  ينفي  ل  الأر�ض  على 
وحدودها،  الطبيعية  ومواردها  اأرا�ضيها  على  الفل�ضطينية 
و�ضيا�ضة  واإجراءاته،  الع�ضكري  ال�رشائيلي  الحتالل  ب�ضبب 
من  النق�ضام  وتعزيز  واملناطق،  الأر�ض  وف�ضل  الغالق 
جدار  الإلكرتونية،  والبوابات  الع�ضكرية  احلواجز  خالل 
الف�ضل العن�رشي، وغريه.  مما يوؤدي اإىل تدهور الأو�ضاع 
على  �ضلبيا  ويوؤثر  والجتماعية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
ح�ضول الأطفال الفل�ضطينيني على حقوقهم، من حيث الو�ضول 
الجتماعية،  واحلماية  والتعليمية  ال�ضحية  اخلدمات  اإىل 
والرتفيهية وامل�ضاركة والأمن والأمان، مما يعزز الفجوات 
الأكرث  ولعل  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  من  املختلفة  الفئات  بني 
الأطفال  والبعيدة،  املهم�ضة  املناطق  يف  الأطفال  هم  تاأثرا 
الرعاية  فاقدي  الأطفال  الإعاقة،  ذوو  الأطفال  الفقراء، 
الإناث  والأطفال  القانون،  مع  خالف  يف  الأطفال  الأ�رشية 
اأمام  الفل�ضطينية  الأ�ضغر عمرًا. مما ي�ضع احلكومة  والأطفال 
للخدمات،  الو�ضول  يف  والعدالة  امل�ضاواة  ل�ضمان  اأكرب  حتد 
لالأطفال املهم�ضني واملعر�ضني  اأحيانا  الإيجابي  بل والتمييز 
للخطر، من خالل حتديد هذه الفئات من الأطفال، واحلر�ض 
الفل�ضطيني  ال�ضياق  وفق  الطفل  حقوق  اتفاقية  بنود  تنفيذ  على 
القانون،  تنفيذ  ومراقبة  املعدل،  الفل�ضطيني  الطفل  وقانون 
وتوثيق النتهاكات بحق الطفل الفل�ضطيني اأينما وجد، وجمع 
بل  الفل�ضطيني،  الطفل  و�ضع  حول  التقارير  ورفع  البيانات 
توافقها  ل�ضمان  ال�ضارية حاليا  والأنظمة  القوانني  ومراجعة 
الفل�ضطيني املعدل وميثاق الأمم  ومواءمتها مع قانون الطفل 
واملحا�ضبية.  امل�ضوؤوليات،  وحتديد  الطفل،  حلقوق  املتحدة 
اأو  اأية جهة حكومية  الراهن و�ضح املوارد  الو�ضع  ول يعفي 
وحماية  وحقوق  رفاه  ل�ضمان  م�ضوؤولياتها  من  حكومية  غري 

الطفل الفل�ضطيني. 

الفصـل األول
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�لهدف من �لتقرير

ل يهدف التقرير يف املقام الول اىل و�ضف و�ضع الطفل الفل�ضطيني ومدى و�ضوله اإىل اخلدمات فح�ضب، بل اىل اإلقاء 
اإعاقة  ب�ضبب املوقع اجلغرايف، اجلن�ض، وجود  اإىل اخلدمات املتوفرة  الو�ضول  الأطفال املحرومني من  ال�ضوء على 
)الو�ضع  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة  التكاليف  ت�ضديد  على  القدرة  عدم  وال�ضحي(،  الجتماعي  )الو�ضع  مزمن  مر�ض  اأو 
الجتماعي والقت�ضادي(، عدم الوعي باأماكن تقدمي اخلدمات واجلهة امل�ضئولة عن ذلك )الو�ضول اىل املعلومات( اأو 
لعدم توفرها يف الأ�ضا�ض اأو لأي �ضبب كان، وحتديد الثغرات يف البيانات املتوفرة للعمل على توفريها يف امل�ضتقبل 
القريب بحيث تكون الدولة الفل�ضطينية جاهزة لرفع التقارير الدورية لالأمم املتحدة حول و�ضع الأطفال فيها من جهة، 
ولت�ضكل اأ�ضا�ضا ي�ضتند عليه �ضناع القرار يف و�ضع ال�ضيا�ضات واخلطط الوطنية وحتديد الأولويات الوطنية بناء على وقائع 

وحقائق على الأر�ض. 
اذ انه يف معظم الحيان تعك�ض البيانات املتوفرة و�ضع الأطفال الذين ي�ضلون اىل اخلدمات من خالل ما يتم توثيقه يف 
ال�ضجالت الإدارية لذا كان هنالك �رشورة لال�ضتعانة بامل�ضوح للح�ضول على بيانات خا�ضة ببع�ض املوؤ�رشات لتعك�ض 
�ضورة �ضاملة اأكرث للمجتمع. كما ان تعدد مقدمي اخلدمات )حكومة، وكالة الغوث، موؤ�ض�ضات املجتمع املدين، القطاع 
يف  الدقة  عدم  اىل  اأحيانا  يوؤدي  عنهم  �ضلبية  �ضورة  البيانات  بع�ض  تعك�ض  ان  من  اأحيانا  بع�ضهم  وخوف  اخلا�ض(، 
التوثيق، وحتى يف املوؤ�ض�ضة الواحدة قد تتوفر البيانات يف اأكرث من دائرة. ف�ضال عن عدم وجود اآليات وطنية لتحديد 
ومتابعة الأطفال املهم�ضني واملعر�ضني للخطر، كل ذلك يوؤدي يف النهاية اىل توفر اأجزاء فقط من ال�ضورة الكاملة.  
لذا �ضيكون تركيز التقرير على و�ضف اجتاهات التغيري يف املوؤ�رشات الوطنية وخ�ضو�ضا يف ما يتعلق بحقوق الأطفال، 
ولي�ض على الأرقام والبيانات بحد ذاتها، وهنالك تقارير املراقبة والتقييم والكتب الح�ضائية الرتبوية ال�ضنوية لوزارة 
الجتماعية،  ال�ضوؤون  ال�ضنوية وتقارير وزارة  ال�ضحة  ال�ضحية وتقارير  املعلومات  والتعليم، وبيانات مركز  الرتبية 

وغريها ملزيد من املعلومات ملن يرغب.
ويعترب هذا العمل ا�ضتكمال لعملية متوا�ضلة ابتداأت باإ�ضدار التقرير حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف فل�ضطني املحتلة 
الذي �ضدر يف العام 2010، وو�ضع قائمة من املوؤ�رشات الوطنية املبنية على اأ�ضا�ض حقوق الطفل يف بع�ض القطاعات 

وماأ�ض�ضتها، يف اطار دور اجلهاز يف تطوير نظام مراقبة وطني للموؤ�رشات الوطنية.

2.1 تعريف �لطفل
والقانون   2004 للعام   )7( الفل�ضطيني  الطفل  قانون  وفق  الطفل  يعرف 
املعدل، باأنه كل اإن�ضان مل يتم الثامنة ع�رشة من عمره.  ويدخل �ضمن ذلك 
تن�ضجم بال�رشورة  القوانني الأخرى ل  اأن  اإل  الذي مل يولد بعد.   الطفل 
مع هذا التعريف من حيث ال�ضن القانونية الدنيا وامل�ضوؤولية املرتتبة على 

ذلك، فمثاًل:

�ل�سن �لقانونية

�سنة  18
• ال�ضن الأدنى 	

لالنتخاب
• ال�ضن الأدنى للتجنيد	
• ال�ضن الأدنى لت�ضكيل 	

اجلمعيات
• ال�ضن الأدنى ل�رشاء 	

ال�ضجائر والكحول
• ال�ضن الأدنى 	

للح�ضول على 
رخ�ضة �ضياقة

• احلقوق كاملة 	
كبالغ

�سنو�ت  6
• اخلدمات ال�ضحية 	

املجانية لغاية �ضن 
ال�ضاد�ضة

• بداية �ضن التعليم 	
اللزامي

�سنة  12
• ال�ضن الأدنى 	

للم�ضوؤولية اجلنائية 
واملحاكمة

�سنة  15
• ال�ضن الأدنى للت�ضغيل	
• ال�ضن الأدنى لالدلء 	

بال�ضهادة يف 
املحكمة 

• ال�ضن الأدنى 	
لزواج الناث يف 

ال�ضفة )يف غزة 17 
�ضنة وفق التقومي 

الهجري(
• نهاية �ضن التعليم 	

اللزامي

�سنة  16
• ال�ضن الأدنى لزواج 	

الذكور يف ال�ضفة 
الغربية )يف غزة 18 

�ضنة وفق التقومي 
الهجري(

• ال�ضن الأدنى لنفاق 	
الموال املوروثة
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 فقبل �ضن الثامنة ع�رشة يعترب الطفل قا�رشا. وت�ضعى القوانني 
وحماية  املجانية  للخدمات  القانوين  ال�ضن  لرفع  الدولية 
الطفل، وم�ضاركته دون حتديد ال�ضن الأدنى، حيث يرتك ذلك 
للدولة لتحديده.  ومن املفارقات ان الطفل الفل�ضطيني يف �ضن 
او  النتخاب  له  يحق  ل  بينما  الزواج  له  يحق  �ضنة   16-15
12 �ضنة من  احل�ضول على رخ�ضة �ضياقة.  والطفل فوق عمر 
املمكن ان يعر�ض للمحاكمة )امل�ضاءلة القانونية( يف املحاكم 
اخلا�ضة بالأحداث.  بينما ل ميكنه الدلء بال�ضهادة قبل �ضن 
15، وقبل ذلك يكون من قبل ال�ضتئنا�ض براأيه.  كما تختلف 
ال�ضن القانونية بني بع�ض القوانني ال�ضارية، فهنالك اختالف 
بني قانون الطفل الفل�ضطيني املعدل، وقانون العمل، ال�ضحة 
اأي�ضا  تختلف  وهي  والتعليم،  الأحداث،  العقوبات،  العامة، 
الأدنى  ال�ضن  فمثال  غزة،  قطاع  يف  عنها  الغربية  ال�ضفة  يف 
للزواج يف قطاع غزة 18 �ضنة للذكور و17 �ضنة لالإناث )وفق 
او  الكن�ضي  القانون  ح�ضب  تختلف  كما  الهجري(.   التقومي 
القانوين  ال�ضن  توحيد  ال�رشوري  من  لذا  ال�رشعي.   القانون 

يف جميع القوانني واملناطق يف فل�ضطني.

3.1 مر�قبة حقوق �لطفل
املراقبة  يف  ت�ضاعد  وموثوقة  �ضحيحة  بيانات  وجود  ان 
واملقارنة  الطفل،  حقوق  يف  ال�ضائدة  لالجتاهات  امل�ضتمرة 
ال�رشكاء  من  وغريها  احلكومة  حتميل  وبالتايل  بينها، 
امل�ضوؤولية القانونية والأخالقية ل�ضمان املحا�ضبة وال�ضفافية 
يف اعمال حقوق الطفل الفل�ضطيني. وت�ضمل هذه العملية اأي�ضا 
فان  وبالتايل  الطفل،  برفاه  اخلا�ضة  املوؤ�رشات  مراقبة 
املوؤ�رشات  جلميع  مظلة  مبثابة  تعترب  الطفل  حقوق  موؤ�رشات 
اخلا�ضة بالطفل ولي�ض العك�ض.  وتتلخ�ض اليات مراقبة حقوق 

الطفل الفل�ضطيني يف ما يلي:

مر�قبة حقوق �لطفل بناء على �ملوؤ�سر�ت من خالل 
نظام �ملر�قبة �لوطني

بداأ اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني باإن�ضاء نظام مراقبة 
اح�ضائي لكافة القطاعات يف العام2011 ، بناء على تو�ضيات 
مبثابة  ليكون  الر�ضمية،  لالإح�ضاءات  ال�ضت�ضاري  املجل�ض 
البيانات  قاعدة بيانات �ضاملة من جهة، والعمل على حتديث 
من جهة اأخرى. وبناء عليه، مت ت�ضكيل فريق وطني للمراقبة 
اجلهاز  وبرئا�ضة  الوزراء،  جمل�ض  من  بقرار  الإح�ضائية 
املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، يتكون من عدة جهات حكومية، 
)رئي�ضًا(  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  يف  تتمثل 
وال�ضحة،  الإدارية،  والتنمية  التخطيط  وزارات  وع�ضوية 
وال�ضوؤون  املراأة،  و�ضوؤون  والتعليم،  والرتبية  واملالية، 
الجتماعية.  وتتمثل مهام الفريق الوطني لبناء نظام املراقبة 
الإح�ضائي يف امل�ضاهمة يف تطوير موؤ�رشات العمل �ضمن نظام 
املتعلقة  البيانات  م�ضادر  ح�رش  يف  وامل�ضاهمة  املراقبة، 
البيانات  جمع  يف  وامل�ضاهمة  املراقبة،  نظام  مبوؤ�رشات 
املطلوبة لنظام املراقبة من واقع �ضجالت املوؤ�ض�ضات العامة 

واملنهجيات  الأدوات  تطوير  يف  وامل�ضاركة  واخلا�ضة، 
والإطالع  املراقبة،  نظام  بيانات  ا�ضتخدامها جلمع  يتم  التي 
تنفيذها  يتم  التي  الفعاليات  على  الإ�رشاف  يف  وامل�ضاركة 
خمرجات  ودرا�ضة  الإح�ضائي،  املراقبة  نظام  بناء  �ضمن 
ونتائج امل�رشوع وتقييمها وتقدمي تقرير حولها، وامل�ضاركة 
يف مراقبة �ضري العمل.  كما ن�ض قرار جمل�ض الوزراء كذلك 
على ت�ضكيل جلان عمل فرعية ملختلف القطاعات اأو املوا�ضيع 
التي يغطيها النظام، وت�ضمل املوا�ضيع التالية: احلكم والأمن 
الدويل،  والتعاون  واملعي�ضة  والقت�ضاد  والعمل  والعدالة، 
واملراأة  والطفل  وال�ضكان،  وال�ضحة  والثقافة  والتعليم 

وال�ضباب، وكذلك النتهاكات الإ�رشائيلية واجلدار.

ر�سد �نتهاكات حقوق �لطفل من قبل �لهيئة �مل�ستقلة 
حلقوق �لطفل

ال�ضكاوى  مبتابعة  الن�ضان  حلقوق  امل�ضتقلة  الهيئة  تقوم 
حول  الدورية  التقارير  واإ�ضدار  املواطنني  قبل  من  املقدمة 
النتهاكات حلقوق الن�ضان املبلغ عنها.  مت يف العام 2012 
هيكلية  �ضمن  الطفل  حقوق  ومراقبة  �ضكاوى  برنامج  اإن�ضاء 
من  خا�ض  ب�ضكل  الطفل  بحقوق  النتهاكات  ر�ضد  ليتم  الهيئة 
خالل خم�ضة باحثني ميدانيني تابعني ملكاتب الهيئة يف �ضمال 
وو�ضط وجنوب ال�ضفة الغربية، ويف خانيون�ض و�ضمال غزة، 
وال�ضيا�ضات  القوانني  مراجعة  اإىل  بالإ�ضافة  وجنوبها.  
الوطنية ومدى توافقها مع حقوق الطفل، ومراقبة املحاكم. 

�حلقوقية  �ملوؤ�س�سات  خالل  من  �لنتهاكات  توثيق 
�لأهلية و�لدولية 

النتهاكات  وتوثيق  مبراقبة  اجلهات  من  العديد  تقوم 
لها من قبل الحتالل  التي يتعر�ض  فل�ضطني  الطفل يف  حلقوق 
املدين  املجتمع  منظمات  تقوم  اذ  وامل�ضتوطنني،  ال�رشائيلي 
البديلة  التقارير  خالل  من  النتهاكات  هذه  بتوثيق  املحلي 
وتقارير الظل والتقارير الدورية، ومن خالل نظام املراقبة 
املوؤ�ض�ضات  من  العديد  اىل  بالإ�ضافة   1612 ملجموعة  التابع 
ال�ضوؤون  تن�ضيق  مكتب  يوني�ضيف،  الطفل،  انقاذ  مثل  الدولية 
الإن�ضانية احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال، وغريها، اإل 
اأن امل�ضكلة تكمن يف عدم وجود التزام �ضيا�ضي وموقف عملي 
لوقف ما يحدث من انتهاكات �ضواء على امل�ضتوى املحلي او 
ل  وبالتايل  املتحدة،  والأمم  الرئي�ضية  املكاتب  م�ضتوى  على 
يتم حما�ضبة ا�رشائيل على تلك النتهاكات كدولة حمتلة، كما 
لو�ضف  لطيفة  وكلمات  عبارات  انتقاء  الحيان  بع�ض  يتم يف 

ما يحدث.
وب�ضكل عام ل يكفي فقط ر�ضد توثيق النتهاكات بحق الطفل 
من خالل جمع البيانات ال�ضحيحة واملوثوقة، بل يجب العمل 
الجراءات  واتخاذ  الراجعة  التغذية  اأخذ  على  با�ضتمرار 
لتلك  حد  لو�ضع  والدويل  املحلي  امل�ضتويني  على  املنا�ضبة 

النتهاكات بغ�ض النظر عن مرتكبها.
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مراقبة املوؤ�رشات 
الوطنية

ر�سد وتوثيق 
النتهاكات 

حتديد الثغرات واتخاذ 
الجراءات اللزمة

املوؤ�س�سات احلكومية
املجتمع املدين
املجتمع الدويل

وضع	قامئة	واضحة	

باملؤرشات	الخاصة	

بحقوق	الطفل

تقرير	الدولة	حول	

وضع	األطفال	يف	

فلسطني

عملية	جمع	

البيانات	املوثوقة	

والصحيحة

مراقبة	ورصد	التطور	

يف	اعامل	حقوق	

الطفل	وتوثيق	

االنتهاكات

اتخاذ	االجراءات	

الوطنية	لتحسني	

وضع	االطفال	والحد	

من	االنتهاكات

التقارير	الدولية	

حول	وضع	االطفال	

ومراقبة	وتوثيق	

االنتهاكات

اتخاذ	االجراءات	

لتحسني	اوضاع	

االطفال	والحد	من	

االنتهاكات
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حقوق  حول  و�لإح�ساء�ت  �ملعلومات  م�سادر   4.1
�لطفل و�مل�ساكل �ملتعلقة باملعلومات �حلالية1

قانون  وفق  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  يعترب 
الوطني  اجل�ضم   ،2000 ل�ضنة   )4( رقم  العامة  الح�ضاءات 
نظام  ان�ضاء  عن  الإجمالية  امل�ضوؤولية  يتوىل  الذي  والر�ضمي 
اح�ضائي وطني �ضامل وموحد يكون مبثابة اأداة حتت ت�رشف 
لت�ضخي�ض  به  ي�ضرت�ضد  الفل�ضطينية  واملوؤ�ض�ضات  الوزارات 
اح�ضاءات  تقدمي  وكذلك  احلا�ضل،  التقدم  وتقييم  امل�ضاكل 
الدميغرافية  والجتاهات  الو�ضاع  حول  دقيقة  ر�ضمية 
والجتماعية والقت�ضادية والبيئية خلدمة املجتمع الفل�ضطيني، 
وكذلك فانه امل�ضئول عن اجراء تعداد عام لل�ضكان وامل�ضاكن 
للمن�ضاآت  وتعداد  �ضنوات،   10 كل  زراعي  وتعداد  واملن�ضاآت 
كل 4 �ضنوات، ا�ضافة لذلك فاإن اجلهاز ومنذ ن�ضاأته يف العام 
الإدارية  ال�ضجالت  من  بيانات  جمع  على  بالعمل  بداأ   1993
ال�ضجالت  العمل على  �ضعى يف حينها اىل تعزيز وتطوير  وقد 
الدارية من حيث اجلودة والوقتية وال�ضمول، من خالل تنفيذ 
العديد من ور�ض العمل املخت�ضة وتوقيع العديد من مذكرات 
التفاهم مع الوزارات واملوؤ�ض�ضات ذات العالقة.يقوم اجلهاز 
 111 خالل  من  الدارية  ال�ضجالت  من  بيانات  بجمع  �ضنويًا 
املعنية  واملوؤ�ض�ضات  الوزارات  كافة  على  توزع  منوذجًا 
وتغطي 650 موؤ�رشًا تخ�ض الح�ضاءات ال�ضكانية والجتماعية 
اجلغرافية  والإح�ضاءات  الطفل،  حقوق  موؤ�رشات  فيها  مبا 
هذه  وتخدم  ال�ضكان.  ب�ضجالت  املتعلقة  وتلك  والقت�ضادية 
البيانات ا�ضدار تقارير اإما ربعية اأو ن�ضف �ضنوية اأو �ضنوية 
اأي�ضًا تقرير واقع حقوق  يف املجالت �ضابقة الذكر، وتخدم 

الأطفال الذي ي�ضدره اجلهاز ب�ضكل �ضنوي.

البيانات  بجمع  املعنية  الوزارات  تقوم  اأخرى،  جهة  من 
واملوؤ�رشات  الوطنية  اخلطط  يف  براجمها  تنفيذ  ومبراقبة 
اخلا�ضة بالقطاع امل�ضئولة عنه من خالل ال�ضجالت الإدارية، 
على  فيها،  واملتابعة  التقييم  ودوائر  املعلومات  مراكز 
م�ضتوى املديريات وعلى امل�ضتوى املركزي والوطني، حيث 
ت�ضتلم البيانات اخلا�ضة بالقطاع من جميع ال�رشكاء يف القطاع 
اخلا�ض واملدين ووكالة الغوث. وتقوم احلكومة الفل�ضطينية 
الربعية  الدورية  التقارير  بتقدمي  املختلفة  مبوؤ�ض�ضاتها  ممثلة 
ملراقبة  الت�رشيعي  واملجل�ض  الوزراء  ملجل�ض  وال�ضنوية 
اجنازاتها ومدى تنفيذها خلططها القطاعية وبراجمها واأماكن 
ال�ضعف فيها. كما تقوم وزارة املالية بتقدمي معلومات مف�ضلة 
موؤ�ض�ضات  وت�ضاهم  قطاع.  لكل  املخ�ض�ضة  املوازنة  حول 
موؤ�ض�ضات  املتحدة،  الأمم  موؤ�ض�ضات  الدويل،  املدين  املجتمع 
يف  احلقوقية  واملوؤ�ض�ضات  الدرا�ضات  ومراكز  العايل  التعليم 
توفر املعلومات والبيانات عرب الأبحاث والدرا�ضات، وعرب 
الأطفال اأنف�ضهم وتغذيتها لنظام وطني جلمع البيانات وحتليلها 

ومراقبتها. 

1. اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  قانون الح�ضاءات العامة رقم )4( ل�ضنة 2000.
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1.2 �خلطط �لوطنية، �ل�سرت�تيجيات، �لتقييم  
التخطيط  م�ضوؤولية  الدارية  والتنمية  التخطيط  وزارة  تتوىل 
 2010 العام  القطاعية.  مت يف  واإعداد اخلطط عرب  الوطني، 
اإعداد 23 ا�ضرتاتيجية قطاعية وعرب قطاعية بالتن�ضيق وال�رشاكة 
مع كافة املوؤ�ض�ضات احلكومية ذات العالقة، تغطي الفرتة ما بني 
2011-2013. كما مت تطوير ا�ضرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف 
�ضد الن�ضاء، وا�ضرتاتيجية احلماية الجتماعية، وا�ضرتاتيجية 
عدالة الحداث  وهنالك وثيقة لتحقيق اأهداف الألفية الثانية.  
ل يعترب الأطفال قطاعًا م�ضتقاًل اأو حتى عرب قطاعي �ضاأنه �ضاأن 
كفئة  الأطفال  الرتكيز على  يتم  ال�ضباب واملراأة. وبالتايل ل 
اأكرث  من  وباعتبارها  خا�ضة،  واأولويات  احتياجات  ذات 
الفئات املعر�ضة للخطر يف حال تغريت الظروف القت�ضادية 
والجتماعية وال�ضيا�ضية. بداأت احلكومة حاليا الدورة اجلديدة 
للتخطيط الوطني والقطاعي للفرتة 2014-2016. ب�ضكل عام، 
لي�ض  اأنه  اإلآ  وطني،  وا�ضرتاتيجي  تخطيطي  اطار  ويوجد 
م�ضكلة  تواجه  احلكومة  تزال  ول  حقوقي،  اأ�ضا�ض  على  مبنيا 
الكافية  ال�ضيطرة  قلة املوارد املالية، وعدم  ب�ضبب  التنفيذ  يف 
للدولة الفل�ضطينية على اأرا�ضيها مثل منطقة ج، القد�ض ال�رشقية 
وغريها، بالإ�ضافة اىل عدم ال�ضيطرة على احلدود واملوارد 
الرواتب  لتغطية  اخلارجي  الدعم  على  والعتماد  الطبيعية، 
�ضيطرة احلكومة  يقلل من  التطويرية، مما  واأي�ضًا امل�ضاريف 
املعلومات  من  ملزيد  التطويرية.  الداخلية  اأجندتها  على 
القطاعات  يف  الوطنية  واخلطط  ال�ضيا�ضات  جميع  حول 
الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  تقرير  مراجعة  الرجاء  املختلفة 
2.)2010( الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ   حول 

  

)�للو�ئح  و�لت�سريعات  �ل�سيا�سات  �لقو�نني،   2.2
�لتنفيذية(

ان القوانني والت�رشيعات ال�ضائدة يف فل�ضطني يف بع�ضها قدمي 
ن�ضبيًا، والبع�ض الآخر ل يتالءم مع املواثيق الدولية من جهة 
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موؤخرا  مت  اأخرى.  جهة  من  الفل�ضطينية  القوانني  من  وغريها 
اجناز درا�ضة وطنية ملراجعة الت�رشيعات الفل�ضطينية من منظور 
املعايري الدولية حلقوق الطفل بدعم من موؤ�ض�ضة انقاذ الطفل، 
بالإ�ضافة اىل اجلهود املتعلقة مبراجعة قانون املعاقني من 
المم  موؤ�ض�ضات  من  العديد  قبل  من  الدويل  امليثاق  منظور 
املتحدة  المم  �ضندوق  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  مثل  املتحدة 
المم  و�ضندوق  للتنمية،  املتحدة  المم  �ضندوق  لالأطفال، 
الوزارات  اىل  بالإ�ضافة  وغريها  والعلوم  للثقافة  املتحدة 
لوزارة  الهام  الدور  من  وبالرغم  العالقة.  ذات  الفل�ضطينية 
ال�ضحة يف جمال الإعاقة اإل ان قانون ال�ضحة العامة ل يتطرق 
لهذا املو�ضوع، كما ل يوجد يف القوانني ما ي�ضري اىل املنظور 
ويبتعد  الجتماعية  املنظومة  يتناول  والذي  لالإعاقة  احلديث 
عن املفهوم الطبي البحت يف ت�ضخي�ض الإعاقة والذي له تبعاته 
ي�ضم  بحيث  الت�ضخي�ض  عن  امل�ضئولة  الطبية  اللجان  ت�ضكيل  يف 

خمت�ضني يف الرتبية اخلا�ضة وخمت�ضني اجتماعيني.
هنالك العديد من القوانني ال�ضائدة الخرى يف فل�ضطني والتي 
 )1976( ال�ضخ�ضية  الحوال  قانون  مثل  مراجعة  اىل  حتتاج 
العقوبات  قانون  الزواج،  ب�ضن  يتعلق  ما  يف  وخ�ضو�ضا 

وغريها.  
املقرتحة  التعديالت  على  امل�ضادقة    2012 العام  يف  مت 
فخامة  قبل  من   2004 ل�ضنة   )7( الفل�ضطيني  الطفل  لقانون 
م�رشوع   م�ضودة  على  العمل  يتم  كما  عبا�ض.  حممود  الرئي�ض 
حماية الأحداث، وم�ضودة قانون حماية الأ�رشة. وحاليا فان 
م�رشوع قانون حماية الأحداث وقانون ال�ضوؤون الجتماعية  
م�ضادقة  بانتظار  الوزراء  جمل�ض  قبل  من  اقرارها  مت  قد 
�ضيادة الرئي�ض عليها. وقد اأقر جمل�ض الوزراء يف العام 2014 
البديلة  الأ�رش  ولئحة   2013/10 رقم  احلا�ضنة  الأ�رش  نظام 
لوائح  اعداد  على  حاليا  العمل  يتم    .2014/4 رقم  املوؤقتة 
اأ�ضدر  كما  املعدل.  الفل�ضطيني  الطفل  بقانون  خا�ضة  تنفيذية 
�ضيادة الرئي�ض قرارا يق�ضي باإنهاء العنف �ضد املراأة.  ب�ضكل 
عام، فان الطار القانوين يف فل�ضطني موجود، اإل انه بحاجة 

 2  تتوفر اخلطط وال�ضيا�ضات اأي�ضا يف املواقع التالية:
http://www.ldf.ps  موقع وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية وموقع وزارة الرتبية والتعليم      
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القوانني،  بني  الن�ضجام  و  املوائمة  ل�ضمان  التعديل  لبع�ض 
وان تكون مبنية على اأ�ضا�ض حقوقي، كما انها بحاجة ل�ضمان 
املحا�ضبية  وامل�ضوؤوليات،  الدوار  توزيع  خالل  من  التنفيذ 
مراجعة  حاليا  يتم  كما  تنفيذية.  لوائح  خالل  من  وال�ضفافية 
القوانني ال�ضارية ل�ضمان ان�ضجامها مع حقوق الطفل من قبل 
الهيئة امل�ضتقلة حلقوق الن�ضان. ملزيد من املعلومات الرجاء 
اتفاقية  تنفيذ  حول  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  تقرير  مراجعة 

حقوق الطفل يف الأر�ض الفل�ضطينية املحتلة، 2010.

3.2 �لن�سمام �ىل �لتفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية
عدد  اإىل  بالن�ضمام  عبا�ض  الرئي�ض حممود  ال�ضيد  قرار  قوبل 
بتاأييد  الدولية،  والتفاقيات  واملعاهدات  املنظمات  من 

فل�ضطيني داخلي ودعم عربي خارجي.

وم�ســــــات
�لأطفال يف �لقد�س �ل�سرقية:

ت�ضري موؤ�ض�ضة بت�ضيلم اىل ان القانون ال�رشائيلي للمواطنة والدخول اىل ا�رشائيل يحظر على ال�رشائيليني الذين 
اأو �ضيتزوجون من خارج ا�رشائيل بال�ضكن معهم داخل حدود الدولة.  وبناء عليه فان البناء الذين  تزوجوا 
ولدوا يف املناطق الفل�ضطينية، والأطفال اذا كان احد الوالدين من ال�ضفة الغربية ل ي�ضتطيعون احل�ضول على 
ان  اثبات  موؤقتا ملدة عامني، ويجب  بل مينحون ت�رشيحا  الوالدين مواطنًا،  احد  لو كان  قانوين حتى  و�ضع 
مركز حياة الطفل يف دولة الحتالل.  ويكمن الهدف ال�ضا�ضي من ذلك يف احلفاظ على الغالبية اليهودية يف دولة 
الحتالل والقد�ض )دميوغرافيا(3.  وكما ي�ضري ال�ضكل )1( اأن اأعلى ن�ضبة من حرمان احلق يف املواطنة بلغت يف 
العام 2008 حيث �ضمت 4,577 مواطنا من �ضمنهم 99 طفاًل، ومت جتريدهم هذا احلق بحجة ان منهم من ي�ضكن 

خارج ا�رشائيل ملدة 7 �ضنوات متوا�ضلة او ي�ضكن يف مناطق ال�ضفة الغربية4.

ان توقيع �ضيادة الرئي�ض حممود عبا�ض على قرار الن�ضمام اإىل 
هذه التفاقيات واملعاهدات “ل يعني اأن فل�ضطني قد اأ�ضبحت 
تلقائًيا جزًءا من هذه التفاقيات، فهناك �رشوط خا�ضة بكل 
فاجلهة  وبالتايل  �ضحيحًا.   اإليها  الن�ضمام  لعتبار  اتفاقية 
الفل�ضطيني  الطلب  دار�ضة  الآن  بها  يناط  لالتفاقية  املودعة 
العامة  اجلمعية  قرار  بعد  ُيفرت�ض  ولكن  اإليها.  بالن�ضمام 
الرئي�ضي  العائق  اأن  ع�ضو،  غري  مراقب  دولة  فل�ضطني  اعتبار 
الذي كان موجودًا اأمام فل�ضطني لالن�ضمام للمعاهدات الدولية 

قد اأُزيح”.
واملعاهدات  التفاقيات  اإىل  فل�ضطني  دولة  ان�ضمام  وجاء 
اإرادة  عن  ويعرب  الفل�ضطيني  لل�ضعب  اأ�ضيل  حق  كونه  الدولية 
املجتمع الدويل، وين�ضجم مع قرارات ال�رشعية الدولية.  ومن 
�ضمن قائمة التفاقيات واملعاهدات التي وقع عليها الرئي�ض 

حممود عبا�ض، اتفاقية حقوق الطفل.

Sourc: http//:www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics

التي  اأن عدد املنازل  بت�ضليم  بيانات �ضادرة عن مركز  ال�رشقية، ت�ضري  القد�ض  اأما فيما يتعلق بهدم املنازل يف 
منزًل،   545 بلغ   2014 عام  منت�ضف  وحتى   2004 العام  منذ  ال�رشقية  القد�ض  يف  ال�رشائيلية  ال�ضلطات  هدمتها 

وجراء ذلك فقد 2,115 �ضخ�ضًا منازلهم منهم 1,140 طفاًل5.

3  www.btselem.org/arabic/jerusalem
4  OCHA. East Jerusalem. Key Humanitarian Concerns. Special Focus, March 2011. P.16, and http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/revocation_statistics
5 http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics 

�سكل 1: عدد الفل�سطينيني الذين جردوا من املواطنة، 2012-2005
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القد�ض  يف  مدر�ضة   198 على  متعددة  جهات  ت�رشف 
املعارف  اخلا�ض،  القطاع  الأوقاف  مثل  ال�رشقية 
والبلدية، مدار�ض �ضبه حكومية/ مقاولت والوكالة، 
واملعلمني  الطلبة  من   % 20 طالبا.   86,590 تخدم 
يف  تزداد  يوميا.  اجلدار  يعربون  القد�ض  حميط  يف 
وارتفاع  الطلبة  بني  العنف  مظاهر  ال�رشقية  القد�ض 
كاأيدي  ل�ضتيعابهم  اىل  %50  لت�ضل  الت�رشب  ن�ضبة 
كما  ال�رشائيلي.   العمل  �ضوق  يف  رخي�ضة  عمل 
يالحظ ارتفاع ن�ضبة الفقر، بالإ�ضافة تعاطي الكحول 

واملخدرات بني ال�ضباب لت�ضل اىل %7.8 .6
ت�ضري بيانات مديرية الرتبية والتعليم يف القد�ض اىل ان 
86,018 طفال )6-18 �ضنة( من ا�ضل 88,845 التحقوا 
بيانات  ووفق    .2012 العام  يف  تعليمية  مبوؤ�ض�ضات 
العمرية،  الفئة  تلك  106,534 طفال يف  يوجد  البلدية 
يف  يظهرون  ل  طفال   20,516 وجود  اىل  ي�ضري  مما 
يف  اأطفال   3,806 هناك  ان  كما  املديرية،  �ضجالت 
م�ضجلني  لي�ضوا  اللزامي  العمر  وهو  �ضنوات   5 عمر 
من  القد�ض  مدار�ض  من  الت�رشب  ن�ضبة  تبلغ  اي�ضا.  
17.3%، ويف ال�ضف  ال�ضف ال�ضابع حتى الثاين ع�رش 
الثاين ع�رش لوحده تبلغ 40%. ويبلغ عدد الطلبة يف كل 
�ضعبة ما يقارب 32 طالبا. ويبلغ عدد الغرف ال�ضفية 
 800 ا�ضتيعاب  720 غرفة. مت  للمعايري  غري املطابقة 
الأطفال  ريا�ض  يف   15,000 اأ�ضل  من  مقد�ضي  طفل 
التابعة للبلدية يف ال�ضنة الدرا�ضية 2012-2013 7. من 
جهة اأخرى فاإن امل�ضدر ذاته ي�ضري اىل اأن هناك غياب 

منطقة “ج”
• حوايل   61% من م�ضاحة ال�ضفة الغربية هي منطقة 	

واملدنية  المنية  ال�ضيطرة  حتت  تقع  انها  اي  ج، 
ال�رشائيلية.  ت�ضم تلك املنطقة حوايل 150,000 

فل�ضطيني منهم 18% من املجتمع البدوي.8
• هدمت 	  2014 العام  وحتى   2006 العام  منذ 

تابعة  �ضكنية  وحدة   817 عن  يقل  ل  ما  ا�رشائيل 
القد�ض  ي�ضمل  )ل  الغربية  ال�ضفة  يف  للفل�ضطينيني 
ال�رشقية( حيث فقد ما ل يقل عن 3,956 فل�ضطينيًا 
الهدم،  جراء  قا�رشًا   1,925 �ضمنهم  من  �ضكنهم 
�ضكان  منازل  هدم  ال�رشائيلية  ال�ضلطات  وتكرر 
ل  التي  القرى  يف  اخلليل  وجنوب  الردن  غور 
فقد   2014/12/15 لغاية  اإ�رشائيل  بها  تعرتف 
من  فل�ضطينيا   556 عن  يقل  ل  ما  منازل  هدمت 
الأردن  غور  �ضكان  من  قا�رشًا   286 �ضمنهم 
ويف  واحدة.  مرة  من  اأكرث  اخلليل  وجنوب 
 53 منازل  ال�ضلطات  هدمت  نابل�ض  حمافظة 

6 التعليم يف القد�ض املحتلة حتد و�ضمود. دمية ال�ضمان.  وزارة الرتبية والتعليم.  ني�ضان 2012. + 7التعليم يف القد�ض والعتداء على املناهج الفل�ضطينية، 2014 
www.acri.org.il 7   العالمة: را�ضب عن ف�ضل جهاز التعليم يف القد�ض ال�رشقية، اآب 2012.  عري عميم وموؤ�ض�ضة حقوق املواطن

8  Save the Children Fact Sheet: Children’s Right to Education in Armed Conflict. October 2011
9  http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics

الطفولة املبكرة ويلتحق ما ل يزيد  اأطر تعليمية جليل 
عن ن�ضف الطالب يف �ضن التعليم مدار�ض البلدية والتي 
بائ�ضة  املادية  واأو�ضاعها  �ضديد  اكتظاظ  من  تعاين 
 4-3 عمر  يف  الأطفال  من   %90 حوايل  واأن  للغاية 

�ضنوات ل يلتحقون يف اأي من الأطر التعليمية. 
الغرف  يف  خطري  نق�ض  هناك  اأن  امل�ضدر  واأ�ضار 
ال�ضفية يف مدار�ض القد�ض ال�رشقية يقدر بنحو 2,200 
غرفة تدري�ضية، واأن بلدية الحتالل قامت ببناء 150 
الأخرية.   اخلم�ض  ال�ضنوات  خالل  فقط  تدري�ضية  غرفة 
يف  العاملة  القوى  �ضمات  يف  عميق  متييز  هناك  واأن 
اذ  وال�رشقية،  الغربية  القد�ض  بني  ما  الرتبوي  ال�ضلك 
الغربية  القد�ض  مدار�ض  يف  م�ضت�ضارًا   250 هناك  اأن 

مقابل 29 يف مدار�ض القد�ض ال�رشقية.
ا�ضل  من  �ضفية  غرفة   704 هناك   2009 العام  يف 
املعايري  من  اقل  تعترب  ال�رشقية  القد�ض  يف   1,360
املطلوبة، و221 غرفة �ضفية موجودة يف مباين غري 
يف  املدر�ضة  عمر  يف  الأطفال  من   %12.7 مالئمة.  
م�ضجلني  يكونوا  مل  طفال(   11,900( ال�رشقية  القد�ض 
العام  يف  خا�ضة  او  حكومية  تعليمية  موؤ�ض�ضة  اية  يف 
على  القد�ض  بلدية  تنفق    .2010/2009 الدرا�ضي 
تعليم الطفل ال�رشائيلي يف القد�ض الغربية 4 اأ�ضعاف 
مقدار ما تنفقه على تعليم الطفل الفل�ضطيني يف القد�ض 
ال�رشقية.  23 مدر�ضة يف القد�ض ال�رشقية تخدم 2,250 

طفال بانتظار تنفيذ اوامر هدم.

قرية  �ضكان  من  قا�رشًا   21 �ضمنهم  من  فل�ضطينيا 
واحدة.9 مرة  من  اأكرث  ا�رشائيل  بها  تعرتف   ل 

• 50,000 طالبا وطالبة ملتحقون يف 183 مدر�ضة 	
يعانون من �ضعوبة يف الو�ضول اىل التعليم، قلة 
للمدار�ض  الطريق  يف  اخلطر  املدار�ض،  عدد  يف 

واإخطارات هدم للمدار�ض.
انقاذ  موؤ�ض�ضة  قبل  من  جتمعا   113 لـــــ  م�ضح  عمل  مت 
وكانت  والتعليم  الرتبية  ووزارة  يوني�ضيف  الطفل، 

النتائج كما يلي :
• الأطفال 	 ان  اىل  ا�ضاروا  التجمعات  من   %15

وخطرة  مزدحمة  طرق  يف  امل�ضي  اىل  ي�ضطرون 
للو�ضول للمدار�ض.

• اىل 	 ا�ضاروا  جتمعا(   37( التجمعات  من   %33
 5 م�ضافة  يقطعون  طفل   1,700 من  اكرث  ان 

كيلومرتات او اكرث ذهابا لي�ضلوا اىل املدر�ضة.
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10  UNDP-papp-research-dammageassessment 2014

• 11% من التجمعات )12 جتمعا( ا�ضاروا ان اكرث 	
لي�ضلوا  كيلومرتا   5-3 يقطعون  طفاًل   700 من 

للمدر�ضة.
• احلواجز 	 لعبور  ي�ضطرون  التجمعات  من   %31

على  يوؤثر  وهذا  للمدر�ضة،  لي�ضلوا  الع�ضكرية 
2,500 طفل يوميا.

• ان 	 عليهم  يجب  جتمعا(   33( التجمعات  من   %29
يعربوا اجلدار.

• يتعر�ضون 	 جتمعا(   18( التجمعات  من   %16
ال�رشائيلي  الحتالل  جي�ض  قبل  من  للم�ضايقات 

خالل عبور اجلدار.

• قبل 	 من  لعنف  يتعر�ضون  التجمعات  من   %28
امل�ضتوطنني.

• وم�ضايقة 	 لعنف  يتعر�ضون  التجمعات  من   %26
من قبل جي�ض الحتالل ال�رشائيلي.

• 10,000 طفال يتعلمون يف خيم وكرافانات ومن 	
الق�ضدير والتي تفتقر اىل ادنى قدر من احلماية 

من احلر او الربد.
• يف العام 2010، افتقرت 31% من املدار�ض اىل 	

مياه كافية و�رشف �ضحي.

غـــــزة 
من  كان  الع�ضكرية.  الجتياحات  من  والعديد  اقت�ضادي  ح�ضار  اىل  ال�ضابقة  ال�ضنوات  خالل  غزة  تعر�ضت 
من  العديد  اىل  اإ�ضافة  والقت�ضادية.  والتعليمية  والنف�ضية  والجتماعية  ال�ضحية  الو�ضاع  تدهور  نتائجها 
مزمنة  �ضحية  واأو�ضاع  دم،  فقر  من  يعانون  الذين  والأطفال  الإعاقة  ذوي  اجلرحى،  ال�ضهداء،  الأطفال 
10UNDP اآمنة. واأ�ضار تقرير �ضادر عن   ب�ضبب عدم القدرة على الو�ضول خلدمات �ضحية اأو حتى ملياه �رشب 
الغذائي  الأمن  انعدام  من  عانوا  امل�ضاعدات و%70  على  القطاع  الأ�رش يف  من   %80 اعتماد  اإىل  اأدى  ذلك  اأن   

وو�ضل معدل البطالة يف قطاع غزة اإىل 43.9%،  واأن احلرب الأخرية على قطاع غزة اأدت اىل:

• مليون 	  1.2 من  اأكرث  منع 
للماء  الو�ضول  من  ن�ضمة 

خالل احلرب على غزة.

• اأربعة 	 كل  من  واحد 
فل�ضطينيني يف غزة ا�ضطروا 

للفرار اأثناء احلرب.

• وحدة 	  600,000
كليًا  دمرت  �ضكنية 

اأو جزئيًا.

• دمرت 	 �ضحية  من�ضاأة   77
كلياأ اأو جزئيًا.

• مل 	 طالب  مليون  ن�ضف  حوايل 
الدرا�ضي  عامهم  بدء  من  يتمكنوا 

اجلديد يف القطاع.
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ووفقًا لليوني�ضف، فقد ا�ضت�ضهد 2,257 فردًا منهم 540 طفاًل )340 طفاًل و200 طفلة( اأعمارهم بني ع�رشة اأيام و17 �ضنة خالل احلرب 
الأخرية على قطاع غزة )2014/7/7-2014/8/26(11، واأدت هذه احلرب اأي�ضًا اإىل:

• جرح 2,956 طفل خالل العدوان على غزة منهم 1,938 طفاًل و1,018 طفلة. 	
• 89 عائلة باأكملها ا�ضت�ضهدت، ومت �ضطب بياناتها من �ضجل ال�ضكان.	

• 1,500 طفل اأ�ضبحوا يتامى.	

•  54,000 طفل بال ماأوى.	
واأ�ضار تقرير �ضادر عن وزارة الرتبية والتعليم الفل�ضطينية12  اأن عدد املدار�ض احلكومية التي ت�رشرت نتيجة عدوان الحتالل ال�رشائيلي 
بلغ 187 مدر�ضة، يف حني بلغت مدار�ض وكالة الغوث املت�رشرة 91 مدر�ضة، 3 موؤ�ض�ضات من موؤ�ض�ضات التعليم العايل احلكومية، و9 
موؤ�ض�ضات من موؤ�ض�ضات التعليم العايل غري احلكومية.  اأما اأ�رشار املدار�ض اخلا�ضة فقد بلغت 49 مدر�ضة، وريا�ض الأطفال 199 

رو�ضة، فيما ا�ضت�ضهد 250 من الطلبة و15 من املعلمني وجرح 856 من الطلبة و19 من املعلمني.

11  http://www.unicef.org/appeals/state_of_palestine_sitreps.html
12   الأ�رشار الناجمة عن عدوان الحتالل ال�رشائيلي، 2014.  وزارة الرتبية والتعليم العايل.  فل�ضطني-غزة.
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الفصـل الثالث

القطاع التعليمي
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 القطاع التعليمي 13

الفصـل الثالث

ان ال�ضتثمار بالطفل من خالل تعليمه وتزويده باملعرفة واملهارات احلياتية، والو�ضول بالطفل اىل اأق�ضى امكانياته اينما وجد ي�ضاهم 
يف اعطاء الطفل وخ�ضو�ضا يف املناطق املهم�ضة الفر�ضة لك�رش دائرة التهمي�ض، للبقاء والنماء.  وهنا يكمن دور احلكومة يف توفري 
ال�ضيا�ضاتية والتخطيطية وعلى م�ضتوى تطوير املوازنات والربامج  الت�رشيعية والقانونية،  البيئة املمكنة لذلك على جميع امل�ضتويات، 

واخلدمات، وبناء ال�رشاكات. 

1.3  ن�سبة �لنفاق على �لتعليم من �ملو�زنة �لعامة
القطاع  يف  الواحد  الطالب  كلفة  زيادة  من  بالرغم 
الدرا�ضي  العام  يف  دولر   823.1 لت�ضبح  التعليمي 
الدرا�ضي  العام  يف  دولر   709.3 بـ  مقارنة   2012/2011
التعليمي  القطاع  على  النفاق  ن�ضبة  اأن  اإل   ،2009/2008
)% 17.7(  2012/2011 العام  يف  العامة  املوازنة  من 
14.)% 17.8(  2009/2008 العام  يف  تقريبًا  ذاتها   هي 
من امل�ضاريف.    % 10.0 التنموي فقط  ن�ضبة النفاق   وبلغت 
يف  الأكرب  الن�ضبة  والرواتب  الت�ضغيلية  امل�ضاريف  واحتلت 

النفاق يف ذلك العام. 

2.3  تعليم �لطفولة �ملبكرة 15
ان الإنتظام يف التعليم قبل املدر�ضة �ضمن عملية تعّلم منّظمة اأو 
برنامج تعليمي لالأطفال هو اأمر مهم ل�ضتعداد الأطفال لاللتحاق 
باملدر�ضة.  ينتظم 26.4 %من الأطفال يف الفئة العمرية من 36 
اإىل 59 �ضهرًا يف برامج تعليم ما قبل املدر�ضة.  لوحظ فروق 
تفا�ضلية ح�ضب عمر الطفل واملنطقة اجلغرافية، حيث تنخف�ض 
لفئة  الأطفال  بني  كبري  ب�ضكل  الأطفال  بريا�ض  النتظام  ن�ضبة 
الفئة  الأطفال يف  8.2 % مقارنة مع  اإىل  �ضهرا   47-36 العمر 
يف  النتظام  اأن  ويالحظ    .)% 45.5( �ضهرا   59-48 العمرية 
التعليم ما قبل املدر�ضة اأكرث انت�ضارًا يف ال�ضفة الغربية مقارنة 
بقطاع غزة حيث بلغت الن�ضبة 27.2 %، 25.5 % على التوايل.  

         امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم، دولة فل�ضطني. تقرير املراقبة والتقييم للخطة التنموية ال�ضرتاتيجية 2012-2008.

�سكل 2: ن�سبة النفاق على قطاع التعليم مقابل كلفة الطالب لأعوام اكادميية خمتارة

	نسبة	االنفاق	عىل	قطاع	التعليم

من	املوازنة	العامة	للحكومة

	كلفة	الطالب	الواحد	بالدوالر	يف

القطاع	التعليمي

13 املرجع وزارة الرتبية والتعليم ما مل يرد غري ذلك
14 وزارة الرتبية والتعليم، دولة فل�ضطني. تقرير املراقبة والتقييم للخطة التنموية ال�ضرتاتيجية 2012-2008

15  اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014. بيانات غري من�ضورة.
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حمافظة  اأطفال  بني  الأعلى  الن�ضبة  فكانت  املحافظات،  ح�ضب  املبكرة  الطفولة  تعليم  يف  وا�ضحة  تباينات  اإىل  البيانات  وت�ضري 
�ضلفيت وحمافظة طولكرم؛ بواقع 49.0 % لكل منهما، وقد كانت الن�ضبة الأدنى بني اأطفال حمافظة اخلليل وكانت الن�ضبة؛ بواقع 
على  و25.7 %   % 31.0 بن�ضبة  احل�رش؛  اأطفال  بني  منها  اأف�ضل  املبكر  التعليم  يف  الريف  اأطفال  ن�ضبة  اأن  لوحظ  كما   ،% 11.0
التوايل، كما لوحظ وجود فروق تفا�ضلية ب�ضيطة ح�ضب النوع الجتماعي، فقد بلغت الن�ضبة للذكور 27.2 %مقارنة مع 25.6 % 
لالإناث، وكذلك هناك فروق تفا�ضلية وا�ضحة ح�ضب الو�ضع الجتماعي– القت�ضادي الّراهن، فن�ضبة 39.4 % من اأطفال الأ�رش 

الأغنى ينتظمون يف التعليم قبل املدر�ضة بينما تنخف�ض هذه الن�ضبة اإىل 20.7 % بالن�ضبة لأطفال الأ�رش الأفقر. 

�سكل 3: ن�سبة الأطفال 36-59 �سهرا امللتحقني يف بع�س ا�سكال برامج تعليم الطفولة املبكرة يف فل�سطني 
ح�سب بع�س اخل�سائ�س اخللفية، 2014 

�سكل 4: ن�سبة الأطفال 36-59 �سهرا امللتحقني يف بع�س ا�سكال برامج تعليم الطفولة املبكرة يف فل�سطني 
ح�سب موؤ�رش الرثوة، 2014
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من جهة اأخرى ت�ضري اح�ضاءات وزارة الرتبية والتعليم للعام 2013/2012 ان عدد الطلبة لكل �ضعبة يف ريا�ض الأطفال 22.3 
يف ال�ضفة الغربية و26.9 يف قطاع غزة، بينما ي�ضل عدد الطلبة لكل مربية يف ال�ضفة الغربية اىل 12.0 مقارنة بـ 17.0 يف قطاع 

غزة.

ل يالحظ وجود فرق كبري بني اللتحاق يف مرحلة الطفولة املبكرة لالإناث والذكور، بينما يوجد فرق بني ال�ضفة الغربية وغزة. 
اإل اأنه وب�ضكل عام ميكن القول ان هنالك زيادة يف ن�ضبة اللتحاق الجمايل يف مرحلة الطفولة املبكرة اأو هنالك زيادة يف عدد 

ريا�ض الأطفال املرخ�ضة ب�ضبب املتابعة امل�ضتمرة من قبل وزارة الرتبية والتعليم.

�سكل 5: معدل اللتحاق الجمايل يف التعليم املبكر بني الأطفال 4-5 �سنوات ح�سب اجلن�س لأعوام اكادميية خمتارة

امل�ضدر: قواعد البيانات الرتبوية. الدارة العامة للتخطيط. وزارة الرتبية والتعليم.

متثل ريا�ض الأطفال املرخ�ضة وامل�ضجلة لدى وزارة الرتبية والتعليم

�سكل 6: معدل اللتحاق الجمايل يف ريا�س الأطفال لأعوام اكادميية خمتارة ح�سب املنطقة

امل�ضدر: قواعد البيانات الرتبوية. الدارة العامة للتخطيط. وزارة الرتبية والتعليم.
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3.3 معدل �للتحاق 16 
تعتمد ح�ضابات معدلت اللتحاق بدرجة كبرية على التقديرات 
من  الواردة  املعلومات  وعلى  ال�ضكانية،  والإ�ضقاطات 
لبع�ض  عر�ضة  هي  لذا  القد�ض،  يف  ال�رشائيلية  املعارف 
ن�ضبيا  مرتفعة  بالتعليم  اللتحاق  معدلت  تزال  ل  التغريات. 
يف فل�ضطني ويعتقد ان الن�ضبة اأي�ضا من املمكن ان تكون اأعلى 
من املح�ضوب ب�ضبب تقديرات عدد ال�ضكان والتي تتاأثر بالف�ضل 
على الر�ض بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�ض ال�رشقية 
من جهة، وواقع وجود عدد كبري ممن هم م�ضجلون ويحملون 
الهوية الفل�ضطينية اإل انهم يقطنون خارج فل�ضطني، بالإ�ضافة 
من  كثري  يف  والوفيات  الولدات  ت�ضجيل  اكتمال  عدم  اىل 

الحيان. 
ب�ضكل عام يالحظ ارتفاع التحاق الإناث بالنظام التعليمي يف 
مقارنة  غزة  قطاع  ويف  بالذكور،  مقارنة  الثانوية  املرحلة 
يف  اجلن�ضني  بني  اللتحاق  ن�ضبة  وارتفاع  الغربية.  بال�ضفة 
�ضهد  وقد  الثانوية.  باملرحلة  مقارنة  الأ�ضا�ضية  املرحلة 
العام الدرا�ضي 2014/2013 انخفا�ضا طفيفا مبعدل اللتحاق 
بالعام  مقارنة  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الذكور  بني  الجمايل 
الدرا�ضي 2008/2007. اإل انه ب�ضكل عام تعترب التغريات يف 
ال�ضكان  بتقديرات  وتتاأثر  طفيفة  الجمايل  اللتحاق  معدلت 
الجمايل يف  اللتحاق  اأما  الح�ضائية.   الهام�ضية  والأخطاء 

اأنها  حيث  والإناث،  الذكور  بني  ارتفع  فقد  الأطفال  ريا�ض 
تعدت 50 % بقليل. 

حيث  من  دقة  اأكرث  موؤ�رشا  ال�ضايف  اللتحاق  معدل  ويعترب 
 15  -6( حمددة  عمرية  فئة  يف  اللتحاق  ن�ضبة  عن  يعرب  انه 
�ضنة(.  اأما الجمايل في�ضم اأي�ضا الأطفال امللتحقني يف فئات 
عمرية اأكرب، لذا يف العادة يكون معدل اللتحاق ال�ضايف اأقل 
معدلت  اعتماد  �ضيتم  انه  اإل  الجمايل.  اللتحاق  معدل  من 
اللتحاق الجمالية لتدل على جميع من هم يف النظام التعليمي.  
بالنظام  امللتحقني  غري  الأطفال  تعك�ض  ل  الن�ضب  هذه  اأن  اإل 
اللتحاق ملتابعتهم  واأ�ضباب عدم  تواجدهم  واأماكن  التعليمي 
الأ�ضا�ضي  التعليم  يعترب  حيث  لهم.  التعليمية  اخلدمات  وتقدمي 
يف فل�ضطني اإلزاميا وفق القانون. اإل اأن الوزارة ل متلك بعد 
يف  امللتحقني  وغري  اللتحاق  عمر  يف  الأطفال  ملتابعة  اآليات 

النظام التعليمي، واإلزام الأو�ضياء عليهم وحما�ضبتهم. 
بلغ معدل البقاء حتى ال�ضف اخلام�ض 98.3 % يف العام 2013 
دون وجود فرق يذكر بني الذكور والإناث ودون تغري يذكر 
العا�رش  ال�ضف  البقاء حتى  اأما معدل   .2012 بالعام  مقارنة 
فيقدر بــ 83.7 %، وبني الناث )92.4 % اأعلى منه بني الذكور 

)75.5 %( يف العام 2013.

16   ي�ضمل املوؤ�رش طلبة املدار�ض التي ت�رشف عليها املعارف ال�رشائيلية يف القد�ض.  مت العتماد على التقديرات ال�ضكانية للجهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني والتعداد ال�ضنوي للطلبة الذي جتريه وزارة 
الرتبية والتعليم.

�سكل 7: معدلت اللتحاق الجمالية ح�سب املرحلة واملنطقة واجلن�س للأعوام الكادميية )2014/2013-2008/2007(

  امل�ضدر: قواعد البيانات الرتبوية. الدارة العامة للتخطيط. وزارة الرتبية والتعليم.
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 4.3  معدلت �لت�سرب 2013/2012
ب�ضكل عام تعترب ن�ضب الت�رشب يف فل�ضطني منخف�ضة ن�ضبيا.  وتزيد ن�ضبة الت�رشب يف جميع القطاعات احلكومية واخلا�ضة والوكالة 
يف املرحلة الثانوية عن 4 اأ�ضعاف ن�ضبة الت�رشب يف املرحلة الأ�ضا�ضية.  وقد بلغت الن�ضبة خالل العام الدرا�ضي 2013/2012 يف 
فل�ضطني 1.0 %)1.3  %بني الذكور و0.8 %بني الإناث(،     0.7% يف املرحلة الأ�ضا�ضية )1.0 % بني الذكور و0.5 % بني الناث(، 

وتزداد لت�ضل اإىل ثالثة اأ�ضعافها يف املرحلة الثانوية مبا ن�ضبته     3.3% )  3.5% بني الذكور و   3.1% بني الناث(.

 وقد ترجع ن�ضب الت�رشب هذه اىل تدين القدرة على الدرا�ضة واخلروج اإىل العمل خا�ضة بني الذكور، اأو ب�ضبب اخلطوبة والزواج 
املبكرين خا�ضة بني الإناث ومن الأ�ضباب الأخرى الر�ضوب املتكرر، وعدم الرغبة يف التعليم املختلط اأو اللتحاق مبدر�ضة خارج 

نطاق مكان ال�ضكن اإ�ضافة اىل وجود بع�ض العاقات مثل العاقة الب�رشية واحلالت النف�ضية واملر�ضية. 

�سكل 8: معدلت الت�رشب ح�سب اجلن�س واملرحلة للعام 2013/2012

امل�ضدر: وزارة الرتيبة والتعليم العايل.  قاعدة بيانات م�ضح التعليم، للعام  2013/2012.

�سكل 9: ن�سب الت�رشب يف مدار�س ال�سفة الغربية ومدار�س منطقة ج للعامني 2010/2009 -2011/2010

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم، التقرير ال�ضنوي للمراقبة والتقييم للخطة التنموية ال�ضرتاتيجية 2012-2008

جتدر ال�ضارة اىل ان بع�ض الطلبة املت�رشبني يلتحقون مبراكز تاأهيل لل�ضبيبة تابعة لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية ومراكز تدريب 
مهني. 
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5.3 حت�سيل �لطلبة يف �متحانات �لتقومي �لوطني
اأعلى ن�ضبة للت�رشب تعود لتدين التح�ضيل الكادميي.  وعند النظر اىل نتائج الطلبة يف امتحانات التقومي الوطني والتي تنفذ  ان 
كل �ضنتني كموؤ�رش لتقييم حت�ضيل الطلبة يالحظ ان هنالك انخفا�ض يف م�ضتوى حت�ضيل الطلبة يف مواد العلوم والريا�ضيات �ضمن 
التقومي الوطني، ب�ضكل خا�ض يف العام 2010/2009 مقارنة بالعام 2008/2007 لل�ضفوف الرابع والعا�رش الأ�ضا�ضيني. وتظهر 
النتائج تدين التح�ضيل مقارنة بالأعوام ال�ضابقة يف مباحث الريا�ضيات واللغة العربية، وارتفاع التح�ضيل يف مبحث العلوم لطلبة 
ال�ضف الرابع، بينما انخف�ض التح�ضيل يف مبحث العلوم وارتفع يف مبحثي اللغة العربية والريا�ضيات لل�ضف العا�رش.  وبالرغم 
من هذه املقارنة، وا�ضتنادًا اىل حقيقة ان حت�ضيل الناث اأف�ضل من حت�ضيل الذكور، اإل اأنه ميكن القول ب�ضكل عام اأن التح�ضيل 
الكادميي منخف�ض جدا واأحيانا ل ي�ضل لدرجة النجاح، كما يالحظ اأن حت�ضيل الإناث قد انخف�ض ب�ضكل عام يف العام الدرا�ضي 

2012/2011 مقارنة ب�ضنوات �ضابقة.  علما باأن امتحانات التقومي الوطني جتري كل عامني.

 �سكل 10: حت�سيل طلبة ال�سف الرابع ال�سا�سي يف امتحانات التقومي الوطني لأعوام اكادميية خمتارة

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم، 2013.

�سكل 11: حت�سيل طلبة ال�سف العا�رش ال�سا�سي يف امتحانات التقومي الوطني لأعوام اكادميية خمتارة

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم، 2013.

ان النتائج ال�ضابقة تبعث على القلق. فبالرغم من جميع اجلهود املبذولة من قبل وزارة الرتبية والتعليم لرفع م�ضتوى التعليم يف 
فل�ضطني، ل يزال حت�ضيل الطلبة الوطني منخف�ض جدا. هنالك �رشورة ملعرفة اأ�ضباب ذلك ومعاجلته. كما ان هنالك �رشورة لتحديد 
املناطق التي متلك ادنى ن�ضبة حت�ضيل. فهنالك العديد من ال�ضباب التي من املمكن ان تقف وراء تدين التح�ضيل الأكادميي بع�ضها 
ينبع من البيئة الجتماعية املحيطة بالطفل )فقر، بطالة، عمالة اأطفال، اإعاقة مر�ض، �ضوء تغذية( او البيئة الفيزيائية والتعليمية 
موؤمنة، طاقم  واأدوات، موا�ضالت  اأجهزة  مهيئة، �ضفوف غري مزدحمة،  املدر�ضية اجليدة من مباين مدر�ضية  البيئة  توفر  مثل 

تعليمي واإر�ضادي موؤهل وكاف، مناهج درا�ضية منا�ضبة وغريها.
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6.3 �ملعلمني �ملوؤهلني وفق ��سرت�تيجية تاأهيل �ملعلمني 
اأ�ضباب تدين حت�ضيل الطلبة. حيث بلغت ن�ضبة  ان ن�ضبة املعلمني املوؤهلني وفق معايري وزارة الرتبية والتعليم قد ي�ضري اىل احد 
املعلمني املوؤهلني وفق معايري وزارة الرتبية والتعليم 29.3  % فقط، وكانت بني الإناث اأعلى منها بني الذكور، وهي اأعلى من 
العامني ال�ضابقني، مما يعني اأن اأقل من ثلث املعلمني الذين على راأ�ض عملهم او اأقل من معلم بني كل معلمني اثنني ميلك املوؤهالت 
1-4، وتبلغ ن�ضبة الناث يف تلك الفئة �ضعف الذكور.  بني معلمي ال�ضفوف   % 45.7 املنا�ضبة ملهنة التعليم. بينما بلغت الن�ضبة 
ولعل هذا يعد اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية يف تدين نوعية التعليم يف فل�ضطني مقارنة بالعوام املا�ضية بال�ضافة اىل عوامل اأخرى 
مثل الكثافة ال�ضفية واملناهج الدرا�ضية واأ�ضاليب التعليم.  وتدل اح�ضاءات الوزارة اأن ن�ضبة كبرية من امللتحقني مبهنة التعليم 
التعليم اذا توفرت لهم  واملتقدمني للمهنة كانت نتائج الثانوية العامة لديهم منخف�ضة ون�ضفهم ل يرغبون بال�ضتمرار يف مهنة 
فر�ضة اأخرى17.  اذ ل يحظى املعلم بالتقدير الجتماعي واملادي الكايف.  قدميا كان يلتحق مبهنة التعليم اأف�ضل الطلبة وبرغبة 
جادة منهم، وكان املعلم يحظى بالحرتام ال�ضديد. اأما حاليا مع تدهور الأو�ضاع القت�ضادية والجتماعية، فاإن مهنة التعليم 
تعترب كمالذ اأخري من البطالة ملعظم ال�ضباب، ومعظمهم يعتمد على الدرو�ض اخل�ضو�ضية اأو وظيفة اأخرى بعد الدوام كم�ضدر دخل 
اآخر.  وبالن�ضبة لالإناث تعترب مهنة التعليم من اأف�ضل املهن املقبولة اجتماعيا يف فل�ضطني وتنا�ضب املراأة املتزوجة والتي لديها 
اأطفال ب�ضبب ق�رش فرتة الدوام والعطلة ال�ضيفية.  بينما بلغت ن�ضبة املعلمني اجلدد املوؤهلني 50.0 % يف العام 2011.  حيث بداأت 

وزارة الرتبية باعتماد معايري للتوظيف والتاأهيل للمعلمني وفق ا�ضرتاتيجية تاأهيل املعلم.

�جلهة  ح�سب  �لطلبة/معلم  عدد  معدل    7.3
�مل�سرفة 2014/2013

يعترب هذا املوؤ�رش مهما لتقييم البيئة املدر�ضية التعليمية.  حيث 
العبء على املعلم  لكل معلم، ازداد  الطلبة  انه كلما زاد عدد 
وامكانياتهم  الطلبة  على  الرتكيز  على  القدرة  تقل  وبالتايل 
الالمنهجية  للن�ضاطات  الكايف  الوقت  اىل  بال�ضافة  الفردية، 

او التطبيقية. 
 21.4 لكل معلم يف جميع املراحل  الطلبة  بلغ معدل عدد  وقد 
بواقع    2014/2013 الدرا�ضي  العام  يف  معلم  لكل  طالبًا 
لكل معلم يف املدار�ض احلكومية، و28.8 طالبًا  20.3 طالبًا 
لكل معلم يف مدار�ض وكالة الغوث الدولية و16.5 طالبًا لكل 
معلم يف املدار�ض اخلا�ضة.  واإذا ما قورنت يف بلدان منظمة 
التعاون والتنمية القت�ضادية )2005( )16.7 طالبا لكل معلم 
للمرحلة الأ�ضا�ضية و13.4 للمرحلة الثانوية( جند ان الن�ضبة ل 

تزال مرتفعة.18

17  موؤمتر تطوير املعلم 2013/2/20
18  م�ضح املعرفة والجتاهات واملمار�ضات ب�ضاأن املياه وال�رشف ال�ضحي والنظافة املدر�ضية يف الأر�ض الفل�ضطينية املحتلة. وزارة الرتبية والتعليم، يوني�ضيف بتمويل من احلكومة ال�ضرتالية. كانون 

اأول 2011

 امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم، 2013.

�سكل 12: ن�سبة املعلمني املوؤهلني ح�سب اجلن�س، 2011-2009
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وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  يف  �ل�سفية  �لكثافة   8.3
غزة 2014/2013

ان هذا املوؤ�رش يدل على مدى ازدحام الغرف ال�ضفية، فكلما 
الطالب/  امكانية  قلت  ال�ضفية،  الغرفة  يف  الطلبة  عدد  ارتفع 
للم�ضاركة والتفاعل داخل ال�ضف، وتقل قدرة املعلم  الطالبة 
داخل  الت�ضوي�ض  احتمالية  تزداد  وبالتايل  ال�ضف  �ضبط  على 
ال�ضف من قبل بع�ض الطلبة، مما يوؤثر على قدرة املعلم على 
فهم  على  �ضلبا  يوؤثر  وبالتايل  كاف  ب�ضكل  للطلبة  الو�ضول 
الطلبة للمواد الدرا�ضية، مما ينعك�ض على التح�ضيل الكادميي 

والو�ضول بالطفل اىل اأق�ضى امكانياته.
ب�ضكل عام تعترب الكثافة ال�ضفية مرتفعة ن�ضبيا وخ�ضو�ضا يف 
مدار�ض الوكالة، لذلك هنالك حاجة لزيادة عدد الغرف ال�ضفية 
لتتنا�ضب والزيادة يف ال�ضكان. ب�ضكل عام، يالحظ اإنخفا�ض يف 
 2010/2009 الكثافة ال�ضفية يف فل�ضطني منذ العام الدرا�ضي 
وحتى العام 2014/2013. اإل اأن الغرف ال�ضفية يف مدار�ض 
املرحلة  يف  وخ�ضو�ضا  مكتظة  تزال  ل  والوكالة  احلكومة 
يف  �ضفية  غرفة  كل  يف  الطلبة  عدد  معدل  وبلغ  الأ�ضا�ضية.  
املدار�ض التي ت�رشف عليها احلكومة ووكالة الغوث يف العام 
يف   26.2 بــ  مقارنة  طالبا   30.8 2014/2013؛  الكادميي 
ال�ضفة  يف  عنها  غزة  يف  تزيد  انها  كما  الثانوية.   املرحلة 
الغربية. بينما ل تزال مدار�ض الوكالة واملدار�ض يف القد�ض 
ال�رشقية وغزة تعاين من نق�ض يف الغرف ال�ضفية واكتظاظ.  
واإذا ما قارنا الكثافة ال�ضفية مبثيلها يف بلدان منظمة التعاون 
والتنمية القت�ضادية )2005( )21.7 طالبا لل�ضف يف املدار�ض 
احلكومية ال�ضا�ضية و23.8 طالبا يف املدار�ض الثانوية الدنيا( 

جند ان الن�ضبة مرتفعة ن�ضبيا.19 

توفر �لغرف �لتخ�س�سية 2013/2012   9.3
ان مدى التوفر والقدرة على الو�ضول وا�ضتخدام املختربات 
نوعية  حول  املوؤ�رشات  اأحد  يعد  واملكتبات  والتكنولوجيا 
التعليم.  يتوفر يف مدار�ض فل�ضطني غرف تخ�ض�ضية ت�ضمل خمترب 
حا�ضوب؛ 78.1 %، مكتبة؛ 76.1 %، وخمترب علوم؛ 67.0 %.  
تتوزع هذه الن�ضب يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة على 
النحو الآتي: ال�ضفة الغربية )73.6 %، 73.5 %و66.2 %( على 
83.6 % و69.3 %( على  التوايل، ويف قطاع غزة )91.4 %، 

التوايل.20
بالرغم من ان ن�ضبة املدار�ض التي تتوفر فيها اأجهزة حا�ضوب 
ما  يت�ضارك  انه  اإل  الغربية،  ال�ضفة  مثيلتها يف  تفوق  يف غزة 
معدله 28.5 طالبا لكل جهاز حا�ضوب )23.2 طالبا يف ال�ضفة 
مدار�ض  ن�ضبة  اأن  كما  غزة(.   طالبا يف   42.4 مقابل  الغربية 
الوكالة التي تتوفر فيها خمتربات حا�ضوب اأكرب من املدار�ض 
احلكومية، اإل اأنه عند املقارنة بعدد الطلبة لكل جهاز حا�ضوب 
مقارنة  مرتفعة  تزال  ل  الن�ضبة  فاإن  الوكالة،  مدار�ض  يف 
مبدار�ض احلكومة واملدار�ض اخلا�ضة )43.3، 27.4، 17.5 
فاإن  عام،  وب�ضكل  التوايل(.  على  حا�ضوب  جهاز  لكل  طالبا 
ومكتبات  حا�ضوب  خمتربات  فيها  تتوفر  التي  املدار�ض  ن�ضبة 
اأكرث من ن�ضبة املدار�ض التي تتوفر فيها خمتربات علوم. ومن 
هذه  جاهزية  مدى  معرفة  املوؤ�رش  هذا  اإىل  النظر  عند  املهم 
والأجهزة  املواد  توفر  مدى  حيث  من  لال�ضتعمال  املختربات 
قبل  من  ا�ضتخدامها  مدى  اإىل  بالإ�ضافة  �ضالحيتها،  ومدى 
ت�رشف  غزة  يف  املدار�ض  معظم  ان  كما  واملعلمني.   الطلبة 
عليها وكالة الغوث، فمن الطبيعي ان يرتبط هذان املوؤ�رشان.

م�ضح املعرفة والجتاهات واملمار�ضات ب�ضاأن املياه وال�رشف ال�ضحي والنظافة املدر�ضية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة. وزارة الرتبية والتعليم، يوني�ضيف بتمويل من احلكومة ال�ضرتالية. كانون   19
اأول 2011

20  وزارة الرتبية والتعليم، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله -- فل�ضطني.  �ض 53، 56. ل ت�ضمل البيانات املدار�ض التابعة للمعارف والبلدية ال�رشائيلية 
يف القد�ض

�سكل 13: الكثافة ال�سفية ح�سب املنطقة، املرحلة واجلهة امل�رشفة لأعوام اكادميية خمتارة

امل�ضدر: وزارة الرتيبة والتعليم العايل. قاعدة بيانات م�ضح التعليم، لالأعوام 2014/2013-2010/2009.
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ال�ضفة  يف  ال�ضا�ضية  احلكومية  املدار�ض  من   % 50.8 اأن   2013/2012 الدرا�ضي  للعام  والتعليم  الرتبية  وزارة  اح�ضائيات  ت�ضري 
ب�ضبكة  تقريبًا  غزة  قطاع  مدار�ض  جميع  تت�ضل  فيما  الثانوية،  املرحلة  يف   % 43.0 بـ  مقارنة  انرتنت،  ب�ضبكة  مو�ضولة  الغربية 
النرتنت، و99.0 %من مدار�ض الوكالة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مو�ضولة ب�ضبكة انرتنت، بينما 68.0 % من املدار�ض اخلا�ضة 

ال�ضا�ضية مقارنة بـ 95.0 %من املدار�ض اخلا�ضة الثانوية مو�ضولة ب�ضبكة انرتنت يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. 
10.3 توزيع �ملد�ر�س ح�سب �مل�سدر �لرئي�سي للمياه، �لكهرباء و�لتخل�س من �ملياه �لعادمة 2013/2012 21

توؤثر البيئة الفيزيائية التعليمية على حت�ضيل الطلبة ونوعية التعليم.  وت�ضري الح�ضاءات ان البنية التحتية ال�ضا�ضية متوفرة يف معظم 
مدار�ض ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. وت�ضري البيانات اىل اأن الكهرباء غري متوفرة فقط يف 0.3 %من مدار�ض ال�ضفة الغربية، بن�ضبة 
ت�ضل اأعالها اإىل ) 1.5  %( يف جنوب اخلليل، تليها بيت حلم )1.2 %( و�ضواحي القد�ض )0.9 %(. كما اأن معظم املدار�ض يف قطاع غزة 

مو�ضولة ب�ضبكة مياه عامة و�ضبكة �رشف �ضحي، وجميعها مو�ضولة ب�ضبكة كهرباء عامة.  وهي اأعلى من مثيلتها يف ال�ضفة الغربية.

جدول 1: توزيع املدار�س ح�سب امل�سدر الرئي�سي للمياه والكهرباء والتخل�س من املياه العادمة 2013/2012

حفرة امت�سا�سية�سبكة �رشف �سحيمولد خا�س�سبكة كهرباء عامةتنكات�سبكة مياه عامةاملنطقة

88.94.799.30.435.148.6ال�ضفة الغربية

95.51.299.70.383.713.0قطاع غزة

90.63.899.40.447.339.6املجموع

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله - فل�ضطني.

21  وزارة الرتبية والتعليم، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله -- فل�ضطني.
وزارة الرتبية والتعليم، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله – فل�ضطني.  22

معدل عدد �لطلبة لكل م�سربية، مرحا�س ومغ�سلة 2013/2012 22  11.3
يت�ضارك ما معدله 42 طالبًا يف ا�ضتخدام امل�رشبية الواحدة وحوايل 64 طالبًا يف ا�ضتخدام املرحا�ض الواحد، وما يقارب 30 طالبا لكل 
مغ�ضلة يف فل�ضطني.  وتبلغ هذه املعدلت يف قطاع غزة )58 و73 و28 على التوايل( ويف ال�ضفة الغربية )35 و31 و59 على التوايل(. 
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12.3 �لإر�ساد �ملدر�سي23
وقاية  يف  الأهمية  من  كبري  جانب  على  املدر�ضي  الإر�ضاد  اإن 
الطلبة من التغريات الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية ال�ضلبية 
للبقاء  الالزمة  بالأدوات  وتزويدهم  لتمكينهم  حميطهم،  يف 
الطلبة  وك�ضف  متييز  واإىل  خطر.  اأي  من  وحمايتهم  والتطور 
الذين يعانون من م�ضاكل اجتماعية ونف�ضية والتدخل يف الوقت 

املنا�ضب حلمايتهم.
 67.3 الإر�ضاد  ن�ضبة املدار�ض احلكومية املغطاة بخدمة  بلغت 
طالبًا   724 مبعدل   ،2013/2012 الدرا�ضي  العام  يف   %
الفرتة  تلك  يف  الرتبويني  املر�ضدين  عدد  بلغ  كما  مر�ضد.  لكل 
1,053 مر�ضدًا تربويًا.  ففي قطاع غزة بلغ عدد املر�ضدين يف 
املدار�ض احلكومية 359 مر�ضدًا مبعدل 703 طالبا لكل مر�ضد، 
يف  الرتبويني  املر�ضدين  عدد  بلغ  فقد  الغربية  ال�ضفة  يف  بينما 
لكل  مر�ضدًا   775 مبعدل  مر�ضدًا   694 احلكومية  املدار�ض 
الهدف  كان  اإذا  خ�ضو�ضًا  كافية  غري  الأعداد  وهذه  طالب.  

ال�ضا�ضي وقائيًا ول �ضيما يف ظل الظروف الراهنة.

 13.3 �لإنتهاكات بحق �لطلبة و�لتاأخر �ملدر�سي
يتعر�ض الأطفال ب�ضكل عام والطلبة ب�ضكل خا�ض يف منطقة »ج« 
اإعتقال،  )اإ�ضت�ضهاد،  وامل�ضتوطنني  اجلي�ض  قبل  من  لإنتهاكات 
على  تاأخري  بالر�ضا�ض،  اإ�ضابات  جربية،  اإقامة  اإحتجاز، 
الطياره،...(،  واحلواجز  اللكرتونية  والبوبات  احلواجز 

فخالل العام 2013 مت الإعتداء على 89 مدر�ضة من قبل اجلي�ض 
وامل�ضتوطنني، وا�ضت�ضهد 3 طالب، وجرح 179 طالبًا وطالبه، 
اإحتجاز43 طالبًا  175 طالًبا، ومت  اإعتقال  و14 معلمًا، ومت 
موؤقتًا، و31 معلمًا ومعلمة لعدة �ضاعات.  واأدى ذلك اىل فقدان 
1,581 ح�ضة لــ 891 معلمًا، وتعطيل جزئي وكلي مبا مقداره 
225 يومًا من جمموع اأيام العطل.  ي�ضري تقرير نظام املراقبة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  و2012   2011 للعامني  والتقييم 
نف�ضي  لو�ضع  يتعر�ضون  ج  منطقة  مدار�ض  يف  الأطفال  اأن 
الطلبة من  من   % 9.0 يقارب  ما  واجتماعي �ضعب.  ويعاين 
م�ضاكل نف�ضية واجتماعية مرتبطة بوجودهم يف منطقة جغرافية 
اأمنية وجدت من قبل الإحتالل الإ�رشائيلي وهي املنطقة “ج”.  
التي ل متلك  10 %من املدار�ض تقع يف تلك املنطقة  اأن  حيث 
اأن يعاين  ال�ضيطرة عليها.  ويغلب عمومًا  الفل�ضطينية  احلكومة 
الأطفال يف تلك املناطق من �ضعوبة يف الو�ضول اإىل اخلدمات 
ال�ضحية والتعليمية والجتماعية ومن عنف مرتبط بامل�ضتوطنني 
واجلي�ض ال�رشائيلي.  وتدل نتائج تقرير املراقبة والتقييم اىل 
اإرتفاع ن�ضبة الطلبة يف املدار�ض احلكومية يف منطقة ج الذين 
مقارنة   2012 العام  يف  و�ضلوكية  نف�ضية  م�ضاكل  من  يعانون 

بالعام ال�ضابق )69.2 % و38.0 % على التوايل(.

23  وزارة الرتبية والتعليم، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله – فل�ضطني.

جدول 2: توزيع املدار�س يف منطقة ج ح�سب اأماكن 
تواجدها، 2012

الن�سبةالعددعدد املدار�س يف منطقة ج

3016مدار�ض متاأثرة باجلدار

3418مدار�ض متاأثرة بامل�ضتوطنات

3217مدار�ض القد�ض

3117مدار�ض البلدة القدمية يف اخلليل

126مدار�ض نائية

مدار�ض متاأثرة باحلواجز ومنع 
4826التجول

املجموع )10 % من مدار�س 
ال�سفة الغربية، 9 %من 

الطلبة(
187100 مدر�سة

للتخطيط،  العامة  البيانات الرتبوية. الدارة  امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم. قواعد 
.2013
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جدول 3: ن�سبة الطلبة يف املدار�س احلكومية يف منطقة )ج( الذين يعانون من اأو�ساع نف�سية واجتماعية �سعبة، 
2012-2011

الثار النف�سية
ال�سنة

20112012

40.066.9�ضلوك ان�ضحابي

39.068.2اخلوف

37.069.8تدين الدافعية للدرا�ضة

36.469.4القلق

36.071.3العدوانية

35.071.1ا�ضطرابات الكالم

34.072.4�ضلوك اجتماعي منحرف

43.065.1ن�ضاط زائد

38.069.2املجموع

     امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم. قواعد البيانات الرتبوية. الدارة العامة للتخطيط، 2013.

2011.  وهنا يجب معرفة ال�ضباب، هل هي مرتبطة  بالعام  تقريبًا مقارنة  2012 قد ت�ضاعفت  العام  الن�ضب يف  اأن  يالحظ 
بزيادة عدد وحدة النتهاكات الإ�رشائيلية، ام اأن امل�ضح الذي اأجرته وزارة الرتبية والتعليم قد ا�ضتهدف مدار�ض وجتمعات 
خمتلفة يف منطقة ج.  اإل اأنه ميكن تلخي�ض ما �ضبق باأن وجود الإحتالل �ضيبقى عائقًا اأ�ضا�ضيًا اأمام حتقيق اإجنازات وطنية تعليمية 
العديدة لرفع م�ضتوى  اإذ بالرغم من حماولت الوزارة  العدالة وامل�ضاواة يف الو�ضول للخدمات.   �ضاملة ونوعية، وحتقيق 

التعليم يف فل�ضطني، اإل اأنه ب�ضبب الإحتالل �ضتبقى دائمًا هنالك مناطق مهم�ضة. 
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القطاع الصحي

الفصل الرابع

ان ال�ضتثمار يف �ضحة الطفل هو ال�ضا�ض ملجتمع �ضحي منتج و�ضليم.  ول يتحقق ذلك اإل عن طريق توفري البيئة املمكنة 
واخلدمات  واملوازنات  الربامج  م�ضتوى  وعلى  والتخطيطي  ال�ضيا�ضاتي  والت�رشيعي،  القانوين  امل�ضتوى  على  لذلك 
العالجية والوقائية وبناء ال�رشاكات، ورفع م�ضتوى الوعي لدى الطفل والعائلة واملجتمع والدولة باأهمية ذلك وتزويد 
الطفل باملعرفة الالزمة لختيار المناط احلياتية ال�ضحية ال�ضليمة والوقاية.  ان ا�ضتهداف الأطفال ب�ضكل عام مع 
الرتكيز على الأطفال املهم�ضني واملعر�ضني خلطر التهمي�ض �ضيوؤدي اىل خف�ض الفجوة يف الو�ضع ال�ضحي والجتماعي 
بني الأطفال يف فل�ضطني اينما وجدوا، و�ضيوؤدي ذلك يف النهاية اىل خف�ض العبء املايل وال�ضحي وحماية الطفل يف 

احلا�رش ويف امل�ضتقبل من المرا�ض ب�ضكل عام وخ�ضو�ضا املزمنة منها وما ينتج عنها من م�ضاعفات واإعاقات.

1.4 �لنفاق على �ل�سحة
من   % 11.0 يقارب  ما  ال�ضحي  القطاع  على  النفاق  ن�ضبة  بلغت 
املوازنة العامة.  وقد �ضكلت الرواتب اجلزء الأكرب من م�رشوفات 
الوزارة )47.3 %( يف العام 2011، وانخف�ضت يف العام 2012 اإىل 
38.3 %.  كما لوحظ ان ن�ضبة ال�رشف على اخلدمات العالجية تفوق 
بع�رشة اأ�ضعاف ما تنفقه الوزارة على اخلدمات الوقائية.  ففي العام 
2011 انفقت الوزارة 65.0 %من موازنتها على اخلدمات العالجية، 
مقارنة بـــ 6.6 % على اخلدمات الوقائية، وهي اأقل مما مت تخ�ضي�ضه 
يف العام 2010 )7.3 %(.  وحتتل م�رشوفات عالج المرا�ض املزمنة 
الإدارة  معطيات  وح�ضب  الوزارة.   موازنة  من  بها  باأ�ض  ل  ن�ضبة 
العامة لل�ضوؤون املالية يف وزارة ال�ضحة فاإن اجمايل النفقات الفعلية 
)املدفوعات( لوزارة ال�ضحة يف العام 2013 قد بلغت 1,299.6 مليون 
�ضيقل اإ�رشائيلي �ضكلت الرواتب ما ن�ضبته 51.9 % من اجمايل النفقات 
الفعلية.  علمًا باأنه يوجد فواتري مل يتم ت�ضديدها يف العام 2013، ومت 

تدويرها للعام 2014 بقيمة 697.7 مليون �ضيقاًل.24
ومبا اأنه ل يوجد خدمات تاأهيلية لدى وزارة ال�ضحة، وتقوم ب�رشائها 
اخلا�ضة  �ضيا�ضتها  يف  الوزارة  ركزت  لذا  املخت�ضة.  اجلهات  من 
احلمل  فرتة  خالل  والأم  الطفل  �ضحة  على  الفل�ضطيني  الطفل  ب�ضحة 
وبعد الولدة، وعلى الوقاية والك�ضف والتدخل املبكرين لالأمرا�ض 
والإعاقة، لتخفيف املعاناة والعبء املادي املرتتب على المرا�ض 

املزمنة، واحلوادث والإعاقة وغريها. 

24   وزارة ال�ضحة.  مركز املعلومات ال�ضحية الفل�ضطينية- التقرير ال�ضحي ال�ضنوي فل�ضطني، 2013
25   اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، ووزارة ال�ضحة، 2015. احل�ضابات ال�ضحية الوطنية 2013، نتائج اأ�ضا�ضية.  رام الله - فل�ضطني.

العامني  خالل  ال�ضحة  على  النفاق  تزايد 
 1,261.9 2012-2013، حيث �ضجل ما قيمته 
مليون دولر اأمريكي يف العام 2012، وا�ضتمر 
ما   2013 العام  خالل  بلغ  حتى  بالرتفاع 
اأمريكي.  دولر  مليون   1,347.4 يقارب 
وجد  التمويل  مب�ضادر  اخلا�ضة  النتائج  ووفق 
والقطاع  املعي�ضية  الأ�رش  قطاع  م�ضاهمة  اأن 
الأعلى  كانت  املختلفة(  )مبوؤ�ض�ضاته  احلكومي 
خالل الفرتة املذكورة، حيث بلغت خالل العام 
من  التوايل  و43.3 %على   ،% 37.7  ،2013
ن�ضبة  وانخف�ضت  ال�ضحة.   على  الإنفاق  جممل 
الناجت  اإجمايل  من  ال�ضحة  ن�ضاط  على  الإنفاق 
املحلي بالأ�ضعار اجلارية من 11.8 % يف العام 
2012 لت�ضل يف العام 2013 اإىل 10.9 %. من 
جهة اخرى بلغ متو�ضط ن�ضيب الفرد من جمموع 
 304.8 فل�ضطني،  ال�ضحة يف  على  اإنفاقه  ما مت 

دولر اأمريكي خالل العام 25.2013
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2.4 �لرعاية خالل �حلمل و�لولدة
ت�ضري بيانات اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني باأن معظم الن�ضاء 
يف العمر 15-49 �ضنة اللواتي اأجننب خالل ال�ضنتني ال�ضابقتني للم�ضح 
تلقني رعاية  قد   2014 عام  املوؤ�رشات  متعدد  العنقودي  الفل�ضطيني 
95.5 %، وكانت  بن�ضبة  اأربع مرات  الأقل  اأثناء احلمل على  �ضحية 
قطاع  يف   % 95.3 مع  مقارنة   % 95.7 الغربية  ال�ضفة  يف  الن�ضبة 
100.0 %واأقل ن�ضبة  اأعلى ن�ضبة يف حمافظة طوبا�ض  غزة، وكانت 
93.1 % يف ال�ضفة الغربية.  اأما يف قطاع غزة  يف حمافظة �ضلفيت 
ف�ضجلت اأعلى ن�ضبة يف حمافظة رفح 98.8 % واأقل ن�ضبة يف حمافظة 
خانيون�ض 91.6 % 26.  وت�ضري بيانات امل�ضح اأن ن�ضبة الولدات التي 
متت يف املنازل بلغت 0.5 % فقط وما تبقى فقد مت يف من�ضاآت �ضحية. 

26   اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014.  تقرير النتائج الرئي�ضية.

�سكل 14: ن�سبة الن�ساء )15-49( �سنة اللواتي تلقني رعاية �سحية اثناء احلمل، 2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014.  تقرير النتائج الرئي�ضية.

ن�ضبة  بلغت  اأخرى  جهة  من 
اللواتي  �ضنة   24-20 الن�ضاء 
 18 من  اأقل  واأعمارهن  اجننب 
الأعلى  وكانت   % 22.0 �ضنة 
مقارنة   % 25.1 يف قطاع غزة 

بال�ضفة الغربية 19.6 %.

3.4 وفيات �لأطفال 
تعترب وفيات الأطفال مقيا�ضا للو�ضع الجتماعي وال�ضحي يف الدولة.  ب�ضكل عام، يالحظ انخفا�ض وفيات الأطفال 

الر�ضع والأطفال دون اخلم�ض �ضنوات يف فل�ضطني خالل العقدين املا�ضيني.
�سكل 15: اجتاهات وفيات الأطفال الر�سع يف فل�سطني ح�سب املنطقة، ل�سنوات حمددة

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014.  تقرير النتائج الرئي�ضية.
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ووفقًا لبيانات وزارة ال�ضحة فاإن اأهم اأ�ضباب الوفاة بني الر�ضع هي الت�ضوهات اخللقية بن�ضبة 27.6 % تليها 
الر�ضيع  بن�ضبة13.1 % وتلتها متالزمة موت  الدم  ت�ضمم  15.4 % ومن ثم  بن�ضبة  التنف�ض احلاد  متالزمة ف�ضل 

املفاجئ بن�ضبة 12.8 % واملولود ميت بن�ضبة 11.5 % واخلداج بن�ضبة 6.7 %.27

27   وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية، التقرير ال�ضحي ال�ضنوي فل�ضطني، 2013
28   التقرير ال�ضحي ال�ضنوي، وزارة ال�ضحة 2009، 2010، 2011

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014.  تقرير النتائج الرئي�ضية.

�سكل 16: اجتاهات وفيات الأطفال دون اخلام�سة يف فل�سطني ح�سب املنطقة، ل�سنوات حمددة

4.4 حو�دث �ل�سري
يعترب اإن�ضاء برنامج ر�ضد حوادث الطرق لدى وزارة ال�ضحة 
يف ال�ضفة الغربية يف منت�ضف العام 2009 من اجنازات وزارة 
اتخاذ بع�ض الجراءات على  الفل�ضطينية.  كما لوحظ  ال�ضحة 
الناجمة  والإ�ضابات  احلوادث  ن�ضب  خف�ض  بهدف  الر�ض 
وا�ضتخدام  الزائدة  ال�رشعة  على  الغرامات  فر�ض  مثل  عنها 
الهاتف النقال اأثناء ال�ضياقة وعدم و�ضع حزام الأمان حتديد 
ال�رشعة الق�ضوى يف بع�ض املناطق، و�ضع املطبات على بع�ض 
التعديالت  بع�ض  اجراء  املدار�ض،  اأمام  وخ�ضو�ضا  الطرق 
على البنية التحتية، ورفع م�ضتوى الوعي حول ال�ضالمة العامة 
على الطرق، فح�ض املركبات لرتخي�ضها وتاأمينها.  اإل انه ل 
يزال يالحظ ازدياد يف ن�ضبة حالت حوادث ال�ضري قد تعزى 
التبليغ والتوثيق على امل�ضتويني احلكومي  اإىل حت�ضني م�ضتوى 
العام  يف  اأول  اأيار-كانون  الفرتة  خالل  احلكومي.  وغري 
2009 بلغ عدد ا�ضابات حوادث ال�ضري 3,903 حالت، اأعالها 
يف حمافظة نابل�ض، رام الله والبرية، والقد�ض واخلليل، ويف 

الفئة العمرية من 5-17 �ضنة. 
حالة،   7,412 امل�ضجلة  احلالت  عدد  بلغ   2010 العام  ويف 
من  هم  الوفاة  حالت  من   % 19.5 حالة،   41 منهم  تويف 
الأطفال دون اخلم�ض �ضنوات. وكان معظم حالت احلوادث 
بني الذكور، ويف حمافظات رام الله والبرية ونابل�ض.  ومل 
يبلغ عن حالت اعاقة ناجمة عن حوادث ال�ضري يف تلك ال�ضنة. 

ويف العام 2011 بلغ عدد الوفيات ب�ضبب حوادث ال�ضري 106 
الفئة  يف  ال�ضري  حوادث  ب�ضبب  الوفاة  معدل  وبلغ  حالت، 
العمرية  0-4 �ضنوات 6 لكل 100,000 من ال�ضكان و3.2 لكل 
�ضنة.  وبلغ   14-5 العمرية  الفئة  الأطفال يف  100,000 بني 
اإ�ضابة،   8,132 ال�ضري  حوادث  عن  الناجمة  ال�ضابات  عدد 
74 منها ت�ضبب يف اإعاقات؛ معظمها حركية )71( يف رام الله 
والبرية، نابل�ض، جنني واخلليل، وعلى الأقل 20 حالة اإعاقة 
ومتو�ضطة  �ضديدة  اإ�ضابات  ن�ضبة  اأعلى  وت�ضجل  الأطفال،  بني 

بني الأطفال دون ال�ضنة.28
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ال�ضري  حوادث  ا�ضابات  عدد  بلغ  فقد   2012 العام  يف  اأما   
9,203 اإ�ضابات وكانت اأعالها يف رام الله والبرية، نابل�ض 
واخلليل، نتج عنها 112 حالة وفاة )على الأقل 31 حالة منها 
 14–0 1,661 طفل يف الفئة العمرية  بني الأطفال(، وا�ضيب 
�ضنة نتيجة حوادث ال�ضري يف ال�ضفة الغربية، اأي 18.1 % من 
اأ�ضيب  وقد  ال�ضنة،  تلك  يف  ال�ضري  حوادث  اإ�ضابات  جمموع 
اإعاقة حركية،   19 22 طفال من هوؤلء باإعاقات نتيجة ذلك، 

واإعاقة ب�رشية واحدة، واإعاقتان غري حمددتني.29 
حلوادث  امل�ضجلة  احلالت  عدد  بلغ  فقد   2013 العام  يف  اما 
ا�ضابة   7,936 منها  حالة   8,069 الغربية  ال�ضفة  يف  ال�ضري 
و133 حالة وفاه.  وكانت معظم حالت احلوادث بني الذكور 

حيث �ضكلت 74.1 %من اجمايل احلوادث امل�ضجلة.
ويجب النتباه هنا اىل انه لي�ض بال�رشورة ان تكون املناطق 
�ضدة  اأعلى  بها  التي  املناطق  هي  ا�ضابات  عدد  اأعلى  ذات 
اإ�ضابات، فمثاًل تعترب اأعلى ن�ضبة يف الإ�ضابات ال�ضديدة يف كل 

من اخلليل ورام الله والبرية وطولكرم.
من ال�رشوري حتديد اأماكن احلوادث، هل هي داخل املدينة 
والتجمعات ال�ضكانية اأو بني املدن والقرى.  فمثاًل من املالحظ 
اأن رام الله والبرية اأ�ضبحت مركزًا للتجمع ال�ضكاين من خمتلف 
حمافظات ال�ضفة وغزة، اإل اأنها ل تت�ضع لهذا الكم الهائل من 
ال�ضيارات.  كما اأن الو�ضع القت�ضادي ل�ضكانها يعترب اأف�ضل 
لديها  ممن  العائالت  من  العديد  جند  لذا  الأخرى،  املدن  من 
اأكرث من �ضيارة واحدة.  اإل اأنه يجب حتديد اأ�ضباب احلوادث، 
اأو  مالئمة،  غري  حتتية  بنية  اأو  الزائدة  ال�رشعة  ب�ضبب  هو  هل 
بقواعد  الإلتزام  عدم  اأو  لل�ضيارات  دورية  �ضيانة  عدم  ب�ضبب 

ال�ضري �ضواء للم�ضاة اأو ال�ضائقني وو�ضع حزام الأمان.

5.4 �لتح�سينات �سد �لأمر��س �ملعدية 
املطاعيم  تغطية  جمال  يف  املتقدمة  الدول  من  فل�ضطني  تعترب 
تطعيمهم  �ضهرًا مت   35-24 الأطفال  من   % 95.0 الأ�ضا�ضية.  
ميكن  التي  الطفولة  اأمرا�ض  �ضد  وقت  اأي  يف  كامل  ب�ضكل 
الوقاية منها؛ 94.2 % يف ال�ضفة الغربية و95.6 % يف قطاع 
على  الق�ضاء  يف  املرتفعة  الن�ضبة  هذه  �ضاهمت  وقد  غزة30. 
املتوفرة  البيانات  اأن  اإل  الوبائية.   الأمرا�ض  من  العديد 
تعك�ض معدل حدوث الإ�ضابة بالأمرا�ض املعدية بني ال�ضكان 

ب�ضكل عام ولي�ض بني الأطفال ب�ضكل خا�ض. 
�ضجلت اآخر حالة �ضلل اأطفال يف العام 1988.  ومت التبليغ عن 
2010.  مل يبلغ عن  حالة ح�ضبة واحدة يف القد�ض يف العام 
اأية حالة يف العام 2013.  اذ تقوم الوزارة بتطعيم الأطفال 
بجرعتني على عمر �ضنة و�ضنة ون�ضف.  كما يتم تغطية الن�ضاء 
احلوامل املراجعات يف العيادات احلكومية مبطعوم الكزاز.  
ومن جهة اأخرى مل يبلغ عن اأية حالة كزاز بني حديثي الولدة 
خالل ال�ضنوات املا�ضية با�ضتثناء حالة واحدة يف العام 2009 
يف جنوب اخلليل، وحالة واحدة يف العام 2011 يف رام الله، 
ومل يتم التبليغ عن اأية حالة خالل العام 2013.  اأما مر�ض 
�ضجل  فقد   2013 العام  كبري خالل  ب�ضكل  انت�رش  فقد  النكاف، 
حالت  عدد  بلغ  )حيث  النكاف  حالت  عدد  يف  كبري  اإرتفاع 
النكاف املبلغ عنها يف فل�ضطني1,931 حالة منها 40 حالة يف 

ال�ضفة الغربية و1,891 حالة يف قطاع غزة(.31

29   مركز املعلومات ال�ضحية، وزارة ال�ضحة.  بيانات غري من�ضورة.
30    امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014.  تقرير النتائج الرئي�ضية.

31    وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية، التقرير ال�ضنوي 2013-2009.

امل�ضدر: وزارة ال�ضحة التقارير ال�ضنوية 2009، 2010، 2011، 2013.

�سكل 17: عدد اإ�سابات حوادث ال�سري املبلغ عنها يف ال�سفة الغربية ح�سب ال�سنة

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014.  تقرير النتائج الرئي�ضية.
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6.4 موؤ�سر�ت �لتغذية
ان احلق يف الو�ضول لكميات كافية ونوعية من الغذاء يعترب 
وت�ضري  الطفل.   وتطور  ومناء  لبقاء  ال�ضا�ضية  احلقوق  من 
احلمل،  فرتة  خالل  والأم  الطفل  تغذية  اأهمية  اإىل  الدرا�ضات 
حلماية  الالزمة،  واملقويات  الفيتامينات  على  وح�ضولها 
ال�ضتة  خالل  املطلقة  الطبيعية  الر�ضاعة  اأهمية  واإىل  الطفل 
الالزمة  املناعة  الطفل  لإعطاء  الطفل  الأوىل من حياة  �ضهور 
من الأمرا�ض خالل تلك الفرتة.  من جهة اأخرى هنالك عالقة 
النمو،  وتاأخر  القامة  وق�رش  اأ  فيتامني  نق�ض  بني  مبا�رشة 
اجل�ضم  ي�ضبح  حيث  الوفيات  ن�ضبة  وزيادة  الليلي،  والعمى 
عر�ضة لاللتهابات.  اأما فقر الدم ب�ضبب نق�ض احلديد يوؤدي اإىل 
زيادة معدلت وفيات الأمهات والر�ضع، وفر�ض ولدة جنني 
املبكرة،  والولدة  املواليد،  وزن  اإنخفا�ض  وحالت  ميت، 
واإحتمال �رشر دماغ اجلنني.  ملنع نق�ض فيتامني )A( يجب 
تثقيف الأم على العديد من الفوائد من الر�ضاعة الطبيعية حيث 
تزويد  وبالتايل   ،)A( لفيتامني  طبيعي  منتج  الم  حليب  اأن 
الر�ضاعة  �ضن  يف   )A( فيتامني  من  كافية  كميات  مع  الر�ضع 

الطبيعية.32

7.4 �لر�ساعة �لطبيعية
بلغت ن�ضبة الأطفال دون 6 �ضهور الذين ر�ضعوا ر�ضاعة طبيعية 
مطلقة 38.6 % يف العام 2014، بينما بلغت ن�ضبة الأطفال 12-
�ضنة  ملدة  م�ضتمرة  طبيعية  ر�ضاعة  ر�ضعوا  الذين  �ضهرًا   15
52.9 % بينما بلغت ن�ضبة الأطفال 20-23 �ضهرًا الذين ر�ضعوا 
ر�ضاعة طبيعية م�ضتمرة ملدة �ضنة 11.5 %.  ومن املالحظ اأن 
بازدياد  تقل  الأوىل  �ضهور  لل�ضتة  املطلقة  الطبيعية  الر�ضاعة 
تعليم الأم )36.0 % تعليم ثانوي فاأعلى مقارنة بـ 62.0 % بني 
�رشورة  اإىل  جزئي  ب�ضكل  ذلك  يعزى  وقد  املتعلمات(.   غري 
عودة الأمهات العامالت للعمل بعد انتهاء اجازة الأمومة بعد 
اأن  من  وبالرغم  الفل�ضطيني،  العمل  قانون  ح�ضب  يومًا،   70
القانون يعطي الأم احلق ب�ضاعة ر�ضاعة ملدة �ضنة كاملة بعد 
ال�ضاعة يف  تلك  ال�ضتفادة من  يف�ضلن  املعظم  اأن  اإل  الولدة، 
نهاية الدوام حيث يكون معظم الأطفال يف دور رعاية نهارية 
اأو يف اأماكن بعيدة ن�ضبيا على الأم لت�ضلها لر�ضاع طفلها ومن 
الر�ضاعة  ا�ضتمرار  يالحظ  كما  العمل.   مكان  اإىل  العودة  ثم 
 ،% 55.0 الريفية  املناطق  اأطول يف  �ضنة ملدة  لعمر  الطبيعية 
65.1 %، وبني الأطفال الذكور اأكرث  والمهات الأفقر بن�ضبة 
من الإناث.  وهذا موؤ�رش جيد على ارتفاع م�ضتوى الوعي بني 

الفئات املهم�ضة حول اأهمية الر�ضاعة الطبيعية.33

32  http://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/
33   اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني. امل�ضح الفل�ضطيني متعدد املوؤ�رشات، 2014.  بيانات غري من�ضورة.

�سكل 18: اأمناط تغذية الر�سع ح�سب العمر بال�سهر، 2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014. بيانات غري من�ضورة.
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8.4 نق�س �لوزن، فقر �لدم، �لهز�ل، ق�سر �لقامة
يعترب نق�ض الوزن هامًا حيث اأنه يدل على الو�ضع التغذوي والجتماعي وال�ضحي لالأطفال.  حيث يرتبط عادة نق�ض الوزن ب�ضوء 
التغذية احلاد. اأما ق�رش القامة فريتبط ب�ضوء التغذية املزمن والذي قد ي�ضري اأي�ضًا اىل الفقر.  ومن جهة اأخرى فاإن موؤ�رش فقر 
الدم يرتبط اأي�ضا مبدى توفر الغذاء )كمًا ونوًعا( ، وبالو�ضع ال�ضحي للطفل من حيث اتباع عادات غذائية �ضحية اأو وجود اي 

م�ضكلة لدى الطفل قد توؤثر على اإمت�ضا�ض احلديد. 
8.3 %من الأطفال يف فل�ضطني الذين مت توزينهم عند الولدة كان وزنهم اأقل من 2,500 غم.  وهي اأعلى يف قطاع غزة منها يف 
ال�ضفة الغربية34، ول يوجد فرق �ضا�ضع بينهما.  ويالحظ اأنه بالرغم من انخفا�ض ن�ضب فقر الدم منذ العام 2006، ال اأنها ل 
تزال مرتفعة جدًا وخ�ضو�ضًا يف قطاع غزة. اأما موؤ�رشات التغذية الخرى فهي منخف�ضة ومتقاربة ما بني ال�ضفة الغربية وقطاع 
غزة.  لذا هنالك �رشورة ملحة لتحديد اأ�ضباب ذلك، وخ�ضو�ضًا اأن وزارة ال�ضحة ووكالة الغوث تقومان بتوزيع احلديد جمانًا 
يف مراكز الرعاية الأولية.  كما اأن التدخالت يف جمال التغذية تعود ملا يزيد عن 20 �ضنة م�ضت.  ويت�ضح من ال�ضكل )19( اأن 
موؤ�رشات فقر الدم هي العلى مقارنة باملوؤ�رشات الأخرى، واأن الو�ضاع ال�ضحية يف غزة تعترب اأ�ضواأ من ال�ضفة الغربية بالن�ضبة 

ملوؤ�رشات التغذية.
من جهة اأخرى اأفادت درا�ضة اأجرتها وزارة ال�ضحة بالتعاون مع اليوني�ضيف وجامعة فينا يف العام 2013 اأن 18.0 %من الأطفال 
يف العمر 6-59 �ضهرًا م�ضابون بفقر دم ب�ضيط و6.0 % م�ضابون بفقر دم متو�ضط، فيما مل يتم ت�ضخي�ض اأي حالة فقر دم حاد بني 
اأطفال العينة التي �ضملتها الدرا�ضة.  وترتفع هذه الن�ضب بني الأطفال الذكور وبني اأطفال قطاع غزة.35 فيما ي�ضري ال�ضكل )19( اأن 
ن�ضبة ال�ضابة بفقر الدم بني الأطفال 9-12 �ضهرًا هي الأعلى يف قطاع غزة مقارنة بال�ضفة الغربية يف العام 2012 رغم اإنح�ضار 

الفجوة مقارنة بالعام 2010.

اأما فيما يتعلق مبوؤ�رشات �ضوء التغذية فقد بلغت ن�ضبة الأطفال 
دون اخلام�ضة الذين يعانون ب�ضورة متو�ضطة من نق�ض الوزن 
1.4 % عام 2014، والن�ضبة يف ال�ضفة الغربية اأعلى مقارنة مع 
قطاع غزة، حيث بلغت الن�ضب 1.5 %، 1.3 % على التوايل، يف 
حني  بلغت ن�ضبة الأطفال دون اخلام�ضة الذين يعانون ب�ضورة 
7.4 %، والن�ضبة يف ال�ضفة الغربية  القامة  متو�ضطة من ق�رش 
التوايل.   على   % 7.1  ،% 7.7 غزة؛  قطاع  مع  مقارنة  اأعلى 
و1.2 % من الأطفال دون اخلام�ضة يعانون ب�ضورة متو�ضطة 

34   اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014. بيانات غري من�ضورة.
35   MOH، Palestinian Micronutrient Survey، 2013.

36   اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014. بيانات غري من�ضورة.

�سكل 19: اإنت�سار فقر الدم بني الأطفال 9-12 �سهرًا ح�سب املنطقة 2011-2006

امل�ضدر: وزارة ال�ضحة،  تقرير موؤ�رشات الر�ضد التغذوي 2012،  �ضفحة 119.

من الهزال، والن�ضبة يف ال�ضفة الغربية اأعلى مقارنة مع قطاع 
8.2 % من الأطفال دون  0.7 %على التوايل.    ، % 1.7 غزة؛ 
الغربية  ال�ضفة  يف  الوزن،  يف  زيادة  من  يعانون  اخلام�ضة 
واملناطق احل�رشية اأكرث من قطاع غزة واملخيمات، )9.8 %، 
7.9 %، 6.5 %، 6.1 %( على التوايل، وتنت�رش هذه الن�ضبة بني 
الذكور اأكرث من الناث حيث بلغت الن�ضب 9.1 %، 7.1 % على 

التوايل.36 
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فيما ميثل ال�ضكل )21( اإنت�ضار �ضوء التغذية بني الأطفال يف العمر 9-12 �ضهرًا من واقع بيانات الر�ضد الذي تقوم به دائرة التغذية يف 
وزارة ال�ضحة خالل الفرتة 2011-2006.

�سكل 20: اإنت�سار �سوء التغذية بني الأطفال دون اخلام�سة ح�سب املنطقة 2014-2000

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني.  امل�ضوح ال�ضحية وم�ضح متعدد املوؤ�رشات 2014-2000

�سكل 21: انت�سار �سوء التغذية بني الأطفال 9-12 �سهرا ح�سب املنطقة 2011-2006
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األطفال تحت االحتـــالل

الفصل الخامس

تقوم اليوني�ضف واحلركة العاملية للدفاع عن الأطفال بتوثيق احلالت املتاأثرة بالحتالل من قتل وجرح وتهجري ق�رشي وا�ضتخدام 
الأطفال كدروع ب�رشية اأو كمخربين )احلالت التي ثبتت نيته الأذى فيها(.  فمثاًل ل يتم توثيق حادث �ضري من قبل م�ضتوطن مل تثبت فيه 
نية الأذى املتعمد.37  اأما مكتب تن�ضيق ال�ضوؤون الن�ضانية )OCHA( فيقوم بتوثيق جميع احلالت بغ�ض النظر عن النية، مما يوؤدي اإىل 
بع�ض الفروقات يف الأرقام. كما اأن الأطفال ال�ضحايا الذين مل تعرف الفئة العمرية لهم يو�ضع العمر 0.  ووفقًا لح�ضائيات �ضادرة 
عن موؤ�ض�ضة بت�ضيلم، فقد مت هدم 545 منزًل يف القد�ض ال�رشقية منذ العام 2004 وحتى نهاية عام 2014، ومت هدم ما ل يقل عن 817 
وحدة �ضكنية يف املناطق امل�ضنفة )ج( يف ال�ضفة الغربية منذ العام 2006 وحتى نهاية 2014 ويو�ضح ال�ضكل اأدناه اأن هناك 578 طفاًل 
قد هجروا ق�رشيًا خالل الفرتة 2009-2014 جراء هدم منازلهم يف القد�ض ال�رشقية و2,354 طفاًل هجروا لل�ضبب ذاته يف مناطق )ج(.

37   تقوم احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال مبراقبة ورفع التقارير اخلا�ضة بانتهاكات حقوق الأطفال، ومن ال�رشوري عند مقارنة الرقام النتباه اىل م�ضدر املعلومة ومنهجية جمع املعلومات.

�سكل 22: عدد الأطفال املهجرين ق�رشيا يف املنطقة »ج« والقد�س ال�رشقية ب�سبب الهدم من قبل قوات الحتلل 
للعوام 2014-2009

امل�ضدر: اليوني�ضف، 2014. قاعدة بيانات الأطفال املت�رشرين من النزاع امل�ضلح.  بيانات غري من�ضورة.
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1.5 �لأطفال �جلرحى
يالحظ اأن عدد الأطفال اجلرحى قد ارتفع باأكرث من ثالثة اأ�ضعاف يف العام 2014 مقارنة بالعام 2013، حيث �ضجل اأعلى 
2014، ويالحظ ان ن�ضبة  2,956 طفاًل وطفلة يف العام  عدد من الأطفال اجلرحى ب�ضبب احلرب على غزة اذ بلغ عددهم 

الأطفال الذكور اجلرحى قد بلغت 74.5 % من الأطفال اجلرحى للعام 2014.

جدول 4: عدد الأطفال اجلرحى ح�سب اجلن�س وال�سنة

املجموع20102011201220132014اجلن�س
3423936391,2063,1675,747ذكر

185625591,0801,238اأنثى

3604496641,2654,2476,985املجموع

 امل�ضدر: اليوني�ضف، 2014. قاعدة بيانات الأطفال املت�رشرين من النزاع امل�ضلح.  بيانات غري من�ضورة.

ترتاوح الأ�ضباب بني اأعمال ع�ضكرية، الألغام وخملفات احلروب، عنف امل�ضتوطنني، حوادث، .... وخ�ضو�ضا يف منطقة 
»ج«، القد�ض، غزة، اخلليل وبع�ض مناطق ال�ضفة الغربية. ويالحظ ازدياد الأطفال اجلرحى بازدياد العمر، وبني الذكور 
ب�ضكل خا�ض. كما اأن هنالك زيادة يف حالت الوفاة وال�ضابة بني مدنيني معظمهم من الأطفال، ب�ضبب الألغام وبقايا مل 

تنفجر من خملفات احلروب.38

2.5 �لأطفال �ل�سهد�ء
والألغام،  احلروب  وخملفات  ال�رشائيلية  الع�ضكرية  الأعمال  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  الأطفال  اإ�ضت�ضهاد  حالت  معظم  تعود 
وخ�ضو�ضا يف غزة واإىل عنف امل�ضتوطنني يف ال�ضفة الغربية.  ويالحظ ت�ضاعف حالت قتل الأطفال وخ�ضو�ضًا الذكور 
منهم يف العام 2014 مقارنة ب�ضنوات �ضابقة حيث ت�ضاعف عدد الأطفال ال�ضهداء مقارنة بالعام 2013 ب�ضكل كبري نتيجة 

احلرب ال�رشائيلية الأخرية على قطاع غزة.

جدول 5: عدد الأطفال ال�سهداء ح�سب املنطقة، ال�سنة، وال�سبب

ال�سببالعدداملنطقةال�سنة

2010
الألغام وخملفات احلروب ون�ضاطات ع�ضكرية 7غزة

عنف امل�ضتوطنني4ال�ضفة الغربية 

2011
الألغام وخملفات احلروب ون�ضاطات ع�ضكرية 18غزة

عنف امل�ضتوطنني2ال�ضفة الغربية 

2012
الألغام وخملفات احلروب ون�ضاطات ع�ضكرية اأو جماعات م�ضلحة46غزة

عنف امل�ضتوطنني ون�ضاطات ع�ضكرية4ال�ضفة الغربية

2013
الألغام وخملفات احلروب ون�ضاطات ع�ضكرية اأو جماعات م�ضلحة4غزة

عنف امل�ضتوطنني ون�ضاطات ع�ضكرية4ال�ضفة الغربية

2014
540 ب�ضبب احلرب الأخرية على غزة والربعة الباقيني ب�ضبب الألغام 544غزة

وخملفات احلروب ون�ضاطات ع�ضكرية
عنف امل�ضتوطنني ون�ضاطات ع�ضكرية 13ال�ضفة الغربية

CAP 2013   38 النداء الن�ضاين العاجل – مكتب الأمم املتحدة لتن�ضيق ال�ضوؤون الن�ضانية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.
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 امل�ضدر: اليوني�ضف، 2014. قاعدة بيانات الأطفال املت�رشرين من النزاع امل�ضلح.  بيانات غري من�ضورة.

3.5 �لأطفال �ملعتقلون
وفقًا لبيانات هيئة �ضوؤون الأ�رشى، فقد مت اعتقال 3,755 طفاًل يف ال�ضنوات الأربع الأخرية، وو�ضل عدد الأطفال الذين مت اعتقالهم يف 
العام 2014، 1,266 طفاًل، بزيادة مقدارها 36.0 % عن العام 2013.  وبينت الهيئة اأن عدد الأطفال املعتقلني حاليًا داخل ال�ضجون 
ال�رشائيلية ي�ضل اىل 300 طفاًل.39  من جهة اأخرى اأفادت يوني�ضف اأن معظم الأطفال الذين يتم اعتقالهم وتوجيه تهم لهم هم يف الفئة 
العمرية 16-18 عاما.  والرقام املبينة اأدناه متثل املجموع ال�ضنوي حلالت العتقال، وتختلف اأعداد الأطفال الذين يتم اعتقالهم 
�ضهريا، وبع�ضهم من املمكن ان يكون مت اخالء �ضبيلهم يف �ضهر واعتقالهم يف �ضهر اآخر، لذا من الأدق ا�ضتعمال حالت العتقال ولي�ض 
عدد الأطفال املعتقلني.  من جهة اأخرى ول بد من الإ�ضارة اإىل اأن هناك املئات من املعتقلني اعتقلوا وهم اأطفال وجتاوزوا �ضن 18 

�سكل 23: عدد الأطفال ال�سهداء واجلرحى يف فل�سطني، 2014-2010

امل�ضدر: اليوني�ضف، 2014. قاعدة بيانات الأطفال املت�رشرين من النزاع امل�ضلح.  بيانات غري من�ضورة.

امل�ضدر: اليوني�ضف، 2014. قاعدة بيانات الأطفال املت�رشرين من النزاع امل�ضلح.  بيانات غري من�ضورة.

�سكل 24: عدد حالت اعتقال الأطفال 
ح�سب الفئة العمرية 2014-2008

39   http://www.freedom.ps
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داخل ال�ضجن ول يزالون يف الأ�رش. 
الأطفال  �ضوء معاملة  ان  اليوني�ضف40  تقرير �ضادر عن  واكد 
تزال  ل  ال�رشائيلية  ال�ضجون  داخل  املعتقلني  الفل�ضطينيني 
التغريات  من  الرغم  على  النطاق  ووا�ضعة  ممنهجة  �ضيا�ضة 
خالل  اأنه  التقرير  واأظهر  ال�رشائيلي.   القانون  يف  الأخرية 
 208 جمع  مت   2014 العام  من  متوز  وحتى   2013 عام 
افادات لأطفال معتقلني داخل ال�ضجون ال�رشائيلية حول �ضوء 
اأن  اىل  الفادات  واأ�ضارت هذه  �ضجانيهم،  قبل  من  معاملتهم 
الأطفال )139 منهم بني عمر 16-17 �ضنة و69 حتت �ضن 16 
اعتقالهم  مراحل  خالل  متعددة  عنف  لأ�ضاليب  تعر�ضوا  �ضنة( 
يو�ضح  اأدناه  اجلدول  واحتجازهم.   وا�ضتجوابهم  ونقلهم 

اأ�ضاليب العنف و�ضوء املعاملة التي تعر�ضوا لها.

79مت اعتقالهم اأثناء الليل
  

عن  للدفاع  العاملية  احلركة  جمعتها  التي  الأدلة  واأظهرت 
الأطفال يف فل�ضطني خالل عام 2014 اأن اأكرث من ثالثة اأرباع 
ال�رشائيلية  ال�ضلطات  لدى  املعتقلني  الفل�ضطينيني  الأطفال 
اعتقالهم  فرتة  بني  اجل�ضدي  العنف  اأ�ضكال  من  ل�ضكل  تعر�ضوا 
وبن�ضبة  العاري،  للتفتي�ض  تعر�ض  ون�ضفهم  وا�ضتجوابهم، 
القانونية،  امل�ضورة  من  الأطفال  حرم  احلالت  من   % 93.0
جترمي  عدم  يف  حقهم  خا�ضة  بحقوقهم  اأبلغوا  ما  ونادرًا 
ذاتهم، واأنه من بني التجارب الأكرث اثارة للقلق كانت فرتات 

طويلة من احلب�ض النفرادي لأغرا�ض ال�ضتجواب.42

�سكل 25: عدد حالت اعتقال الأطفال ح�سب الفئة العمرية، 2014

امل�ضدر: اليوني�ضف، 2014. قاعدة بيانات الأطفال املت�رشرين من النزاع امل�ضلح.  بيانات غري من�ضورة.

40   اليوني�ضف، 2014. قاعدة بيانات الأطفال املت�رشرين من النزاع امل�ضلح.  بيانات غري من�ضورة.
41 http://www.unicef.org/oPt/Children_in_Israeli_Military_Detention_-_Observations_and_Recommendations_-_Bulletin_No._2_-_February_2015.pdf
42  http://arabic.dci-palestine.org/statistics

جدول 6: عدد حالت الأطفال املعتقلني ح�سب ا�سلوب العنف وال�ساءة التي يتعر�سون لها 41.2014-2013

عدد احلالتا�سلوب العنف وال�ساءةعدد احلالتا�سلوب العنف وال�ساءة
45مت اعتقالهم اأثناء ال�ضدامات162مع�ضوب العينني اأثناء العتقال

163مل يتم ابالغهم عن حقوقهم القانونية189ربط اليدين ب�ضكل موؤمل

148مت تفتي�ضهم ب�ضكل عاري171اعتداء ج�ضدي

28مت حب�ضهم انفراديًا144عنف وا�ضاءة لفظية

و�ضعوا يف ار�ضية احلافلة اأثناء نقلهم من 
مكان العتقال اىل مقر ال�رشطة

63اجبارهم على التوقيع على اعرتافات89
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4.5 جتنيد �لأطفال و��ستخد�مهم كمخربين �و دروع ب�سرية 
لتوعية  ال�ضورة احلقيقية.  هنالك حاجة ما�ضة  لتعك�ض  التي يتم رفعها بهذا اخل�ضو�ض غري كافية  التقارير  ب�ضكل عام ل تزال 
الأطفال ب�ضكل عام والأطفال الذين يتم اعتقالهم، وحماولة اإ�ضتخال�ض املعلومات منهم بعد العتقال بطريقة ودية �ضديقة للطفل 
2004 بتوثيق حالت  لتفادي جتنيدهم كمخربين.  احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال يف فل�ضطني بداأت منذ ني�ضان من العام 
الأطفال الفل�ضطينيني الذين يتم ا�ضتخدامهم كدروع ب�رشية من قبل اجلي�ض ال�رشائيلي، ووفقًا للم�ضدر ذاته فاإن الغالبية العظمى 
من احلالت مت توثيقها بعد �ضدور قرار حمكمة العدل العليا ال�رشائيلية يف ت�رشين اأول من العام 2005 التي اعتربت ا�ضتخدام 
املدنيني كدروع ب�رشية غري قانوين، حيث مت توثيق 19 حالة من اأ�ضل 20 حالة منذ اأيار يف العام 2006 وحتى �ضباط من العام 
2013.  وقد توزعت هذه احلالت ما بني ربط الطفل مبقدمة جيب ع�ضكري ملدة 4 �ضاعات خالل مواجهات واجبار اآخرين على 
ال�ضري اأمام جنود لدخول منازل للبحث عن فل�ضطني اأو خالل املواجهات اأو احتجازهم قرب عمليات ع�ضكرية تزيد عن اأربعة اأيام 

خا�ضة خالل احلرب على قطاع غزة يف العام 2009.
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الفصـل السادس

الحماية
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الحمايــــــة

الفصـل السادس

عمـــــالة �لأطفال  و�ل�ســــــتــغالل   1.6
�لقت�ســادي لالأطفـــــال

93 من  14 من قانون الطفل الفل�ضطيني واملادة  حتظر املادة 
اخلام�ضة  �ضن  دون  الأطفال  ت�ضغيل  الفل�ضطيني  العمل  قانون 
ع�رشة، وي�ضمح بعمل الأطفال 15-17 �ضنة ب�رشوط معينة منها 
العمل  �ضاعات  تكون  واأن  خطرة،  العمال  هذه  تكون  ل  اأن 
وغريه.   اأ�ضهر   6 كل  لالطفال  الطبي  الك�ضف  وتوفري  ق�ضرية 
وقد مت تعديل قانون الطفل الفل�ضطيني واإدراج عمل الطفل لدى 

القارب من الدرجة الأوىل �ضمن عمالة الأطفال.

 )14( الفل�سطيني املعدل، املادة  الطفل  اذ ين�س قانون 
على الآتي:43 

العمل . 1 قانون  يف  الواردة  وال�ضوابط  املعايري  مراعاة 
قبل  الأطفال  ت�ضغيل  يحظر  مبوجبه،  ال�ضادرة  واللوائح 

بلوغهم �ضن اخلام�ضة ع�رشة.
باأي . 2 تكليفهم  اأو  ا�ضتخدامهم  اأو  الأطفال  ت�ضغيل  يحظر 

واملهن  الأعمال  من  غريها  اأو  خطرة  مهن  اأو  اأعمال 
التي حتددها وزارة العمل ومن �ضاأنها اإعاقة تعليمهم اأو 
اإحلاق ال�رشر ب�ضالمتهم اأو ب�ضحتهم البدنية اأو النف�ضية مبا 

يف ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأوىل.  
يعاقب بغرامة ل تقل عن األف دينار اأردين ول تزيد عن . 3

املادة،  هذه  اأحكام  يخالف  من  كل  اأردين  دينار  األفني 
�ضاأنهم  يف  وقعت  الذين  الأطفال  بتعدد  العقوبة  وتتعدد 
ذلك  عن  وف�ضاًل  التكرار،  حالة  يف  وت�ضاعف  املخالفة 
يجب على وزير العمل يف حال التكرار وبتن�ضيب من وزير 

ال�ضوؤون الجتماعية اإغالق املن�ضاأة كليًا اأو جزئيًا.  

لكل طفل  انه  الطفل  37 من قانون  ويف املقابل تن�ض املادة 
�ضنة(  وانه على   18( الثانوية  التعليم حتى املرحلة  احلق يف 
من  الأطفال  ت�رشب  ملنع  الالزمة  التدابري  تتخذ  ان  احلكومة 
وخ�ضو�ضًا  العاملون  الأطفال  من  الكثري  اأن  اإل  املدار�ض. 
ممن حت�ضيلهم الأكادميي متدين مييلون للت�رشب من املدار�ض 
يف  العمل  مثل  مرتفعا  العائد  كان  اذا  وخ�ضو�ضًا  للعمل، 
امل�ضتوطنات اأو يف اإ�رشائيل والقد�ض.  وتتابع وزارة ال�ضوؤون 
�ضن  دون  بالأطفال  يتعلق  فيما  املو�ضوع  هذا  الجتماعية 
العمل مبتابعة املو�ضوع  بينما تقوم وزارة  اخلام�ضة ع�رشة، 
يجب  وهنا  ع�رشة.   اخلام�ضة  �ضن  فوق  بالأطفال  يتعلق  فيما 
النتباه وعدم اإهمال مو�ضوع الت�ضول، حيث ل تتوفر بيانات 

حقيقية حول الأطفال املت�ضولني.

43  عدلت هذه املادة مبوجب املادة )4( من القرار بقانون رقم ) ( ل�ضنة 2012 ب�ضاأن تعديل قانون الطفل الفل�ضطيني رقم )7( ل�ضنة 2004.
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الأطفال العاملون 

الزراعة وال�ضيد،  الأطفال، مثل  بها  يعمل  التي  القطاعات  تتنوع 
والتجارة، واملطاعم والفنادق وغريها.بلغت ن�ضبة الأطفال العاملني 
% يف عام  % يف العام 2014 فيما كانت 2.1  )10-14 �ضنة( 1.6 
% عام  2009.  اأما يف الفئة العمرية 15-17 �ضنة فقد بلغت 7.5 
%  عام 2009.  اأما بالن�ضبة لالأطفال  2014، يف حني كانت 6.4 
العاملني وغري امللتحقني بالتعليم فقد بلغت هذه الن�ضبة يف الفئتني 
العمريتني 16.2 %و30.8 %على التوايل عام 2014. فيما بلغت ن�ضبة 
الأطفال الذين يعملون ول يزالون ملتحقني بالنظام التعليمي 1.3 % 
يف الفئة العمرية 10-14 �ضنة للعام ذاته، و2.8 % يف الفئة العمرية 

15-17 �ضنة. 

�سكل 26: ن�سبة الأطفال العاملني ح�سب املنطقة والعمر واجلن�س 2009، 2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني. 2015.  قاعدة بيانات م�ضح القوى العاملة، 2009 و2014.
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�لبطـــــــالـــــــــة   2.6
بلغ معدل البطالة يف العام 2014 يف فل�ضطني 26.9 %، مقارنة بـ 23.4 % يف العام 2013، ول تزال الفجوة كبرية يف معدلت البطالة 
بني الرجال والن�ضاء، حيث بلغ هذا املعدل 38.4 % بني الن�ضاء مقابل 23.9 % بني الرجال يف العام 2014.  اأما معدل البطالة بني 
الن�ضاء اللواتي يرتاأ�ضن اأ�رش فقد بلغ 16.1 % عام 2014، مقابل 15.5 % بني الرجال اأرباب ال�رش.  ومن املالحظ اأي�ضا ارتفاع 
اأن  اىل  الح�ضاءات  ت�ضري  كما  الرجال.   بني  احلال  واقع  عك�ض  على  الدرا�ضية،  ال�ضنوات  عدد  بازدياد  الن�ضاء  بني  البطالة  معدل 

م�ضاركة الن�ضاء يف القوى العاملة ترتفع بازدياد �ضنوات الدرا�ضة.44

�سكل 27: ن�سبة الأطفال العاملني غري امللتحقني حاليًا بالتعليم 2009- 2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  قاعدة بيانات م�ضح القوى العاملة لالعوام 2009 و2014. 

44   اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني. 2015.  قاعدة بيانات م�ضح القوى العاملة، 2009 و2014.

�سكل 28: معدل البطالة بني ارباب ال�رش ح�سب جن�س رب ال�رشة 2014-2009

 امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني. 2015.  قاعدة بيانات م�ضح القوى العاملة، 2009 و2014.
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3.6 �لفـــقــــــــر
الأول  لالأ�رش،  ال�ضتهالك  لأمناط  وفًقا  فقر  خطي  اإعداد  مت 
يعك�ض  الأول  املدقع.  الفقر  بخط  والثاين  الفقر  بخط  يعرف 
اأخرى  اإىل احتياجات  بالإ�ضافة  الأ�ضا�ضية  ميزانية احلاجات 
والرعاية  والت�ضالت  والنقل  والتعليم  ال�ضحية  كالرعاية 
م�ضتلزمات  من  ذلك  وغري  واملفرو�ضات  والآنية  ال�ضخ�ضية 
ميزانية  من  الأ�ضا�ضية  احلاجات  فيعك�ض  الثاين  اأما  املنزل.  
املاأكل وامللب�ض وامل�ضكن.  وقد مت تعديل خطي الفقر ب�ضكل 
اإىل  ا�ضتناًدا  لالأ�رش  ال�ضتهالكية  الحتياجات  خمتلف  يعك�ض 
اعتبار  ومت  الأطفال،  وعدد  الأ�رشة  حجم  الأ�رشة،  تركيبة 
اأفراد )اثنني  ال�رشة املرجعية هي ال�رشة املكونة من خم�ضة 

بالغني وثالثة اأطفال(.45

45   اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني. الفقر يف الرا�ضي الفل�ضطينية. تقرير النتائج الرئي�ضية لالعوام 2011-2009
اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني. بيان �ضحفي حول معامل الفقر يف الرا�ضي الفل�ضطينية 2010-2009     46

ومن اأجل الو�ضول اإىل اأف�ضل املعايري يف ح�ضاب موؤ�رشات الفقر، قام اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني مبراجعة منهجية الفقر 
التي مت و�ضعها عام 1997 ومن �ضمن التعديالت التي متت على املنهجية:

تعديل ا�ضتهالك الأ�رشة بناء على فروقات الأ�ضعار بني املناطق )القوة ال�رشائية(.. 1

احت�ضاب ن�ضب الفقر على م�ضتوى الأفراد ولي�ض الأ�رش وذلك من اأجل احت�ضاب عدد الفقراء.. 2

ا�ضتخدام موؤ�رش القوة ال�رشائية عند احت�ضاب ن�ضب الفقر.. 3

الأ�رشة . 4 اأ�ضبحت  حيث  الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  الأ�رشة  تركيبة  يف  تغري  2010حدث  و   2009 العامني  يف 
املرجعية هي الأ�رشة املكونة من 5 اأفراد )2 بالغني و 3 اأطفال( بدل من 6 اأفراد )2 بالغني و 4اأطفال( وبناء 

عليه مت اعتبار عام 2010 �ضنة اأ�ضا�ض جديدة لإح�ضاءات الفقر.

مت تطبيق تعديالت املنهجية على ال�ضل�ضلة الزمنية 2004-2009، وذلك للتمكن من املقارنة ور�ضد التغري يف . 5
اجتاهات الفقر عرب ال�ضنوات، وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الأ�رشة املرجعية لهذه ال�ضل�ضلة هي الأ�رشة املكونة من 

6 اأفراد ) 2 بالغني  و 4اأطفال(.46

انت�سار الفقر: 

ال�ضتهالك  لأمناط  وفقا   2011 العام  خالل  الأفراد  بني  الفقر  ن�ضبة  بلغت 
بـ  الغربية و38.8 % يف قطاع غزة(، مقارنة  ال�ضفة  )17.8 %يف   % 25.8
العام  يف  غزة(  قطاع  يف  و38.0 %  الغربية  ال�ضفة  يف   % 18.3(  % 25.7
ال�ضفة  يف  مثيلتها  �ضعف  هي  غزة  يف  الفقر  ن�ضبة  ان  يعني  وهذا   2010
2009 و2010.  وجتدر  الغربية ال انها مل تتغري كثريا مقارنة بالعامني 
ال�ضارة دوما اىل انه عند عقد املقارنات يجب الخذ بعني العتبار بع�ض 
الخطاء الح�ضائية الهام�ضية التي حت�ضل يف امل�ضوحات والدرا�ضات.  فال 
نعترب النخفا�ض او الرتفاع يف الن�ضبة هاما ملجرد التغيري يف ب�ضع نقاط 

ع�رشية اأو يف عدد �ضحيح او اثنني.



58

وتزداد ن�ضبة الفقر بازدياد حجم ال�رشة وعدد الأطفال فيها.  حيث 
 )2011( العام  يف  اأطفال  لديها  التي  العائالت  بني  الفقر  ن�ضبة  بلغت 
اأطفال،  فيها  لي�ض  التي  العائالت  يف   % 13.2 بـ  مقارنة   % 22.7
وبالتايل عائلة من كل خم�ضة عائالت لديها اأطفال تعاين من الفقر.  
والعائالت الفقرية التي لديها اأطفال يف قطاع غزة اأكرث مبرتني منها 
يف ال�ضفة الغربية.  كما تتاأثر ن�ضبة الفقر بامل�ضدر الرئي�ضي للدخل، 
على  دخلهم  م�ضدر  يف  يعتمدون  اأ�رشهم  اأرباب  الذين  الأفراد  فبني 
الأفراد  يليها  الأعلى،  وهي   % 34.1 الفقراء  ن�ضبة  كانت  الزراعة 
الذين اأرباب اأ�رشهم يعتمدون على القطاع اخلا�ض بن�ضبة 30.7 %، 
ثم ياأتي الأفراد الذين اأرباب اأ�رشهم يعتمدون على التحويالت بن�ضبة 
30.0 % اأما يف القطاع العام فنجد ن�ضبة الفقر بني الأفراد التي تعتمد 

اأ�رشهم يف م�ضدر دخلها على القطاع العام 20.4 %.

ن�سبة الفقر تزداد باإزدياد 
عدد الأطفال يف الأ�رشة

�سكل 29: ن�سبة الفقر بني الأفراد 2011-2009

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، 2013.  م�ضح اإنفاق وا�ضتهالك الأ�رشة 2011-2009.

ون�ضب  الأ�رش  الأطفال يف  عدد  بني  ما  عالقة طردية وا�ضحة 
ن�ضبة  اأطفال كانت  التي ل حتتوي  الأ�رش  فالأفراد يف  الفقر، 
15.8 %.  وتبداأ هذه الن�ضبة بالرتفاع مع زيادة  الفقر بينهم 

عدد الأطفال.

�سكل 30: ن�سب الفقر بني الأفراد وفقا لمناط ال�ستهلك ال�سهري ح�سب عدد الأطفال يف ال�رشة،2011

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، 2013.  قاعدة بيانات م�ضح اإنفاق وا�ضتهالك الأ�رشة 2011، بيانات غري من�ضورة.
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ا�ستهلك  يفوق  الغنياء  ا�ستهلك 
الفقراء خم�سة اأ�سعاف:

وت�ضري الح�ضاءات ان ا�ضتهالك الغنياء يفوق بخم�ضة اأ�ضعاف 
ا�ضتهالك  ح�ضة  بلغت   ،2011 العام  ففي  الفقراء.   ا�ضتهالك 
اغنى 10.0 %من ال�ضتهالك الكلي 21.3 %، بينما بلغ ا�ضتهالك 

اأفقر 10.0 % من ال�ضتهالك الكلي 4.4 %.

اأثر امل�ساعدات على الفقراء:

واأظهرت البيانات خالل العام 2011 اأن فجوة الفقر قد تقل�ضت 
امل�ضاعدات  و�ضاهمت  امل�ضاعدات،  تلقي  بعد   % 18.0 مبقدار 
ال�ضفة  ويف   % 22.2 بن�ضبة  غزة  قطاع  يف  الفقر  تخفي�ض  يف 

الغربية بن�ضبة 11.9 %.47

الأطفال الفقراء:

يالحظ ارتفاع يف ن�ضبة الأطفال الفقراء يف العام 2011 مقارنة 
اىل  نظرنا  ما  غزة.واإذا  قطاع  يف  وخ�ضو�ضًا   2010 بالعام 
ن�ضبة الأطفال الفقراء جند اأن هذه الن�ضبة بلغت 27.2 % يف العام 
2011 )18.4 % يف ال�ضفة الغربية و39.3 % يف غزة(. وترتفع 
% مقارنة مع 2010، حيث كانت  ن�ضبة الأطفال الفقراء بــ 1.1 
26.9 %، وبالنظر اإىل الفقر املدقع، جند اأن ن�ضبة الأطفال الذين 
العام  الفقر املدقع قد انخف�ضت مبقدار 4.8 % ما بني  يعانون 
2010 و2011، حيث كانت الن�ضبة 14.6 % يف 2010 وانخف�ضت 
اىل 13.9 % يف عام 2011.  كما اأن موؤ�رش الالم�ضاواة انخف�ض 
يف عام 2011 مقارنة بعام 2010 ب�ضكل طفيف فقد بلغ يف العام 

2011، 40.3 % بينما كان 41.0 % يف العام 2010.

اأكرث من ن�سف مليون طفل فقري يف 
العام 2011

بلغ عدد الأطفال الفقراء يف العام 2011 حوايل 546 الف طفل 
فقري، وجند اأن هذا العدد ارتفع مقارنة بالعام 2010، حيث 

بلغ عدد الأطفال الفقراء 544 األف طفل يف العام 2010.

امل�ساعدات الجتماعية النقدية:

النقدية  امل�ضاعدات  بتقدمي  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  تقوم 
الطارئة لالطفال، والإعفاء من التربعات املدر�ضية لالأطفال 
ل�رشاء  اجلمركي  العفاء  تقدم  كما  براجمها،  يف  امل�ضجلني 
للعالج  ال�ضحي  التامني  وتقدم  العاقة،  ذو  للطفل  �ضيارة 
للم�ضاعدة يف هذا املجال،  لالطفال امل�ضجلني والذين بحاجة 
تقوم  جهتها  ومن  العينية.  امل�ضاعدة  تقدمي  على  وتعمل 
والغذائية  النقدية  امل�ضاعدات  بتقدمي  اأي�ضا  الغوث  وكالة 
لالطفال الالجئني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، ويف بع�ض 
الحيان تقوم وزارة ال�ضوؤون الجتماعية اأي�ضًا بتقدمي بع�ض 
امل�ضاعدات النقدية لالجئني يف حالت معينة.  كما تقوم بع�ض 
املوؤ�ض�ضات الدولية بتقدمي الغذاء وامل�ضاعدات الن�ضانية، اإل 
اأن ذلك يرتبط بتوفر الدعم كما ذكر �ضابقًا.  وجتدر املالحظة 
اأن هنالك موؤ�ض�ضات دينية وخريية واجتماعية مثل جلنة الزكاة 
تقوم اأي�ضًا بتقدمي امل�ضاعدات النقدية والعينية والغذائية على 

العائالت املحتاجة.
تفيد قواعد البيانات التابعة لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية للعام 
2014 48 اإىل اأن عدد الأطفال الذين يتلقون م�ضاعدات نقدية يف 
71,455 طفاًل و178,284 طفاًل يف قطاع  ال�ضفة الغربية بلغ 
نقدية  م�ضاعدات  يتلقون  الذين  الأطفال  عدد  وو�ضل  غزة.  
يف  طفاًل   5,338 املزمنة  الإمرا�ض  احد  من  يعانون  والذين 
ال�ضفة الغربية و8,889 طفاًل يف قطاع غزة.  وهناك 4,924 
طفاًل يعانون من اعاقات ويتلقون م�ضاعدات نقدية يف ال�ضفة 

الغربية و7,462 يف قطاع غزة.

47   اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، الفقر يف الأرا�ضي الفل�ضطينية 2011-2010.
48   وزارة ال�ضوؤون الجتماعية.  برنامج امل�ضاعدات النقدية، 2014.

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، 2013.  قاعدة بيانات م�ضح اإنفاق وا�ضتهالك الأ�رشة 2011، بيانات غري من�ضورة.

�سكل 31: ن�سبة الأطفال الفقراء ح�سب املنطقة 2011-2009
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اأما عدد  الغربية،  ال�ضفة  29,588 يف  اإعفاء مدر�ضي  يتلقون  الذين  الق�ضايا الجتماعية  اأبناء  الأطفال  بلغ عدد  فقد  لذلك،  ا�ضافة 
الأطفال اأبناء الق�ضايا الجتماعية ت�ضتفيد اأ�رشهم من خدمة امل�ضاعدات الغذائية فقد بلغ 38,420 طفاًل يف ال�ضفة الغربية، وبلغ عدد 
الأطفال الذين يتلقون م�ضاعدات التاأمني ال�ضحي يف ال�ضفة الغربية 32,665 طفاًل، واأن 3,745 طفاًل تلقت اأ�رشهم م�ضاعدات طارئة 

يف ال�ضفة الغربية فيما مل تتوفر بيانات عن قطاع غزة.
4.6 �لأطفال يف خالف مع �لقانون49

املوارد  من  واأ�ضا�ضية  هامة  ن�ضبة  والأحداث  الأطفال  ي�ضكل 
الب�رشية ال�ضكانية ل�ضعبنا، ويف خ�ضم التغريات والأو�ضاع التي 
يعي�ضها �ضعبنا الفل�ضطيني تربز احلاجة املا�ضة لإعداد الأحداث 
اجلانحني اإعدادًا ميكنهم من العي�ض معتمدين على اأنف�ضهم وان 
الدولة  لبنات  بناء  يف  امل�ضاركة  يف  ايجابي  دور  لهم  يكون 
اإىل  مرهون  �ضعبنا  م�ضتقبل  ان  قلنا  اأن  نبالغ  ول  الأ�ضا�ضية، 
يف  والأحداث  الأطفال  يناله  الذي  الإعداد  مب�ضتوى  كبري  حد 
خمتلف اجلوانب الثقافية والرتبوية والجتماعية والقت�ضادية 
والنف�ضية، وتتجلى خطورة جنوح الأحداث يف تعدد اجلوانب 
به  ياأتي  الذي  ال�ضلوك  األوان  تعدد  ويف  بها،  املرتبطة 
والقت�ضادية  الجتماعية  احلياة  على  ذلك  واثر  اجلانحون، 
وقد  فيه،  يعي�ضون  الذين  املجتمع  يف  والأخالقية  والقانونية 
اأ�ضارت معظم الدرا�ضات اإىل اإن م�ضكلة انحراف الأحداث هي 
من  املجتمعات  خمتلف  يف  متزايدة  وم�ضكلة  اجتماعية  ظاهرة 
التي  ال�ضلوك  مراقبي  تقارير  اأ�ضارت  كما  فل�ضطني،  �ضمنها 
والر�ضمي  الوطني  امل�ضتوى  على  اجلهود  كل  ت�ضافر  ت�ضتدعي 

والأهلي للحد من ظاهرة جنوح الأطفال50 .

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، 2014.

�سكل 32: عدد الأطفال الذين يتلقون م�ساعدات اجتماعية ح�سب املنطقة والو�سع ال�سحي، 2014

وزارة ال�ضوؤون الجتماعية – دائرة الدفاع الجتماعي  49
50  وزارة ال�ضوؤون الجتماعية - التقرير ال�ضنوي لدائرة الدفاع الجتماعي للعام 2010

عدد الأطفال امل�سجلني50

يتذبذب عدد الأطفال الذين متت حماكمتهم وتوجيه التهم لهم 
2009 وحتى يومنا  واإدخالهم اإىل موؤ�ض�ضة اإ�ضالح منذ العام 
هذا، وتزداد بازدياد العمر، وهي بني الذكور اأكرث منها بني 
الناث، ولأ�ضباب متعلقة بال�رشقة، اليذاء والعتداء، وبني 
تليها  �ضيئ  اقت�ضادي  و�ضع  ذات  اأ�رش  من  ينحدرون  اأطفال 
ال�رش ذات الو�ضع القت�ضادي املتو�ضط، وال�رش ذات احلجم 
الكبري، وبني اأطفال ح�ضلوا على تعليم اأ�ضا�ضي.  وتعود معظم 
والو�ضع  ال�ضوء  بالرتبية ورفقاء  متعلقة  اأ�ضباب  اإىل  احلالت 
ل  وقد  املدار�ض.  طلبة  من  تقريبا  ون�ضفهم  املنزل.   داخل 
ما  الحكام  �ضدة  وترتاوح  الق�ضايا،  جميع  يف  اأحكام  ت�ضدر 
دار  اأو  للذكور  المل  دار  ايداع يف  بني مراقبة وغرامة اىل 
رعاية الفتيات لالناث اأو ال�ضجن.  ويف بع�ض احلالت ي�ضدر 
و�ضلوك.   �ضري  بكفالة ح�ضن  اأو  التهم  ت�ضقط  اأو  بالرباءة  حكما 
اأحكام  بحقها  �ضدرت  التي  الق�ضايا  ن�ضبة  الغالب  يف  وتكون 
كفالة ح�ضن �ضري و�ضلوك هي العلى، تليها الغرامة ثم اليداع 

يف دار المل.
يف  و�ضعوبة  الو�ضمة  من  الغالب  يف  الأطفال  هوؤلء  يعاين 
هوؤلء  اأن  من  وبالرغم  واملجتمع.  املدر�ضة  يف  الندماج 
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ب�ضكل  ذلك  يتم  ل  الغالب  اأنه يف  اإل  الدوية  ويتلقون  لذلك،  احلاجة  منتظمة ح�ضب  طبية غري  يخ�ضعون ملراجعات  قد  الأطفال 
دوري، كما ل تتم متابعتهم من الناحية الأكادميية والرتبوية والتثقيفية، حيث ان هوؤلء الأطفال ل يتلقون تعليما نظاميا ب�ضكل 

منتظم.  ويجب احلر�ض على اإعادة تاأهيلهم وتعليمهم ليتم دجمهم بطريقة اإيجابية يف املجتمع. 
يالحظ ان عدد من الأطفال الذين يتم توجيه التهم اليهم يبقون يف النظارات يف غرف خا�ضة بهم دون اأية عملية لعادة التاأهيل، 
لفرتة من الزمن قبل ان يعودوا اىل بيوتهم، ويتم حل امل�ضكلة مع ال�رشطة او مع النيابة.  ويف اأحيان اأخرى يكون الطفل بانتظار 

�ضدور احلكم ال انه يو�ضع يف مركز المل. 
�سكل 33: عدد الأطفال الذين اأحيلوا اىل رقابة ال�سلوك والأطفال الذين ادخلوا دار المل للملحظة والرعاية 

الجتماعية يف ال�سفة الغربية، 2014-2009

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، 2014.

الرعاية ال�سحية واخلدمات الجتماعية

للمالحظة  الأمل  دار  وفق  احلاجة  ح�ضب  اجتماعية  كم�ضاعدة  الدوية  ويتلقى  الرعاية  دور  يف  �ضحية  ملراجعات  الطفل  يخ�ضع 
والرعاية الجتماعية. جميع امل�ضاعدات التي تتلقاها موؤ�ض�ضات الرعاية واملالحظة هي اأدوية طبية.

عدد الأطفال والتوزيع اجلغرايف ودوافع اجلنوح

اأحيل 1,945 طفاًل اىل رقابة ال�ضلوك يف ال�ضفة الغربية خالل العام 2014 منهم 1,917 ذكرًا و28 اأنثى، و�ضجلت اأعلى حالت يف 
قلقيلية )312 حالة( تليها رام الله ونابل�ض ومن ثم طولكرم )270 و263 و231 على التوايل(، وكانت معظم احلالت من الذكور 

98.6 % و1.4 % اإناث.51

51   وزارة ال�ضوؤون الجتماعية - الإدارة العامة لالأ�رشة والطفولة- اإح�ضائيات 2014

�سكل 34: عدد الأطفال يف خلف مع القانون ح�سب نوع املخالفة، 2014*

* اأخرى ت�ضمل : حيازة املخدرات وذنوب وتهم اأخرى،                                           امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، 2014.
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52  وزارة ال�ضوؤون الجتماعية - الإدارة العامة لالأ�رشة والطفولة- اإح�ضائيات 2014

عدد العاملني مع الأطفال والذين ميلكون �سهادة مزاولة مهنة 

ل يوجد اأحد من العاملني مع الأطفال يف خالف مع القانون ممن ميلك مزاولة مهنة اأو خمت�ض يف التعامل مع هذه الفئة 
من الأطفال.  اذ اأنه ل يوجد يف فل�ضطني قانون مزاولة املهنة، ولكن هناك اربعة ع�رشة مراقبا ل�ضلوك الحداث توكل 
لهم مهمة درا�ضة وتقييم ومتابعة الأطفال الحداث يف خالف مع القانون وتقدمي اخلدمات والدعم والتوجيه ويرافق 

احلدث يف املحاكم اأثناء حماكمة احلدث.

5.6 �لعنف و�لإ�ساءة و�لهمال بكافة �أ�سكاله52 
اإهمال و�ضوء  غالبًا ما يتعر�ض الأطفال ال�ضليمون �ضحيا من 
ج�ضدية.   واعتداءات  اقت�ضادي  ا�ضتغالل  عاطفي،  معاملة 
ويجب النتباه اإىل اأن املعلومات املتوفرة هي التي يتم التبليغ 

عنها، اإل اأنه هنالك مئات احلالت التي مل يتم التبليغ عنها.
مر�ض  من  يعانون  الذين  اأو  الإعاقة  ذوي  الأطفال  اأما   
اأو اإهمال.   مزمن فغالبًا ما يتعر�ضون ل�ضوء معاملة عاطفي 
يف  �ضواء  للحماية  تدابري  تلقت  عنها  املبلغ  احلالت  جميع 
تندرج حتت  موؤ�ض�ضة.  وكانت معظم احلالت  اأو يف  الأ�رشة 
الإهمال و�ضوء املعاملة وال�ضتغالل القت�ضادي وخ�ضو�ضا 
من احلالت م�ضدرها داخل الأ�رشة،   % 82.0 يف املدينة.  
و40 %من الأطفال غري ملتحقني يف النظام التعليمي.  يالحظ 
منها  اكرث  الأ�رشة  على  الغالب  يف  تعتمد  احلماية  تدابري  اأن 

داخل املوؤ�ض�ضات.  
الوطنية  اجلهود  من  العديد  هنالك  انه  اىل  ال�ضارة  وجتدر 
وال�رشكاء  احلكومة  اهتمام  على  يدل  مما  الأطفال،  حلماية 
يف  ال�رشة  حلماية  وحدة  تاأ�ضي�ض  مت  حيث  املو�ضوع.  بهذا 
ال�ضحة  وزارة  يف  حماية  جلان  وت�ضكيل  الفل�ضطينية  ال�رشطة 
اأي�ضا.  بال�ضافة اىل �ضبكات حماية الطفولة وحتديد املعايري 

حلماية الأطفال يف دور الرعاية النهارية واملدار�ض. 

اآليات حماية الطفل يف فل�سطني

الطفل  حالة  وتقييم  بدرا�ضة  الطفولة  حماية  مر�ضدو  يقوم 
بتوفري  ويقوم  وم�ضدرها،  لها  يتعر�ض  التي  اخلطر  ودرجة 
كل  خ�ضو�ضية  وفق  تدخل  خطة  خالل  من  لالطفال  احلماية 
والتعليمية  والنف�ضية  الجتماعية  اخلدمات  رزمة  لتقدمي  حالة 
والقانونية من قبل ال�رشكاء يف املوؤ�ض�ضات ذات العالقة.  يبلغ 
عدد مر�ضدي حماية الطفولة يف املحافظات حاليا خم�ضة ع�رش 
عمل  مبتابعة  ال�رشة  ل�ضوؤون  العامة  الدارة  وتقوم  مر�ضدا، 

املر�ضدين. 
وحاليا تعمل اثنى ع�رش �ضبكة حلماية الأطفال يف كل من جنني 
ونابل�ض ورام الله و�ضلفيت واخلليل وقلقيلية وبيت حلم واريحا 
لعام  عمل  خطط  وفق  وطولكرم  وطوبا�ض  ويطا  والقد�ض 
ال�ضبكات  وتهدف  الجتماعية،  ال�ضوؤون  وزارة  بقيادة   2013
اإىل  الو�ضول  اىل  الوطني  واملتابعة  التحويل  بنظام  العاملة 
الر�ضمية  واجلهود  اخلدمات  يف  والتكامل  التنظيم  من  حالة 
والأهلية يف جمال حماية ورعاية الأطفال، الذين يتعر�ضون 
للخدمات  الأمثل  ال�ضتخدام  يحقق  مبا  اأ�ضكاله،  ب�ضتى  للعنف 
يلبي  ومبا  املحلي  واملجتمع  ال�رشكاء  جميع  لدى  املتوفرة 
لالأطفال  والرعاية  احلماية  وتوفري  الف�ضلى،  الطفل  م�ضلحة 
لالأطفال  بناء نظام حتويل وت�ضبيك ومتابعة وطنية  من خالل 
�ضيتم تطوير نظام  ال�ضوؤون الجتماعية.  كما  برئا�ضة وزارة 
التحويل واملتابعة الوطني لين�ضجم مع قانون الطفل الفل�ضطيني 

املعدل وليكون اكرث �ضموليا. 
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مراكز حماية الطفولة 

ال�ضوؤون  لوزارة  يتبعان  الأطفال  حلماية  مركزين  يوجد 
الجتماعية وهما :- 

�ضنة   18  –5 من  للذكور  الله  رام  يف  الطفولة  حماية  مركز 
ممن يتم حتولهم من مر�ضدي حماية الطفولة وال�رشطة والذين 
املركز  ا�ضتقبل  وقد  واملوؤقتة  الطارئة  احلماية  اىل  بحاجة 
خم�ضة  املركز  يف  العاملني  وعدد  طفاًل(   61(  2014 خالل 

موظفني.
يتم  اللواتي  الفتيات  حلماية  حلم  بيت  يف  الفتيات  رعاية  دار 
ا�ضتقبلت  وقد  وال�رشطة  الطفولة  حماية  مر�ضدي  من  حتويلهن 
املوؤ�ض�ضة خالل 2014 )36 فتاة(  ويعمل يف املوؤ�ض�ضة احد ع�رش 

موظفة.

بعيدًا  الوالدين  اأحد  تويف  ممن  طفل   1000 يقارب  ما  يعي�ض 
توفيت  ممن  ومعظمهم  احلياة،  قيد  على  بقي  الذي  الوالد  عن 
اإل  الأ�رشة.   يف  الأم  دور  اأهمية  على  يدل  وهذا  اأمهاتهم. 
ابناءها  ت�ضع  لأن  ال�رش  بع�ض  جلوء  هو  للقلق  يدعو  ما  اأن 
يتم  رعايتهم.  على  املادية  قدرتهم  لعدم  اليتام  دور  يف 
ال�ضوؤون  وزارة  قبل  من  اليتام  لالأطفال  امل�ضاعدات  تقدمي 
حتى  اليتام  الأطفال  ا�ضتمارات  عدد  وبلغ  الجتماعية، 

12/31/ 2014 كما يلي:

جدول 7: عدد الأطفال اليتام امل�سجلني يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية، 2014

كلهما 
متويف

الب فقط 
على قيد 
احلياة 

ويعي�س يف 
نف�س امل�سكن

الب فقط على 
قيد احلياة 

ول يعي�س يف 
نف�س امل�سكن

الم فقط على 
قيد احلياة 
وتعي�س يف 
نف�س امل�سكن

الم فقط على 
قيد احلياة 

ول تعي�س يف 
نف�س امل�سكن

غري 
حمدد

عدد امل�سجلني 
3561,41125815,752702270الجمايل

2811,09617610,521515213امل�ضتفيدين  منهم 

عدد امل�ضجلني/ 
2551,0601449,30543966قطاع غزة 

2189451297,48337459امل�ضتفيدين منهم 

عدد امل�ضجلني/ 
1013511146,447263204ال�ضفة الغربية 

63151473,038141154امل�ضتفيدين منهم
امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، 2014.
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ووفقًا لبيانات م�ضح العنف يف املجتمع الفل�ضطيني للعام 2011، فقد كانت اأعلى ن�ضبة اأطفال من الذين تعر�ضوا لعنف ج�ضدي اأو نف�ضي 
من قبل الأهل واملعلمني، ومن قبل الأب اأكرث من الأم، وبني الذكور اأكرث من الإناث، والعنف النف�ضي اأعلى من العنف اجل�ضدي.53  
ويدل ال�ضكل اأدناه ان ال�ضتغالل القت�ضادي يرتفع عند �ضن 12 �ضنة، وبالتايل هنالك �رشورة لتوعية الأطفال دون �ضن الثانية ع�رشة 

والوالدين حول مو�ضوع عمالة الأطفال.  
وجتدر ال�ضارة اىل انه يف بع�ض الحيان يتم ا�ضتغالل الأطفال جن�ضيا للح�ضول على مكا�ضب اقت�ضادية وهذا ما يعنيه ال�ضتغالل 
اجلن�ضي.  اما العتداء اجلن�ضي في�ضمل التحر�ض بال�ضافة اىل العتداء الكامل دونا عن ارادة الطفل، مما يلحق به الذى اجل�ضدي 

والنف�ضي والعاطقي.

�سكل 35: عدد حالت العنف وال�ساءة والهمال �سد الأطفال املبلغ عنها ح�سب نوع ال�ساءة واجلن�س، 2014

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، 2014

اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني.  م�ضح العنف يف املجتمع الفل�ضطيني، 2011.  تقرير النتائج الرئي�ضية.  53

�سكل 36: عدد حالت العنف وال�ساءة والهمال �سد الأطفال املبلغ عنها ح�سب نوع ال�ساءة والعمر، 2014

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية. الدارة العامة لالأ�رشة والطفولة، 2014.
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حول  والعائلة  للطفل  التوعية  اأهمية  على  اأعاله  ال�ضكل  يدل 
الأطفال  �ضد  العنف  حالت  معظم  ان  حيث  الطفل،  حماية 
حيث  مراقبتها،  ال�ضعب  من  وهذه  ال�رشة،  داخل  من  تاأتي 
انه ل ي�ضهل الولوج اىل البيئة الداخلية املحيطة للطفل.  وهذا 
اينما  الطفل  حلماية  اخلدمات  تقدمي  تطوير  اأهمية  اىل  ي�ضري 
كان.  كما ان معظم حالت الهمال و�ضوء املعاملة العاطفية 
اأهمية  على  يدل  وهذا  �ضنة.    12 دون  العمرية  الفئة  بني  هي 
واملر�ضدين  الأطفال،  وريا�ض  املدار�ض  يف  املعلمني  دور 
والطباء والعاملني ال�ضحيني يف امل�ضت�ضفيات ومراكز المومة 
والطفولة يف مالحظة هوؤلء الأطفال والتدخل حلمايتهم وفق 

الليات الوطنية املتفق عليها.

فل�ضطني  يف  اأطفال   5 كل  من  واحد  طفل  يقارب  ما  يتعر�ض 
لعنف من قبل املعلمني. ويتعر�ض طفل واحد من كل خم�ضني 
طفال لعنف من قبل قوات الحتالل وامل�ضتوطنني.  17 طفال من 
كل 25 طفال يف فل�ضطني يتعر�ضون لعنف نف�ضي من قبل الأب اأو 
الأم، و7 اأطفال من كل ع�رشين طفال يتعر�ضون لعنف ج�ضدي 
من قبل الأب اأو الأم. ويف قطاع غزة اأعلى من ال�ضفة الغربية، 
وبني الذكور اأكرث من الناث.  وهذه النتائج توؤكد اأهمية رفع 
م�ضتوى الوعي لدى الم والب حول اأ�ضاليب الرتبية ال�ضحيحة 
احلكومة  قبل  من  التدخل  واأهمية  جهة،  من  الأطفال  حلماية 
تنعك�ض  والتي  والجتماعية  القت�ضادية  الو�ضاع  لتح�ضني 
بال�رشورة على الو�ضع النف�ضي للوالدين والأطفال واملعلمني.

�سكل 37: عدد حالت العنف وال�ساءة والهمال �سد الأطفال املبلغ عنها ح�سب نوع وم�سدر ال�ساءة، 2014

�سكل 38: ن�سبة الأطفال 12-17 �سنة الذين تعر�سوا لعنف ج�سدي خلل 12 �سهرا ال�سابقة للم�سح ح�سب املنطقة 
واجلن�س واملعتدي، 2011

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية. الدارة العامة لالأ�رشة والطفولة، 2014.

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، م�ضح العنف يف املجتمع الفل�ضطيني، 2011.
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6.6 �ملوؤ�سر�ت �لإح�سائية لالأطفال يف �لأ�سر �حلا�سنة و�لأطفال فاقدي �لرعاية �ل�سرية  
وفقًا لبيانات امل�ضح الفل�ضطيني متعدد املوؤ�رشات للعام 2014، فاإن 2.3 % من الأطفال يف العمر 0-17 �ضنة احد والديهم او كالهما 
متويف وان 2.1 % من الأطفال من عمر 0-17 يعي�ضون مع الأم والذين اآبائهم على قيد احلياة يف قطاع غزة، مقابل 1.5 % يف ال�ضفة 
الغربية. بينما بغلت ن�ضبة الأطفال الذين يعي�ضون مع الأب واأمهاتهم على قيد احلياة 1.0 % يف قطاع غزة يف حني بلغت 0.5 % يف 

ال�ضفة الغربية.

الذين يعي�سون مع الأم الذين يعي�سون مع الأب 
الذين يعي�سون مع 
احد الوالدين )2(

احد الوالدين او 
كلهما متويف )1( املنطقة واجلن�س

اأب على قيد احلياة اأب متويف اأم على قيد احلياة اأم متوفية

1.7 1.7 0.7 0.4 0.6 2.3 املجموع

1.5 1.6 0.5 0.3 0.3 2.0 ال�سفة الغربية
املنطقة

2.1 1.8 1.0 0.6 0.9 2.6 قطاع غزة

1.6 1.6 0.7 0.4 0.3 2.2 ذكور اجلن�س

1.9 1.8 0.7 0.4 0.8 2.4 اإناث

املصدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني 2015.  امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014.  بيانات غري من�ضورة.

 هذا يدل على اأهمية دور الم يف الأ�رشة، ال ان ما يدعو للقلق هو جلوء بع�ض ال�رش لأن ت�ضع ابناءها يف دور اليتام لعدم  قدرتهم 
املادية على رعايتهم.

�سكل 39: ن�سبة الأطفال 12-17 �سنة الذين تعر�سوا للعنف من قبل الب والم ح�سب نوع العنف واملنطقة، 2011

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، م�ضح العنف يف املجتمع الفل�ضطيني، 2011.

جدول 8 : ن�سبة الأطفال الأيتام يف فل�سطني يف عمر 0-17 �سنة وفقا ملكان املعي�سة ح�سب املنطقة واجلن�س، 2014

الغربية  ال�ضفة  الأطفال املكفولني يف  بلغ عدد   2014 العام  الأطفال اليتام، ويف  بكفالة بع�ض  الهالل الحمر الماراتي  كما يقوم 
3,212 طفاًل، وبلغ اأعلى عدد لالأطفال املكفولني يف حمافظة اخلليل واأقلها يف حمافطة �ضلفيت.
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جدول 9: عدد الأطفال املكفولني من قبل الهالل الحمر الماراتي ح�ضب املحافظة لعام، 2014

عدد الأطفالاملحافظةعدد الأطفالاملحافظة

273نابل�ض131اريحا

231يطا1099اخلليل

28�ضلفيت209القد�ض

78طوبا�ض423بيت حلم

321طولكرم194جنني

55قلقيلية170رام الله

امل�ضدر: وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، 2014.

4 اأطفال يف  7 اأطفال، بينما بلغ العدد   ،2010 8 اأطفال يف حني بلغ يف عام   ،2014 بلغ عدد لالأطفال املحت�ضنني يف العام 
العامني 2009 و2011، وطفل واحد يف العام 2012.

بيانات الأ�رش احلا�سنة 

عدد الأ�رش املتقدمة لالحت�ضان 13 اأ�رشة . 1
 عدد الأ�رش التي ح�ضلت على موافقة بالحت�ضان 7 ا�رش .. 2
عدد ال�رش التي رف�ضت 2 اأ�رشة . . 3
 عدد الأ�رش التي احت�ضنت 7 ا�رش . . 4
 الأ�رش احلا�ضنة ح�ضب التجمع ال�ضكاين ) 5 ا�رش ت�ضكن مدينة ( ) 2 اأ�رشة ت�ضكن قرية (. . 5
عدد الأطفال املحت�ضنني 8 اأطفال علما ان احد الأ�رش احت�ضنت تواأم . . 6
جن�ض الأطفال املحت�ضنني: 6 اأطفال ذكور وطفلتني اإثنتني. . 7

7.6 �لأطفال ذوو �لإعــــــــاقـــــــــــة 
ان القوانني الفل�ضطينية وعلى راأ�ضها الد�ضتور الفل�ضطيني توؤكد 
العاقة.   مو�ضوع  بالذكر  وتخ�ض  التمييز  عدم  مبداأ  على 
ال�ضحية  اخلدمات  بتقدمي  الفل�ضطينية  ال�ضحة  وزارة  وتقوم 
وتقوم  اآخر،  طفل  اأي  �ضاأن  �ضاأنهم  العاقة  ذوي  لالأطفال 
الوقائية قبل الزواج وللطفل بعد الولدة  ببع�ض الفحو�ضات 
 ،)PKU( الرجل  كعب  وفح�ض  الدرقية  الغدة  فح�ض  مثل 
ومتابعة الأطفال الذين يثبت ان لديهم م�ضاكل فيها.  ال انها 
وتقوم  العاقة،  ذوي  لالأطفال  التاأهيلية  اخلدمات  تقدم  ل 
بع�ض  بتقدمي  املدر�ضية  ال�ضحة  برنامج  خالل  من  اأحيانا 
لبع�ض  �رشورة  هنالك  يزال  ل  انه  ال  امل�ضاندة.  الدورات 
لالأطفال  ينظر  بحيث  العامة  ال�ضحة  قانون  يف  التعديالت 
من  املزيد  ادراج  واىل  اخل�ضو�ضية،  ببع�ض  العاقة  ذوي 
اآخر  جانب  من  ال�ضحي.  النظام  �ضمن  الوقائية  الفحو�ضات 
التعليم  برنامج  خالل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  حتر�ض 
وال�ضمعية  )احلركية  العاقة  ذوي  الأطفال  دمج  على  اجلامع 
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والب�رشية والذهنية الب�ضيطة واملتو�ضطة( والذين ت�ضمح حالتهم 
املواءمات  عمل  واىل  النظامي،  التعليمي  النظام  �ضمن  بذلك 
الالزمة لذلك يف البيئة املدر�ضية واأحيانا تقدمي بع�ض الدوات 
امل�ضاندة. اأما وزارة ال�ضوؤون الجتماعية فتحر�ض على تقدمي 
والدوات  ونقدية  عينية  )م�ضاعدات  الجتماعية  اخلدمات 
لهم  املنازل  تاأهيل  اعادة  خدمات  بع�ض  واأحيانا  امل�ضاندة 
الأطفال،  �ضمنهم  ومن  العاقة  ذوي  لالأ�ضخا�ض  وغريها( 
كما قامت بو�ضع نظام لبطاقة املعاق ومن �ضمنها نظام ادارة 

احلالة لالأطفال ذوي العاقة.  
ي�ضري م�ضح الأفراد ذوي الإعاقة 2011 اإىل اأن ن�ضبة العاقة بني 
الأطفال  0-17 �ضنة هي 1.5 %، وهي بني الذكور 1.8 % اأعلى 
54. وكانت اأعالها العاقة احلركية،  منها بني الناث 1.3 % 
تليها بطء التعلم ثم التذكر والرتكيز.وي�ضري امل�ضح اأن 37.6 % 
من الأفراد ذوي العاقة ممن هم 15 �ضنة فاأكرث مل يلتحقوا اأبدا 
يدل  ت�رشبوا. مما  اأميون، و33.8 %  منهم  بالتعليم و53.1 % 

على اأنه على الأقل 40 % من الأطفال الذين يعانون من العاقة 
غري ملتحقني يف نظام التعليم، وهنالك �رشورة لتحديد مواقعهم 
واخلدمات الالزم توفريها لهم لت�ضهيل عملية التحاقهم بالنظام 
التعليمي. ال انه وب�ضكل عام هنالك زيادة يف عدد الطلبة ذوي 
العاقة امللتحقني بالنظام التعليمي النظامي على مدى العوام 
مقدمي  لدى  الوعي  م�ضتوى  يف  لزيادة  يكون  قد  املا�ضية 
اخلدمات من جهة واملجتمع من جهة اأخرى. ال انه ل يوجد 
اآليات حمددة لت�ضخي�ض الأطفال الذين يعانون من اعاقات عقلية 
ب�ضيطة او ع�رش او �ضعوبة تعلم55. ومن املمكن ان تكون اعداد 
الأطفال امللتحقني يف النظام التعليمي الر�ضمي الذين يعانون من 
اعاقات �ضمعية وب�رشية كلية منخف�ضة ن�ضبيا ب�ضبب توفر مراكز 

ومدار�ض متخ�ض�ضة لذلك.

وزارة  مراكز  يف  العاقة  ذوو  الأطفال 

54  جتدر ال�ضارة اىل انه جينيا يكون الذكور اأكرث عر�ضة لالعاقة وال�ضابة بالمرا�ض.  
55   مواءمات يف التعليم والتقومي للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة – كانون ثاين 2009، وزارة الرتبية والتعليم

ال�سوؤون الجتماعية واملراكز الأهلية املرخ�سة 

وال�ضيا�ضات  بالربامج  ذلك  ويتمثل  الجتماعية،  ال�ضوؤون  وزارة  من  الكبري  الهتمام  الأطفال  عند  وخ�ضو�ضا  العاقة  مو�ضوع  يلقى 
والنظمة التي طورتها الوزارة لتحقيق م�ضلحة الأطفال ذوي العاقة مثل قانون املعاقني، قانون الطفل وتعديالته، بطاقة املعاق 
وحديثا طورت الوزارة ورقة �ضيا�ضات لدارة احلالة لالأطفال ذوي العاقة. وللم�ضي يف هذا النظام هنالك �رشورة لتحليل الواقع 
اأعداد املوظفني املوؤهلني وو�ضع خطة عمل لتطوير القدرات واملحافظة عليها يف هذا املجال.  وحاليا هنالك ت�ضعة برامج  ولتحديد 

ت�ضتهدف الأطفال ذوي الإعاقة يف الوزارة، وت�ضعة �ضيا�ضات وت�رشيعات. 
تقوم وزارة الرتبية والتعليم بجمع البيانات حول الأطفال ذوي العاقة يف املراكز الهلية املرخ�ضة من قبلها، كما يف اجلدول التايل:

جدول 10: عدد الأطفال ذوي العاقة يف املراكز الهلية املرخ�سة من وزارة الرتبية والتعليم، 2012

املجموعالعاقة الذهنيةالعاقة ال�سمعيةالعاقة الب�رشيةاجلن�س
كليةجزئية

83412958481,267ذكر
7743269440829اأنثى

160845641,2882,096املجموع
امل�ضدر: )الدارة العامة لالر�ضاد الرتبوي- دائرة التعليم اجلامع( متوز 2013.
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توزيع العاقات يف مديريات ال�سفة الغربية وغزة خلل العام الدرا�سي 2012/2011  
اأولت وزارة الرتبية والتعليم اهتماما خا�ضا بالأطفال ذوي العاقة، واأن�ضاأت دائرة للرتبية اخلا�ضة والتعليم اجلامع يف الوزارة، وقد 
بداأت الربامج التي تعنى بهم منذ العام 1997.  ال ان املدار�ض والنظام التعليمي ل تزال غري مهيئة ل�ضتقبال الأطفال الذين يعانون 
من اعاقة عقلية �ضديدة.  وي�ضري م�ضح العاقة اىل ان عدد الفراد يف الفئة العمرية )6-17 �ضنة( الذين لديهم اإعاقة )23,825( طفال.  
15,780 طفال يف ال�ضفة الغربية، اما �ضجالت وزارة الرتبية فت�ضري اىل اأن 5,019 طفاًل من الأطفال ذوي العاقة 6-12 �ضنة ملتحقون 
مبدار�ض مديريات ال�ضفة الغربية، 163 طفال ملتحقني مبراكز وزارة ال�ضوؤون الجتماعية و2096 باملراكز الهلية.  اما يف قطاع غزة 
فقد بلغ عدد الأطفال ذوي العاقة يف عمر اللتحاق اللزامي 8,045 طفال، منهم 3,816 )47  %( مدموجني يف املدار�ض احلكومية.  ال 
انه ل يوجد نظام وطني وموحد لر�ضد الأطفال املوجودين يف جميع املوؤ�ض�ضات الأخرى التابعة للقطاع اخلا�ض واملدين ومتابعتهم. 

جدول 11: التوزيع الن�سبي للطفال 6-17 �سنة ذوي العاقة ح�سب املنطقة واجلن�س، 2011

املوؤ�رش
املنطقةاجلن�س

فل�سطني
قطاع غزةال�سفة الغربيةاإناثذكور

59.140.966.233.8100ن�سبة الأطفال ذوي العاقة )6-17( �سنة

14,0729,75315,7808,04523,825عدد الأطفال ذوي العاقة )6-17( �سنة
امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، قاعدة بيانات م�ضح الفراد ذوي العاقة، 2011 )بيانات غري من�ضورة (.

جدول 12: ن�سبة الأطفال 6-17 �سنة ذوي العاقة املدموجني يف التعليم النظامي ح�سب املنطقة، 2011

املوؤ�رش
املنطقة

فل�سطني
قطاع غزةال�سفة الغربية

ن�سبة الأطفال ذوي العاقة املدموجني يف التعليم النظامي 
31.837.533.7من العدد الكلي للطفال ذوي العاقة يف عمر املدر�سة

5,0193,0138,032عدد الأطفال املدموجني يف التعليم النظامي
امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم 2012. الكتاب ال�ضنوي الح�ضائي ال�ضفة الغربية وغزة.

عدد  ملعرفة  �رشورة  هنالك 
امللتحقني  العاقة  ذوي  الأطفال 
نوع  ح�ضب  خا�ضة  موؤ�ض�ضات  يف 
يف  دجمهم  عدم  وا�ضباب  العاقة 
النظام التعليمي حيث اأمكن ملعاجلة 
ذوي  الأطفال  وحتديد  ذلك، 
الو�ضول  من  املحرومني  العاقة 
اىل اخلدمات اخلا�ضة بهم يف جميع 

القطاعات.

الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  خدمات  واقع 
للأطفال ذوي الإعاقة56

الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ض  ل�ضوؤون  العامة  الإدارة  ت�ضطلع 
مب�ضوؤوليات ج�ضيمة حددتها القوانني والت�رشيعات الوطنية واأكدتها 
اللوائح والأنظمة الداخلية ال�ضارية يف وزارة ال�ضوؤون الجتماعية 
على  الإعاقة  ملف  حمل  يف  عنها  وتنوب  الوزارة  متثل  فالإدارة 
�ضعيد وطني ولهذا الأمر وجهان حددهما قانون حقوق املعوقني 
رقم 4 عندما اأناط بالوزارة م�ضوؤولية متابعة اأداء الهيئات الوطنية 
اخلدمات  وتقدمي  ناحية  من  الإعاقة  ملف  يف  واخلا�ضة  العامة 
هذا  ومن  اأخرى  ناحية  من  الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�ض  املبا�رشة 
املنطلق اتخذت الوزارة والإدارة العامة ل�ضوؤون الأ�ضخا�ض ذوي 

56   وزارة ال�ضوؤون الجتماعية. الدارة العامة ل�ضوؤون الأ�ضخا�ض ذوي العاقة، 2014.



70

الإعاقة منذ اأقرار القانون جملة من الإجراءات والتدابري التي تخدم قيامها مب�ضوؤولياتها وفقا للقانون، وقد كانت 
هذه التدخالت يف العام 2014 على النحو التايل:

تقدم الوزارة خدمات احلماية والرعاية للأطفال ذوي الإعاقة من خلل املراكز التالية:

3. مركز ال�سيخ خليفة
لالأ�ضخا�ض  املهني  التدريب  خدمات  املركز  هذا  يقدم 
اجلن�ضني  كال  من  التعلم  و�ضعوبات  احلركية  العاقة  ذوي 
معينة  مهن  على  تدريبهم  يتم  اذ   )35-15( العمرية  للفئات 
واخلياطة،  والكرتونيات،  والنجارة،  الأملنيوم،  مثل 
واحلا�ضوب، والتطريز، وقد قدم املركز خدماته لــ 17 طفل 

على مدار العام 2014.

1. مركز ال�سيخة فاطمة
ذوي  لالأ�ضخا�ض  املهني  التدريب  خدمات  املركز  هذا  يقدم 
يتم  اذ   )35-15( العمرية  للفئات  اجلن�ضني  كال  من  العاقة 
تدريبهم على مهن معينة مثل الملنيوم، والنجارة، والتجميل، 
واخللوية،  املكتبية  الأجهزة  وعلى  وال�ضيانة،  واحلا�ضوب، 
ويف العام 2014 مل ي�ضتهدف هذا املركز اأطفال ذوي اعاقة.

4. املدر�سة العلئية 
ذوي  من  الذكور  للطلبة  اأكادميية  خدمات  املدر�ضة  تقدم 
الإعاقات الب�رشية من عمر )6-15( �ضنة، اإ�ضافة اإىل خدمات 
 10 ا�ضتفاد  وقد  اليومية  احلياة  ومهارات  احلركي  الإر�ضاد 

طالب من خدمات املدر�ضة يف العام 2014.

2. مركز الدار البي�ساء
يقدم هذا املركز خدمات الإيواء و العالج الطبيعي ومهارات 
ذكورا  العقلية  الإعاقة  ذوي  من  لالأطفال  اليومية   احلياة 
للذكور.   11-5 و  لالإناث   15-5 العمرية  الفئات  من  واإناث 
العام  مدار  على  املركز  خدمات  من  طفل   35 ا�ضتفاد  وقد 

.2014

م�رشوع دعم البلديات

يهدف هذا امل�رشوع اإىل تر�ضيخ ق�ضايا الأطفال ذوي الإعاقة 
�ضمن امل�ضوؤوليات الفعلية للبلديات يف كل من “اأريحا، يطا، 
املراكز  لهذه  وكدعم  فجار”  وبيت  حلحول  اذنا،  ال�ضموع، 
وذلك  العاقة  ذوي  لالأطفال  خدمة  ب�رشاء  الوزارة  تقوم 
هذه  خدمات  من  لال�ضتفادة  الإعاقة  ذوي  طفل   130 بتحويل 
ذوي  لالأطفال  تاأهيلية  “خدمات  يف  تتلخ�ض  والتي  املراكز 
املتو�ضطه  العقلية  والإعاقات  ال�ضديدة  احلركية  الإعاقات 
 )move( منهجية  با�ضتخدام  املراكز  هذه  وتتميز  والب�ضيطة 
املنهجية  هذه  وتتلخ�ض  واحلياة  التعلم  اجل  من  احلركة 
بتاأهيل الأطفال ذوي الإعاقة على النطق واحلركة والوقوف 

وال�ضتناد ومهارات احلياة اليومية. 

الإعفاءات اجلمركية 

التنفيذية  الالئحة  على  بناًء  اجلمركي  الإعفاء  خدمة  تاأتي 
ال�ضادرة عن جمل�ض الوزراء �ضنة 2006 والالئحة املعدلة رقم 
)4( لعام 2010 وتقدم هذه اخلدمة لال�ضخا�ض ذوي العاقات 
احلركية، وقد بلغ عدد الأطفال امل�ضتفيدين من هذه اخلدمة يف 
اأحد  اأن  العلم  مع  العاقة  ذوي  من  طفاًل   290   2014 العام 

الأبوين يتوىل القيادة نيابة عن اأولدهم. 

الأدوات امل�ساعدة 

الطارئة  ال�ضوؤون الجتماعية من خالل براجمها  تقدم وزارة 
بتقدمي الأدوات امل�ضاعدة اخلا�ضة بالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة 
وخالل العام 2014 قدمت الوزارة بدعم من احلكومة اليابانية 
100 كر�ضي متحرك مت توزيعها على خمتلف املراكز التي تقدم 

خدمات لالأطفال ذوي الإعاقة احلركية. 
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ال�ضفة  التعليم يف  الطلبة ذوي العاقة يف  التحاق  كان معدل 
الربعة  ال�ضنوات  مدى  على  ب�ضيط  ب�ضكل  متغري  الغربية 
املا�ضية )4,897 يف العام 2010/2009 اىل 5,702 يف العام 
2013/2012(. ومع الأخذ بعني العتبار اأن العاقة العقلية 
ال�ضديدة ل يتم اإحلاقها بالنظام التعليمي، واأن غرف امل�ضادر 
تخدم لغاية ال�ضف الرابع الأ�ضا�ضي فقط، فاإن الأطفال الذين 
الغالب من  و�ضديدة هم يف  متو�ضطة  عقلية  اإعاقة  من  يعانون 
يرتكون خارج النظام التعليمي لعدم توفر القدرات والكوادر 

وامل�ضادر املالية والب�رشية املتخ�ض�ضة للتعامل معهم. 

�سكل 40: توزيع الطلبة ذوي العاقة يف املدار�س احلكومية يف مديريات تعليم ال�سفة الغربية ح�سب نوع العاقة وال�سنة

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي ال�ضنوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله- فل�ضطني.

�سكل 41: عدد الطلبة ذوي العاقة املدموجني يف مديريات ال�سفة الغربية ح�سب اجلن�س وال�سنة

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي ال�ضنوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله- فل�ضطني.

اأما يف قطاع غزة فقد بلغ عدد الطلبة ذوي العاقة املدموجني 
 ،2013/2012 للعام  طالبا   3,816 احلكومية  املدار�ض  يف 
وكانت اعلى ن�ضبة من الطلبة الذين يعانون من ا�ضطرابات يف 
النطق )41.6 %( تليها العاقة احلركية )17.6 %( ثم العاقة 
الذهنية  واأقلها   ،)% 19.6( وال�ضمعية   )%  20.9( الب�رشية 

)متالزمة داون( 0.3 %.57

57   الكتاب الح�ضائي ال�ضنوي. الدارة العامة للتخطيط الرتبوي. وزارة الرتبية والتعليم العايل. غزة 2013-2012
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�سكل 42: عدد الطلبة ذوي العاقة املدموجني يف املدار�س احلكومية يف غزة ح�سب نوع العاقة، 2012

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، الكتاب الح�ضائي ال�ضنوي. الدارة العامة للتخطيط الرتبوي. غزة 2013-2012

 ويالحظ ان عدد الطلبة املدموجني يف التعليم احلكومي يف غزة قد ت�ضاعف مرتني منذ العام 2007 وحتى وقتنا هذا، حيث بلغ 
العدد 1,694 طالبًا يف العام 2007 وو�ضل اىل 3,816 طالبا يف العام 2012.  بينما بلغ عدد موظفي الرتبية اخلا�ضة 89 موظفا.

املواءمات اخلا�سة بالأطفال ذوي العاقة يف املدار�س

54.6 % من مدار�ض ال�ضفة كافة وغزة تتوفر فيها موائمات يف املراحي�ض و44.0  % تتوفر فيها �ضواحط مالئمة لالأطفال ذوي 
الإعاقة، ويف املدار�ض احلكومية ووكالة الغوث اأكرث من املدار�ض اخلا�ضة.  بالرغم من اأن ن�ضف املدار�ض متتلك مراحي�ض 
و�ضواحط مالئمة لالأطفال ذوي الإعاقة احلركية، اإل اأن هنالك اأنواعا اأخرى من العاقات التي حتتاج اإىل مواءمات خا�ضة غري 

متوفرة يف املدار�ض، اأو للو�ضول اإىل املدار�ض مثل مواءمات يف املوا�ضالت والغرف ال�ضفية.

�سكل 43: ن�سبة املدار�س التي تتوفر فيها �سواحط 2012/2011 - 2013/2012

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي ال�ضنوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله- فل�ضطني.
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جهود ت�ضتحق جميع املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية الثناء عليها يف ظل 
الظروف الراهنة و�ضح املوارد. ال ان هنالك حاجة ملزيد من 
اجلهود يف هذا الجتاه حلماية الطفل ذي العاقة والو�ضول 
به اىل ال�ضتقاللية واأق�ضى امكانياته. وبالرغم من ان ال�ضورة 
تبدو م�رشقة، ال انها ل تزال تلبي تطلعات املوظفني العاملني 
يندر  عام  وب�ضكل  انه  اىل  ال�ضارة  وجتدر  املجال.  هذا  يف 
بع�ض  ويف  العاقة،  مو�ضوع  يف  متخ�ض�ض  كادر  يتوفر  ان 
الحيان يعني بع�ض ال�ضخا�ض بوظيفة مر�ضد اعاقة ال انهم 
مو�ضوع  يف  م�ضكلة  وهنالك  اأخرى.   مبهام  للقيام  يفرغون 
الت�ضنيف  ت�ضتخدم  املوؤ�ض�ضات  فبع�ض  العاقات،  ت�ضنيف 

الدويل، واأخرى تعتمد ت�ضنيفا قدميا يعود للعام 1958.  
تخ�ض�ض  ل  احلكومية  الفل�ضطينية  املوؤ�ض�ضات  معظم  اأن  كما 
ذوي  لالأ�ضخا�ض  امل�ضاندة  الدوات  لتقدمي  املوازنة  يف  بندا 
العاقة، ويعتمد ذلك ب�ضكل عام على توفر الدعم والذي يكون 
ا�ضتدامة  على  اأي�ضا  يوؤثر  مما  م�رشوطا.   الحيان  بع�ض  يف 
بع�ضها  اغالق  مت  والتي  املدجمة  والغرف  امل�ضادر  غرف 
من  وبالرغم  وب�رشيا.   ماليا  الالزمة  املوارد  توفر  لعدم 
هذا  ان  ال  العاقة  ذوي  الأطفال  لدمج  اجلادة  املحاولت 
بع�ض  اأو  ال�ضواحط  بع�ض  ا�ضافة  فقط  يتطلب  ل  املو�ضوع 
املتخ�ض�ضة  الكوادر  لتوفري  ما�ضة  حاجة  هنالك  املواءمات، 
يف هذا املو�ضوع والدوات الالزمة ومعاجلة بع�ض املعيقات 
�ضبيل املثال  الفل�ضطينية احلكومية. فعلى  التي تواجه النظمة 
الطالب  اأمام  م�ضكلة  يعترب  ال�ضفي  الكتظاظ  ان  اعتربنا  اذا 
اأكرب  م�ضكلة  �ضيكون  فبالتايل  م�ضكلة،  اأية  من  يعاين  ل  الذي 
امام الطالب ذي العاقة وخ�ضو�ضا يف حال عدم توفر ا�ضتاذ 
غري  املناهج  تكون  الغالب  ويف  ال�ضفية،  الغرفة  يف  م�ضاعد 
مهيئة او منا�ضبة حلالة الطالب وخ�ضو�ضا يف حال عدم وجود 
العمل مع اجلامعات  لذا يجب  معلمني موؤهلني ومتخ�ض�ضني.  
مو�ضوع  وادراج  الالزمة،  التخ�ض�ضات  لتوفري  الفل�ضطينية 
اخلدمة الجتماعية يف املدار�ض التي ت�ضم اأطفال ذوي اعاقة 

لدعم املعلم وم�ضاعدة الطالب. 

�ضكل 44: ن�ضبة املدار�ض التي تتوفر فيها مراحي�ض خم�ض�ضة لالطفال ذوي العاقة 2012/2011 - 2013/2012

امل�ضدر: وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2013. الكتاب الح�ضائي الرتبوي ال�ضنوي للعام الدرا�ضي 2013/2012. رام الله- فل�ضطني.

مواءمة  ب�رشورة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قرار  من  وبالرغم 
يزيد  ما  منذ  العاقة  ذوي  لالأطفال  اجلديدة  املدار�ض  جميع 
ووجود  لذلك،  القانوين  الطار  ووجود  �ضنوات،  �ضبع  على 
العام  منذ  اجلامع  بالتعليم  خمت�ضة  وادارة  خا�ضا  برناجما 
1997، ال انه ل يزال هنالك �رشورة للرتكيز على العاقات 
ومعرفة  اجلامع،  للتعليم  وطنية  ا�ضرتاتيجية  وو�ضع  العقلية 
الأطفال ذوي العاقة غري امللتحقني باأي نظام تعليمي ر�ضمي 

اأو من خالل موؤ�ض�ضات تاأهيلية خا�ضة. 

الغربية  ال�ضفة  يف  املتخ�ض�ضة  امل�ضادر  غرف  عدد 
واأدوات  مبعدات  جمهزة  م�ضادر  غرفة   82 والقد�ض: 
يف  م�ضادر  غرفة   45 املعلمني،  من  وطاقم  تعليمية 
طاقم.   دون  اأنها  ال  جمهزة  والقد�ض  الغربية  ال�ضفة 
40 غرفة م�ضادر يف غزة، 10 جمهزة باأدوات تعليمية 
من  طاقم  متلك  ل  انها  ال  جمهزة  منها  و30  وطاقم، 

املعلمني. وعدد الغرف املدجمة 22.
اماعدد الطاقم املتخ�ض�ض يف وزارة الرتبية والتعليم/ 
ويقومون  م�رشفني   3 منهم   ،32 الغربية:  ال�ضفة 
طفاًل   6,461 هناك  مديرية.58   16 على  بال�رشاف 
يتلقون  العاقة  ذوي  الأطفال  من  الغربية  ال�ضفة  يف 
م�ضاعدات اجتماعية نقدية و4,030 يعانون من مر�ض 
يف  اأما  الغربية  ال�ضفة  يف  العاقة  جانب  اىل  مزمن 
قطاع غزة فهناك 7,979 طفال من ذوي العاقة يتلقون 
م�ضاعدات اجتماعية نقدية، و2,712 يعانون من مر�ض 

مزمن اىل جانب العاقة.

بيئة  توفري  يف  امل�ضتمر  التطور  اىل  ال�ضابقة  النتائج  وت�ضري 
حول  الوعي  م�ضتوى  وزيادة  العاقة  ذوي  لالطفال  مالئمة 
وهي  امل�ضتويات،  جميع  على  العاقة  ذوي  الأطفال  حقوق 

58  Baseline survey for the support to the quality education project in the OPT. Save the Children by Riyada. 2013
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يف  اجلهاز  نفذه  الذي  الأ�رشي  الثقافة  م�ضح  بيانات  اأ�ضارت 
العام 2014، اأن 97.0 %من الأ�رش تتخذ تدابري وقائية حلماية 
اأطفالها على النرتنت، واجلدول التايل يو�ضح هذه التدابري.

التدابري الوقائية
املنطقة

قطاع غزةال�سفة الغربيةفل�سطني
84.083.884.4و�ضع جهاز احلا�ضوب يف مكان عام يف البيت

53.948.666.6ا�ضتخدام حماية/فلرت لالنرتنت
22.524.018.7تركيب برنامج مراقبة على احلا�ضوب

77.677.378.5التحدث مع الطفل حول ما يفعل على النرتنت
73.773.075.2اجللو�ض مع الطفل اثناء ا�ضتخدامه لالنرتنت

جدول 13: ن�سبة الأ�رش التي تتخذ تدابري وقائية حلماية اطفالها )5-17 �سنة( على النرتنت 
ح�سب نوع التدابري واملنطقة، 2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني 2014.  م�ضح الثقافة الأ�رشي 2014، تقرير النتائج الرئي�ضية.  رام الله – فل�ضطني.  

�سكل 45: التوزيع الن�سبي للأ�رش ح�سب �سبط عدد �ساعات ا�ستخدام الإنرتنت اليومية للأطفال )5-17 �سنة( واملنطقة، 2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني 2014.  م�ضح الثقافة الأ�رشي 2014، تقرير النتائج الرئي�ضية.  رام الله – فل�ضطني.

من جهة اأخرى فاإن اأكرث من ن�ضف ال�رش يف فل�ضطني تراقب �ضاعات م�ضاهدة الأطفال )5-17 �ضنة(  للتلفاز يوميا، بن�ضبة اأعلى يف الريف 
منها يف احل�رش واملخيمات.
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ال�ضاعات  عدد  من  يعترب  ما  لتحديد  حاجة  هنالك  يزال  ل   
املقبول للطفل ليق�ضيها يف م�ضاهدة التلفاز او على احلا�ضوب 
او النرتنت. وبالرغم من ان النتائج ت�ضري اىل ان معظم الباء 
ميلكون فكرة عامة حول ما ي�ضاهد اأطفالهم، ال ان املراقبة 
من  كنوع  يعترب  ل  ي�ضاهدونه  ما  ملحتوى  والدقيقة  الفعلية 

املمار�ضة الروتينية.

�سكل 47: التوزيع الن�سبي للأطفال )10-17 �سنة( الذين ي�ستخدمون النرتنت ح�سب ا�ستخدام �سبكات 
التوا�سل الجتماعي وبع�س اخل�سائ�س اخللفية، 2014

�سكل 46: التوزيع الن�سبي للأ�رش التي لديها تلفزيون ح�سب مراقبتها عدد �ساعات امل�ساهدة اليومية للتلفزيون 
من قبل الأطفال )5 -17 �سنة( واملنطقة ونوع التجمع، 2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني 2014.  م�ضح الثقافة الأ�رشي 2014، تقرير النتائج الرئي�ضية.  رام الله – فل�ضطني.

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني 2014.  م�ضح الثقافة الأ�رشي 2014، تقرير النتائج الرئي�ضية.  رام الله – فل�ضطني.

الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضبكات  بالأطفال  يتعلق  فيما  اأما   
الغربية  ال�ضفة  يف  �ضنة(   17-10( الأطفال  من   % 74.1 فاإن 
يف   % 59.5 مقابل  الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  ي�ضتخدمون 
هذه  ي�ضتخدمون  الذين  الذكور  ن�ضبة  بلغت  وقد  غزة  قطاع 

ال�ضبكات يف فل�ضطني 80.6 % مقابل 53.3 % من الإناث.
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بلغت ن�ضبة الأطفال )10-17 �ضنة( الذين ي�ضتخدمون �ضبكات التوا�ضل 
89.8 % و80.3 %  فل�ضطني  اأجل اللعاب والت�ضلية يف  الجتماعي من 
ي�ضتخدمونها من اأجل التعارف و45.9 % و26.1 % ي�ضتخدمون �ضبكات 
النقا�ض  الهاتفية، ومن اجل  التوا�ضل الجتماعي لجراء املكاملات 

والتحاور يف املوا�ضيع الثقافية والدبية.

�سكل 48: ن�سبة الأطفال )10- 17 �سنة( الذين ي�ستخدمون �سبكات التوا�سل الجتماعي ح�سب غر�س 
ال�ستخدام واملنطقة،2014

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني 2014.  م�ضح الثقافة الأ�رشي 2014، تقرير النتائج الرئي�ضية.  رام الله – فل�ضطني.
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1.8 موؤ�سر�ت تنمية �لطفولة �ملبكرة
التنبوؤ  ميكن  منظمة  عمليٌة  باأنها  املبكرة  الطفولة  تنمية  تعرف 
كيف  الطفل  فيه  يتعلم  م�ضتمر،  م�ضار  موازاة  يف  وت�ضري  فيها 
والكالم،  والتفكري،  التحرك،  من  م�ضتويات  مع  يتعامل 
النمو  اإن  تعقيدًا.   اأكرث  الآخرين  مع  والرتباط  وال�ضعور 
احل�ضاب،  ومبادئ  والكتابة  القراءة  تعّلم  ومهارات  البدين، 
للتعلم  النفعالية/العاطفية، وال�ضتعداد   – الجتماعية  والتنمية 
هو  النماء  وهذا  للطفل؛  العمومي  للنماء  حيوية  جمالت  هي 
موؤ�رشات  دليل  حل�ضاب  الكلية.  الب�رشية  التنمية  اأ�ض�ض  اأحد 
القيا�ض  نقاط  بع�ض  يوجد   »ECDI« املبكرة  الطفولة  تنمية 
كانوا  لو  فيما  ميتلكوها  اأن  لالأطفال  يتوقع  التي  املرجعية 
العُمرية.   الفئة  تلك  يف  الأطفال  غالبية  تنمية  يتم  كما  ينمون 
اإثراء  هو  املبكرة  الطفولة  تنمية  لدليل  الرئي�ض  والغر�ض 
والتطور  القائم  الو�ضع  ب�ضاأن  باملعلومات  العامة  ال�ضيا�ضة 
الراهن لالأطفال يف فل�ضطني يف جمالت معرفة  النماء  وتقدم 
القراءة والكتابة – مبادئ احل�ضاب، املجال اجل�ضدي/البدين، 
جمال  ويف  النفعايل/العاطفي،   – الجتماعي  املجال  ويف 

الطفولة املبكرة على  تنمية  )موؤ�رشات(  دليل  التعلم.  ويح�ضب 
على  ي�ضريون  الذين  الأطفال  من  املئوية  الن�ضبة  اأنه  اعتبار 
امل�ضار ال�ضحيح اإمنائيا يف ثالثة من هذه املجالت الأربعة، 

على اأقل تقدير.
72 % من الأطفال يف العمر 3-4 �ضنوات ي�ضريون على امل�ضار 
ال�ضحيح نحو التطور والنماء ويو�ضح حتليل املجالت الأربعة 
على  ي�ضريون  الأطفال  96.1 %من  ن�ضبته  ما  اأن  الطفل  لنماء 
ن�ضبة  ولكن  اجل�ضدي/البدين،  املجال  يف  ال�ضحيح  امل�ضار 
اأقل من الأطفال 91.7 % ت�ضري على امل�ضار ال�ضحيح يف جمال 
مبادئ   – والكتابة  القراءة  معرفة  جمال  يف  وكذلك  التعلم، 
احل�ضاب بواقع 22.0 % ويف املجال )الجتماعي- النفعايل/
العاطفي( بواقع 71.3 %.  ويرتبط امل�ضتوى املرتفع املحرز 
يف كل جمال من املجالت منفردة بالأطفال الذين يعي�ضون يف 
الأ�رش املعي�ضية الأغنى، وبالأطفال الذين ينتظمون يف التعليم 
قبل املدر�ضة، وبالأطفال الأكرب �ضّنًا، ويف اأو�ضاط الأولد.

59   اجلهاز املركزي لالح�ضاء الفل�ضطيني، 2015.  امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات، 2014، بيانات غري من�ضورة.
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والأمور  واحل�ضاب،  القراءة  يف  ال�ضحيح  امل�ضار  على  ي�ضريون  الذين  �ضهرا   59-36 �ضن  يف  الأطفال  ن�ضبة  التالية  الأ�ضكال  متثل 
2014 ح�ضب املنطقة،  الطفولة املبكرة، يف فل�ضطني  تنمية  التعليمية، وموؤ�رش درجة  الجتماعية والعاطفية واملادية، واملجالت 

اجلن�ض، نوع التجمع، تعليم الأم، موؤ�رش الرثوة، العمر، اللتحاق بالتعليم املبكر.

     

�سكل 49: موؤ�رش درجة التنمية للطفولة املبكرة ح�سب موؤ�رش الرثوة، 2014

76.7 % ل�ضالح الناث  اإمنائيا، بواقع  36 و59 �ضهرًا ي�ضريون على امل�ضار ال�ضحيح  الفئة العمرية بني  72.0 % من الأطفال يف 
67.6 %.  وت�ضري البيانات ان اطفال ال�ضفة ي�ضريون منائيا ب�ضكل اف�ضل من اطفال قطاع غزة بواقع  مقارنة مع الذكور بواقع 
75.6 % لطفال الريف مقارنة  67.5 % على التوايل، وكذلك اأطفال الريف اف�ضل من اطفال احل�رش واملخيمات بواقع   % 76.0

مع 72.3 % لأطفال احل�رش و63.5 % لأطفال املخيمات.

�سكل 50: موؤ�رش درجة التنمية للطفولة املبكرة ح�سب نوع التجمع واجلن�س واملنطقة، 2014
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وكما هو متوقع، فاإن دليل موؤ�رشات تنمية الطفولة املبكرة اأعلى بكثري يف الفئة العمرية الأكرب �ضّنًا بواقع 78.7 % يف اأو�ضاط الأطفال 
36–47 �ضهرًا؛ لأن الأطفال يتقنون املزيد من  65.7 % بني الأطفال يف الفئة العمرية  بـ  48–59 �ضهرًا، مقارنًة  يف الفئة العمرية 
ريا�ض  يف  ينتظمون  الذي  الأطفال  بني  املبكرة  الطفولة  تنمية  موؤ�رشات  لدليل  مرتفع  م�ضتوى  وي�ضاهد  العمر.  تقدم  مع  املهارات 
ينتظمون يف ريا�ض  ل  الذين  الأطفال  اأولئك  اإىل  بالن�ضبة   % 66.8 مع  مقارنة   ،% 86.5 بواقع  املدر�ضة(  قبل  ما  )التعليم  الأطفال 

الأطفال.

     
وي�ضجل الأطفال الذين يعي�ضون داخل الأ�رش املعي�ضية الأفقر م�ضتوًى اأقل على دليل موؤ�رشات تنمية الطفولة املبكرة بن�ضبة 63.1 %، 
مقارنًة بالأطفال الذين يعي�ضون داخل الأ�رش املعي�ضية الأغنى بواقع حوايل 81.2 %.  ويالحظ ارتفاع ن�ضبة النمو يف جمال القراءة 

واحل�ضاب خ�ضو�ضا بزيادة م�ضتوى تعليم الأم. 

ال�سكل 52: موؤ�رش درجة التنمية للطفولة املبكرة ح�سب موؤ�رش الرثوة وتعليم الم، 2014

ال�سكل 51: موؤ�رش درجة التنمية للطفولة املبكرة ح�سب اللتحاق بالتعليم قبل املدر�سة والعمر، 2014
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2.8 دعم �لطفل من �أجل �لتعلم
ال�رشيع  الدماغي  النماء  اأن فرتة من   من املعرتف فيه متامًا 
الرعاية  جودة  واأن  احلياة،  من  �ضنوات   4–3 اأول  يف  تقع 
املنزلية هي اإحدى العوامل احلا�ضمة الرئي�ضة يف مناء الطفل 
خالل تلك الفرتة.  و�ضمن هذا ال�ضياق، فاإن ن�ضاطاِت الكبار 
الرا�ضدين مع الأطفال، وتوافر الكتب اخلا�ضة بالأطفال يف 
الرعاية، هي موؤ�رشات مهمة على جودة  املنازل، وظروف 
الرعاية املنزلية.  اإذ يجب اأن يكون الأطفال معافني �ضحيًا، 
ويتمّتعون  وعاطفيًا،  انفعاليًا  واآمنني  ذهنيًا/عقليًا،  ويقظني 

بكفاءة اجتماعية، وجاهزين للتعلم.
التعلم  تدعم  التي  الأن�ضطة  من  عدد  عن  معلومات  جمعت  لقد 
املبكر يف امل�ضح الفل�ضطيني العنقودي متعدد املوؤ�رشات الذي 
ت�ضمنت هذه املعلومات  2014.  وقد  العام  نفذه اجلهاز يف 
م�ضاركة الكبار الرا�ضدين لالأطفال يف الن�ضاطات التالية: قراءة 
الكتب اأو ت�ضفح الكتب امل�ضورة معهم، اأو رواية الق�ض�ض، اأو 
اإىل خارج  الأطفال  اأو ا�ضطحاب  الأنا�ضيد والأُغنيات،  ن�ضيد 
اأو اللعب مع الأطفال  اأو ال�ضاحة،  اأو املجمع ال�ضكني  املنزل 

وق�ضاء وقت معهم يف ت�ضمية الأ�ضياء اأو عدها اأو ر�ضمها.

يحظى حوايل ثمانية من بني كل ع�رشة اأطفال دون �ضّن اخلام�ضة 
تقريبًا مب�ضاركة احد البالغني لهم باأربعة اأن�ضطة اأو اأكرث تنمي 
 ،%  77.5 بن�ضبة  باملدر�ضة،  لاللتحاق  وال�ضتعداد  التعلم 
الرا�ضدين  الكبار  اأفراد الأ�رشة املعي�ضية من  اأحد  وقد �ضارك 
هوؤلء الأطفال وانخرط معهم يف اأكرث من اأربعة ان�ضطة تنمي 
الثالثة  الأيام  خالل  باملدر�ضة  لاللتحاق  وال�ضتعداد  التعلم 
التي �ضبقت اإجراء امل�ضح، ت�ضري البيانات اىل وجود تباينات 
والو�ضع  الطفل  وعمر  اجلغرافية  املنطقة  ح�ضب  وا�ضحة 
م�ضاركة  ن�ضبة  بلغت  فقد  لالأ�رشة،  والقت�ضادي  الجتماعي 
الغربية  ال�ضفة  اأن�ضطة يف   4 من  باأكرث  لالأطفال  البالغني  احد 
82.7 % مقارنة مع 71.5 % لأطفال قطاع غزة، كما لوحظ ان 
اأن�ضطة  باأربعة  البالغني  اأف�ضل واقعا مب�ضاركة  الريف  اأطفال 
اأو اأكرث بواقع 81.2 % مقارنة مع 77.6 % لأطفال احل�رش، 
و70.5 % لأطفال املخيمات، وت�ضري النتائج اأي�ضا اإىل التاأثري 
كانت  فقد  لالأ�رش،  والقت�ضادي  الجتماعي  للو�ضع  الوا�ضح 
الن�ضبة لأطفال الأ�رش الأغنى اعلى منها لأطفال الأ�رش الأفقر، 

كما وتظهر الفروق الوا�ضحة ح�ضب املحافظة. 
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جدول 14: ن�سبة الأطفال يف عمر 36-59 �سهرا الذين �ساركهم اأحد اأفراد اأ�رشهم املعي�سية البالغني اأو اأمهاتهم اأو اآبائهم 
بن�ساطات ت�ساعد على حتفيز التعليم والإعداد للمدر�سة خلل الثلثة ايام ال�سابقة للم�سح، يف فل�سطني، 2014

خ�سائ�س عامة
ن�سبة الأطفال الذين �ساركهم 

اأفراد اأ�رشهم البالغني  يف اأربعة 
اأن�سطة اأو اأكرث

ن�سبة الأطفال الذين �ساركهم 
اآبائهم احلقيقيون يف اأربعة 

اأن�سطة اأو اأكرث 

ن�سبة الأطفال الذين �ساركتهم 
امهاتهم احلقيقيات يف اأربعة 

اأن�سطة اأو اأكرث

املنطقة
82.714.159.2ال�سفة الغربية

71.59.748.9قطاع غزة
اجلن�س

77.412.054.2ذكور
77.612.154.6اناث

نوع التجمع ال�سكاين
77.611.554.6ح�رش
81.215.359.0ريف

70.511.445.5خميم
العمر بالأ�سهر

  47-3676.312.955.5
59-4878.711.153.2

تعليم الأم
68.27.739.5بدون

73.28.944.6اأ�سا�سي
77.211.555.5ثانوي

82.416.063.7عايل
تعليم الأب

59.65.630.3بدون
74.99.050.4اأ�سا�سي
77.812.453.8ثانوي

82.217.261.8عايل
موؤ�رش الرثوة

68.88.145.2الأفقر
74.610.050.6اأملئني الثاين

77.611.653.4املئني الأو�سط
83.416.460.0املئني الرابع

87.516.368.0الأغنى

77.512.054.4فل�سطني
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4.5 متو�ضط عدد الأن�ضطة التي �ضارك فيها الكبار الرا�ضدون 
الأطفال  ن�ضبة  اأن   )14( اجلدول  يو�ضح  حني  يف  الأطفال، 
الذين �ضاركهم اأفراد اأ�رشهم البالغني يف اأربعة اأن�ضطة اأو اأكرث 
فيها  �ضارك  التي  الأن�ضطة  عدد  متو�ضط   1.6   .% 77.5 بلغت 
الآباء احلقيقيون اأطفالهم، يف حني بلغت ن�ضبة الأطفال الذين 
  .% 12.0 الأن�ضطة  هذه  مثل  يف  احلقيقيون  ابائهم  �ضاركهم 
3.6 متو�ضط عدد الأن�ضطة التي �ضارك فيها المهات احلقيقيات 
اأطفالهن، يف حني بلغت ن�ضبة الأطفال الذين �ضاركتهم امهاتهم 

يف مثل هذه الأن�ضطة 54.4 %.
ل يوفر تعر�ض الأطفال للكتب يف ال�ضنوات املبكرة من حياتهم 
بل  فح�ضب،  املطبوعة  املادة  لطبيعة  التفهم  من  كبري  م�ضتوى 
الآخرين  مل�ضاهدة  فر�ضًا  اأي�ضًا  الأطفال  يعطي  رمبا  اإّنه 
�ضنا وهم  منهم  الأكرب  اأ�ضقائهم  م�ضاهدة  مثل  يقروؤون،  وهم 
اأمر  الكتب  ووجود  املدر�ضية.   واجباتهم  اأعمالهم/  يوؤدون 
مهم لالأداء املدر�ضي يف وقت لحق وللدرجات املحرزة يف 
�ضن  دون  الأطفال  جميع  اأمهات  �ضئلت  وقد  الذكاء.   حا�ضل 
هذا  يف  �ضاركن  ن  )مِمّ عليهم  بالرعاية  والقائمات  اخلام�ضة 
املوجودة  امل�ضورة  الكتب  اأو  الأطفال  كتب  عدد  عن  امل�ضح( 
الأ�ضياء  عدد  وعن  العمرية،  الفئة  هذه  يف  لالأطفال  لديهن 
يف  امل�ضنوعة  والألعاب  اخلارجية،  الأ�ضياء  اأو  املنزلية 
املنزل، اأو الألعاب التي ا�ضرتيت من املحالت وهي متوافرة 

والتجمعات يف املنزل. املخيمات  يف  املنزل  يف  لالأطفال  الكتب  تتوفر 
الفئة  يف  الأطفال  من   % 19.9 ن�ضبته  ما  يعي�ض  الفل�ضطينية، 
معي�ضية  اأ�رش  داخل  �ضهرًا”   59 وحتى  الولدة  “منذ  العمرية 
يتوافر لديها 3 كتب اأطفال على الأقل.  وترتاجع ن�ضبة الأطفال 
  .% 4.1 اإىل  الأطفال  كتب  من  اأكرث  اأو  كتب   10 لديهم  الذين 
وبينما ل يالحظ فروق تفا�ضلية وا�ضحة بني اجلن�ضني، يبدو 
اإىل  للو�ضول  اأكرب  اإمكانية  الغنية  الأ�رش  يف  الأطفال  لدى  اأن 
كتب الأطفال من اأقرانهم الذين يعي�ضون داخل الأ�رش املعي�ضية 
الفقرية. وتبلغ ن�ضبة الأطفال دون �ضّن اخلام�ضة الذين لديهم 3 
كتب اأطفال اأو اأكرث 12.9 % بني اأطفال اأفقر الأ�رش، مقارنًة 
الأطفال  كتب  اإن وجوَد  الأ�رش.  لأغنى  الأطفال  بني   % 31.0
اإيجابية بعمر الطفل.  داخل الأ�رش املعي�ضية له عالقة ارتباط 
 -24“ الفئة العمرية  اأطفال يف  التي يوجد فيها  ففي املنازل 
28.9 %، يف  3 كتب اأطفال اأو اأكرث بن�ضبة  59 �ضهرًا”، يوجد 
حني اأّن هذا الرقم ي�ضل اإىل حوايل 5.4 % بالن�ضبة لالأ�رش التي 

فيها اأطفال يف الفئة العمرية “0- 23 �ضهرًا”.
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جدول 15: ن�سبة الأطفال اأقل من 5 �سنوات ح�سب عدد كتب الأطفال املوجودة يف الأ�رشة، والأ�سياء التي ي�ستخدمها الطفل 
باللعب، يف فل�سطني، 2014

خ�سائ�س عامة 
خمتارة

الطفل يلعب يف :

لعبتان  اأو 
اأكرث   ثلثة كتب 

اأطفال اأو اأكرث 
ع�رشة  كتب 
اأطفال اأو اأكرث

األعاب 
م�سنوعة 
باملنزل

األعاب م�سرتاة 
من املحلت

اأ�سياء من 
داخل املنزل 
اأو اأ�سياء من 
خارج املنزل

املنطقة
20.23.816.188.870.871.9ال�سفة الغربية

19.54.317.082.870.365.9قطاع غزة
اجلن�س

19.03.316.785.370.768.9ذكور
20.84.816.386.870.469.3اناث

نوع التجمع ال�سكاين
19.74.116.385.670.268.6ح�رش
21.12.818.088.574.674.6ريف

19.95.615.985.366.664.2خميم
العمر بال�سهر

  0 - 235.41.410.574.251.550.5
  24 - 5928.95.720.393.382.480.7
تعليم الأم

7.90.017.064.371.553.3بدون
12.61.415.281.972.567.6اأ�سا�سي
16.42.616.285.869.868.2ثانوي

29.67.817.989.969.771.4عايل
موؤ�رش الرثوة

12.92.716.578.971.864.3الأفقر
21.64.417.986.069.968.3املئني الثاين

16.62.518.187.769.670.6املئني الأو�سط
21.23.616.389.471.272.9املئني الرابع

31.08.013.291.169.971.4الأغنى
19.94.116.586.070.669.1فل�سطني

 

69.1 % من الأطفال يف الفئة العمرية “منذ الولدة وحتى 59 �ضهرًا كان لديهم �ضيئان اأو اأكرث يلعبون فيها داخل منازلهم. وا�ضتملت 
ال�ضيارات  اأو  الدمى،  )مثل  املنازل  داخل  م�ضنوعة  األعاب  على  املوؤ�رشات  متعدد  العنقودي  الفل�ضطيني  امل�ضح  ت�ضمنها  التي  الألعاب 
)مثل قدور/  املعي�ضية  بالأ�رش  ت�ضرتى من املحالت، والأ�ضياء اخلا�ضة  التي  املنزل(، والألعاب  الأخرى امل�ضنوعة يف  الألعاب  اأو 
املنزل  خارج  املوجودة  واملواد  الأ�ضياء  اأو  “زبدية”/�ضلطانية(  )جمع  ال�ضلطانيات   / والزبديات  “قدر«/«طنجرة«(  )جمع  طناجر 
 % 86.0 ن�ضبة  اأن  الأ�ضجار(. ومن املثري لالهتمام مالحظة  اأوراق  اأو  اأو هياكل احليوانات  اأو احلجارة، و�ضدفات  الع�ضي،  )مثل 
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من الأطفال يلعبون باألعاب ي�ضرتونها من املحالت. كما اأن 
الن�ضب املئوية لأنواع الألعاب امل�ضنوعة يف املنزل قد بلغت 
الأوفر  هم  الغربية  ال�ضفة  اأطفال  اأن  لوحظ  وقد   .% 16.5
حظا  والأقل   ،% 71.9 بواقع  اكرث  او  لعبتان  بتوفر  حظا 
وا�ضحة  فروق  ثمة  لكن   ،% 65.9 بواقع  غزة  قطاع  اأطفال 
ح�ضب م�ضتوى الرثوة 64.3 % من الأطفال لأفقر الأ�رش لديهم 

�ضيئان اأو اأكرث يلعبون فيها، مقابل 71.4 % لأغنى الأ�رش. 

3.8 �لرعاية �لكافية
اإن ترك الأطفال وحدهم اأو يف ح�ضور اأطفال �ضغار اآخرين 
امل�ضح  ويف  احلوادث.  وقوع  خماطر  يزيد  اأمر  باأنه  يعرف 
اجلهاز  نفذه  الذي  املوؤ�رشات  متعدد  العنقودي  الفل�ضطيني 
الأطفال  اإذا ما كان  �ضوؤالن ملعرفة  2014، طرح  العام  يف 
تركوا  قد  �ضهرًا”   59 وحتى  الولدة  “منذ  العمرية  الفئة  يف 
وحدهم خالل الأ�ضبوع الذي �ضبق اجراء املقابلة، وعّما اإذا 
كان الأطفال قد تركوا يف رعاية اأطفال اآخرين دون �ضن 10 

�ضنوات.

جدول 16: ن�سبة الأطفال 0-59 �سهرا الذين تركوا مبفردهم اأو يف رعاية اأطفال تقل اأعمارهم عن 10 �سنوات خلل الأ�سبوع 
ال�سابق للم�سح ح�سب بع�س اخل�سائ�س اخللفية، 2014

اخل�سائ�س اخللفية

الن�سبة املئوية للأطفال يف عمر 0-59 �سهرا 

تركوا مبفردهم خلل 
الأ�سبوع ال�سابق

الذين تركوا يف رعاية اأطفال 
تقل اأعمارهم عن 10 �سنوات 

خلل الأ�سبوع ال�سابق

تركوا  يف رعاية غري كافية 
خلل الأ�سبوع املا�سي

املنطقة 
4.211.514.3فل�سطني

4.610.413.1ال�سفة الغربية
3.612.615.6قطاع غزة

نوع التجمع
3.911.114.0ح�رش 

5.212.415.3ريف
4.412.514.9خميمات

العمر بال�سهر
23-0 3.17.19.4

59-24 4.914.217.3
اجلن�س

3.811.113.5ذكور
4.511.815.1اإناث

11.5 % من الأطفال يف الفئة العمرية “منذ الولدة وحتى 59 
10 �ضنوات،  دون سن  �ضهرًا” ُتركوا يف رعاية اأطفال اآخرين 
الذي  الأ�ضبوع  خالل  وحدهم  الأطفال  من   % 4.2 ترك  بينما 
معًا،  الرعاية  موؤ�رشي  بني  وباجلمع  املقابلة.  انعقاد  �ضبق 
فاإن هناك 14.3 % من الأطفال باأنهم تركوا من دون رعاية 
برتكهم  اإما  امل�ضح،  اإجراء  �ضبق  الذي  الأ�ضبوع  خالل  كافية 
 10 سن  دون  اآخرين  اأطفال  رعاية  حتت  برتكهم  اأو  وحدهم 
�ضنوات، وكانت الرعاية غري الكافية اقل انت�ضارًا يف اأو�ضاط 
الأطفال يف ال�ضفة الغربية بواقع 13.1 % مقارنة مع 15.6 % 
لأطفال قطاع غزة،.  وكانت ن�ضبة الأطفال يف الفئة العمرية 
24 – 59 �ضهرًا، الذين تركوا مب�ضتوى غري كاف من الرعاية 
الولدة  “منذ  العمرية  الفئة  يف  الأطفال  من  اأكرث   ،% 17.3

وحتى 23 �ضهرًا بواقع 9.4 %. 
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