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شكر وتقدير

يتقدم اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير جلميع الذين ساهموا في إخراج هذا التقرير إلى حيز النور.  

لقد مت اصدار التقرير السنوي »اطفال فلسطني- قضايا واحصاءات، 2007 بدعم مالي مشترك بني كل من السلطة الوطنية الفلسطينية 
الوطنية  السلطة  لدى  النرويجية  املمثلية  مبكتب  ممثلة   2007 لعام   )CFG( للجهاز  الرئيسية  التمويل  مجموعة  أعضاء  من  وعدد   )PNA(

.)SDC( الفلسطينية، مكتب املمثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

يتقدم اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز     )CFG( على مساهمتهم 
القيمة في تنفيذ هذا املشروع.
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تقديــم

»مبناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس برنامج احصاءات الطفل في اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني«

اجلهد  ضمن  وإحصاءات،  قضايا  فلسطني-  أطفال  العاشر  السنوي  اإلحصائي  التقرير  يقدم  أن  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  يسر 
الذي يبذله اجلهاز لتوفير سلسلة زمنية متواصلة تتيح اجملال لدراسة التوجهات العامة حول واقع الطفولة في فلسطني، من خالل توفير 
قاعدة معلومات تستمد بياناتها األساسية من الواقع، بهدف رسم السياسات ووضع البرامج واخلطط وتقوميها، والتي تساهم في بناء الرؤيا 

الفلسطينية حول الطفولة في فلسطني. 

في العام 1994 بدأ العمل على ايجاد خطة وطنية خاصة بالطفل الفلسطيني تهدف الى االرتقاء بوضعه وتكفل حقوقه مبوجب اتفاقية 
حقوق الطفل التي اقرتها اجلمعية العامة لالمم املتحدة في العام 1989، والتي اصبحت تشكل االطار العام حلقوق االطفال في العالم، وجتدر 
االشارة الى ان السلطة الوطنية الفلسطينية قد اكدت في ديباجة النظام االساسي الصادر عن اجمللس التشريعي الفلسطيني التزامها 
القانون  من  باعتبارها جزءاً  الطفل  اتفاقية حقوق  االلتزام بنصوص  ذلك  يعني  وبالتالي  االنسان  العام ومبادئ حقوق  الدولي  القانون  مببادئ 

الدولي حلقوق االنسان. 

في العام 1997 قام اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني بإنشاء برنامج خاص باحصاءات الطفل يعنى بتوفير قاعدة بيانات احصائية متخصصة 
من شأنها تسليط الضوء على القضايا التي يعاني منها الطفل الفلسطيني في االراضي الفلسطينية، والتنسيق مع املؤسسات احلكومية 
وغير احلكومية املهتمة بشؤون الطفل الفلسطيني، بشأن طبيعة البرامج التي تعمل عليها وحتديد االحتياجات واالولويات التي تخص واقع 

الطفل وتنفيذ مسوحات ميدانية تتالئم مع خططها وبرامجها لتشكل بالتالي املرجعية الرسمية خلططها التنموية. 

وقد حاولنا قبل تصنيف وعرض البيانات في سلسلة التقارير السنوية ان نستفيد من جتارب عدد من الدول التي لها جتربة غنية في مجال 
جمع البيانات املتعلقة بتنمية الطفل وفقا لروح اتفاقية حقوق الطفل الدولية ومن جتربة بعض املنظمات الدولية العاملة في هذا اجملال، ومن 
هنا يتم جمع البيانات في هذه التقارير من البيانات االحصائية املتوفرة في اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني وذات العالقة بوقع الطفل 
بتعريف  واخلاصة  الطفل  اتفاقية حقوق  االولى من  املادة  البيانات منسجما مع  ان يكون جمع  اننا حرصنا  الى  االشارة  الفلسطيني، وجتدر 

الطفل: وهو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، وما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.

رغم ادراكنا ان التقارير السابقة لم تتناول جميع املؤشرات املمكنة لقياس وضع الطفل الفلسطيني، ولكننا وألهمية اطالق عملية توفير 
البيانات ارتأينا ان نصدر التقارير باالعتماد على ما هو متوفر من بيانات في اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، املني ان تكون التقارير القادمة 
اكثر شموال للمؤشرات التي تعنى بقياس وضع الطفل الفلسطيني. نأمل أن يشكل هذا التقرير أداة فاعلة وقيمة للمخططني والباحثني 
وجميع املهتمني في فهم معطيات واقع الطفل الفلسطيني واحتياجاته ومن أجل وضع الرؤيا الفلسطينية ورفع مستوى التخطيط وبناء 

البرامج التنموية الهادفة لتلبية حقوق أطفالنا في فلسطني.

د. لؤي شبانهحزيران، 2007

رئيس اجلهاز
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قائمة املفاهيم و املصطلحات

ذلك مبوجب الطفل قبل  الرشد  يبلغ سن  لم  ما  الثامنة عشرة،  يتجاوز  لم  إنسان  الطفل كل  يعني 
القانون املنطبق عليه.

معدل الزيادة أو النقص في عدد السكان خالل سنة معينة بسبب الزيادة الطبيعية وصافي معدل النمو:
الهجرة، ويعبر عنه بصورة نسبة مئوية من عدد السكان األساسي.

عدد الذكور لكل مائة من اإلناث ضمن السكان.نسبة اجلنس:

التركيب التركيب العمري والنوعي: ويعد  عمرية.  فئة  كل  ضمن  واالناث  الذكور  نسبة  أو  عدد  حسب  السكان  تركيب 
العمري والنوعي للسكان النتيجة التراكمية لالجتاهات السابقة في معدالت اخلصوبة والوفيات 
والهجرة. ويعتبر توفر املعلومات حول التركيب العمري والنوعي شرطا اساسيا مسبقا لوصف 

وحتليل العديد من انواع البيانات الدميغرافية

على توقع البقاء على قيد احلياة: احلالية  الوفيات  اجتاهات  استمرت  اذا  الفرد  يعيشها  قد  التي  االضافية  السنوات  معدل 
حالها.  ويعرف هذا املصطلح ايضا بتوقع البقاء على قيد احلياة عند الوالدة أو عند أعمار اخرى.

متوسط عدد املواليد األحياء لكل امرأة )أو مجموعة من النساء( خالل فترة حياتها )حياتهن( معدل اخلصوبة الكلي:
ناجت عن مجموع معدالت اخلصوبة.   العمرية لسنة ما، وهو  اإلجنابية حسب معدالت اخلصوبة 

التفصيلية العمرية مضروبا في خمسة.

معدل اخلصوبة التفصيلية حسب 
العمر:

عدد املواليد الذين تنجبهم النساء من فئة عمرية معينة لكل 1000 امرأة في تلك الفترة.

1000 من السكان خالل سنة ما. ويجب عدم اخللط بني هذا املعدل ومعدل معدل املواليد اخلام: عدد املواليد لكل 
النمو السكاني.

عدد الوفيات لكل 1000 من السكان خالل سنة معينة.معدل الوفيات اخلام:

سنة معدل وفيات الرضع: خالل  األحياء  املواليد  من   1000 لكل  سنة  عن  أعمارهم  تقل  الذين  الرضع  وفيات  عدد 
معينة.

وفيات الذين أعمارهم تقل عن 
خمس سنوات: 

نسبة املتوفني من األطفال املولودين قبل بلوغهم عمر اخلمس سنوات.

هو من تعتبره األسرة مسئوال عنها ومتنحه هذه الصفة وهو أحد أفراد األسرة وعادة ما يكون رب األسرة:
هذا الشخص هو صاحب السلطة واملسؤول عن تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة وقد يكون 

رب األسرة ذكراً أو أنثى.

عدد األفراد في األسر مقسوماً على عدد األسر.متوسط حجم األسرة:

الهزال )نقص الوزن بالنسبة 
للطول(:

إذا  نحافة  للطول  بالنسبة  الوزن  نقص  ويعتبر  طوله،  مقابل  الطفل  وزن  املؤشر  هذا  يعكس 
كان طبيعياً، فيما يسمى هزاالً إذا كان ناجت عن حالة مرضية سواء مزمنة أو حالية.  وال يعني 
خلو اجملتمع من الهزال بان الوضع التغذوي جيد في ذلك اجملتمع.  وبشكل عام يعتبر األطفال 
الذين تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن انحرافني معياريني2SD-( ( أن لديهم هزال متوسط أو 
حاد، وأولئك الذين تقل أوزانهم مقابل أطوالهم عن )3SD-( بأن لديهم هزاالً حاداً. ويتأثر الهزال 
بشكل أساسي بوزن الطفل وطوله وهو أحد املقاييس املستعملة في البحث لقياس زيادة الوزن 

عند األطفال.



سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - �22007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007

قصر القامة )نقص الطول بالنسبة 
للعمر(:

الطفل  أو قصر قامة  القامة. ويعكس طول  إلى قصر  بالنسبة للعمر يشير  الطول  إن نقص 
واالرتفاع،  الطول  املؤشر بطريقتني أساسيني هما  له، ويقاس هذا  التغذوي  أو  الوضع الصحي 
لقياس  فيستخدم  االرتفاع  أما  سنتني،  عمر  حتى  مستلٍق  وهو  الطفل  طول  يقيس  فالطول 
طول الطفل الذي يزيد عمره عن سنتني وهو واقف، ويستخدم مصطلح الطول لكال احلالتني.  
ويعتبر األطفال الذين يقعون حتت انحرافني معياريني )2SD-( أن لديهم قصر قامة متوسط أو 
حاد بالنسبة ألطوالهم، وأولئك الذين تقل أطوالهم مقابل أعمارهم عن )3SD-( يصنفون أن 

لديهم قصر قامة حاد.

نقص الوزن )نقص الوزن بالنسبة 
للعمر(:

يتأثر وزن الطفل بسرعة مبتغيرات صحية أو تغذوية حديثة أو قدمية، يعتبر األطفال الذين تقل 
تقل  الذين  وأولئك  حاد  أو  متوسط  وزن  نقص  لديهم  أن   )-2SD( عن  أعمارهم  مقابل  أوزانهم 
أوزانهم مقابل أعمارهم عن )3SD-( أن لديهم نقص وزن حاد. ويتأثر وزن الطفل بطوله بشكل 

عام ولهذا ال يعتمد كمؤشر لقياس زيادة الوزن عند األطفال.

مصطلح سوء التغذية يستخدم ليشمل االضطرابات الناجمة عن أسباب متعددة بدءاً بنقص سوء التغذية:
عناصر غذائية دقيقة ومحددة مثل الفيتامينات واملعادن أو البروتينات ونقص أو زيادة السعرات 

احلرارية والتي من املمكن أن تسبب اجملاعة أو السمنة أو أمراض أخرى.  

هو التغيير امللموس في عدد مرات التبرز )اكثر من ثالث مرات في اليوم( والتغير في لزوجة البراز اإلسهال:
بحيث مييل إلى السيولة، وقد يرافق هذه العملية وجود دم أو مخاط في البراز. 

عبارة عن محلول يتكون من ماء وسكر وملح وكربون وعصير ليمون أو برتقال بنسب معينة أمالح معاجلة اجلفاف )البيتي(
وذلك بهدف الوقاية من اجلفاف الناجت عن اإلسهال.

مبرض تطعيم الكزاز )التيتانوس(: اإلصابة  من  الطفل  وذلك حلماية  احلمل  فترة  خالل  احلامل  للسيدة  يعطى  مطعوم  هو 
الكزاز الوليدي.

عبارة عن مادة محضرة حتتوي على ميكروبات مضعفة أو ميتة أو مصنعة، تعطى لألطفال إما املطعوم:
عن طريق نقط بالفم، أو حقن، وذلك بهدف الوقاية من اإلصابة بأمراض معدية وخطيرة، والتي 

استطاع اإلنسان إيجاد مطعوم للوقاية منها. 

:)BCG(  مطعوم السل )التدرن( الرئوي  السل  مرض  من  للوقاية  وذلك  الوالدة  من  األول  الشهر  خالل  يعطى  مطعوم 
ويعطى على شكل حقنة حتت اجللد.

مطعوم يعطى للوقاية من شلل األطفال إما عن طريق نقط بالفم )OPV( )Sabin( ويعطى على مطعوم الشلل:
شكل نقط في الفم على النحو التالي: اجلرعة األولى عند عمر شهرين، اجلرعة الثانية عند عمر 
4 شهور، اجلرعة الثالثة عند عمر 6 شهور، واجلرعة الرابعة )املنشطة( فتعطى عند عمر 12 شهر 
أو بعد 6 شهور من اجلرعة الثالثة.  كذلك يعطى املطعوم على شكل حقن )Salk( )IPV( وتعطى 

احلقن عند عمر شهر وعمر شهرين. 
مطعوم احلصبة

:)Measles(
مطعوم يعطى عند عمر 9 شهور وذلك بهدف الوقاية من مرض احلصبة ويعطى على شكل 
حقنة.  ويعطى مرة أخرى على عمر 15 شهر على شكل MMR والذي يحتوي على احلصبة وأبو 

ضغيم واحلصبة األملانية.

:)DPT(وتعطى املطعوم الثالثي والكزاز  الديكي  والسعال  الدفتيريا  أمراض هي  لثالثة  هو عبارة عن مطعوم مشترك 
التالي: اجلرعة األولى عند عمر شهرين، اجلرعة  النحو  4 جرعات على  على شكل حقن مبعدل 
الثانية عند عمر 4 شهور، اجلرعة الثالثة عند عمر 6 شهور، واجلرعة الرابعة )املنشطة( فتعطى 

عند عمر 12 شهر أو بعد 6 شهور من اجلرعة الثالثة.

األطفال الذين تلقوا جميع 
املطاعيم:

هم األطفال الذين يبلغون من العمر 12-23 شهرا وتلقوا مطعوم السل وثالث جرع من مطعوم 
الثالثي وثالث جرع من مطعوم الشلل ومطعوم احلصبة.

تلقي الطفل حلليب الثدي بشكل مباشر أو مشفوط.الرضاعة الطبيعية:

األطفال 5-0 أشهر الذين ال زالوا يرضعون من أمهاتهم والذين لم يتلقوا حليب صناعي أو أي نوع الرضاعة الطبيعية املطلقة:
من أنواع الطعام أو الشراب، ويستثنى من ذلك األطفال الذين يتلقون الفيتامينات أو األدوية.
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هو التغيير امللموس في عدد مرات التبرز )اكثر من ثالث مرات في اليوم( والتغير في لزوجة البراز اإلسهال:
البراز، وقد استخدم  أو مخاط في  العملية وجود دم  يرافق هذه  إلى السيولة وقد  بحيث مييل 

تعريف األم وفهمها لإلسهال في هذا املسح. 

هي أية مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طلبتها وتركيبها الصفي، املدرسة:
حيث أن أدنى صف فيها ال يقل عن الصف األول، وأعلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر.

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

هي أية مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل مدارس وكالة الغوث الدولية:
الالجئني الفلسطينيني.

هي أية مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخصة، يؤسسها أو يرأسها أو يديرها املدارس اخلاصة:
أو ينفق عليها فرد أو أفراد أو جمعيات أو هيئات فلسطينية أو أجنبية.

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

هي املرحلة التي تلي املرحلة األساسية ومدتها سنتان.املرحلة الثانوية:

أية الشعبة: أو أكثر ويشتركون في غرفة صفية واحدة في  مجموعة من الطلبة يضمهم صف واحد 
مرحلة دراسية معينة.

هو كل من يتعلم في أية مؤسسة تعليمية.الطالب:

هي اجلهة املسؤولة عن املدرسة قانونيا واداريا.  وهي إما أن تكون احلكومة أو وكالة الغوث أو أية اجلهة املشرفة:
جهة خاصة أخرى.

هو مجموع الطلبة الذين تعادل أعمارهم في مرحلة معينة العمر القانوني لاللتحاق في تلك معدل االلتحاق الصافي:

املرحلة إلى مجموع األفراد في اجملتمع الذين تعادل أعمارهم العمر القانوني لاللتحاق في تلك 

املرحلة.

معدل االلتحاق اإلجمالي حسب 
املرحلة:

عدد الطلبة في تلك املرحلة بغض النظر عن أعمارهم – إلى عدد أفراد الفئة العمرية في اجملتمع 

التي ينظر إليها ) وفق التعليمات واألنظمة( على أنها الفئة املناسبة لتلك املرحلة.

مجموع عدد الطلبة في صف أو مرحلة ما، مقسوماً على عدد الُشَعب اخملصصة لهم في ذلك معدل عدد الطلبة لكل شعبة:

الصف أو املرحلة.

مجموع عدد الطلبة في مرحلة ما، مقسوماً على عدد املعلمني في تلك املرحلة.معدل عدد الطلبة لكل معلم:

كل من يتولى التعليم في أية مؤسسة تعليمية بإجازة متنحه إياها وزارة التربية والتعليم، أو معلم:

أية مؤسسة أخرى تستطيع منح مثل هذه اإلجازة.

أو جنس املدرسة: أو لإلناث  للذكور  أن تكون  الذين يدرسون فيها، فإما  الطلبة  املدرسة حسب جنس  تصنف 
مدرسة مختلطة للذكور واإلناث معاً.

كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتني على األكثر، رياض األطفال:
وحتصل على ترخيص مزاولة املهنة من وزارة التربية والتعليم.  وتقسم إلى مرحلتني: مرحلة 
البستان؛ يكون األطفال فيها عادة في سن الرابعة ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة 

في سن اخلامسة.

التعليم العلمي واألدبي والشرعي ويشتمل على الصفني: األول والثاني الثانويني.التعليم الثانوي األكادميي:

والثاني التعليم الثانوي املهني: األول  الصفني:  على  ويشتمل  التمريضي،  أو  الزراعي  أو  الصناعي  أو  التجاري  التعليم 
الثانويني.

له الراسب: يحق  وال  الذي يشغله،  للصف  اكثر اخملصصة  أو  املباحث  أحد  ينجح في  لم  الذي  الطالب 
االنتقال للصف الذي يليه.
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الطالب الذي ترك املدرسة نهائياً خالل العام الدراسي املاضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى.املتسرب:

يقصد بها مجموعة من الكتب واجملالت أو الدوريات غير الدراسية لدى األسرة والتي غالبا ما مكتبة منزلية:
تستخدم لتنمية جوانب ثقافية أو دينية، بحيث ال يقل عدد الكتب عن عشرة. 

املرئية املكتبة: واملواد  والرسومات  والدوريات  املطبوعة  الكتب  من  منظمة  مجموعة  هي  املكتبة 
واملسموعة، وتقدم خدمات وتسهيالت لألشخاص الذين يستخدمون هذه املواد عند طلبهم.

مؤسسات تتضمن السلع )األدوات واملعدات( املستخدمة في أنشطة الفنون واحلرف في أنشطة املؤسسات الثقافية:
اللعب والرياضة، والتي تسهل القيام بأنشطة الثقافة باملعنى الواسع.

وأعياد األنشطة الثقافية واالجتماعية: واملآمت،  املناسبات االجتماعية كاألعراس،  باألنشطة اخملتلفة، مثل املشاركة في  القيام 
أو خارجه كاملشاركة في االحتفاالت  املنزل  دينية سواء داخل  امليالد.  واملشاركة في أنشطة 
الدينية واحللقات الدينية والصالة في املسجد أو الكنيسة.  والتواصل االجتماعي داخل املنزل 
وخارجه كاحلديث والزيارات واللقاءات في األماكن العامة مع أعضاء األسرة واألصدقاء واملعارف.  
واملشاركة في األنشطة الرياضية الداخلية واخلارجية واأللعاب مثل لعب الورق، وحل الكلمات 
كاألدب  اخملتلفة  الهوايات  ممارسة  أيضاً  وتشمل  األوقات.  لقضاء  أخرى  وأنشطة  املتقاطعة، 
واملوسيقى، وزيارة املتاحف واملعارض والسينما واحلفالت واملسرح.  كما تشمل التنقل املرتبط 

بهذه األنشطة، وغير ذلك من األنشطة املشابهة.

فرد أو مجموعة افراد يعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معاً ويشتركون األسرة:

في توفير احتياجاتهم املعيشية وقد تربطهم عالقة  قرابة ليشكلوا عائلة، أو ال تربطهم هذه 

العالقة.

الطفل الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة )استهالكها الشهري يقل عن خط الفقر الوطني لعام الطفل الفقير
.)2006

اجلهد املبذول في جميع األنشطة التي ميارسها األفراد بهدف الربح أو احلصول على أجرة معينة العمل:  

سواء كانت على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو باملياومة أو على القطعة أو نسبة من 

األرباح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرائق. كذلك فإن العمل بدون أجر أو عائد في مصلحة أو 

مشروع أو مزرعة للعائلة يدخل ضمن مفهوم العمل.

أو الطفل العامل:   بأجر  الغير  كان حلساب  واحدة سواء  ولو لساعة  معينا  أو عمالً  يباشر شغالً  الذي  الطفل 
حلسابه أو بدون أجر في مصلحة للعائلة. ويصنف األطفال العاملون حسب احلالة العملية في 

اجملموعات التالية:
صاحب عمل: هو الطفل الذي يعمل في منشأه ميلكها او ميلك جزء منها    .1

ويشغل حلسابه على األقل مستخدم بأجر ويعطيه أجراً مقابل عمله.
يعمل حلسابه: هو الطفل الذي يعمل حلسابه فقط وال يشغل أفراداً آخرين   .2

بأجر.
مستخدم بأجر:  هو الطفل الذي يعمل حلساب فرد آخر أو حلساب منشأة أو   .3
جهة معينة وحتت إشرافها ويحصل مقابل عمله على أجر محدد سواء كان 
على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو أي طريقة دفع 

أخرى.  ويندرج حتت ذلك العاملون بأجر في مصلحة للعائلة.
عضو أسرة غير مدفوع األجر: هو الطفل الذي يعمل حلساب العائلة، أي في   .4
مشروع أو مصلحة أو مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلك أي أجرة وليس 

له نصيب في األرباح.

أو الذي باشره سابقا إذا كان قد املهنة: أو نوع العمل الذي يباشره الطفل إذا كان عامال،  هي احلرفة 

عمل في السابق، بغض النظر عن طبيعة عمل املنشأة التي يعمل بها وبغض النظر عن مجال 

الدراسة أو التدريب الذي تلقاه الطفل.
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هو نوع العمل الذي تزاوله املنشأة التي يعمل بها الطفل بغض النظر عن مهنته إذا كان يعمل النشاط االقتصادي:

في منشأة، أما إذا كان بائعا متجوال فيبني نشاطه الرئيسي نوع العمل أو نوع السلعة )أو االثنني 

معا( الذي يزاوله.

تعبر ساعات العمل عن الوقت الذي يصرفه الطفل في جميع االعمال خالل فترة االسناد. ساعات العمل:

األجر النقدي الصافي املدفوع لألطفال املستخدمني بأجر من قبل أصحاب العمل. األجر اليومي:

هو الطفل )9-18( سنة وقام بفعل مخالف للقانون.احلدث:

هو الطفل الذي فقد أحد الوالدين أو كليهما بسبب الوفاة.اليتيم:

كما السرقة: واقتحامها  املنازل  سرقة  وتشمل  املالك،  موافقة  دون  املمتلكات  أو  املال  أخذ  بها  يقصد 
تشمل سرقة السيارات، أما نشل احلوانيت وسائر اخملالفات الصغرى مثل السرقات البسيطة 

والطفيفة فيمكن أن تصنف أو ال تصنف ضمن السرقات.

هي حالة كاملة من الصحة اجلسدية،النفسية واالجتماعية اجليدة وليس فقط  غياب األمراض الصحة:
والعاهات.

التأقلم الصحة النفسية: ويستطيع  اخلاصة،  لقدراته  العنان  الفرد  فيها  يطلق  التي  الرفاهية  من  حالة  هي 
والتعامل مع الضغوطات العادية للحياة، ويستطيع العمل بكفاءة وحيوية، ويقوم بإسهامات 

في مجتمعه. 

الصحة النفسية االجتماعية 
اجليدة:   

ميكن تعريفها بأنها قدرة الفرد على أداء وظيفته في اجملتمع، قدرته على العمل والتعلم، قدرته 
على التأقلم، قدرته على عمل عالقات اجتماعية، تفاعله في اجملتمع، متتعه بثقة بالنفس ورضا 

عن النفس وقدرته على تطوير مهارات ومواقف إيجابية  .

العنف األسرى هو أي تصرف يتصرفه أحد أفراد األسرة ضد أي فرد من أفرادها بهدف إحلاق األلم العنف األسري
أو األذى النفسي أو اجلسدي أو أي شكل آخر من  أشكال األلم واإلساءة.  

هو سلوك موجه ضد اجلسد.  ميارس باستخدام وسائل مختلفة مثل الدفع بقوة، رمي أشياء عنف جسدي
باجتاه الشخص ميكن أن تؤذي، لكمات باليد، شد الشعر، لوي اليد، الصفع، اخلنق، احلرق، اإلمساك 
أو التعبير عن  أو بدون أدوات، أو غير ذلك بهدف الضبط  بقوة، التهجم باستخدام أدوات حادة 
القوة اجلسدية أو إحلاق األذى، وقد يترك أو ال يترك العنف اجلسدي آثاراً على اجلسم، وآثاره تسبب 
اآلالم وأيضا تعرض حياة اإلنسان للخطر أو إلى فقدان عضو ما باجلسم أو حتدث كسوراً أو جروحاً 
أو تسبب تشوهاً ما. وميكن متييز العنف اجلسدي عن طريق العالمات التي تترك أثراً على اجلسم، 
زلنا  ما  ولكننا  االعتداء  بعد  أثار على اجلسم  تترك  ال  التي  التهجمات  الكثير من  أن هناك  إال 

نعتبرها أشكاالً من اإلساءة اجلسدية.

هو شكل من أشكال العنف، وهو يتمثل بسلوك نفسي أو كالمي أو املعاملة السيئة لإلنسان عنف نفسي
واالستهتار واالزدراء به. وميارس باستخدام الشتم واإلهانة من قبل الشخص الذي ميارس العنف، 
حتطيم أشياء تخص الشخص املعتدى عليه، الصياح والصراخ عليه والتلقيب بأسماء وألقاب 
حتقير أو أوصاف غير مريحة، الطرد من البيت، أواحلبس داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، 
واإلكراه. يستخدم العنف النفسي بهدف إثارة القلق واخلوف في الشخص املعتدى عليه، واملس 
باآلخرين نفسيا واحلط من قيمة الشخص املعتدى عليه وإشعاره بأنه سلبي، وإضعاف قدرته 
الثقة  وخلخلة  والذاتية،  املعنوية  قدراتهم  وحتطيم  لآلخرين  واإلساءة  العقلية،  أو  اجلسدية 

بالنفس وتقدير الذات.
من اآلثار التي يحدثها العنف النفسي: حتطيم نظرة الشخص )املعتدى عليه( لذاته، إيقاع األذى 
النفسي، اإلساءة املعنوية، زعزعة الثقه بالذات مما ينعكس على تقدير الشخص لذاته، اخلوف، 

الكآبة، القلق، حب االنتقام، الوحدة واالنزواء، العدائية، العدوانية وغير ذلك من اآلثار.

االغتصاب، العنف اجلنسي: أو  اجلنسي  التحرش  األطفال من خالل  ومتنوعة متارس على  هناك ممارسات عديدة 
وميارس ضد األطفال الكثير من مظاهر العنف اجلنسي من خالل التعري أمام الطفل أو تعريته، 
االغتصاب، تعريضه ألفالم جنسية، التحرش به كالميا أو باللمس، ويوقع العنف اجلنسي الكثير 

من املشاكل النفسية والعاطفية واجلسدية، على األطفال التي ترافقه مدى حياته.
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ملخص تنفيذي

احتوى التقرير على قائمة من املؤشرات صنفت في ستة مواضيع أساسيه، حيث شكل كل موضوع منها فصالً من هذا التقرير، وجاء هذا 
التصنيف منسجما مع وثيقة حقوق الطفل التي أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام 1989 كإطار عام، ومع خطة العمل الوطنية 

للطفل الفلسطيني 2004-2010 كإطار خاص. 

تضمن التقرير مؤشرات حول الواقع الدميوغرافي وصحة الطفل، والواقع التعليمي والثقافي للطفل، ومؤشرات حول حاجة األطفال إلى حماية 
خاصة من قبل األسرة واجملتمع، وإمكانية حتقيق هذه احلماية ملن هم  بحاجة إليها من األطفال املعرضون للعنف، أو الذين هم حتت خط الفقر، 

وكذلك مت إدراج بعض املؤشرات حول الصحة النفسية واالجتماعية لالطفال الفلسطينيني.

تهدف عملية جمع وحتليل البيانات وتعميم اإلحصائيات إلى رفع مستوى الوعي بني صانعي السياسات، واخملططني، واملنظمات غير احلكومية، 
واملدافعني عن قضايا الطفل، وللمساعدة في التخطيط وسن التشريعات ووضع األولويات وتلبية االحتياجات.

الواقع الدميغرافي

بلغ عدد السكان املقدر في األراضي الفلسطينية في منتصف عام 2007 حوالي 4 مليون فرد، منهم 2.5 مليون فرد )بنسبة 62.7 %(   •
في الضفة الغربية، و1.5 مليون فرد )بنسبة 37.3 %( في قطاع غزة من مجموع سكان األراضي الفلسطينية.

قدرت نسبة االفراد الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة في منتصف عام 2007 بحوالي 52.2 % من مجموع السكان املقيمني في االراضي   •
الفلسطينية.

طرأ انخفاض على معدل اخلصوبة الكلية لعام 2006 في األراضي الفلسطينية حيث بلغ 4.6 مولود لكل امرأه، حيث بلغ في الضفة   •
الغربية وقطاع غزة 4.2 و5.4 مولود على التوالي، وذلك بناء على نتائج مسح صحة االسرة الفلسطيني 2006.

تشير تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني الى أن هناك انخفاضاً في معدل املواليد اخلام خالل العقد املاضي في األراضي   •
الفلسطينية، إذ قدر معدل املواليد اخلام 42.7 حالة والدة لكل ألف من السكان في عام 1997 وانخفض إلى 36.0 حالة خالل العام 

.2007

الثامنة عشرة من العمر 42.2 % من مجمل األطفال املقيمني في األراضي الفلسطينية عام  بلغت نسبة األطفال الالجئني دون   •
2005، بواقع 26.9 % في الضفة الغربية و68.5 % في قطاع غزة.

تشير إحصاءات الزواج والطالق في األراضي الفلسطينية لألعوام 1997-2006 إلى شيوع ظاهرة الزواج املبكر وخاصة بني اإلناث، حيث   •
بلغ العمر الوسيط عند عقد القران األول في تلك األعوام حوالي 19.0 سنة لإلناث مقابل 25.0  سنة للذكور.

تشير نتائج مسح العنف االسري 2005، الى أن نسبة األسر التي ترأسها إناث في االراضي الفلسطينية 8.2 % من مجمل االسر ،   •
مقابل 8.9 % و 7.1 % في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي.

تشير بيانات مسح ظروف السكن للعام 2006 إلى أن 29,314 أسرة فلسطينية تعرض مسكنها لهدم جزئي أو كلي خالل الفترة   •
2005/9/28 وحتى 2006/6/15، بواقع 317 أسرة في الضفة الغربية، و28,997 أسرة في قطاع غزة.

صحة الطفل

الرغم من  العديد من اجلوانب، على  الفلسطيني في  الوضع الصحي للطفل  أن تقدما واضحا قد طرأ على  إلى  املتوفرة  املعطيات  أشارت 
في  لألطفال  الوطني  البرنامج  تتبنى  واضحة  سياسة  انتهاج  ظل  وفي  انه  جليا  ويبدو  أخرى.   جوانب  على  تسيطر  بقيت  التي  الفجوات 
فلسطني واستدامة العمل من اجل ضمان تطبيق هذا البرنامج، طرأ حتسن على مؤشرات بقاء وصحة الطفل.  امللخص التالي يعرض أهم 

املؤشرات التي تطرق اليها الفصل:

يتمثل اكثر املؤشرات اخلاصة بقياس منو االطفال سوءاً في مقياس الطول مقابل العمر )قصر القامة( والتي بلغت 10.2 % من االطفال   •
الذين خضعوا لقياس الطول، ويليه في املرتبة الثانية مقياس الوزن مقابل العمر )نقص الوزن( بنسبة تصل الى 2.9 %.
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تشير البيـانـات إلى أن معـدالت وفيـات الرضـع في األراضي الفلسطينيـة ارتفعـت من 24.2 لكـل 1000 مولـود حي في الفتــرة  •
       )1999-2003(25.3 مولود حي في الفترة )2004-2005( أما معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة بقيت كما هي حيث بلغت 28.2 

لكل 1000 مولود حي لنفس الفترات السابقة.

الضفة  الرضع في  لوفيات  املؤدية  األسباب  أهم  أن   2005 الصحة عام  وزارة  الصادر عن  السنوي  التقرير  الواردة في  البيانات  تفيد   •
الغربية متثلت في الوالدة املبكرة ونقص الوزن )16.1 %(، وأمراض اجلهاز التنفسي مبـا فيها االلتهـابات )34.3 %( والتشوهات اخللقية 

.)% 16.1(

كذلك في قطاع غزة، فقد بقيت نسبة وفيات الرضع الناجمة عن الوالدة املبكرة )املواليد غير مكتملي النمو( ونقص الوزن، حتتل   •
املرتبة األولى بني األسباب املؤدية للوفاة )31.6 %(.

فيما يتعلق بوفيات األطفال دون سن اخلامسة، كانت األسباب املتعلقة مبا قبل الوالدة تشكل السبب الرئيس لوفيات األطفال لعام   •
2005، حيث بلغت 42.0 % في األراضي الفلسطينية بواقع 40.7 % في الضفة الغربية  و43.1 % في قطاع غزة، وأما نسبة الوفيات 
الناجتة عن التشوهات اخللقية فقد بلغت 21.2 % في األراضي الفلسطينية وبـواقـع 17.1 % في الضفة الغربية، و24.4 % في قطاع 

غزة.
أشارت بيانات مسح صحة األسرة الفلسطيني 2006، إلى أن 97.5 % من األطفال الذين ولدوا في السنوات اخلمس السابقة للمسح   •
قد رضعوا رضاعة طبيعية، بواقع 97.2 % في الضفة الغربية، و97.9 % في قطاع غزة. وبلغ متوسط االستمرار في الرضاعة الطبيعية 

عام  2006 في األراضي الفلسطينية 13 شهرا.

7.3 % من األطفال بلغت أوزانهم عند الوالدة اقـل من 2.5 كغم بـواقع 7.5 % فـي الضـفة الغـربية,     و7.0 % في قطاع غزة. وبلغت   •
8.5 % لإلناث و6.1 % للذكور حسب نتائج مسح صحة االسرة 2006.

98.7 % من االطفال في الفئة العمرية )23-12( شهرا قد تلقوا مطعوم الثـالثي )اجلرعة الثالثة( و96.7 % تلقوا مطعوم احلصبة، و99.1   •
% قد تلقوا مطعوم السل عام 2006.

طرأ انخفاضا” واضحا على نسبة األطفال دون اخلامسة الذين أصيبوا باإلسهال بني عامي 2004 و2006، ففي الوقت الذي بلغت هذه   •
النسبة 15.3 % عام 2004، انخفضت لتصل 11.7 % عام 2006.

وتلقت   2006 االسرة  صحة  ملسح  السابقة  اخلمس  السنوات  خالل  الفلسطينية  األراضي  في  مولود(  )آخر  املواليد  نسبة  بلغت   •
أمهاتهم رعاية صحية أثناء احلمل 98.8 %.

من واقع بيانات مسح صحة االسرة 2006، تبني أن 34.1 % من النساء في األراضي الفلسطينية قد تلقني جرعة واحدة على األقل   •
من مطعوم التيتانوس خالل حملهن األخير، بواقع 27.8 % في الضفة الغربية و44.6 % في قطاع غزة.

اشارت نتائج بيانات مسح صحة االسرة 2006 الى أن 11.1 % من النساء احلوامل خالل السنوات اخلمس السابقة للمسح تعرضن   •
لصداع حاد. فيمـا عانت 10.2 % منهن ألم في أعلى البطن، و5.7 % من ارتفاع ضغط الدم.

حسب نتائج مسح صحة االسرة 2006، تبني أن 96.6 % من الوالدات في األراضي الفلسطينية متت في مؤسسات صحية، وترتفع   •
هذه النسبة في قطاع غزة )98.9 %( مقارنة بالضفة الغربية )95.2 %(.

انخفضت نسبة تلقي الرعاية الصحية بعد الوالدة في األراضي الفلسطينية من 34.1 % عام 2004 إلى    30.0 % عام 2006.  •

تشير بيانات وزارة الصحة الواردة في التقرير السنوي لعام 2005 إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التي تشرف عليها الوزارة   •
بلغت 654 مركزا، منها 525 مركزا في الضفة الغربية و129 مركزا في قطاع غزة أغلبها تقدم خدمات األمومة والطفولة.
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الواقع التعليمي
تشير بيانات مسح التعليم أن عدد طلبة املدارس في األراضي الفلسطينية للعام الدراسي 2007/2006 بلغ ما مجموعه 1,085,274   •

طالباً وطالبة، تشكل اإلناث منهم ما نسبته 49.9 %.

شكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 2007/2006 ما نسبته 12.0 %  من مجموع الطلبة في مراحل التعليم   •

املدرسي، وفي املرحلة األساسية 88.0 %.

خالل العام الدراسي 2007/2006، 70.0  % من الطلبة ملتحقون باملدارس احلكومية، و23.3 % ملتحقون مبدارس وكالة الغوث الدولية   •

و6.7 % ملتحقون باملدارس اخلاصة.

ارتفع عدد االطفال في رياض األطفال من 69,134 طفالً وطفلة في العام الدراسي 1997/1996 إلى 78,151 طفالً وطفلة في العام   •

الدراسي 2007/2006، مبعدل زيادة مقدارها 13.0 %.

ارتفع عدد الطلبة في املرحلة األساسية من 572,529 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1995/1994 إلى 954,877 طالباً وطالبة في   •

العام الدراسي 2007/2006، مبعدل زيادة مقدارها 66.8 % خالل الفترة املذكورة.  

ارتفع عدد الطلبة في املرحلة الثانوية من 45,339 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1995/1994 إلى 130,397 طالبا وطالبة في العام   •

الدراسي 2007/2006، مبعدل زيادة مقدارها 187.6 %، وتشكل اإلناث ما نسبته 52.9 % والذكور  47.1 % من مجموع طلبة املرحلة 

الثانوية في العام الدراسي 2007/2006.

ال زال التعليم األكادميي اكثر استقطاباً للطلبة لاللتحاق به من التعليم الثانوي املهني، فقد بلغ عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم   •

6,141 طالبا وطالبة في الـعام الدراسي 2007/2006، أي ما نسبته 4.7 % من مجموع الطلبة امللتحقني باملرحلة  الثانوي املهني 

الثانوية.

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 2006/2005 في األراضي الفلسطينية  1.8 % للذكور و1.4 %   •

لإلناث. أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 0.9 % للـذكور و0.7 % لإلناث في نفس العام الدراسي.

بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 2006/2005 في األراضي الفلسطينية   0.8 % للذكور و0.5 %   •

لإلناث.  أما في املرحلة الثانوية فكانت 2.3 % للذكور و2.9 % لإلناث.

بلغ عدد املدارس 2,337 مدرسة في العام الدراسي 2007/2006، منها 1,563 مدرسة أساسية و774 مدرسة ثانوية، وتشكل مدارس   •

 695(  %  29.7 اخملتلطة  واملدارس  )814 مدرسة(،   %  34.8 اإلناث  وكذلك مدارس  املدارس،  )828 مدرسة( من مجموع   %  35.4 الذكور 

مدرسة(.

معظم املدارس تتوفر فيها خدمات الكهرباء واملياه اجلارية، في حني ال تتوفر خدمة التدفئة إال في نسبة قليلة من هذه املدارس،   •

فهناك 13.2  % من املدارس احلكومية تتوفر فيها هذه اخلدمة مقابل 4.9  % من مدارس وكالة الغوث الدولية، وتتوفر هذه اخلدمة في 

46.7  % من املدارس اخلاصة و53.7  % من رياض األطفال حسب معطيات العام الدراسي 2007/2006.

عند مقارنة الكثافة الصفية حسب املنطقة واملرحلة، يالحظ أن الشعب الصفية في املرحلة األساسية اكثر اكتظاظاً في مدارس   •

قطاع غزة  منها في مدارس الضفة الغربية، فقد بلغت الكثافة الصفية في قطاع غزة 40.5 طالبا لكل شعبة، وفي الضفة الغربية 

31.3 طالباً لكل شعبة في العام الدراسي 2007/2006.

بلغ عدد املعلمني في املدارس 42,306 معلماً ومعلمة في العام الدراسي 2007/2006، منهم 19,084 معلماً  و23,222 معلمة بنسبة   •

45.1 % للمعلمني و54.9 % للمعلمات.
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الواقع الثقافي والترفيهي
تشير البيانات الى ان نسبة األسر التي لديها أطفال )اقل من 18( سنة ولديها جهاز حاسوب قد ارتفعت بنسبة مقدارها 26.3 % بني   •

العامني 2004 و2006، حيث ارتفعت من 28.5 % خالل العام 2004 لتصل إلى   36.0 % في العام 2006.

ارتفعت نسبة األسر الفلسطينية التي لديها أطفال )اقل من 18( سنة ويتوفر لديها خدمة اإلنترنت بنسبة مقدارها 83.9 % بني   •

العامني 2004 و2006، حيث ارتفعت النسبة من 9.3 % خالل العام 2004 لتصل إلى 17.1 % خالل العام 2006.

أظهرت نتائج املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2006 أن 23.6 % من األسر في االراضي الفلسطينية ولديها أطفال   •

اقل من 18 سنة يتوفر لديها مكتبة منزلية في العام 2006، ومن املالحظ أن نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة منزلية انخفضت 

حيث كانت 28.4 % في العام 2004.

تظهر البيانات ارتفاع نسبة األطفال في الفئة العمرية )10-17( سنة الذين يستخدمون احلاسوب بنسبة مقدارها 26.3 % بني العامني   •
2004 و2006، حيث ارتفعت النسبة من 56.0 % خالل العـام 2004 لتـصل إلى 70.7 % خالل العام 2006. 

في العام 2006، كان البيت أكثر مكان يستخدم فيه األطفال احلاسوب )51.4 %(، ثم يلي ذلك املدرسة        )29.5 %(، ثم بيوت األصدقاء   •
.)% 7.0(

بخصوص استخدام األطفال )10-17( سنة للحاسوب حسب معرفتهم باإلنترنت بينت النتائج انه وخالل العام 2006 هنالك 23.7 %   •
من األطفال يعرفون اإلنترنت ويستخدمونها مقابل 18.8 % من األطفال يعرف اإلنترنت ويستخدمها في العام 2004.

احتلت التسلية االولوية االولى بالنسبة لالطفال )10-17( سنة الذين يستخدمون االنترنت بنسبة 47.8 %، ثم يلي ذلك ألغراض   •
البحث واالطالع على البرامج التعليمية بنسبة 45.8 %.

يتضح من نتائج املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2006 أن ما نسبته 24.2 % من األطفال في الفئة العمرية )17-10(   •
سنة مشتركني في العاب رياضية.

أن 44.0 % من األطفال  التي ميارسونها، فقد تبني  الذكور واألطفال اإلناث في طبيعة األنشطة  هناك اختالف واضح بني األطفال   •
الذكور في الفئة العمرية )10-17( سنة يشاركون في العاب رياضية، مقابل 2.0 % من األطفال اإلناث.

تفيد نتائج مسح واقع املؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية، 2005 بأن عدد املراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية بلغ   •

213 مركزا ثقافيا منها 174 مركزا عامالً وبواقع 122 مركزاً عامالً في الضفة الغربية، مقابل 52 مركزاً عامالً في قطاع غزة.

حوالي 60.3 % من املراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية يوجد بها مكتبة، و74.3 % من املراكز الثقافية التي يوجد بها مكتبة   •

يوجد في املكتبة قسم خاص باألطفال، بواقع 76.3 % في الضفة الغربية، و69.0 % في قطاع غزة في العام 2005.

74.2 % من املكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية متارس فعاليات خاصة باألطفال، مع وجود فرق واضح بني الضفة   •

الغربية وقطاع غزة حيث بلغت نسبة املكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية ومتارس فعاليات خاصة باألطفال 80.0 % 

في الضفة الغربية، مقابل 63.6 % في قطاع غزة.

املراكز متارس فعاليات خاصة باألطفال، بواقع 78.7 % في  2005، أن 82.8 % من هذه  الثقافية  بينت نتائج مسح واقع املؤسسات   •

الضفة الغربية و92.3 % في قطاع غزة. كما أظهرت البيانات أن 27.0 % من املراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية يوجد 

فيها ساحة العاب لألطفال بواقع 23.0 % في الضفة الغربية، و36.5 % في قطاع غزة.

مشاهدة التلفزيون حتتل املرتبة األولى في نوع وطبيعة األنشطة التي ميارسها األطفال في الفئة الـعمرية  )10-17( سنة، حيث   •

احتلت النسبة الكبرى من بني األنشطة املتصلة بالوسائل اإلعـالمية، )76.4 % يشاهدون التلفزيون بشكل دائم(.
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بينت النتائج خالل العام 2006 أن ما ال يقل عن 8.9 % من األسر الفلسطينية التي لديها أطفال )اقل من 18 سنة( حتصل على   •

الصحف اليومية بشكل دائم، مقابل 31.3 % منها حتصل عليها أحيانا، و59.8 % ال حتصل على الصحف اليومية.

47.6 % من األطفال في الفئة الـعمرية )10-17( سنة يترددون على النوادي الرياضية، و15.8 % يترددون على املكتبات العامة، و16.8 %   •

يذهبون حلضور ندوات، و3.0 % يترددون على دور العبادة خالل العام 2006.

اطفال بحاجة الى حماية خاصة
شكل األطفال الفقراء ما نسبته 52.9 % من مجموع الفقراء. هذا وقد بلغت معدالت الفقر بني األطفال حوالي 38.1 % )أي أن طفلني   •
من بني كل خمسة أطفال في األراضي الفلسطينية يعيش في أسرة فقيرة( خالل العام 2006. في حني بلغت نسبة الفقر الشديد 

بني األطفال 24.0 % بواقع 16.9 % في الضفة الغربية و39.7 % في قطاع غزة.

في العام 2006، بلغت نسبة السكان التي يقل دخل أسرها عن خط الفقر الوطني قد بلغت 60.9 %، في حني بلغت نسبة األطفال   •
التي يقل دخل أسرها عن خط الفقر الوطني 64.1 % بواقع 56.1 % في الضفة الغربية    و82.0 % في قطاع غزة.

بلغت نسبة املشاركة في القوى العاملة في االراضي الفلسطينية للفئة العمرية )10-17( سنة 3.8 % عام 2005، في حني ارتفعت   •
نسبة املشاركة لتصل الى 5.3 % عام 2006 من مجموع االطفال في نفس الفئة العمرية.

اظهرت بيانات العام 2006 أن اكثر من ثلثي االطفال )10-17( سنة العاملـني في األراضي الفـلسطينية   )73.4 %( يعملون لدى   •
اسرهم بدون اجر و21.6 % يعملون مستخدمني بأجـر لـدى الغير و5.0 % يعملون حلسابهم اخلاص.

الزراعة والصيد واحلراجة، حيث بلغت نسبة األطفال في  ان عمل االطفال تركز في  الى   ،2006 العاملة لعام  القوى  بيانات  تشير   •
الفئة العمرية )10-17( سنة العاملني في هذا اجملال 53.6 %، ثم التجارة واملطاعم والفنادق 26.6 %، ثم في التعدين واحملاجر والصناعة 

التحويلية 9.5 %، ويليها البناء والتشييد 6.7 %.

اشارت النتائج االولية ملسح العنف األسري، 2005 الى ان 51.4 % من االمهات افدن بأن احد أطفالهن في العمر )5-17 سنة( قد تعرض   •
للعنف خالل العام 2005، بواقع 53.3 % فـي الضـفة الغـربية، و48.5 % في قطاع غزة.

في العام 2005، يالحظ أن أطفال الريف اكثر تعرضا للعنف )56.4 %( مقابل أطفال احلضر )50.1 %( وأطفال اخمليمات )47.3 %(.  •

في العام 2005، كان البيت يحتل املرتبة األولى من حيث مكان حدوث االعتداء على الطفل )93.3 %(، تليه املـدرسة )45.2 %(، ومن ثم   •
الشارع )41.1 %(.

اكثر جهة مارست العنف على االطفال هم احد افراد االســرة )93.3 %(، يليها االوالد او البنات في الشارع    )39.4 %( ثم املعلمني   •
.)% 34.6(
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أطفالنا واالنتفاضة

عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة االقصى وحتى 2007/3/31 ما مجموعه 4,713 شهيدا منهم 904 شهداء من االطفال أقل من 18   •
سنة أي ما نسبته 19.2 % من مجموع الشهداء، منهم 371 شهيدا في الضفة الغربية و531 شهيدا في قطاع غزة،  باالضافة الى 

شهيدين في االراضي احملتلة عام 1948.

391 طفل فلسطيني حتى 2006/2/20 رهن االعتقال في السجون ومراكز  يزال  انه ال  اظهرت بيانات وزارة شؤون االسرى واحملررين   •
التحقيق والتوقيف االسرائيلية.

اعمار  وتتراوح  االعتقال،  يزالون قيد  وال  18 عاما  يتجاوزوا سن  ولم  اعتقالهم  400 اسيرا فلسطينيا كانوا اطفال حلظة  اكثر من   •
االطفال املعتقلني ما بني 18-12 سنة، ويوجد من بني االطفال املعتقلني 20 معتقال اداريا دون تهم محددة ودون محاكمة أي ما نسبته 
بانتظار محاكمة أي ما نسبته 69.1 % من االطفال  270 طفالً موقوفاً  5 % من االطفال املعتقلني، ومن االطفال املعتقلني يوجد 

املعتقلني.

يوجد من بني االطفال االسرى حوالي 30 طفال مريضا، أي ما نسبته 7 % من عدد االطفال االسرى.  •

خالل الفترة الواقعة بني 2000/9/29-2007/5/12 استشهد 623 طالبا، ويتوزع الطلبة الشهداء حسب املرحلة بواقع 75.3 % للمرحلة   •
األساسية )منهم 48.3 % في الضفة الغربية و51.7 % في قطاع غزة(.

بلغ عدد الطلبة اجلرحى خالل الفترة الواقعة ما بني 2000/9/29-2007/5/12 حوالي  3,535 طالبا وطالبًة، يتوزعون بواقع 55.3 % في   •
الضفة الغربية، و44.7 % في قطاع غزة.

بينت نتائج مسح اثر جدار الضم والتوسع على األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر في التجمعات التي مير جدار الضم والتوسع   •
من أراضيها عام 2006 أن 4.0 % من األفراد الفلسطينيني في التجمعات التي تأثرت باجلدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع األمني 
وجدار الضم والتوسع، ويالحظ أن 22.2 % من األفراد الفلسطينيني الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت باجلدار، قد تركوا 

التعليم بسبب الوضع االقتصادي املتردي السرهم.

اشارت بيانات مسح اثر االجراءات االسرائيلية على االوضاع االقتصادية لالسر الفلسطينية 2005 ان  28.3 % من االسر في االراضي   •
الفلسطينية شكلت لها احلواجز العسكرية عائقا في احلصول على اخلدمات الصحية، وشكل احلصار االسرائيلي عائقا لـ 37.3 % 
من االسر في احلصول على اخلدمات الصحية، كـما أفادت 45.7 % من االسر ان ارتفاع تكاليف العالج شكل لها عائقا في احلصول 
على اخلدمات الصحية.      و25.9 % من االسر افادت ان بعد املركز الصحي شكل لها عائقا في احلصول على اخلدمات الصحية،        

و22.0 % من االسر شكل لها عدم وصول الكادر الطبي عائقا للحصول على اخلدمات الصحية.
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الواقع الدميغرافي                                                                                                                الفصل األول

الطفل: هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه. 
                                                                                                                                                      )اتفاقية حقوق الطفل-املادة رقم 1(

األطفال من أهم القطاعات في اجملتمع، ومن أهم مصادر البناء والتنمية اجملتمعية املستقبلية وتشكل مرحلة الطفولة مرحلة هامة من 
محطات حياة اإلنسان حيث يتم فيها حتديد مالمح شخصية الطفل املستقبلية، لذلك فقد اهتمت العديد من الدول بتوفير العناية الالزمة 

لألطفال من اجل تنميتهم منوا متكامال متوازنا من كافة اجلوانب سواء العقلية أو النفسية أو الصحية أو االجتماعية.

يشكل اإلعالن العاملي حلقوق الطفل والذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1989 تتويجا لالهتمام باألطفال، حيث تضمن هذا اإلعالن 
مجموعة من األسس الهادفة إلى توفير ضمانات البقاء والنماء واحلماية لألطفال، كما أن تنفيذ هذه االتفاقية يتطلب توفير البيئة الداعمة 
لتلبية حقوق الطفل، والغنية بكل احلوافز التي تدعو صناع القرار والسياسات وجميع العاملني في مجال الطفولة للعمل على حتقيق ما 

جاء فيها.

ومبا أن البيئة احمليطة بالطفل متثل عنصرا أساسيا في تطور الطفل ومنائه البدني والعقلي والنفسي، وتؤثر الظروف احمليطة بنشأة الطفل 
بالكيفية التي ينشأ عليها، مبا في ذلك تكوين األفكار واملعتقدات واملفاهيم واملواقف جتاه القضايا األساسية املتعلقة بحياته. ويعرض هذا 
الفصل إحصاءات أساسية حول البيئة احمليطة بالطفل الفلسطيني في األراضي الفلسطينية، ويشمل ذلك التركيب الدميغرافي للسكان 

والواقع االجتماعي والبيئي الذي يحيا وينشأ ضمنه الطفل الفلسطيني.

النمو السكاني
التباين  توضح مناحي  بحيث  الوصفية،  املقاييس  اهمها  التي من  االحصائية  االساليب  بالعديد من  اجملتمع  السكان في  بيانات  يتم حتليل 
والتجانس بني املتغيرات االساسية، واسلوب التسلسل الزمني الظهار االجتاه العام في التغير احلاصل للمركبات االساسية في كل متغير 
كي يتم االسترشاد به عند اختيار اهداف التنمية،  تشير السلسلة الزمنية ملعدالت النمو السكاني من عام 1997-2007 إلى وجود ارتفاع في 
معدل النمو بفعل الزيادة الطبيعية للسكان وارتفاع معدالت الوالدة، حيث بلغ عدد السكان املقدر في األراضي الفلسطينية في منتصف 
عام 2007 حوالي 4 مليون فرد، منهم 2.5 مليون فرد )بنسبة 62.7 %( في الضفة الغربية، و1.5 مليون فرد )بنسبة 37.3 %( في قطاع غزة من 
مجموع سكان األراضي الفلسطينية، وارتفع عدد السكان في األراضي الفلسطينية من 2.7 مليون فرد في منتصف عام 1997 إلى 4 مليون 

فرد في منتصف عام 2007.

إن انخفاض مستوى الوفيات وبقاء معدالت اخلصوبة مرتفعة سيؤدي إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان، وهو ما سيتطلب سياسات 
اقتصادية واجتماعية مالئمة ملواجهة هذه الزيادة املترتبة.  وقد قدر اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني معدل الزيادة الطبيعية لسكان 
األراضي الفلسطينية بحوالي 3.5 % سنوياً خالل السنوات )2000-2007(.  ويعتبر هذا املعدل من املعدالت املرتفعة في العالم،  إذا ما علمنا أن 

العالم ينمو سنوياً مبعـدل ال يتجاوز 1.4 %.
بناء على اإلسقاطات السكانية فان عدد السكان في األراضي الفلسطينية سيتضاعف خالل 23 عاما.  وللزيادة السكانية السريعة أثر كبير 
في إعاقة التحسن املطلوب في مستويات املعيشة، فضالً عن أنها تعيق عملية التنمية وتزيد من الضغط على اخلدمات والبنية التحتية 
كاملدارس واملستشفيات ..الخ، ومن ناحية أخرى فإن الزيادة السكانية املرتفعة تترتب عليها أمور أخرى منها بقاء نسبة األفراد صغار السن 
2007، وبقاء هذه  15 سنة مرتفعة، وتقدر نسبة هؤالء األفراد في اجملتمع بحوالي 45.4 % من مجمل السكان عام  الذين تقل أعمارهم عن 
النسبة مرتفعة يعني بالضرورة، أيضاً بقاء نسبة اإلعالة مرتفعة، ما يعني زيادة العبء امللقى على عاتق املعيلني، وبالتالي التأثير سلباً على 
اخلدمات  االحتياجات من  توفير  في  إلى صعوبات  ذلك  يؤدي  وقد  البطالة،  وارتفاع معدالت  للسكان،  واالقتصادي  االجتماعي  الرفاه  مستوى 

األساسية ألفراد األسرة كالتعليم والصحة...الخ.
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شكل )1 - 1(: معدل الزيادة الطبيعية املقدر للسكان، 2007-1997

         
                        اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007. سلسلة اإلسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية. تقديرات منقحة، 2005. رام اهلل – فلسطني.

التركيب العمري والنوعي ملرحلة الطفولة

التركيب النوعي ملرحلة الطفولة

تشير التقديرات السكانية لألراضي الفلسطينية منتصف عام 2007، إلى وجود زيادة بسيطة في عدد الذكور دون سن الثامنة عشرة عن عدد 
اإلناث لنفس الفئة، حيث بلغ عدد الذكور 1,067,922 ذكرا مقابل 1,028,219 أنثى بنسبة جنس مقدارها 103.9، مقارنة بـ 757 ألف ذكر و727 
ألف أنثى بنسبة جنس مقدارها 104.1 في منتصف عام 1997.  حيث يالحظ انخفاض طفيف على نسبة اجلنس لألطفال دون سن الثامنة 
عشرة من عام  1997 إلى 2007.  أما على مستوى املنطقة فقد قدر عدد الذكور دون سن الثامنة عشرة في الضفة الغربية بـ 643,245 ذكرا 
مقابل 618,811 أنثى بنسبة جنس مقدارها 103.9،  في حني قدر عدد الذكور في نفس الفئة العمرية في قطاع غزة بـ 424,677 ذكراً مقابل 

409,408 أنثى بنسبة جنس مقدارها 103.7، وذلك للعام 2007. 

التركيب العمري ملرحلة الطفولة

اكثر من نصف اجملتمع الفلسطيني أطفال دون سن الثامنة عشرة )�2.2%( في منتصف عام 2007.

لدراسة خصائص التركيب العمري ملرحلة الطفولة أهمية خاصة, حيث أن ارتفاع نسبة األطفال دون سن الثامنة عشرة ذو داللة على زيادة 
األعباء التي يتحملها الوالدان والدولة, وهذا ينعكس على الكفاءة والقدرة على توفير كافة احلقوق واالحتياجات للطفل, حيث مير الطفل 
مبراحل تطور عدة خالل السنوات األولى مليالده ودخوله مرحلة الدراسة واملراهقة, إلى أن يصل إلى مرحلة النمو الكاملة التي تساعده على 
تقل  الذين  األطفال  يقدر عدد  فتي حيث  الفلسطيني مجتمع  اجملتمع  أن  إلى  اإلحصائيات  وتشير  اجملتمع وحتمل مسؤولياته,  في  االنخراط 

أعمارهم عن 18 سنة في منتصف عام 2007 حوالي 2.1 مليون طفل أي ما نسبته 52.2 % من مجموع السكان في األراضي الفلسطينية.

وبالنظر إلى توزيع األطفال حسب الفئات العمرية، فان األطفال في الفئة العمرية )0-4( سنوات يشـكلون  ما نسبته 17.0 %من مجموع 
السكان املقيميني في األراضي الفلسطينية في منتصف عام 2007، أما الفئة العمرية )5-9( سنوات تشكل ما نسبته 15.4 % من مجموع 
السكان، أما الفئة العمرية من )10-14( سنة فتشكل ما نسبته 13.0 %، ويشكل األطفال في سن )5-17( سنة حوالي 6.8 % من مجمل 

السكان. 
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شكل )1 - 2(: نسبة األطفال دون سن الثامنة عشرة املقدرة من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية في منتصف عام 2007

                                                         اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007. سلسلة اإلسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية. تقديرات منقحة، 2005. رام اهلل – فلسطني.

اخلصوبة
تعتبر اخلصوبة في األراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت باملستويات السائدة حالياً في الدول األخرى، ويعود ارتفاع مستويات اخلصوبة 
إلى الزواج املبكر خاصة لإلناث، والرغبة في اإلجناب، باإلضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في اجملتمع الفلسطيني، ولكن هنالك دالئل تؤكد 
على أن اخلصوبة بدأت في االنخفاض خالل العقد األخير من القرن املاضي، فاستناداً إلى بيانات التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 
–1997 فقد بلغ معدل اخلصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية 6.0 مولود بواقع 5.6 مولود في الضفة الغربية و6.9 مولود في قطاع غزة. 
في املقابل طرأ انخفاض على معدل اخلصوبة الكلية لعام 2006 في األراضي الفلسطينية حيث بلغ 4.6 مولود لكل امرأه، حيث بلغت في 
الضفة الغربية وقطاع غزة 4.2 و5.4 مولود على التوالي، وذلك بناًء على نتائج املسح الفلسطيني لصحة األسرة 2006.  كما بلغ متوسط 
عدد األطفال املنجبني أحياء 4.7 مولودا في األراضي الفلسطينية، بواقع 4.6 مولودا في الضفة الغربية و5.0 مولودا في قطاع غزة، وال يوجد 

تباينات على مستوى احملافظات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

يالحظ ارتفاع معدل اخلصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية مقارنة بالدول العربية، إذ بلغ معدل اخلصوبة الكلية للعام 2003 في األردن 
3.7 مولود، وفي مصر 3.5 مولود، وفي تونس 2.1 مولود، لذا تعتبر األراضي الفلسطينية من الدول ذات مستوى خصوبة مرتفعة.

شكل )1 - 3(: معدل اخلصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية، )1997, 2006(

                                                        املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  املسح الفلسطيني لصحة األسرة، 2006، التقرير األولي.  رام اهلل -فلسطني
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معدالت املواليد

تسجيل الطفل عند والدته هو أول خطوة في مسار احلياة.  يسجل الطفل بعد والدته فوراً ويكون له احلق منذ 
والدته في اسم واحلق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان، احلق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. 
)7 الطفل-املادة  حقوق  )اتفاقية                                                                     

تتأثر معدالت املواليد بالعديد من املؤثرات التي تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولعل من أبرزها: مستويات اخلصوبة واإلجناب، االرتقاء 
الثامنة عشرة  دون سن  األطفال  عدد  ارتفع  الوفيات.  حيث  وخفض معدالت  والطفولة،  األمومة  رعاية  في  الدولة  دور  الصحية،  باخلدمات 
في منتصف العقد املاضي، من حوالي 1.3 مليون طفل إلى 2.1 مليون طفل حتى عام 2007.  كما تشير تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء 
الفلسطيني الى أن هناك انخفاضاً في معدل املواليد اخلام خالل العقد املاضي في األراضي الفلسطينية، إذ قدر معدل املواليد اخلام 42.7 
حالة والدة لكل ألف من السكان في عام 1997 وانخفض إلى 36.0 حالة في عام 2007، ومن املتوقع أن يستمر معدل املواليد اخلام في األراضي 
الفلسطينية في االنخفاض ليصل إلى 33.8 حالة في العام 2010.  حيث أن هذا االنخفاض مرتبط بشكل كبير بانخفاض مستويات اخلصوبة، 
باإلضافة إلى جناعة تطبيق البرامج الصحية جتاه الصحة اإلجنابية. أما على مستوى املنطقة فنالحظ أن هناك تبايناً في معدل املواليد اخلام 
لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ معدل املواليد اخلام عام 2007 في الضفة الغربية 32.8 مولود في حني بلغ في قطاع غزة لنفس 

العام 41.3 مولود.
 

الوفيات

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض 
وإعادة التأهيل الصحي.  وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في احلصول 

على خدمات الرعاية الصحية هذه.                                         
                                                                                                                               )اتفاقية حقوق الطفل- املادة 24(

تشير البيانات املتوفرة أن مستويات الوفيات منخفضة نسبياً إذا ما قورنت باملعدالت السائدة في الدول العربية.  حيث انخفضت معدالت 
الوفيات اخلام في األراضي الفلسطينية من 27.7 لكل ألف من السكان في الضفة الغربية و19.6 في قطاع غزة عام 1968 إلى 4.0  و3.7  لكل 
ألف من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي عام 2007 وهو ما يشير إلى حتسن نوعية احلياة وفرص احلصول على اخلدمات 

الطبية وحتسن الوعي الصحي لدى السكان وتطور اخلدمات الصحية.  
كما وانخفض معدل وفيات الرضع خالل الفترة 1990-1994 من 27.3 مولود إلى 25.3 مولود  لكل ألف مولود حي للفترة 2005-2006.  ونتج عن 
ذلك ارتفاع توقع البقاء على قيد احلياة، حيث بلغ العمر املتوقع عند الوالدة )عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الوليد في ظل مخاطر الوفاة 

السائدة لقطاع عرضي من السكان عند والدته( لعام 2007 في األراضي الفلسطينية 71.8 سنة عند الذكور و73.3 سنة عند اإلناث.  
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شكل )1 - 4( : معدالت املواليد والوفيات اخلام املقدره في األراضي الفلسطينية، 2015-1997

                                             اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007. سلسلة اإلسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية. تقديرات منقحة، 2005. رام اهلل – فلسطني.

حالة اللجوء

تتخذ الدول األطراف في هذه االتفاقية التدابير املالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز الجئ، 
أو الذي يعتبر الجئاً وفقاً للقوانني واإلجراءات الدولية أو احمللية املعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو 
أي شخص آخر، تلقي احلماية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني في التمتع باحلقوق املنطبقة املوضحة في هذه 
االتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدول املذكورة أطرافاً 

فيها.
                                                                                                                                      )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 22(

ظاهرة اللجوء اخلاصة بالفلسطينيني وتشمل الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وجردوا من ممتلكاتهم 
وبيوتهم وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم.  حيث تشير البيانات لعــام 2006 الى أن نسبة الالجئني في األراضـي الفلسطينية بلغت 
43.8 % من مجموع السكان املقيمني في األراضي الفلسطينية، بواقع 28.8 % في الضفة الغربية و69.2  % من مجمل السكان في قطاع 

غزة.  

في حني بلغت نسبة األطفال الالجئني دون الثامنة عشرة من العمر 44.9 % من مجمل األطفال املقيمني في األراضي الفلسطينية عام 2006، 
بواقع 30.4 % في الضفة الغربية و67.2 % في قطاع غزة.  

الزواج املبكر
بلغ معدل الزواج اخلام 7.3 حالة زواج لكل 1000 من السكان في عام 2006 على مستوى األراضي الفلسطينية بواقع 6.7 في الضفة الغربية 
و8.2  في قطاع غزة.  في حني كان قد عام 2005 في األراضي الفلسطينية 7.7 حالة زواج لكل 1000 من السكان بواقع 7.0 في الضفة الغربية 

و8.8 في قطاع غزة.

ظاهرة الزواج في أي مجتمع لها أبعادها االجتماعية واالقتصادية والثقافية.  وما زالت هذه الظاهرة منتشرة في األراضي الفلسطينية رغم 
االرتفاع امللحوظ للعمر الوسيط عند الزواج األول، حيث بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للعام 2006 فـي األراضي الفلسطينية 25.0 
سنة للذكــور و 19.0 سنة لإلناث.  أما في الضفة الغربية فقد بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور 25.0 سنة ولإلناث 20.0 سنة، في 
حني بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور في قطاع غزة 24.0 سنة ولإلناث 19.0 سنة.  ويالحظ أن العمر الوسيط عند الزواج األول في 
األراضي الفلسطينية يرتفع مع الزمن، فقد ارتفع من 23.0 سنة للذكور عام 1997 إلى حوالي 24.2 سنة عام 2001 و 24.7 سنة في العام 2005، 

كما ارتفع هذا العمر عند اإلناث من 18.0 سنة عام 1997 إلى حوالي 19.0 سنة عام 2001 و19.4 سنة في العام 2005.
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جنس رب األسرة 
تشير البيانات املتوفره من مسح العنف االسري 2005، الى أن نسبة األسر التي ترأسها إناث في االراضي الفلسطينية 8.2 % من مجمل االسر 
، مقابل 8.9 % و7.1 % في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، وغالباً ما يكون حجم األسرة التي ترأسها إناث صغير نسبياً، حيث بلغ 
متوسط حجم األسرة التي ترأسها إناث عام 2005 في األراضي الفلسطينية 3.2 فردا مقارنة مبتوسط مقداره 6.2 فردا لألسر التي يترأسها 

ذكور، وتنشأ األسر التي ترأسها إناث غالباً نتيجة لوفاة الزوج أو هجرة الزوج أو الطالق أو غيرها. 

ظروف السكن
يعتبر مؤشر كثافة املسكن )متوسط عدد األفراد في الغرفة الواحدة( من املؤشرات التي ينبغي دراسة انعكاساته على الطفل سواء من 
الناحية التعليمية، أو الصحية،...الخ.  حيث أظهرت بيانات مسح املساكن وظروف السكن، 2006 إلى أن معدل عدد األفراد في الغرفة قد 
بلغ 1.8 فرداً للغرفة، ويعيش 18.7 % من األسر في األراضي الفلسطينية في مساكن ذات كثافة سكنية مرتفعة )3 أشخاص أو أكثر للغرفة 
الواحدة(. وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد الغرف في املسكن في األراضي الفلسطينية قد بلغ 3.3 غرفة، بحيث تتوزع بواقع 3.3 فرد /غرفة 

في الضفة الغربية و3.4 فرد/غرفة في قطاع غزة.

حوالي 81.5 % من األسر الفلسطينية تعود ملكية املسكن فيها ألحد أفراد األسرة، حيث بلغت هذه النسبة عام 2006 في الضفة الغربية 
77.7 %، مقابل 89.0 % في قطاع غزة، في حني أن نسبة األسر التي تعيش في مساكن مستأجرة في األراضي الفلسطينية بلغت 11.5 % أسرة، 

بواقع 13.9 % في الضفة الغربية و6.8 % في  قطاع غزة.

29,314 أسرة فلسطينية تعرض مسكنها لهدم جزئي أو كلي خالل الفترة  2006 إلى أن حوالي  تشير بيانات مسح ظروف السكن للعام 
2000/9/28 وحتى 2006/6/15، بواقع 15,267 أسرة في الضفة الغربية، و14,047 أسرة في قطاع غزة، أما أسباب الهدم فكانت إما بسبب القرب 
من مستوطنات أو مواقع إسرائيلية، أو السباب أمنية/ سياسية، أو بسبب القرب من مسار / مناطق اجلدار، أو بسبب عدم الترخيص أو بسبب 

قدم املنزل أو السباب أخرى. 

أما بخصوص مدى توفر مياه شرب آمنة فقد أظهرت بيانات مسح صحة األسرة لعام 2006 أن 26.7 % من األسر تستخدم الشبكة العامة 
كمصدر ملياه الشرب، و9.0 % تستخدم بئر جمع مع متديدات داخل املنزل، و16.1 % تستخدم املياه املعدنية والغالونات، وبينت النتائج أن نسبة 

األسر التي يتوفر لديها مصدر مياه شرب آمن )87.8 %(.



سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 ��سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007

املراجــع

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007. سلسلة اإلسقاطات السكانية في األراضي الفلسطينية. )تقديرات منقحة) رام اهلل   -
– فلسطني. 

-      اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005. قاعدة بيانات املسح الصحي الدميغرافي 2004، رام اهلل –فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  املسح الفلسطيني لصحة األسرة، 2006، التقرير األولي.  رام اهلل– فلسطني.  -

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007. قاعدة بيانات مسح اثر اإلجراءات اإلسرائيلية أحادي اجلانب على األوضاع االجتماعية   -
واالقتصادية والبيئية لألسر الفلسطينية، 2006،  رام اهلل– فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2006.  قاعدة بيانات املساكن وظروف السكن )بيانات غير منشورة(.    -
     رام اهلل– فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005.  التقرير السنوي: أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات.  سلسلة إحصاءات الطفل )رقم   -
9(.  رام اهلل- فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2006.  قاعدة بيانات مسح العنف األسري، 2005.  رام اهلل– فلسطني.  -



سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - �22007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007



سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 ��سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007

صحة الطفل                                                                                                                   الفصل الثاني

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، وبحقه في مرافق عالج األمراض 
وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أن ال يحرم أي طفل من حقه في احلصول 

على خدمات الرعاية الصحية هذه.
)اتفاقية حقوق الطفل – املادة 24-1

إدراكا ملا ميثله الطفل من أهمية في التحضير السليم لبناء املستقبل وما يعكسه من مستوى حضاري ألي أمة، وألن الطفل بطبيعة تكوينه 
في منو وتطور مستمر مما يجعله اكثر عرضة للمؤثرات الداخلية واخلارجية احمليطة به.  وقد تناولت كل املواثيق الدولية واإلعالنات الصادرة عن 
األمم املتحدة الرعاية الصحية كحق عام لكل إنسان سواء كان طفال أو يافعا، فاتفاقية حقوق الطفل باعتبارها دستورا عامليا حلقوق الطفل 

تناولت حقه في الرعاية الصحية وأكدت على عدم التمييز في كل اجملاالت مبا فيها اجملال الصحي.

يرجع االهتمام بالوضع الصحي لألطفال الفلسطينيني إلى انهم عانوا خالل العقود املاضية، وال زالوا يعانون، من ظروف حياتية صعبة نتيجة 
ورصد  لألطفال  الصحي  املستوى  في  احملرز  التقدم  ملعرفة مدى  الصحي  اجملال  في  الطفل  مراقبة حقوق  أهمية  وتأتي  اإلسرائيلي،  االحتالل 
زالت قائمة، من اجل ضمان مستقبل افضل لهؤالء األطفال، من خالل تطبيق وتنفيذ سياسات وبرامج تصب في تنمية  التي ما  الثغرات 

الطفل وتطويره والنهوض مبكانته في جميع املناحي وبالذات في اجملال الصحي.
إعداد  إلى  األمور  زمام  تسلمها  ومنذ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  الفلسطيني، سعت  الطفل  بواقع  للنهوض  الرامية  اجلهود  وضمن 
رزمة شاملة جملموعة  إلعداد  عام  كإطار  الطفل  ميثاق حقوق  اعتماد  مت  الفلسطيني، حيث  الطفل  الوطني لصحة  البرنامج  استراتيجية 
من اخلدمات لألطفال، وجاءت اخلطة الصحية الوطنية عام 1994 لتؤكد على ضرورة تشجيع فعالية الرعاية الصحية املقدمة، خاصة تلك 
املتعلقة باألم والطفل على حد سواء، والتقليص من الفجوات القائمة في املؤشرات املتعلقة بصحة الطفل كالوفيات واألمراض والتغطية 
الكاملة للمطاعيم. وأكدت اخلطة الوطنية الصحية 1999-2003 على ضرورة حتسني جودة خدمات الرعاية الصحية املقدمة لألم والطفل 
على كافة املستويات، مع ضمان املساواة في التوزيع والوصول األمثل لكافة مستويات الرعاية، هذا باإلضافة إلى األخذ بعني االعتبار أهداف 
التنمية األلفية وخاصة تلك التعديالت التي أضيفت على الهدفني الرابع واخلامس واملتعلقة بتخفيض معدل وفيات األطفال مبقدار الثلثني 
في الفترة ما بني 1990 و2015، وحتسني الصحة النفاسية من خالل تخفيف معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع في الفترة ما بني 1990 

و2015.

وللوقوف على الوضع الصحي ألطفال فلسطني، يعرض هذا الفصل مؤشرات صحية مختارة مثل وفيات األطفال والرضع، وأسباب الوفيات، 
وسوء التغذية لدى األطفال، والتحصني وغيرها من املؤشرات ذات العالقة، باإلضافة إلى بعض املؤشرات املرتبطة بصحة االم.

وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلمس سنوات
يشير البند الثاني من املادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل إلى ضرورة اتخاذ الدول األعضاء التدابير املناسبة لتخفيض وفيات الرضع واألطفال.

شكل )2 - 1(: وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة حسب املنطقة لألعوام 2003-1999، 2005-2004

                                املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  املسح الفلسطيني لصحة األسرة، 2006.  التقرير األولي.  رام اهلل-فلسطني.
                                            اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005.  املسح الصحي الدميغرافي- 2004.  النتائج األساسية.  رام اهلل-فلسطني.
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التي تعكس األوضاع الصحية واملستويات املعيشية  التنمية األلفية, وهو من املؤشرات  الرضع واألطفال واحدة من مؤشرات  تعتبر وفيات 
في أي مجتمع من اجملتمعات, لذا فإن مؤشرات معدالت وفيات الرضع واألطفال تعطي صورة حول طبيعة الوضع الصحي من حيث طبيعة 
اخلدمات الصحية املقدمة ومدى وصول األفراد لهذه اخلدمات واحلصول عليها, خاصة فيما يتعلق باخلدمات الصحية املقدمة لالم والطفل كما 
ونوعا. وبالتالي تسهم هذه املؤشرات والعوامل املرتبطة بها في وضع ومراقبة وتقييم اخلطط والبرامج الصحية املناسبة ورسم السياسات 

الصحية الالزمة.  

       تشير البيانات إلى أن معدالت وفيات الرضع في األراضي الفلسطينية ارتفعت من 24.2 لكل 1000 مولود حي في الفترة )2003-1999( 
لتصل إلى 25.3 مولود حي في الفترة )2004-2005( أما معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة بقيت كما هي حيث بلغت 28.2 لكل 1000 

مولود حي لنفس الفترات السابقة. 

من املالحظ أن تقدما قد حصل خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا )خالل األعوام اخلمسة املاضية والذي قد يعود إلى إيالء مختلف اجلهات العاملة 
في القطاع الصحي، احلكومية منها وغير احلكومية، أهمية بالغة في تزويد اخلدمات الصحية لألطفال وأمهاتهم في اخمليمات والريف واحلضر 
الفلسطيني.  وقد ركزت العديد من هذه البرامج على زيادة الوعي والتثقيف الصحي لألهل، وقد توج هذا العمل باجلهود التي بذلتها السلطة 
الوطنية الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية من اجل خلق برنامج تطعيم وطني يخدم جميع األطفال دون سن الثالثة، باإلضافة إلى البرامج 
الصحية األخرى )برامج التثقيف الصحي، وزيادة عدد مراكز األمومة والطفولة( التي تخدم صحة األم والطفل على حد سواء.  لكن تبقى 
نسبة التقدم دون املستوى املطلوب، إذ توقعت اخلطة الصحية الوطنية عام 1994، خفض معدالت وفيات الرضـع بنسبة 30 % مع حلول عام 
2000، إال أن ما مت حتقيقه لنفس الفترة هو تخفيض هذه املعدالت بنسبة 6.6 % فقط، ولعل ذلك يعود إلى عدم التركيز على جودة الرعاية 
املقدمة لألم والطفل والبحث املعمق في األسباب التي تؤدي للوفاة ومحاولة عالجها.  يالحظ من هذه املعدالت أن هناك تباينا في وفيات الرضع 

واألطفال دون سن اخلامسة بني أطفال الضفة الغربية وقطاع غزة. 
 

تفيد البيانات أن معدل وفيات الرضع قد ارتفع في الضفة الغربية من 20.0 لكل 1000 مولود حي في الفترة )1999-2003(. ليصل إلى 22.9 
مولود حي في الفترة )2004-2005(، باملقابل سجل ارتفاع ملحوظ على وفيات األطفال دون سن اخلامسة، إذ ارتفع هذا املعدل من 23.7 لكل 

1000 مولود حي في الفترة )1999-2003( إلى 25.8 لكل 1000 مولود حي في الفترة في الفترة )2005-2004(. 

أما في قطاع غزة فقد طرأ انخفاض في هذه املعدالت، ولعل االنخفاض األكثر كان في وفيات األطفال دون سن اخلامسة، إذ انخفض من 34.8 
لكل 1000 مولود حي في األعـوام )1999-2003( ليصل إلى 31.8 لكل 1000 مولود حي في األعـوام )2004-2005( ،  وكذلك انخفض معدل وفيات 

الرضع من 30.2 لكل 1000 مولود حي في الفترة )1999-2003( ليصل إلى 28.8 لكل 1000 مولود حي في األعـوام )2005-2004(. 

 وعلى صعيد النوع االجتماعي، جند أن معدل وفيات الرضع قد ارتفع بني الذكور في األراضي الفلسطينية من 26.6 لكل 1000 مولود حي في 
الفترة )1999-2003( ليصل الى27.1 لكل 1000 مولود حي في الفترة )2004-2005( ، فيما ارتفع معدل وفيات الرضع بني اإلناث من 21.6 لكل 
1000 مولود حي ليصل إلى 23.4 لكل 1000 مولود حي لنفس الفترة. أما معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة، فقد انخفض بني الذكور من 
31.8 لكل 1000 مولود حي  ليصل إلى 30.1 لكل 1000 مولود حي، فيما انخفض مبعدل اكبر بني اإلناث من 24.6 لكل 1000 مولود حي ليصل إلى 

26.1 لكل 1000 مولود حي لنفس الفترات السابقة.  

أسباب وفيات الرضع

العام  خالل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الرضع  لوفيات  الرئيس  السبب  الوزن  ونقص  املبكرة  الوالدة  بقيت 
.200�

بداية ال بد من اإلشارة إلى أن البيانات اخلاصة بأسباب وفيات الرضع ووفيات األطفال دون اخلامسة تعكس حال البيانات املبلغ عنها في سجالت 
وزارة الصحة.  ونظرا لعدم وجود تصنيف موحد بني الضفة الغربية وقطاع غزة في تسجيل الوفيات حسب السبب، جند أن هناك تباينا واضحا 

في هذه البيانات، وبالتالي فانه ينصح بالتعامل مع هذه البيانات بنوع من احلذر. 

تفيد البيانات الواردة في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الصحة عام 2005 أن أهم األسباب املؤدية لوفيات الرضع في الضفة الغربية متثلت 
في الوالدة املبكرة ونقص الوزن )املواليد غير مكتملي النمو( )16.1 %(، وأمراض اجلهاز التنفسي مبـا فيها االلتهـابات )34.3 %( والتشوهات 
اخللقية )16.1 %(، وأعراض املوت السريري املفاجئ )6.2 %(. مقارنة مع عام 2004 يتضح أن هناك اختالفاً في األسباب املؤدية إلى وفاة الرضع، حيث 
كانـت التشـوهات اخلـلقية )18.3 %( وأمراض اجلـهاز التنفسي )8.3 %(، وأعراض املوت السريري املفاجئ )7.8 %(، ولعل أهم ما ميكن مالحظته أن 
الوالدة املبكرة ونقص الوزن بقيت سببا رئيسا في وفيات الرضع، وانه لم يتحقق تقدم ملموس في خفض هذه النسب، فيما انخفضت نسبة 

الوفيات الناجمة عن التشوهات اخللقية وانخفضت كذلك نسبة الوفيات الناجمة عن أعراض املوت السريري املفاجئ.
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بقيت الوالدة املبكرة ونقص الوزن السبب الرئيس في وفيات الرضع في قطاع غزة، فيما سجل ارتفاعا على الوفيات 
الناجمة عن التهابات اجلهاز التنفسي

أمــا في قطاع غزة، فقد بقيت نسبة وفيات الرضع الناجمة عن الوالدة املبكرة ونقص الوزن، حتتل املرتبة األولى بني األسباب املؤدية للوفاة 
)31.6 %(، فيما بلغت هذه النسبة )34.6 %( عام 2004، أما الوفيات الناجمة عن التشوهات اخللقية فقد بلغت )24.9 %( عام 2005 في حني 

كانت )25.0 %( عام 2002.

تشير البيانات إلى أن الوفيات الناجمة عن التهابات اجلهاز التنفسي في قطاع غزة ارتفعت  من 8.3 % عام 2004، لتصل إلى 11.6 % عام 2005. 
ولم يالحظ اختالفاً كبيراً في نسبة الوفيات الناجتة عن أعراض املوت املفاجئ، حيث بلغت هذه النسبة عام 2005 حوالي 6.0 % مقارنة بحوالي 

6.1 % عام 2004.

وامللفت للنظر، أن نسبة تلقي الرعاية أثناء احلمل في قطاع غزة عالية، في الوقت الذي تشكل فيه الوفيات الناجمة عن الوالدات املبكرة، 
ونقص الوزن األسباب الرئيسة لوفيات الرضع في قطاع غزة، األمر الذي يحتاج إلى دراسات معمقة حول هذه الظاهرة.

ولعل ابرز ما مت إجنازه خالل الفترة املاضية هو إسقاط الوفيات الناجمة عن أمراض اجلهاز الهضمي واجلفاف، وكذلك  الوفيات التي تسببها 
التعقيدات املصاحبة لوالدة اجلنني من قائمة األسباب الرئيسة املؤدية للوفاة. 

أسباب وفيات األطفال دون سن اخلمس سنوات

 تشكل األسباب املتعلقة مبا قبل الوالدة السبب الرئيس األول في وفيات األطفال دون سن اخلامسة تليها التشوهات اخللقية.

فيما يتعلق بوفيات األطفال دون سن اخلامسة، كانت األسباب املتعلقة مبا قبل الوالدة تشكل السبب الرئيس لوفيات األطفال عام 2005، حيث 
بلغت 42.0 % في األراضي الفلسطينية بواقع 40.7 % في الضفة الغربية و43.1 % في قطاع غزة، وأما نسبة الوفيات الناجتة عن التشوهات 

اخللقية فقد بلغت 21.2 % في األراضي الفلسطينية بـواقـع 17.1 % في الضفة الغربية، و24.4 % في قطاع غزة.

ويتضح كذلك أن التهابات اجلهاز التنفسي والتشوهات اخللقية تشكل عوامالً رئيسية في أسباب الوفاة، إذ تعتبر القاسم املشترك في وفيات 
األطفال دون سن اخلامسة والرضع على حد سواء. فقد بلغت نسبة وفيــات األطفال الناجتة عن أمراض اجلهاز التنفسي في الضفة الغربية 
8.6 %، في حني كانت 2.6 % في قطاع غزة، ونسبة وفيات األطفال الناجتة عن أعراض املوت املفاجئ 5.3 % في الضفـة الغربيـة، و5.0 % في قطاع 

غزة وهذه البيانات جميعها تعود للعام 2005.

الوضع التغذوي لألطفال

�0 أطفال من بني كل �00 طفل تقل أعمارهم عن � سنوات يعانون من قصر القامة املزمن أو احلاد.

يعتبر الوضع الغذائي أحد العوامل الرئيسة التي حتدد صحة الطفل، حيث أن الوجبات الغذائية غير املناسبة أو غير املتوازنة ترتبط بسوء 
الوضع الغذائي بني األطفال.  يعتبر األطفال الفلسطينيون في وضع غذائي أفضل نسبياً مقارنًة بدول أخرى في العالم الثالث.  ويتمثل أكثر 
املؤشرات اخلاصة بقياس منو األطفال سوءاً في مقياس الطول مقابل العمر )قصر القامة( والتي بلغت 10.2 % من األطفال الذين خضعوا لقياس 
الطول، ويليه في املرتبة التالية مقياس الوزن مقابل العمر )نقص الوزن( بنسبة تصل إلى 2.9 %، ومن ثم مقياس الوزن مقابل الطول )املصابني 
بالهزال( بنسبة تصل إلى 1.4 % من األطفال.   ويعتبر الذكور أكثر عرضة لقصر القامة ونقص الوزن من االناث، إال أن نسبة أقل من اإلناث يعانني 
من الهزال مقارنة بالذكور، وذلك حسب نتائج مسح صحة األسرة الفلسطيني، 2006.  عالوة على ذلك، تقاربت النسب بني الضفة الغربية 
وقطاع غزة مبا يخص املصابني بالهزال ونقص الوزن، بينما يعاني قطاع غزة من نسبة أكبر من حاالت قصر القامة مقارنة مع الضفة الغربية 

13.2 %، 7.9 % على التوالي.  

 



سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - �62007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007

شكل رقم )2 - 2(: نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية )املتوسط أو احلاد( حسب اجلنس، 2006

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  مسح صحة األسرة الفلسطيني، 2006.  التقرير األولي.  رام اهلل-فلسطني.

باإلضافة إلى ذلك تفيد البيانات املتوفره عام 2006، أن 85.7 % من األسر تستهلك امللح املؤيدن، وبفارق بسيط بني الضفة الغربية وقطاع غزة 
85.0 % و86.9 % على التوالي. 
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الرضاعة الطبيعية

الوالدين والطفل باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل  كفالة تزويد جميع قطاعات اجملتمع وال سيما 
وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وحصول هذه 

القطاعات على تعليم في هذه اجملاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه املعلومات
)h –2-24 اتفاقية حقوق الطفل املادة(

انتشار الرضاعة الطبيعية بني األطفال
أشارت بيانات مسح صحة األسرة الفلسطيني 2006، إلى أن 97.5 % من األطفال الذين ولدوا في السنوات اخلمس السابقة للمسح قد رضعوا 
رضاعة طبيعية، بواقع 97.2 % في الضفة الغربية،  و97.9 % في قطاع غزة، بينما كانت نسبة األطفال )من بني األطفال الذين ولدوا خالل الفترة 
2001 - 2003( الذين رضعوا رضاعة طبيعية 95.6 %.  أما بخصوص الرضاعة الطبيعية املطلقة فقد أشارت البيانات أن 26.5 % من األطفال 
في الفئة العمرية )5-0( شهور قد رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة بـواقع 25.9 % في الضفة الغربية و27.2 % في قطاع غزة. ونستطيع القول 

أنه ال تزال البيانات املتوفرة غير كافية لقياس هذا املؤشر، األمر الذي يستوجب تركيز اجلهود في هذا املضمار.

يالحظ أن معدالت الرضاعة الطبيعية في األراضي الفلسطينية جيدة، حيث أن متوسط االستمرار في الرضاعة الطبيعية بلغ في العام 
2000 )13.2 شهرا(.  وتفيد نتائج املسح الصحي الدميغرافي 2004 أن متوسط االستمرار في الرضاعة الطبيعية بلغ 10.9 شهرا في األراضي 
الفلسطينية،  وأفادت بيانات العام 2006 أن متـوسط االستمرار بلـغ )13 شهرا(. كما أن 64.5 % من األطفال بدأوا بالرضاعة خالل الساعة 

األولى من الوالدة مقابل 55.2 % عام 2004.

وزن املولود عند الوالدة
أشارت بيانات مسح صحة األسرة الفلسطيني، 2006 إلى أن 7.3 % من األطفال بلغت أوزانهم عند الوالدة اقل من 2.5 كغم بواقع 7.5 % في 
الضفة الغربية, و7.0 % في قطاع غزة.  أما على مستوى اجلنس فقد بلغت 8.5 % لإلناث و6.1 % للذكور، فيما كانت هذه النسبة حوالي 8.2 % 

عام 2004، بواقع 8.3 % لإلناث و7.9 % للذكور.

تغطية املطاعيم )اللقاحات(
أشارت البيانات إلى أن 98.9 % من األطفال )12 - 23 شهرا( الذين مت االطالع على بطاقاتهم في األراضي الفلسطينية، تلقوا مطعوم الشلل 
)اجلرعة الثالثة( وأن 98.7 % قد تلقوا مطعوم الثالثي )اجلرعة الثالثة( وأن 96.7 % قد تلقوا مطعوم احلصبة، وأن 99.1 % قد تلقوا مطعوم السل. 
وأشارت النتائج الى أن نسبة األطفال الذين تلقوا جمـيع املطاعيم بلغت  96.5 %، بواقع 94.4 % في الضفة الغربية و99.4 % في قطاع غزة، 
ولم تظهر فروقات على مستوى احملافظة باستثناء محافظة القدس والتي بلغت فيها هذه النسبة )75.2 %(.  ويبني الشكل )2 - 2( تغطية 

املطاعيم حسب اجلنس. 

شكل )2 - 3(: نسبة األطفال 12 - 23 شهرا الذين مت االطالع على بطاقاتهم وتلقوا مطاعيم محددة حسب نوع املطعوم واجلنس، 2006

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  املسح الفلسطيني لصحة األسرة، 2006.  التقرير األولي.  رام اهلل-فلسطني.
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انتشار األمراض بني األطفال
تعتبر معدالت اإلصابة باألمراض املعدية بني األطفال تشخيصا للوضع الصحي ومؤشراً على سالمة ونقاء البيئة، ومقياسا للوضع االجتماعي 
وتؤثر  إعداده،  الطفل وطريقة  ونوعية غذاء  البيئة  األمراض بعوامل مختلفة كتلوث  انتشار  ويرتبط  التي يعيشون فيها.  واجملتمعات  لألسر 
اإلصابة املتكررة باألمراض تأثيرا سلبيا على الطفل ليس فقط في زيادة احتماالت الوفاة، ولكن أيضا من خالل تأثيرها على الصحة العامة 

للطفل ورمبا تعرضه لسوء تغذية وضعف جهاز املناعة لديه، وفيما يلي عرضا ملؤشرات بعض أمراض الطفولة.

اإلصابة باإلسهال
يتضح أن هناك انخفاضاً واضحا قد طرأ على نسبة األطفال دون اخلامسة الذين أصيبوا باإلسهال بني عامي 2004  و2006، ففي الوقت الذي 
بلغت هذه النسبة 15.3 % عام 2004، انخفضت لتصل 11.7 % عام 2006. وعلى صعيد املنطقة، فقد بلغت نسبة الذين أصيبوا باإلسهال 
11.5 % في الضفة الغربية و12.1 % في قطاع غزة عام 2006، في حني كانت هذه النسب 15.6 % و15.0 % على التوالي عام 2004 وكانت النسبة 
االعلى في محافظة قليقلية )15.8 %(.  ويالحظ أن األطفال في الفئة العمرية 12-23 شهرا اكثر عرضة لإلصابة باإلسهال من غيرهم حيث 

بلغت نسبتهم 19.5 %، وقد يعزى ذلك إلى بداية إعطاء األطفال طعام األسرة واألغذية املصنعة في هذا العمر.

شكل )2 - 4(: نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين أصيبوا باإلسهال خالل األسبوعني السابقني للمسح حسب
املنطقة لألعوام 2004، 2006

   املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  مسح صحة األسرة الفلسطيني، 2006.  التقرير األولي.  رام اهلل-فلسطني.
                اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005.  املسح الصحي الدميغرافي- 2004.  النتائج األساسية.  رام اهلل-فلسطني

وبخصوص تلقي العالج أوضحت النتائج أن 48.3 % من بني األطفال الذين أصيبوا باإلسهال قد عوجلوا مبحلول معاجلة اجلـفاف )ORS( وأن 38.2 
% من األطفال الذين أصيبوا باإلسهال تلقوا كميات اكثر من السوائل خالل إصابتهم باإلسهال، وجتدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة أسقطت 

اجلفاف وأمراض اجلهاز الهضمي من قائمة األمراض املسببة للوفيات بني الرضع واألطفال دون سن اخلامسة.

تظهر البيانات أن نسبة اإلصابة بالتهابات اجلهاز التنفسي بلغت 14.1 % وكانت النسبة األعلى في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، وفي 
محافظة طولكرم )21.4 %( مقارنة بباقي احملافظات. ويبني الشكل )2 - 3( أن نسبة إصابة اإلناث باإلسهال والتهابات اجلهاز التنفسي كانت 

أقل مقارنة بالذكور.  
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شكل )2 - 5(: نسبة األطفال دون اخلامسة املصابون باإلسهال أو/و التهابات اجلهاز التنفسي حسب اجلنس، 2006

      املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  مسح صحة األسرة الفلسطيني، 2006.  التقرير األولي.  رام اهلل-فلسطني.

املؤشرات التفاضلية في بقاء الطفل )املؤشرات املرتبطة بصحة األم(

الرعاية أثناء احلمل
تشمل رعاية األمومة الرعاية الطبية للمرأة احلامل والفترة التي تلي الوالدة، وتساعد الرعاية الطبية املرأة احلامل في كشف املشاكل الصحية 
التي تعاني منها، أما الرعاية الطبية التي تلي الوالدة فتشمل اإلجراءات الوقائية والعالجية الالزمة للمحافظة على صحة األم  ومولودها، 
وتتأثر رعاية األمومة بالعديد من األمور كاملعتقدات احمللية واخللفية الثقافية واملستوى االقتصادي واالجتماعي واخلصائص الدميغرافية للنساء 

احلوامل واألمهات.

بلغت نسبة املواليد )آخر مولود( في األراضي الفلسطينية خالل السنوات اخلمس السابقة ملسح صحة االسرة الفلسطيني 2006 وتلقت 
أمهاتهم رعاية صحية أثناء احلمل 98.8 % في األراضي الفلسطينية، كما أن نسبة النساء اللواتي تلقني رعاية صحية أثنــاء احلمل بلغت 
99.1 % في قطاع غزة  في حني كانت 97.2 % في العام 2004، أما في الضفة الغربية فبلغت هذه النسب 98.7 % مقابل 96.1 % في العام 

.2004

الذي سعت  للمستوى  لم يصل  التقدم  أن هذا  إال  املنصرمة،  الفترة  احلمل خالل  أثناء  الرعاية  تلقي  تقدما قد حتقق في نسبة  أن  ويتضح 
لتحقيقه اخلطة الصحية الوطنية عام 1994، إذ ورد في اخلطة أنه مع حلول عام 2015، سيتم رفع نسبة تلقي الرعاية أثناء احلمل إلى 100 %، 
هذا بغض النظر عن جودة اخلدمة املقدمة والتي ليست بالضرورة أن تكون النسب املرتفعة في تلقي الرعاية تعكس مستوى متقدما من 

اجلودة في اخلدمة، وقد يرجع ذلك إلى عدم التوعية املناسبة ألهمية املتابعة أثناء احلمل من خالل برامج التثقيف الصحي.

أشارت النتائج الى أن 98.9 % من النساء  تابعن حملهن لدى كادر طبي مؤهل، مبتوسط زيارات بلغ 7.8 زيارة. ولم تظهر النتائج تباينات على 
مستوى احملافظة. 

وبالرغم من أن هذه النسب ال تبدو عالية إال أنها يجب أن تؤخذ على محمل اجلد، حيث يحتمل أن تكون كل من هذه الشكاوي أحد األعراض 
ملضاعفات مرضية خطيرة، فعلى سبيل املثال ميكن أن يشير الصداع املتواصل إلى فقر الدم )األنيميا( وقد يدل ارتفاع ضغط الدم على تسمم 
احلمل، ولكلتا احلالتني نتائج خطيرة على صحة االم احلامل واجلنني معا األمر الذي يحتم ضرورة استثمار الكثير من اجلهد في مجال التعزيز 

والتثقيف الصحي.

تلقي مطعوم التيتانوس

�.�7 % فقط  من النساء احلوامل اللواتي اجننب خالل سنة �200 تلقني مطعوما ضد التيتانوس

اظهرت بيانات مسح صحة األسرة الفلسطيني 2006، أن 34.1 % من النساء في األراضي الفلسطينية قد تلقني جرعة واحدة على األقل من 
مطعوم التيتانوس خالل حملهن األخير، بواقع )27.8 %( في الضفة الغربية و)44.6 %( في قطاع غزة، وكانت النسبة األعلى في محافظة دير 
البلح )51.0 %( مقارنة بباقي احملافظات.  في حني نسبة النساء اللواتي اجننب في العام 2003 وقد تلقني مطعوما ضد التيتانوس 37.4 %، بواقع 

43.6 % في الضفة الغربية و33.3 % في قطاع غزة.
بشكل عام فإن نسبة تلقي هذا املطعوم خالل هذين العامني تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بنسبة الوالدات التي متت لها أثناء متابعة احلمل، 
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ومن املالحظ هنا أن نسبة تغطية مطعوم التيتانوس لم ترتفع للمستوى الذي ورد في اخلطة الوطنية الصحية عام 1994 والذي يهدف إلى 
تغطية بنسبة 100 % للمطاعيم وخاصة التيتانوس، وقد يعود السبب في عدم حتقيق املستوى املطلوب إلى عدم انتهاج سياسة واضحة في 

إلزام القطاع اخلاص بضرورة حث النساء اللواتي يتلقني الرعاية في العيادات اخلاصة ضرورة تلقي هذا املطعوم في مراكز وزارة الصحة. 

املشاكل الصحية التي رافقت احلمل
بلغت نسبة النساء الالتي عانني من أي عرض خالل حملهن األخير خالل السنوات اخلمس السابقة ملسح صحة االسرة الفلسطيني 2006 أن  
11.1 % تعرضن لصداع حاد. فيمـا عانت 10.2 % منهن ألم في أعلى البطن، أما بالنسبة الرتفاع ضغط الدم  فبينت نتائج املسح أن نسبتهم 

بلغت 5.7 %.

الرعاية الصحية أثناء الوالدة
تفيد بيانات مسح صحة االسرة الفلسطيني 2006 أن 96.6 % من الوالدات في األراضي الفلسطينية متت في مؤسسات صحية، وترتفع هذه 
النسبة في قطاع غزة )98.9 %( مقارنة بالضفة الغربية )95.2 %(، وسجلت محافظة قلقيلية أدنى نسبة )88.7 %( مقارنة بباقي احملافظات، وان 
3.4 % من الوالدات متت في املنزل أو على الطريق أثناء التوجه إلى املستشفى أو على احلواجز العسكرية وهي أعلى في الضفة الغربية )4.8 %( 

مقارنة بقطاع غزة )1.1 %(، وأيضا كانت محافظة قلقيلية صاحبة النسبة األكبر )11.3 %(.

وحول طبيعة الوالدة، تفيد البيانات أن 75.9 % من الوالدات التي متت خالل السنوات اخلمس السابقة ملسح صحة االسرة الفلسطيني 2006 
)آخر والدة( متت بصورة طبيعية، و15.0 % متت بواسطة العمليات القيصرية. وقد بلغت نسبة الوالدات القيصرية أعالها في محافظة أريحا 

واألغوار )26.3 %( وأدناها فـي محافظـتي سلفـيت وخانيـونس )12.3 %( لكل منهما.

الرعاية الصحية بعد الوالدة )فترة النفاس(

�0.0% من النساء تلقني رعاية صحية بعد الوالدة عام 2006، في حني بلغت هذه النسبة �.�� % عام �200

يتضح من شكل )2 - 4( انخفاض نسبة تلقي الرعاية الصحية بعد الوالدة في األراضي الفلسطينية من 34.1 % عام 2004 إلى 30.0 % عام 
2006.  أما على مستوى املنطقة فقد لوحظ أن بعض االختالف، حيث انخفضت في الضفة الغربية من 37.6 % إلى 29.7 %. وارتفعت في قطاع 

غزة من 29.6 % عام 2004 إلى 30.5 % عام 2006.  

وفي مجال آخر أشارت بيانات عام 2006 أن 71.4 % من األمهات في األراضي الفلسطينية تلقني الرعاية بعد الوالدة من قبل طبيب أخصائي، 
وقد يكون من العقبات أمام حتسن معدالت تلقي الرعاية الصحية بعد الوالدة هي أن العديد من النساء ال ترى ضرورة ملثل هذه الزيارة طاملا ال 

يالحظن وجود أية مشاكل صحية. 
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شكل )2 - 6(: نسبة النساء اللواتي تلقني رعاية صحية بعد الوالدة حسب املنطقة لألعوام 2004، 2006

  
املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007.  مسح صحة األسرة الفلسطيني، 2006.  التقرير األولي.  رام اهلل-فلسطني.
            اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005.  املسح الصحي الدميغرافي- 2004.  النتائج األساسية.  رام اهلل-فلسطني.  .

مراكز األمومة والطفولة
تعتبر الرعاية الصحية األولية العمود الفقري للخدمات الصحية في فلسطني، حيث ما زالت وزارة الصحة تعتمد املبادئ األساسية للرعاية 
الصحية األولية وتعتبرها من أولوياتها وتوفر جميع املتطلبات املالية والبشرية الالزمة الستمرار جميع البرامج العاملة في هذا اإلطار ملا لها 
من دور كبير في احلفاظ على صحة اجملتمع وتعزيز صحة األطفال. وتشير بيانات وزارة الصحة الواردة في التقرير السنوي لعام 2005 إلى أن 
عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التي تشرف عليها الوزارة بلغت 654 مركزا، منها 525 مركزا في الضفة الغربية و129 مركزا في قطاع غزة.  
فيما كان عددها 413 مركزاً عام 2004، منها 357 مركزا في الضفة الغربية و43 مركزاً في قطاع غزة.  األمر الذي يشير إلى ارتفاع في عدد هذه 
املراكز والتي ال يكاد يخلو أي منها من خدمات األمومة والطفولة.  كذلك يالحظ أن هناك حتسنا قد طرأ على التوزيع اجلغرافي لهذه املراكز، 

ولكن يبقى من األهمية مبكان التركيز على تطوير جودة اخلدمات املقدمة في هذه املراكز والعمل على استدامة اخلدمات التي تقدمها. 
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الواقع التعليمي لالطفال                                                                                                 الفصل الثالث

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وحتقيقاً للتنفيذ الكامل لهذا احلق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ 
الفرص تقوم بوجه خاص مبا يلي: أ. جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع. ب. تشجيع تطوير 
شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو املهني، وتوفيرها وإتاحتها جلميع األطفال، واتخاذ التدابير املناسبة 

مثل إدخال مجانية التعليم وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها.                             
 )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 28(

يقترن التعليم في جميع املواثيق الدولية بحقوق االنسان، حيث ينظر للتعليم في جميع هذه الصكوك كحق اساسي، فاملادة 26 من االعالن 
العاملي حلقوق االنسان لعام 1948 تشير الى ان »لكل شخص حق في التعليم« كما تشير املادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل الى ان »الدول 

االطراف تعترف بحق الطفل في التعليم«.

لقد احتل تعليم األطفال أولوية عليا في العديد من املؤمترات الوطنية واإلقليمية والدولية، حيث كان تعليم األطفال على سلم األولويات التي 
حددها مؤمتر جومتيان حول التعليم للجميع عام 1990، ومؤمتر دكار حول تقييم التعليم للجميع عام 2000، وذلك اضافة الى مؤمتر القمة 
االلفية في ايلول 2000، والذي انبثق عنه على التوالي اعالن اهداف التنمية االلفية، وكان ايضا في الدورة اخلاصة للجمعية العامة لالمم املتحدة 

حول االطفال في ايار 2002 والتي متخَضت عنه وثيقة بعنوان »عالم جدير باالطفال« وتكمل هذه املواثيق كل منها االخر1. 

مبوجب املادتني )28( و)29( من اتفاقية حقوق الطفل، يتوجب على البلدان املعنية أن جتعل التعليم إلزاميا ومتاحاً للجميع، بهدف تنمية قدرة 
لذلك، فان االلتحاق باملدارس، واحلصول على نوعية جيدة من التعليم، هما من العوامل األساسية  كل طفل إلى أقصى إمكاناتها.  وتبعاً 
لتحقيق هذا الهدف، وتعزز املادتني )28( و)29( أربع مواد أخرى في االتفاقية تؤكد املبادئ القانونية الشاملة لتعليم الطفل وهي: املادة )2( حول 
عدم التمييز، واملادة )3( حول املصلحة الفضلى للطفل، واملادة )6( حول حق الطفل في احلياة والبقاء والنماء، واملادة )12( حول حق الطفل في 

تكوين آرائه اخلاصة والتعبير عنها بحرية2.

فلسطينيا اجته نظام التعليم الفلسطيني نحو التماثل مع االجتاهات الدولية، إذ مت حتقيق التحاق البنون والبنات الشامل تقريبا بالتعليم 
األساسي )من الصف األول وحتى الصف العاشر(، كما مت التخلص من فجوة اجلنس فيما يتعلق  بااللتحاق باملرحلة األساسية والثانوية. وقامت 
وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج إعادة الهيكلة الذي تطبقه، بتوسيع التعليم اإللزامي من تسع سنوات إلى عشر. كما وضعت خطة 
الصالح املناهج ليجري تطبيقها ما بني عام 2000 و 2004. وتستمر في الوقت نفسه برامج تطوير الهيئات التدريسية. إال انه ال ميكن التقليل 

من صعوبة إحداث التغيير في الواقع التعليمي في ظل عدم االستقرار السياسي والقيود اخملتلفة.

يتناول هذا الفصل واقع الطفل التعليمي في فلسطني، من خالل إجراء مقارنة ملؤشرات تعليمية هامة والتي تشمل املكونات األساسية 
للعملية التعليمية وهي: الطلبة، واملدارس، واملعلمون، والشعب الصفية.

1  اليونيسف، 2006. وضع األطفال في العالم 2006: املقصون واحملجوبون.
2  اليونيسف، 1999. التعليم للجميع: ترجمة احلق إلى حقيقة – ملخص صحافي.   
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الطلبة

تشير بيانات مسح التعليم أن عدد طلبة املدارس في األراضي الفلسطينية للعام الدراسي 2007/2006 بلغ ما مجموعه 1,085,274 طالباً 
وطالبة، تشكل اإلناث منهم ما نسبته 49.9 %، وتختلف هذه النسبة باختالف املرحلة، فبلغت نسبة اإلناث في املرحلة األساسية 49.5 %، 

وفي املرحلة الثانوية 52.9 %

شكل الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام الدراسي 
2007/2006 ما نسبته 12.0 % من مجموع الطلبة في مراحل 

التعليم املدرسي، وفي املرحلة األساسية 88.0 %.

في العام 2007/2006 كان 59.4 % من طلبة املرحلة األساسية 
مدارس  في   % و40.6  الغربية  الضفة  مدارس  في  ملتحقون 
قطاع غزة . أما في املرحلة الثانوية فإن 58.7 % من الطلبة في 
هذه املرحلة ملتحقون في مدارس الضفة الغربية و41.3 % في 

مدارس قطاع غزة.

اإلشراف خالل  املدارس حسب جهات  في  الطلبة  توزيع  وحول 
العام الدراسي 2007/2006، فيالحظ أن 70.0 % )760,069 طالباً 
وطالبة( من الطلبة ملتحقون باملدارس احلكومية، و23.3 %        

252,830( طالباً وطالبة(  ملتحقون مبدارس وكالة الغوث الدولية 
و6.7 % )72,375 طالباً وطالبة( ملتحقون باملدارس اخلاصة.

املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، 2007. قاعدة بيانات مسح التعليم  2006/ 2007. بيانات غير منشورة.

                                                                                     
التربية والتعليم،  يتضح من هذه املعطيات بأن العبء األكبر في تقدمي اخلدمات التعليمية للطلبة في سن التعليم، يقع على عاتق وزارة 
مع وجــود دور اكبر لوكــالة الغوث الــدولية في قطاع غزة مقارنة مع دورهـا في الضفة الغربية خاصة في االشراف على طلبة املرحلة 

االساسية 2.

وبشكل عام، فقد كانت هناك زيادة مضطردة في أعداد الطلبة في املدارس بشكل ملحوظ خالل الفترة 1995/1994 - 2007/2006. حيث بلغت 
نسبة الزيادة في أعداد الطلبة  في املرحلتني األساسية والثانوية 66.8 % و187.6 % خالل الفترة 1995/1994 وحتى 2007/2006 على التوالي.  
واجلدير بالذكر، أن الزيادة الكبيرة خالل الفترة 1995/1994  وحتى  2007/2006 كانت من نصيب قطاع غزة حيث بلغت 88.1 %، أما في الضفة 

الغربية فقد بلغت نسبة الزيادة خالل الفترة نفسها 68.0 %.

االلتحاق مبرحلة رياض األطفال

مؤسسات التعليم في مرحلة رياض األطفال يديرها القطاع اخلاص باستثناء اربع رياض االطفال تشرف عليهما 
وزارة التربية والتعليم، وثلث األطفال )�-� سنوات( التحقوا برياض األطفال في العام الدراسي

مؤسسات التعليم في مرحلة رياض األطفال يديرها القطاع اخلاص باستثناء اربع رياض االطفال تشرف عليهما وزارة التربية والتعليم، إال أنه 
ومبوجب األنظمة املعمول بها فإنه يتوجب أن جتاز جميع رياض األطفال من وزارة التربية والتعليم.

يرتبط ارتفاع وانخفاض عدد رياض االطفال في فلسطني باالوضاع االقتصادية والسياسية السائدة، ويالحظ ان عدد رياض االطفال قد ارتفع 
من 436 روضة في العام 1995/1994 الى 843 روضة في العام 2000/1999 أي بنسبة زيادة 93.3 %، ثم بدأ العدد يتذبذب خالل االنتفاضة بني 
االرتفاع واالنخفاض البطيء بنسبة 15.0 % خالل االعوام من عام 2002/2001 الى 2007/2006، وذلك قد يعود اما السباب اقتصادية تتلخص 
في هبوط معدالت االستثمار في هذا القطاع، وتفشي البطالة وازدياد معدالت الفقر وهبوط مستويات املعيشة للسكان، وبشكل عام ارتفع 

عدد رياض االطفال بنسبة 114.0 % خالل الفترة ما بني 1995/1994-2007/2006.

ارتفع عدد االطفال في رياض األطفال من 69,134 طفالً وطفلة في العام الدراسي 1997/1996 إلى 78,151 طفالً وطفلة في العام الدراسي 
2007/2006، مبعدل زيادة مقدارها 13.0 %، وتشكـل اإلناث ما نسبته 48.3 % والذكور 51.7 % من مجموع االطفال في رياض األطفال في هذا 

العام. وتتوزع نسبة اإلناث في رياض األطفال بواقع 65.3 % في الضفة الغربية، و34.7 % في قطاع غزة. 

2   جتدر اإلشارة إلى أن 49.9 % من األطفال في املرحلة األساسية في قطاع غزة ملتحقون مبدارس وكالة الغوث الدولية، مقارنة بـ 10.4 % في الضفة الغربية في العام الدراسي 2007/2006.

شكل )3 - 1(: التوزيع النسبي للطلبة في األراضي الفلسطينية حسب 
اجلهة املشرفة للعام الدراسي 2006 / 2007
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بلغت معدالت االلتحاق الصافية في مرحلة رياض االطفال في العام الدراسي 2007/2006 حوالي 24.9 % مـن األطفـال )4-5 سنوات( كانوا 
ملتحقني برياض األطفال، بواقع 25.4 % للذكور و24.4 % لإلناث.  وتتفاوت معدالت االلتحاق الصافية حسب املنطقة، إذ أن 26.7 % من أطفال 
الضفة الغربية )4-5 سنوات( ملتحقون برياض األطفال مقارنة بـ 22.2 % في قطاع غزة، حيث سجلت نسبة االلتحاق تراجعا واضحا مقارنة 

بالعام الدراسي 1997/1996 ولنفس الفئة العمرية.

شكل )3 - 2(: معدل االلتحاق الصافي في رياض األطفال حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم لالعوام الدراسية 1997/1996، 2000/1999، -2007/2006 وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 

اما بالنسبة ملعدالت االزدحام في الشعب فقد بلغت 29 طفال/شعبة في العام 1995/1994، ثم بدأ املعدل باالنخفاض ووصل الى 27 طفال/
فقد  طفل/مربية  معدل  اما   ،2007/2006 العام  في  طفال/شعبة   25 الى  ليصل  املطرد  باالنخفاض  واستمر   ،2000/1999 العام  في  شعبة 
انخفض من 30 طفال/مربية في العام 1995/1994 ووصل الى 27 طفال/مربية في العام 2000/1999 واستمر باالنخفاض حتى عام 2007/2006، 

حيث بلغ 25 طفال/مربية.
ان نسبة املربيات اللواتي يصل  مستوى تأهيلهن للثانوية العامة وما دون قد ارتفع من 44.0 % في العام 1995/1994 الى 47.3 % في العام 

2000/1999 واستمر باالرتفاع ليصل الى 52.2 % من مجموع املربيات عام 2003/2002، وانخفض ليصل الى 47.0 % عام 2007/2006.
في حني ارتفعت نسبة املربيات من حملة درجة البكالويوس واعلى من 7.3 % عام 1995/1994 الى 15.9 % عام 2000/1999 وواصل االرتفاع الى 
21.3 % عام 2007/2006، مما يعني انه قد جرى حتسن على مستوى تأهيل املربيات، وازداد عدد املربيات زيادة مطردة بصورة اسرع من ازدياد عدد 

االطفال مما ادى الى انخفاض معدل عدد االطفال لكل مربية من 30 طفال/مربية عام 1995/1994 الى 25 طفال/مربية في العام 2007/2006.

االلتحاق بالتعليم األساسي
العام  954,877 طالباً وطالبة في  إلى  الدراسي 1995/1994  العام  572,529 طالبا وطالبة في  ارتفع عدد الطلبة في املرحلة األساسية من 
الدراسي 2007/2006، مبعدل زيادة مقدارها 66.8 % خالل الفترة املذكورة، وتشكل اإلناث ما نسبته 49.5 % والذكور 50.5 % من مجموع طلبة 
املرحلة األساسية في هذا العام.  في حني كانت االناث تشكل ما نسبته 48.6 % والذكور 51.4 % في العام الدراسي 1995/1994. وتتوزع  نسبة 

االناث في املرحلة االساسية للعام الدراسي 2007/2006، بواقع 59.5 % في الضفة الغربية و40.5 % في قطاع غزة.

أما فيما يتعلق بنسبة التحاق اإلناث إلى الذكور في مرحلة التعليم االساسي حسب املنطقة، ففي العام الدراسي 2007/2006، نالحظ أنه 
مقابل كل 98.2 طالبة هناك 100 طالب في مرحلة التعليم األساسي. وال توجد فروق تذكر بني هذه النسب حسب املنطقة إذ بلغت 98.7 

طالبة مقابل كل 100 طالب في الضفة الغربية و97.3 طالبة مقابل كل 100 طالب في قطاع غزة. 
العمر  التربوي، ألنها تعكس ظواهر مثل  الداخلية للنظام  يعتبر معدل االلتحاق اإلجمالي ومعدل االلتحاق الصافي من مؤشرات الكفاية 
االلتحاق،  احلاصل في معدالت  التذبذب  فإننا نالحظ  واختالفها من سنة ألخرى،  املعدالت  إلى هذه  النظر  وعند  والتسرب.  والرسوب،  الزائد، 
حيث أن معدالت االلتحاق اإلجمالية والصافية في املرحلة األساسية تزايدت خالل الفترة التي سبقت انتفاضة األقصى، حيث ارتفع معدل 
االلتحاق اإلجمالي من 91.4 % في الـعام الدراسـي 1996/1995 إلى 96.8 % في العام الدراسي 2000/1999، في حني بدأت في االنخفاض في فترة 

االنتفاضة حيث بلغت 89.2 % في العام الدراسي 2007/2006 بواقع 86.5 % في الضفة الغربية و93.4 % في قطاع غزة. 
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شكل )3 - 3(: معدل االلتحاق اإلجمالي في املرحلة األساسية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

    املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة -وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 

شكل )3 - 4(: معدل االلتحاق الصافي في املرحلة األساسية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

    املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة -وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 
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االلتحاق باملرحلة الثانوية

مقابل كل �.��2 طالبة هناك �00 طالب في املرحلة الثانوية في العام الدراسي 2007/2006

ارتفع عدد الطلبة في املرحلة الثانوية من 45,339 طالبا وطالبة في العام الدراسي 1995/1994 إلى 130,397 طالبا وطالبة في العام الدراسي 
2007/2006، مبعدل زيادة مقدارها 187.6 %، وتشكل اإلناث ما نسبته 52.9 % والذكور       47.1 % من مجموع طلبة املرحلة الثانوية في العام 
الدراسي 2007/2006، في حني كانت اإلناث تشكل ما نسبته 45.5 % والذكور 54.5 % في العام الدراسي 1996/1995 . وتتوزع نسبة اإلناث في 

املرحلة الثانوية للعام الدراسي 2007/2006 بواقع 59.2 % في الضفة الغربية، و40.8 % في قطاع غزة.

تعكس نسب االلتحاق وتطورها من سنة إلى أخرى حتسناً في املساواة بني اجلنسني في فرص االلتحاق بالتعليم. فقد بلغت معدالت االلتحاق 
اإلجمالي لإلناث في مرحلة التعليم الثانوي 81.6 % لالناث و70.3 % للذكور للعام الدراسي 2007/2006، في حني بلغت 46.0 % للعام الدراسي 
1995/1994 بواقع 43.0 % لإلناث و 48.8 % للذكور. وجند أن معدل االلتحاق اإلجمالي في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية، فقد بلغ معدل 

االلتحاق اإلجمالي في املرحلة الثانوية 85.5 % في قطاع غزة مقابل 72.8 % في الضفة الغربية في العام الدراسي  2007/2006.  

شكل )3 - 5(: معدل االلتحاق اإلجمالي في املرحلة الثانوية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

   املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم  سنوات مختارة -وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 
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شكل )3 - 6(: معدل االلتحاق الصافي في املرحلة الثانوية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

    املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة-وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 

ال زال التعليم األكادميي اكثر استقطاباً للطلبة لاللتحاق به من التعليم الثانوي املهني، فقد بلغ عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم الثانوي 
املهني 6,141 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2007/2006، أي ما نسبته 4.7 % من مجموع الطلبة امللتحقني باملرحلة الثانوية.  وجند أن اإلناث 
في العام الدراسي 2007/2006  يشكلن فقط 32.2 % من مجموع امللتحقني بالتعليم الثانوي املهني. أما في التعليم األكادميي فنالحظ أن 
اإلناث يشكلن نصف الطلبة امللتحقني بهذا النوع من التعليم، إذ يشكلن 54.0 % من مجموع الطلبة. وعند تتبع نسبة امللتحقني بالتعليم 
الثانوي املهني إلى مجموع امللتحقني باملرحلة الثانوية لألعوام 2000/1999-1996/1995 لكل من الذكور واإلناث كل على حدا، نالحظ عدم 

حدوث تغيير يذكر على هذه النسب خالل هذه الفترة.

الرسوب

انخفضت نسب الرسوب في األراضي الفلسطينية في العام الدراسي �2006/200 مقارنة بالعام الدراسي 
����/���� وللمرحلتني األساسية والثانوية

بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 2006/2005 في األراضي الفلسطينية 1.8 % للذكور  و1.4 % لإلناث. أما 
في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب 0.9 % للذكور و0.7 % لإلناث في نفس العام الدراسي.

وعند مقارنة نسب الرسوب في كل من املرحلة األساسية واملرحلة الثانوية حسب املنطقة في العام الدراسي 2006/2005، ال جند فروق واضحة 
بني نسب الرسوب للذكور ولإلناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسب الرسوب للمرحلة األساسية 1.4 % في الضفة 

الغربية مقابل 1.9 % في قطاع غزة، في حني بلغت نسب الرسوب في املرحلة الثانوية 0.9 % في الضفة الغربية و0.6 % في قطاع غزة.

 انخفضت نسب الرسوب في األراضي الفلسطينية في العام الدراسي 2006/2005 مقارنة بالعام الدراسي 1995/1994وللمرحلتني األساسية 
والثانوية، فانخفضت نسب الرسوب لإلناث في املرحلة األساسية من 4.4 % في العام الدراسي 1995/1994 إلى 1.4 % في العام الدراسي 
2006/2005. أما في املرحلة الثانوية فقد انخفضت نسب الرسوب لإلناث من 1.3 % في العام الدراسي 1995/1994 إلى 0.7 % في العام الدراسي 
2006/2005، اما بالنسبة للذكور فقد انخفضت نسب الرسوب للذكور في املرحلة االساسية في العام الدراسي 1995/1994 من 5.0 % الى 
1.8 % في العام الدراسي 2006/2005، وفي املرحلة الثانوية انخفضت من 5.4 % في العام الدراسي 1995/1994 الى 0.9 % في العام الدراسي 

.2006/2005

الرسوب، فيسمح  لظاهرة  له محددات  الفلسطيني  التربوي  فالنظام  بحذر،  يفسر  أن  يجب  الرسوب  االنخفاض في نسب  تفسير هذا  إن 
للطالب بالرسوب في الصف مرتني، والرسوب يبدأ من الصف الرابع األساسي، كما مت حتديد نسبة الرسوب املسموح بها في املدارس 5.0 % 

في الصف الواحد كحد اقصى.



سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 ��سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007 سلسلة إحصاءات الطفل )رقم �0( أطفال فلسطني- قضايا وإحصاءات التقرير السنوي - 2007

شكل )3 - 7(: نسبة الرسوب في املرحلة األساسية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

     املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة -وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 

شكل )3 - 8(: نسبة الرسوب في املرحلة الثانوية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

     املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة -وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 
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التسرب

شهدت نسب التسرب للذكور ولإلناث في األراضي الفلسطينية في املرحلة األساسية واملرحلة الثانوية 
انخفاضاً ملحوظاً خالل األعوام الدراسية ����/����-�2006/200

بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 2006/2005 في األراضي الفلسطينية 0.8 % للذكور و0.5 % لإلناث.  أما 
في املرحلة الثانوية فكانت 2.3 % للذكور و2.9 % لإلناث.

عند مقارنة نسب التسرب لإلناث في املرحلة األساسية واملرحلة الثانوية حسب املنطقة في العام الدراسي 2006/2005 جند أن نسب التسرب 
لإلناث في الضفة الغربية في املرحلتني األساسية والثانوية تفوق نسب التسرب لإلناث في قطاع غزة، فبلغت نسب التسرب لإلناث في املرحلة 
األساسية 0.5 % في الضفة الغربية و0.4 % في قطاع غزة. أما في املرحلة الثانوية، فبلغت نسب تسرب لإلناث 3.1 % في الضفة الغربية و2.6 

% في قطاع غزة.

لقد شهدت نسب التسرب لإلناث في األراضي الفلسطينية  في املرحلة األساسية واملرحلة الثانوية حتسنا ملحوظا خالل األعوام الدراسية 
2006/2005-1995/1994، فقد انخفضت نسب التسرب لإلناث في املرحلة األساسية من 2.4 % في العام الدراسي 1995/1994 إلى 0.5 % في 
العام الدراسي 2006/2005، أما في املرحلة الثانوية فقد انخفضت نسب التسرب لإلناث من 9.7 % في العام الدراسي 1995/1994 إلى 2.9 % 

في العام الدراسي 2006/2005.

شكل )3 - 9(: نسبة التسرب من املرحلة األساسية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

       املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة -وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 
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شكل )3 - 10(: نسبة التسرب من املرحلة الثانوية حسب املنطقة ألعوام دراسية مختارة

        املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة-وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 

املـدارس
بلغ عدد املدارس 2,337 مدرسة في العام الدراسي 2007/2006، منها 1,563 مدرسة أساسية و774 مدرسة ثانوية، وتشكل مدارس الذكور 
35.4 % )828 مدرسة( من مجموع املدارس، وكذلك مدارس اإلناث 34.8 % )814 مدرسة(، واملدارس اخملتلطة 29.7 % )695 مدرسة(. أما رياض 
األطفال فإنها جتاز من وزارة التربية والتعليم و معظمها مختلط، إذ أن 10 منها فقط كانت مقتصرة على أحد اجلنسني وجميعها في الضفة 

الغربية.

يوجد 75.1 % )1,755 مدرسة( من مجموع املدارس في الضفة الغربية، بينما يوجد 24.9 % )582 مدرسة( في قطاع غزة.

خالل العام الدراسي 2007/2006، شكلت املدارس احلكومية 76.0 % من مجموع عدد املدارس، ومدارس وكالة الغوث الدولية 12.2 % من مجموع 
عدد املدارس، واملدارس اخلاصة شكلت 11.8 %.

1994، حيث عكس ذلك أولوية توسيع الطاقة  ازداد عدد املدارس منذ أن تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية التعليم في عام 
االستيعابية للنظام املدرسي. وفي العام الدراسي 2007/2006، كان هناك 1,563 مدرسة أساسية مقارنة بـ 1,098 مدرسة في العام الدراسي 

1996/1995، كما كان هناك أيضا 814 مدرسة ثانوية مقارنة بـ 372 مدرسة في العام الدراسي 31995/1996.
 

يالحظ أن املدارس املقتصرة على اجلنس الواحد تصبح اكثر أهمية في الصفوف العليا من املرحلة األساسية وكذلك في املرحلة الثانوية. وكما 
تبني معطيات العام الدراسي 2007/2006، فإن 65.8 % من املدارس األساسية مقتصرة على جنس واحد، مقابل 79.3 % من املدارس الثانوية.

املرافق املدرسية والتقننيات التعلييمية
ارتفعت نسبة املدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمختبرات العلمية من 39.6 % في العام 1995/1994 الى 56.7 % في العام  2007/2006، 
وقد ارتفعت النسبة في املدارس احلكومية من 40.0 % في العـام 1995/1994 الى  59.0 % في العام 2007/2006، وفي مدارس وكالة الغوث 

ارتفعت من 31.3 % الى 46.9 % للفترة نفسها، وفي املدارس اخلاصة ارتفعت من 47.6 % الى 51.8 % للفترة نفسها ايضا.

اما بالنسبة للمكتبات فقد ارتفعت نسبة املدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للمكتبة من 24.4 % في العام 1995/1994 الى 64.4 % في 
العام 2007/2006، وقد ارتفعت النسبة في املدارس احلكومية من 28.0 % في العام 1996/1995 الى 65.5 % في العام 2007/2006، وفي مدارس 

الوكالة ارتفعت من 26.6 % الى 66.4 % للفترة نفسها، وفي املدارس اخلاصة ارتفعت من 38.4 % الى 55.1 % للفترة نفسها ايضا.

بالنسبة خملتبرات احلاسوب فقد ارتفعت نسبة املدارس التي يوجد فيها غرفة مخصصة للحاسوب من 3.5 % في العام 1995/1994 الى 62.3 
% في العام 2007/2006، وقد ارتفعت النسبة في املدارس احلكومية من 3.0 % في العام 1995/1994 الى 59.7 % في العام 2007/2006 وفي 
مدارس الوكالة فلم يكن هناك مختبرات للحاسوب في العام 1995/1994 وفي العام 2007/2006 فإن 72.7 % من مدارسها اصبح يوجد فيها 

مختبرات حاسوب، اما املدارس اخلاصة فقد ارتفعت النسبة من 13.6 % الى 68.5 % في العام 2007/2006.

تشمل املدارس التي فيها مرحلة أساسية وثانوية معا أو مرحلة ثانوية فقط.   3
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البيئة التعليمية
أمر يتعدى كونه مجرد توفير  التعلم،  املناسبة لعملية  البيئة  التعليمية وتوفير  العملية  املؤثرة في  العوامل  التعليمية أحد  البيئة  تعتبر 
املباني املدرسية واملكاتب واملقاعد والكتب املدرسية، حيث ينبغي أيضا أن تتوفر في املدرسة شروط البيئة الصحية اآلمنة، وكذلك خدمات 
البنية التحتية ألهميتها  في توفير جو مناسب للدراسة، فتوفر املياه والكهرباء والتدفئة واملرافق الصحية تلعب دوراً مهما في توفير املناخ 
املناسب للعملية التعليمية، وبالتالي تؤثر على مخرجات هذه العملية إيجابا.  كما أن وجود أسوار حول املدرسة من األمور الهامة التي يجب 
توفرها، حيث أن ذلك من شأنه أن يقلل من تعرض الطلبة لألخطار الناجمة عن حوادث السير، وخاصة طلبة مدارس املناطق احلضرية التي 

تنشط فيها حركة السير.

إن معظم املدارس تتوفر فيها خدمات الكهرباء واملياه اجلارية، في حني ال تتوفر خدمة التدفئة إال في نسبة قليلة من هذه املدارس، فهناك 
13.2 % من املدارس احلكومية تتوفر فيها هذه اخلدمة مقابل 4.9 % من مدارس وكالة الغوث الدولية، وتتوفر هذه اخلدمة في 46.7 % من املدارس 
اخلاصة و53.7 % من رياض األطفال حسب معطيات العام الدراسي 2007/2006.  وفيما يتعلق بتوفر أسوار حتيط باملدرسة سواء كان ذلك 

بشكل جزئي أو كلي فان 87.3 % من املدارس حتيط بها أسوار.

إن معظم طلبة املدارس تتوفر لديهم خدمات الكهرباء واملياه اجلارية، في حني ال تتوفر خدمة التدفئة إال لنسبة قليلة من طلبة املدارس، 
فهناك 12.0 % من طلبة املدارس احلكومية تتوفر لديهم هذه اخلدمة مقابل 3.0 % من طلبة مدارس وكالة الغوث الدولية، وتتوفر هذه اخلدمة 
لـ 50.4 % من طلبة املدارس اخلاصة و48.1 % من أطفال رياض األطفال حسب معطيات العام الدراسي 2007/2006.  وفيما يتعلق بتوفر أسوار 

حتيط باملدرسة سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي فان 87.0 % من مجموع الطلبة يتعلمون في مدارس حتيط بها أسوار.

يعتبر مؤشر الكثافة الصفية من أهم املؤشرات التي تقيس توفر البيئة التعليمية املناسبة للتعلم، وتشير الكثافة الصفية إلى متوسط 
عدد الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة. فقد بلغ متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية 34.5 طالبا في املرحلة األساسية و30.6 طالباً 
في املرحلة الثانوية في العام الدراسي 2007/2006. ويالحظ أن معدل الكثافة الصفية في مرحلتي التعليم األساسية والثانوية لم يطرأ عليه 

حتسن ملحوظ عند مقارنة العام الدراسي 2007/2006 بالعام الدراسي 1996/1995.

شكل )3 - 11(: معدل عدد الطلبة لكل شعبة حسب املرحلة ألعوام دراسية مختارة

 املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح التعليم سنوات مختارة-وزارة التربية والتعليم العالي. رام اهلل-فلسطني. 

عند مقارنة الكثافة الصفية حسب املنطقة واملرحلة، يالحظ أن الشعب الصفية في املرحلة األساسية اكثر اكتظاظاً في مدارس قطاع غزة  

منها في مدارس الضفة الغربية، فقد بلغت الكثافة الصفية في قطاع غزة 40.5 طالبا لكل شعبة، وفي الضفة الغربية 31.3 طالباً لكل 

شعبة في العام الدراسي 2007/2006. وتنطبق هذه الظاهرة على املرحلة الثانوية، حيث بلغت الكثافة الصفية في قطاع غزة 39.8 طالباً 

لكل شعبة، وفي الضفة الغربية 26.4 طالباً لكل شعبة. مما يشير الى ان البيئة التعليمية بالنسبة ملؤشر الكثافة الصفية في قطاع غزة 

أكثر سوءا من الضفة الغربية.
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تظهر مشكلة الكثافة الصفية جليا إذا ما نظرنا إلى معدل الكثافة الصفية حسب اجلهة املشرفة، فمدارس وكالة الغوث الدولية هي األكثر 

اكتظاظا، حيث بلغت الكثافة الصفية في املرحلة األساسية في مدارس الوكالة 40.9 طالبا لكل شعبة، مقابل 33.7 طالبا لكل شعبة في 

املدارس احلكومية، وبلغت في املدارس اخلاصة وفي املرحلة نفسها 25.1 طالبا لكل شعبة في العام الدراسي 2007/2006. وجتدر اإلشارة الى أن 

وكالة الغوث الدولية ال توفر التعليم الثانوي في مدارسها. 

ومن امللفت للنظر أنه رغم االنخفاض البسيط الذي طرأ على معدل عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس وكالة الغوث خالل األعوام الدراسية 

اخلمس األخيرة، حيث انخفض املعدل من 44.5 طالباً لكل شعبة عام 1996/1995 إلى 40.9 طالباً لكل شعبة عام 2007/2006، إال أنه يالحظ 

أن هذا املعدل ما زال مرتفعاً. 

املعلمون واملعلمات 
بلغ عدد املعلمني في املدارس 42,306 معلماً ومعلمة في العام الدراسي 2007/2006، منهم 19,084 معلماً  و23,222 معلمة بنسبة 45.1 % 

للمعلمني و54.9 % للمعلمات.

 يتوزع املعلمون واملعلمات في املدارس حسب جهات اإلشراف بواقع 71.1 % في املدارس احلكومية، 19.1 % في مدارس وكالة الغوث، و9.8 % في 
املدارس اخلاصة.

بلغ معدل عدد الطلبة لكل معلم في جميع املراحل 25.7 طالباً لكل معلم في العام الدراسي 2007/2006  بواقع 25.3 طالباً لكل معلم في 
املدارس احلكومية، و31.3 طالباً لكل معلم في مدارس وكالة الغوث الدولية و17.5 طالباً لكل معلم في املدارس اخلاصة .

تشير املعطيات إلى أن 0.9 % من معلمي املدارس في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي لعام 2007/2006 يحملون شهادة الدراسة الثانوية 
العامة أو أقل، 27.2 % منهم يحملون درجة الدبلوم املتوسط، 60.8 % يحملون درجة البكالوريوس، 7.9 % يحملون درجة البكالوريوس ودبلوم 

تربية، 0.5 % يحملون درجة الدبلوم العالي، و 2.8 % يحملون درجة املاجستير فما فوق.

إذا ما نظرنا إلى مؤهالت املعلمني واملعلمات في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي للعام الدراسي 2007/2006   جند أن نسبة املعلمات اإلناث 
من حملة الثانوية العامة أو اقل من مجمل املعلمني واملعلمات من حملة نفس املؤهل هي 54.0 %، وحملة الدبلوم املتوسط 59.6 % من مجمل 
حملة نفس املؤهل، ونسبة املعلمات اإلناث حملة مؤهل جامعي 54.1 % من مجمل حملة نفس املؤهل، ونسبة املعلمات حملة الدبلوم العالي 

35.9 % من مجمل حملة نفس املؤهل، وحملة درجة املاجستير فما فوق 32.4 % من مجمل حملة نفس املؤهل. 

التربية والتعليم العالي لها سيطرة فقط على املدارس احلكومية وتظهر البيانات أن 73.4 % من معلمي املدارس احلكومية يحملون  وزارة 
مؤهالت جامعية )بكالوريوس فأعلى(، في حني بلغت هذه النسبة 65.1 % في مدارس الوكـالة  و74.8 % من معلمي املدارس اخلاصة.    
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 الواقع الثقافي والترفيهي لألطفال                                                                                 الفصل الرابع

» تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام املناسبة 
لسنه واملشاركة بحرية في احلياة الثقافية وفي الفنون. 

                                                                             )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 31.1 (
»حتترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل في املشاركة الكاملة في احلياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير 

فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.             
                                                                    )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 31.2 (

 ،1990 أيلول  الثاني من شهر  1989 اتفاقية حقوق الطفل والتي دخلت حيز التنفيذ في  20 نوفمبر  أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 

والتزمت منظمة التحرير الفلسطينية مبيثاق حقوق الطفل بهدف ضمان حياة كرمية للطفل الفلسطيني من حيث متتعه بجسد معافى 

وظروف معيشية وبيئية ونفسية تلبي الشعور باألمن واالستقرار، وأن يتمتع بطفولته وحقه في التعلم والترفيه والقدرة على اإلبداع واملبادرة 

وأن يكون واعيا بالقيم اإلنسانية ومنتميا وطنيا وقوميا وعامليا وقادرا على التعبير عن نفسه واملشاركة في صنع القرار. 

من جهة أخرى مت تكريس املادة )31( من اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي تنص على العمل على ضمان حق الطفل في الراحة واللعب وأوقات 
املعطاة  األطفال كاألهمية  لنمو  أهمية  احلقوق تشكل  أن هذه  والفنية، حيث  الثقافية  احلياة  في  واملشاركة  الترفيهية  واألنشطة  الفراغ 

لألساسيات كالتغذية، والسكن، والرعاية الصحية والتعليم.

يحتل قطاع املعلومات واالتصاالت موقعاً مهما في السياق الفلسطيني، إذ أن العديد من الدراسات أشارت إلى هذا القطاع كأحد القطاعات 

الريادية التي قد تشكل خياراً استراتيجياً الجتاهات االقتصاد الفلسطيني في املستقبل في ظل محدودية املصادر الطبيعية.  لذلك فإن توفير 

إحصاءات حول هذا القطاع واجتاهات التقدم في كسب املعرفة والقدرة في بني األطفال يؤشر على مدى جدية التوجه نحو هذا القطاع.

يتناول هذا الفصل عرضاً ألهم التطورات التي حصلت على واقع الطفل الفلسطيني في تكنولوجيا املعلومات خالل الفترة 2004 و2006، 

حيث تستند قائمة املؤشرات التي عرضت على األنشطة اإلحصائية التقليدية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، حيث مت اشتقاق بعض 

املستوى  على  لألطفال  املتوفرة  والبيئة  الوصول  وإمكانيات  القدرات  حول  موجزة  وصفية  صورة  إلعطاء  األطفال  مستوى  على  اإلحصاءات 

األسري في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

دور األسرة في الواقع الثقافي والترفيهي للطفل
متثل األسرة الركن األساس في اجملتمع، كما متثل منهال أساسيا يستقي منه األطفال ثقافتهم على الرغم من اختالف الواقع الثقافي من 
الثقافية  التسهيالت  يتوفر لديها  التي  املادية، فاألسر  العلمي ألفراد كل أسرة وإمكاناتها  التحصيل  أسرة ألخرى، بسبب اختالف مستوى 
والترفيهية، كاملكتبة املنزلية والتلفزيون واحلاسوب وخدمة اإلنترنت، يكون لها دور اكبر في الواقع الثقافي والترفيهي للطفل من تلك األسر 

التي ال يتوفر لديها مثل تلك التسهيالت املشار إليها آنفا.

توفر وسائل املعرفة لدى أسرة الطفل
مبا أن األسرة تلعب دورا هاما في تنمية شخصية الطفل، ومتثل منطا اجتماعيا وثقافيا يتفاعل معه الطفل، فإن توفر وسائل املعرفة لدى أسرة 

الطفل تعتبر عامال هاما في توفير املوارد الثقافية والترفيهية للطفل إذا ما مت استخدامها بشكل امثل وتوجيهها الوجهة السليمة.

6�.0 % من األسر الفلسطينية التي لديها أطفال اقل من �� سنة ال يتوفر لديها جهاز حاسوب، و�.� % منها ال 
يتوفر لديها جهاز تلفزيون، و �7.7 % منها ال يتوفر لديها القطاً فضائياً )ستااليت(، و�.�2 % ال يتوفر لديهم خدمة 

اإلنترنت في البيت في العام 2006.
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أظهرت البيانات أن نسبة األسر التي لديها أطفال )اقل من 18 سنة( ولديها جهاز حاسوب قد ارتفعت بنسبة مقدارها 26.3 % بني العامني 
2004 و2006، حيث ارتفعت من 28.5 % خالل العام 2004 لتـصل إلى 36.0 % في العام 2006، في حني ارتفعت نسبة األسر الفلسطينية التي 
لديها أطفال )اقل من 18 سنة( ويتوفر لديها خدمة اإلنترنت بنسبة مقدارها 83.9 % حيث ارتفعت النسبة من 9.3 % خالل العام 2004 لتصل 

إلى 17.1 % خالل العام 2006. 

أما بخصوص توفر جهاز التلفزيون لدى األسر الفلسطينية، لم يالحظ تغير كبير في نسبة األسر التي لديها أطفال اقل من 18 سنة ويتوفر 
لديها تلفزيون،  وتشير البيانات إلى أن 82.3 % من األسر التي لديها أطفال اقل من 18 سنة يتوفر لديها القط فضائي، و19.8 % منها يتوفر 

لديها جهاز فيديو.

أظهرت البيانات املتوفرة من املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2006 أن 23.6 % من األسر في األراضي الفلسطينية ولديها 
أطفال اقل من 18 سنة يتوفر لديها مكتبة منزلية، علما بأن هذه النسبه كانت 28.4 % في العام 2004. إن توفر وسائل املعرفة لدى أسرة 
الطفل- باستثناء توفر جهاز تلفزيون- ال زالت متدنية في اجملتمع الفلسطيني، وال تتماشى مع حقوق الطفل الثقافية والترفيهية باعتبار 
هذه الوسائل عامال مشجعا على توفير فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي واالستجمامي، كما جاء في اتفاقية حقــــوق الطفل 

)املادة 31-2(.

شكل )4 - 1(: نسبة توفر أدوات ترفيه لألسر التي لديها أطفال اقل من 18 سنة لألعوام 2004، 2006

استخدام األطفال للحاسوب

ازدادت نسبة استخدام احلاسوب بني األطفال )�0-�7( سنة بواقع �.26 % بني العامني �200، 2006

تظهر البيانات ارتفاع نسبة األطفال في الفئة العمرية )10-17( سنة الذين يستخدمون احلاسوب بنسبة مقدارها 26.3 % بني العامني 2004 
و2006، حيث ارتفعت النسبة من 56.0 % خالل العـام 2004 لتـصل إلى 70.7 % خالل العام 2006. 

وعلى مستوى املنطقة فقد ارتفعت نسبة األطفال )10-17( سنة مبقدار 18.7 % في الضفة الغربية )حيث ارتفعت من 62.0 % خالل العام 2004 
لتصل إلى 73.6 % خالل العام 2006(. في حني ارتفعت بنسبة 42.8 % في قطاع غزة )حيث ارتفعت من 46.3 % خالل العام 2004 لتصل إلى 
66.1 % خالل العام 2006، وعلى مستوى اجلنس لم تظهر البيانات فروق واضحة بني الذكور اإلناث، فقد بلغت نسبة األطفال الذكور الذين 

يستخدمون احلاسوب 72.0 % مقابل 69.3 % لإلناث. 

وأظهرت البيانات أن البيت أكثر مكان يستخدم فيه األطفال احلاسوب بنسبة 51.4 %، ثم يلي ذلك املـدرسة بنسبة 29.5 %، ثم بيوت األصدقاء 
بنسبة 7.0 % في العام 2006، أما في العام 2004 فكانت النسب علـى النحو اآلتي: 45.7 % في البيت، 30.9 % في املدرسة، و7.7 % في بيوت 
األصدقاء. وأشارت النتائج إلى أن 47.8 % من األطفال في الفئة العمرية )10-17( سنة الذين يستخدمون احلاسوب يستخدمونه أكثر شيء 
لغرض التسلية والترفيه، ثم يلي ذلك لغرض الدراسة والتعلم )البرامج التعليمية( بنسبة 45.8 % في العام 2006. واجلدول اآلتي يبني االختالف 

في الغرض من االستخدام لألعوام 2004 و2006. 
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 ،2004 التوزيع النسبي لألطفال )10-17( سنة الذين يستخدمون احلاسوب حسب اكثر غرض لالستخدام واملنطقة لألعوام   :)1  -  4( جدول 
2006

الغرض من االستخدام

املنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةاالراضي الفلسطينية

200420062004200620042006

50.247.850.645.149.352.9التسلية والترفيه

8.41.79.12.16.81.0استخدام بيئة النوافذ 

35.645.835.047.636.742.5للدراسة والتعلم )البرامج التعليمية(

3.34.23.15.23.72.3استخدام اإلنترنت

3.51.3-2.50.52.2أخرى

100100100100100100اجملموع

)-(: تعني عدم وجود عدد كافي من املشاهدات.

استخدام اإلنترنت
ارتفعت نسبة استخدام األطفال )10-17( سنة مبقدار 26.1 % بني العامني 2004 و2006. حيث نسبة األطفال الذين يعرفون اإلنترنت ويستخدمونها 

من 18.8 % عام 2004 إلى 23.7 % عام 2006.

شكل )4 - 2(: التوزيع النسبي لألطفال )10-17( سنة حسب استخدام اإلنترنت لألعوام 2006،2004.

يتبني من خالل بيانات العام 2006، أن طفلني من بني كل عشرة أطفال )23.7 %( لديهم معرفة بخدمة االنترنت ويقوموا باستخدامها، في حني 
أن أربعة أطفال من بني كل عشرة أطفال )39.7 %( لديهم معرفة باإلنترنت إال انهم ال يستخدمونها، كذلك أربعة أطفال من بني كل عشرة 

أطفال )36.6 %( ليس لديهم أدنى معرفة باإلنترنت.

عند االستفسار عن اكثر غرض الستخدام االنترنت، كانت نسبة األطفال )10-17 سنة( الذين يستخدمون االنترنت تبني أن التسلية حتتل 
األولوية األولى بنسبة 47.8 %، ثم يلي ذلك ألغراض البحث واالطالع على البرامج التعليمية حيث بلغت نسبتهم 45.8 %، في حني بلغت 
النسبة 50.2 % و35.6 % خالل العام 2004 على التوالي. ومن حيث اجلنس تتفاوت النسب ما بني األطفال الذكور واألطفال اإلناث، حيث بلغت 

للذكور 56.6 %، و36.3 % على التوالي، فيما بلغت لإلناث 36.9 % و57.6 % على التوالي خالل العام 2006.   

أما بخصوص وقت استخدام اإلنترنت، تبني أن 63.0 % من األطفال الذين يستخدمون اإلنترنت، يستخدمونها ما بني الساعة الثالثة بعد الظهر 
والساعة الثامنة مساء، في حني تبني أن 26.3 % يستخدمونها ما بعد الساعة الثامنة.
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النشاطات الثقافية واالجتماعية
يتضح من بيانات العام 2006 أن ما نسبته 24.2 % من األطفال في الفئة العمرية )10-17( سنة مشتركني في العاب رياضية، في حني كانت هذه 
النسبة 37.0 % في العام 2004، كما أظهرت البيانات أن 32.7 % من األطفال من )10-17( سنة ميارسون هواية الرسم في العام 2006، مقابل 29.8 
% خالل العام 2004. وتبني أن هناك اختالفاً واضحاً بني األطفال الذكور واألطفال اإلناث في طبيعة األنشطة التي ميارسونها، فقد تبني أن 44.0 
% من األطفال الذكور في الفئة العمرية )10-17( سنة يشاركون في العاب رياضية، مقابل 2.0 % من األطفال اإلناث، في حني جند أن 23.7 % من 

األطفال الذكور ميارسون هواية الرسم مقابل 42.9 % من األطفال اإلناث ميارسنها في نفس الفئة العمرية خالل العام 2006.

أما فيما يتعلق باالنتساب إلى مؤسسات ثقافية، فقد اظهرت بيانات العام 2006  أن 47.6 % من األطفال في الفئة الـعمرية )10-17( سنة 
يترددون على النوادي الرياضية، و15.8 % يترددون على املكتبات العامة، و16.8 % يذهبون حلضور ندوات، و3.0 % يترددون على دور العبادة، كما 
أظهرت النتائج أن 56.4 % من األطفال الذكور )10-17( سنة يترددون على النوادي الرياضية، مقابل 35.1 % من األطفال اإلناث )10-17( سنة يترددن 
على النوادي الرياضية، و24.9 % من األطفال الذكور )10-17( سنة يترددون على املكتبات العامة، في حني بلغت نسبة األطفال اإلناث اللواتي 

يترددن على املكتبات العامة 3.0  % لنفس الفئة العمرية.

تظهر بيانات مسح واقع املؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية، 2005 بأن عدد املراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية بلغ 213 
مركزا ثقافيا منها 174 مركزا عامال وبواقع 122 مركزا عامال في الضفة الغربية، مقابل 52 مركزا عامال في قطاع غزة. كما أشارت البيانات 
إلى أن حوالي 60.3 % من املراكز الثقافية في األراضي الفلسطينية يوجد بها مكتبة، وان 74.3 % من املراكز الثقافية التي يوجد بها مكتبة 
يوجد في املكتبة قسم خاص باألطفال، بواقع 76.3 % في الضفة الغربية، و69.0 % في قطاع غزة. وأظهرت البيانات أن 74.2 % من املكتبات 
العامة العاملة في األراضي الفلسطينية متارس فعاليات خاصة باألطفال، مع وجود فرق واضح بني الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت 
نسبة املكتبات العامة العاملة في األراضي الفلسطينية ومتارس فعاليات خاصة باألطفال 80.0 % في الضفة الغربية، مقابل 63.6 % في 

قطاع غزة.

املؤسسات  واقع  مسح  بيانات  اظهرت  فقد  الفلسطينية،  األراضي  في  الثقافية  املراكز  متارسها  التي  واألنشطة  الفعاليات  بخصوص  أما 
الثقافية 2005، أن 82.8 % من هذه املراكز متارس فعاليات خاصة باألطفال، بواقع 78.7 % في الضفة الغربية و92.3 % في قطاع غزة. كما أظهرت 
البيانات أن 27.0 % من املراكز الثقافية العاملة في األراضي الفلسطينية يوجد فيها ساحة العاب لألطفال بواقع 23.0 % في الضفة الغربية، 

و36.5 % في قطاع غزة.

األنشطة اليومية التي ميارسها األطفال  

نوع وطبيعة  األولى في  املرتبة  التلفزيون حتتل  أن مشاهدة   2006 واالتصاالت،  املعلومات  البيانات املستقاة من مسح تكنولوجيا  لنا  تظهر 
األنشطة التي ميارسها األطفال في الفئة العمرية )10-17 سنة(، حيث احتلت النسبة الكبرى من بني األنشطة املتصلة بالوسائل اإلعـالمية، 

)76.4 % يشاهدون التلفزيون بشكل دائم(، وان ما نسبته 29.6 % من األطفال يستمعون إلى الراديو.

يتضح من البيانات أن هناك 67.2 % من مجموع األطفال في الفئة العمرية )10-17 سنة( ال يرغبون بتنفيذ أي نشاط أثناء وقت فراغهم، مقابل 
32.8 % منهم يرغبون بالقيام بنشاط ثقافي في وقت الفراغ ولم يقوموا به، ويبني اجلدول أدناه أن  36.2 % منهم يرغبون بقضاء الوقت في 
املشاركة في العاب رياضية، و14.7 % منهم يرغبون بالعزف على آلة موسيقية، و13.1 % منهم يرغبون في املشاركة في فرق رقص وموسيقى 
وكشافه.  وأن السبب الرئيس الذي يعيق األطفال من أداء أي نشاط في وقت الفراغ يعود بالدرجة األساس إلى عدم وجود وقت كافي، حيـث 
أفاد ما نسـبته 28.7 % من األطفال في الفئة العمرية )10-17 سنة( بذلك، أو أن السبب يعود لعدم توفر املال وأفاد بذلك ما نسبته 20.4 % من 

األطفال في نفس الفئة العمرية، أو بسبب عدم توفر منشآت عامة 27.4 %، أو بسبب عدم توفر احلافز الشخصي 10.6 %. 
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جدول )4 - 2(: التوزيع النسبي لألطفال )10-17( سنة الذين يرغبون مبمارسة أنشطة ثقافية في وقت
فراغهم حسب النشاط وجنس الطفل، 2006

النشاط
جنس الطفل

إناثذكوركال اجلنسني

8.06.79.4الكتابة

14.711.018.7العزف على الة موسيقية

11.010.012.1املشاركة في نشاطات جمعيات او نوادي

36.250.620.7املشاركة في العاب رياضية

13.111.614.8املشاركة في فرق رقص وموسيقى وكشافة

4.03.05.1حضور ندوات ومحاضرات عامة

4.41.77.3الغناء في فرق

8.65.411.9الرسم

100100100اجملموع
                          املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007. املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2006. رام اهلل – فلسطني.

جدول )4 - 3(: التوزيع النسبي لألطفال )10-17( سنة حسب أسباب عدم ممارسة األنشطة املرغوب ممارستها وجنس الطفل، 2006

السبب الرئيس
جنس الطفل

إناثذكوركال اجلنسني

28.726.730.9عدم وجود وقت

6.24.58.0عدم توفر معلومات

20.424.116.3عدم توفر املال

27.430.823.8عدم توفر منشآت عامة

10.67.214.3عدم توفر احلافز الشخصي

3.33.53.1صعوبة املواصالت

1.10.81.4عدم موافقة األهل

2.32.42.2أسباب أخرى

100100100اجملموع
                             املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007. املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2006. رام اهلل – فلسطني.

الصحف واجملالت

تعتبر الصحف واجملالت من أهم الوسائل اإلعالمية املكتوبة ووسيلة من وسائل تثقيف األطفال.  فقد اظهرت البيانات خالل العام 2006 أن ما 
ال يقل عن 8.9 % من األسر الفلسطينية التي لديها أطفال )اقل من 18 سنة( حتصل على الصحف اليومية بشكل دائم، مقابل 31.3 % منها 
حتصل عليها أحيانا، و59.8 % ال حتصل على الصحف اليومية. أما بخصوص اجملالت الدورية فهنالك 4.2 % من األسر الفلسطينية التي لديها 
أطفال )اقل من 18 سنة( حتصل على اجملالت الدورية بشكل دائم، مقابل 20.7 % حتصل عليها أحيانا، و75.1 % ال حتصل عليها. ومن اجلدير ذكره 

انه ليس هناك تفاوت كبير في هذه النسب بني الضفة الغربية وقطاع غزة. 

مشاهدة التلفزيون

ما ال يقل عن 30.6 % من األسر الفلسطينية التي لديها أطفال )أقل من 18 سنة( خالل العام 2006، تشاهد التلفزيون الفلسطيني بشكل 
دائم، و47.8 % تشاهده بشكل متقطع )تشاهده أحيانا(، مقابل 21.6 % منها ال تشاهد التلفزيون الفلسطيني.
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ويعود السبب الرئيسي لعدم مشاهدة التلفزيون الفلسطيني لعدم إمكانية التقاط البث أو بسبب توفر الفضائيات، حيث بلغت النسبة 24.6 
% لكل منهما. وتختلف هذه النسب على مستوى املنطقة حيث بلغت نسبة األسر التي لديها أطفال ولم تشاهد التلفزيون الفلسطيني 
بسبب عدم القدرة على التقاط البث 29.3 % في الضفة الغربية، مقابل 13.6 % في قطاع غزة. في حني أن نسبة األسر ولديها أطفال )اقل من 

18 سنة( والتي ال تشاهد تلفزيون فلسطني بسبب توفر الفضائيات قد بلغت 26.9 % في الضفة الغربية، مقابل 19.5 % في قطاع غزة.
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املراجــع

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2006 – املسح األسري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -2006 النتائج األساسية. رام اهلل   -
– فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005 - مسح واقع املؤسسات الثقافية في األراضي الفلسطينية، -2005 النتائج األساسية.   -
رام اهلل – فلسطني.

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2004 - مسح الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف النقال، -2004 النتائج األساسية. رام اهلل   -
– فلسطني.

منظمة األمم للطفولة، )اليونيسف(. األطفال أوال اتفاقية حقوق الطفل، 1990.  -
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 أطفال بحاجة الى حماية خاصة                                                                                    الفصل اخلامس

يتناول هذا الفصل حتليل البيانات واملعلومات التي تتعلق مبجموعة عمرية محددة من االطفال ويطلق على هذه اجملموعة اسم »اطفال بحاجة 
تؤثر سلبا على صحة الطفل  الذين يعيشون حتت ظروف معيشية صعبة  الى حماية خاصة« وهم ميثلون مجموعة متنوعه من االطفال 
التي يتعرضون للعيش فيها،  او  التي يعيشون فيها  املعيشية  الظروف  نوع  والعقلية، عادة ما يتم تعريف هؤالء االطفال حسب  اجلسدية 

وتشمل هذه الفئة:
االطفال الفقراء )اتفاقية حقوق الطفل املادة 26 و27(  -1

االطفال العاملني )اتفاقية حقوق الطفل املادة 32(  -2
االطفال املنفصلني عن والديهم بسبب وضعهم في مؤسسات او االستشفاء او عدم لم شمل االسرة او التبني او احملرومون من   -3

البيئة االسرية )اتفاقية حقوق الطفل املادة 9، 10، 20 و21(
االطفال احملرومون من حريتهم او يعيشون ضمن الرعاية املؤسسية لالحداث )اتفاقية حقوق الطفل املادة 37 و40(  -4

االطفال املعاقني )اتفاقية حقوق الطفل املادة 23(  -5
االطفال املعرضني للعنف بجميع اشكاله: اجلسدي والنفسي واجلنسي )اتفاقية حقوق الطفل املـادة 19   و34(  -6

االطفال الذين يتأثرون بالصراع املسلح والعنف )اتفاقية حقوق الطفل املادة 38 و39(  -7
االطفال املعرضني لالستخدام او لبيع او ترويج اخملدرات والعقاقير )اتفاقية حقوق الطفل املادة 35(  -8

على الرغم من أن العديد من األمم تعمل بجد لضمان متتع األطفال بحقوقهم كاملًة كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، 1989، إال أن ذلك لم يتحقق حتى اآلن في أي مكان. وهذا هدف يصعب حتقيقه بشكل خاص بسبب عدد من العوامل 
السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والتي تكون في بعض األحيان خارج نطاق سيطرة األمة أو الناس. وال شك أن هذه العوامل تؤثر سلباً 
على األطفال بشكل عام، واألطفال الذين بحاجة إلى حماية خاصة، بشكل خاص. عالوة على ذلك، جند األطفال يواجهون عدداً من األحداث 
املأساوية الناجمة عن أفراد في محيطهم، ومثال ذلك تعرض األطفال لإلهمال، وسوء املعاملة، واالستغالل، والعنف من أشخاص كان يفترض 
أن يكونوا مبنزلة مقدمي الرعاية األولية لهم. ومن الواضح أيضاً أن هؤالء األطفال يحتاجون إلى رعاية وحماية خاصة وأنهم ال يسيطرون على 
أحداث وأمور احلياة احمليطة بهم. ويرجح أيضاً أنه ال توجد سيطرة لهؤالء على املصادر البيئية، واملادية، واجلسدية الالزمة للتحقق من أنهم 

يتلقون اخلدمات الصحية، والتعليمية، واالجتماعية، والثقافية الالزمة لتنميتهم على نحو شامل.

االطفال الفقراء
ركز هدف التنمية األلفية األول على خفض نسبة انتشار الفقر املدقع إلى النصف بحلول العام 2015، وفي حني أن املقياس األوسع انتشارا 
للفقر هو نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم، فالفقر له تعريفات متعددة وسبل عديدة للتأثير على األطفال، فاألطفال 
يعيشون الفقر بطريقة مختلفة عن الكبار، وفقر األطفال ال ميكن فهمه فقط من حيث إنه فقر األسرة. ولكن ألغراض هذا الفصل لقد عرف 
الطفل الفقير على أنه الطفل الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة )استهالكها الشهري يقل عن خط الفقر الوطني لعام 42004(. ولم يتطرق إلى 
املفهوم الشامل للفقر  والذي يغطي العديد من اجلوانب  كالرعاية الصحية، ظاهرة انتشار العمالة، الواقع التعليمي وخاصة انتشار األمية، 

التغذية، احلرمان، االستبعاد االجتماعي، ..الخ، لضمان عدم تكرار البيانات واملؤشرات في الفصول األخرى.

معالم الفقر بني األطفال في األراضي الفلسطينية
بلغ معدل الفقر بني السكان في األراضي الفلسطينية حوالي 36.1 % خالل العام 2006 وشكل األطفال الفقراء ما نسبته 52.9 % من مجموع 
الفقراء. هذا وقد بلغت معدالت الفقر بني األطفال حوالي 38.1 % )أي أن طفلني من بني كل خمسة أطفال في األراضي الفلسطينية يعيشون 
في أسر فقيرة(.  كما تبني أن حوالي 29.9 % من أطفال الضفة الغربية يعانون من الفقر، في حني بلغت معدالت الفقر بني أطفال قطاع غزة 

 .% 56.1

كما يالحظ أن نسبة السكان التي يقل دخل أسرها عن خط الفقر الوطني قد بلغت 60.9 %، في حني بلغت نسبة األطفال التي يقل دخل 
أسرها عن خط الفقر الوطني 64.1 % بواقع 56.1 % في الضفة الغربية و82.0 % في قطاع غزة.

جدول )5 - 1(: نسبة الفقر بني السكان في األراضي الفلسطينية، 2006

الفئة العمرية
حالة الفقر

التوزيع النسبيغير فقيرةفقيرة

38.161.950.1طفل

34.165.949.9بالغ

36.163.9100.0اجملموع

4   قدر خط الفقر الوطني لعام 2006 حوالي 1,934 شيكالً إسرائيلياً جديداً )433 دوالر أمريكي( ألسرة مكونة من 6 أفراد.
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من ناحية أخرى يالحظ أن 22.2 % من بني السكان في األراضي الفلسطينية يعانون من الفقر الشديد، هذا وقد بلغت نسبة الفقر الشديد 
بني األطفال 24.0 % بواقع 16.9 % في الضفة الغربية و39.7 % في قطاع غزة.

إذا ما مت استخدام الدخل، فيالحظ أن 48.1 % من بني السكان يقل دخل أسرها عن خط الفقر الشديد، في حني بلغت نسبة األطفال التي يقل 
دخل أسرها عن خط الفقر الشديد 51.3 % بواقع 42.7 % في الضفة الغربية و70.6 % في قطاع غزة.

جدول )5 - 2(: نسبة الفقر الشديد بني السكان في األراضي الفلسطينية، 2006

الفئة العمرية
حالة الفقر

غير فقيرةفقيرة

24.076.0طفل

20.579.5بالغ

22.277.8اجملموع

عمل األطفال

حجم ظاهرة عمل األطفال

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

أو االجتماعي.  
                                                                                  )اتفاقية حقوق الطفل-املادة32-1(

بلغت نسبة املشاركة في القوى العاملة في االراضي الفلسطينية للفئة العمرية )10-17( سنة 3.8 % في عام 2005, وقد ارتفعت نسبة 
املشاركة لتصل الى 5.3 % في عام 2006 من مجموع االطفال في نفس الفئة العمرية, حيث ارتفعت في الضفة الغربية من 4.8 % الى 7.4 %, 

اما في قطاع غزة بقيت النسبة كما هي حيث بلغت 2.1 % للفترة نفسها. 

أسباب عمل األطفال
أسباب تعود للنظام التعليمي

ان التحاق االطفال في العمل يكون على حساب التعليم في معظم االحيان, لذا يحرم الطفل من التعليم وحتصيل املعرفة التي تساعده على 
ممارسة حياته اليومية, ويعتبر التعليم وما يترتب عليه من نفقات من العوامل املباشرة التي تضطر االسرة محدودة الدخل الى دفع ابنائها 
لاللتحاق بسوق العمل, كما ان عدم وعي االسرة بأهمية التعليم كونه ال يحقق عائدا سريعا وال يقدم التدريب العملي املناسب الذي يفتح 
مجاالت فورية للعمل, باالضافة الى الفشل املدرسي للطفل مما يدفع االطفال الى االنخراط في سوق العمل, وقد بينت نتائج مسح القوى 
العاملة 2006, الى ان 41.5 % من االطفال )10-17 سنة( داخل القوى العاملة هم من غير امللتحقني بصفوفهم املدرسية, ذلك ان العمل يعتبر 
البديل املناسب للخروج من املدرسة, وهذا يؤدي الى حرمان االطفال من احد اهم حقوقهم, وهو حق التعليم باالضافة الى احلقوق االخرى, 
واملهارات  للوعي  الذين يفتقرون  واالمهات  االباء  ايجاد جيل من  الى  يؤدي  والتسلية....الخ, كما  والترفية  والصحة  السليم  النمو  كاحلق في 

االساسية لتنشئة اطفالهم بشكل صحي.  

أسباب تعود الى الوضع االقتصادي 
اظهرت بيانات مسح عمل االطفال 2004, ان 71.0 % من االطفال في الفئة العمرية )5-17 سنة( امللتحقون بسوق العمل يعملون بسبب احلاجة 
االقتـصادية )51.4 % للمساعدة في مشروع لألسرة، و19.6 % للمشاركة في رفع دخل االسرة(. في حني بلغت نسبة الذين يعملون لالستقالل 
واالعتماد على الذات 6.3 %، و5.2 % مللء الفراغ في العطل املدرسية، و 9.0 % ال يوجد بديل بعد ترك املدرسة، و1.7 % لتعلم صنعه و6.8 % 

ألسباب أخرى(.

أظهرت البيانات أن 57.7 % من األطفال املستخدمني بأجر هم من غير امللتحقني بصفوفهم املدرسية، ذلك أن العمل يعتبر البديل املناسب 
للخروج من املدرسة، وهذا يؤدي إلى حرمان األطفال من أحد أهم حقوقهم، وهو حق التعليم، باإلضافة إلى احلقوق األخرى، كاحلق في النمو 
السليم والصحة والترفيه والتسلية ….الخ، كما يؤدي إلى إيجاد جيل من األباء واألمهات الذين يفتقرون للوعي واملهارات احلياتية األساسية 

لتنشئة أطفالهم بشكل صحي.
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تشير البيانات إلى أن 31.9 % مـن االطفال )6-17( سنة في الضفة الغربية قد تركوا املدرسة بسبب عدم اهتمامهم بالدراسة مقابل 26.7 % 
في قطاع غزة، في حني بلغت نسبة االطفال )6-17( سنة الذين تركوا املدرسة بسبب االعاقة/املرض بلغت 14.0 % في الضفة الغربية مقابل 
26.7 % في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة االطفال )6-17( سنة الذين تركوا املدرسة بسبب سوء الوضع االقتصادي  10.2 % في الضفة الغربية 

مقابل 9.8 % في قطاع غزة.

طبيعة وظروف عمل األطفال

األطفال العاملون حسب احلالة العملية
لوحظ أن 21.5 % من األطفال العاملني )10-17( سنة في األراضي الفلسطينية عام 2006 هم مستخدمون بأجر لدى الغير، بينما بلغت نسبة 
األطفال العاملني املصنفني كأرباب عمل أو يعملون حلسابهم اخلاص 5.0 %، مقابل 73.4 % منهم صنفوا كأعضاء أسرة غير مدفوعي األجر. 

وهذا يبني األوضاع املعيشية السيئة التي تعانيها األسر وحاجتها إلى مصادر إضافية لزيادة دخلها. 

األطفال العاملون حسب النشاط االقتصادي
تشير بيانات القوى العاملة لعام 2006، الى ان عمل االطفال تركز في الزراعة والصيد واحلراجة، حيث بلغت نسبة األطفال في الفئة العمرية  
)10-17( سنة العاملني في هذا اجملال 53.6 %، ثم التجارة واملطاعم والفنادق 26.6 %، ثم في التعدين واحملاجر والصناعة التحويلية 9.5 %، ويليها 
البناء والتشييد 6.7 % ويالحظ ان االنشطة التي ميارسها االطفال ال حتتاج الى مهارة كما انها تشكل خطرا على صحتهم البدنية ومنوهم 

السليم، كالعمل في الصناعات التحويلية والبناء والتشييد. 

جدول )5 - 3(: التوزيع النسبي لألطفال )10-17( سنة العاملني حسب النشاط االقتصادي واملنطقة،  2006   

النشاط االقتصادي
املنطقة

قطاع غزة الضفة الغربيةاالراضي الفلسطينية

53.657.122.6الزراعة والصيد واحلراجة

9.59.87.6التعدين واحملاجر والصناعة التحويلية

6.76.77.1البناء والتشييد

26.624.248.6التجارة واملطاعم والفنادق

3.62.214.1الفروع األخرى

100100100اجملموع

األطفال العاملون حسب املهنة
التي ميارسها األبناء، حيث سجلت أعلى نسبة  ارتباطا وثيقا بني مهنة اآلباء واملهنة  2006 أن هناك  العاملة  أوضحت بيانات مسح القوى 
لألطفال العاملني في األراضي الفلسطينية يعملون كعمال مهره في الزراعة، والتي بلغت 50.4 % بواقع )54.3 % في الضفة الغربية و15.7 % 
في قطاع غزة(، و19.6 % يعملون في املهن االولية بواقع )19.0 % في الضفة الغربية و24.5 % في قطاع غزة(. اما العاملون في اخلدمات والباعة 
في االسواق فقد بلغت نسبتهم 19.0 % بواقع )16.0 % في الضفة الغربية، و46.1 % في قطاع غزة(، في حني بلغت نسـبة العاملني في احلرف 

وما اليها من مهن 8.9 % بواقع )8.5 % في الضفة الغربية و12.3 % في قطاع غزة(، و2.1 % يعملون في مهن اخرى. 

مزايا العمل
اظهرت بيانات مسح عمل االطفال )5-17( سنة في العام 2004, ان ظروف العمل تتفاوت من مكان إلى آخر حسب املزايا التي يقدمها صاحب 
العمل ملستخدميه، فمن أهم تلك املزايا اإلجازات مدفوعة األجر واحلوافز واملكافآت وفترات االستراحة وتعويضات املستخدمني وبدل املواصالت 
العاملني ال يحصلون على مزايا من مكان  أن 23.7 % من األطفال  النتائج  التامني الصحي. أظهرت  إلى املساهمة في  باإلضافة  املالبس،  او 
العمل )بواقع 17.3 % من أطفال  الضفة الغربية و34.9 % من أطفال قطاع غزة( ويبني اجلـدول )5-12(، نسبة األطفال املستخدمني الذين تتوفر 
لديهم مزايا إيجابية أثناء العمل. ومن أبرز املزايا التي يحصل عليها األطفال العاملون هو توفر وقت لالستراحة أثناء العمل، حيث أن 54.2 % 
من األطفال العاملني، تتوفر لهم فترة استراحة، بينما 10.3 % من األطفال يتوفر لديهم تأمني صحي، ويعود سبب ذلك إلى عدم شرعية ذلك 

التأمني، فال يسجل األطفال في السجالت، كما أنه من احملتمل أن يكون تأمينا صحيا ليس صاحب العمل مصدره.
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جدول )5 - 4(: نسبة األطفال )5-17( سنة املستخدمني بأجر حسب املزايا التي يقدمها العمل  واملنطقة،  2004  

مزايا العمل
املنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

9.37.612.4يحصلون على إجازات مدفوعة

15.013.218.1يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة

10.310.79.8مؤمنون صحياً

16.312.223.6يقدم حوافز ومكافآت باستمرار

5.96.64.5يتقاضون بدل مالبس

37.538.535.6يحصلون على وجبات مجانية

12.49.217.9يحصلون على بدل وجبة

54.257.249.0يحصلون على فترة استراحة

22.322.422.1مواصالت مجانية

9.58.511.1يتقاضون بدل مواصالت

8.29.75.6مسكن مجاني

23.717.334.9ال يقدم مزايا

ساعات العمل االسبوعية
نصت القوانني الدولية واحمللية املنظمة لعمالة االطفال على منع الطفل قضاء ما يزيد على ست ساعات يوميا بالعمل أو بسببه, حيث تعتبر 
ساعات العمل الطويلة لالطفال مخالفة لقانون العمل لكونها مرهقة وتؤثر على صحتهم النفسية واجلسدية, وقد اظهرت البيانات ارتفاع 
ساعات العمل لالطفال العاملني, ولعل ذلك يعود الى عدة اسباب منها الن اصحاب العمل يفضلون تشغيل االطفال الن االطفال العاملني ال 
يدركون حقوقهم القانونية, باالضافة الى ضآلة ما يحصلون عليه من أجر مقابل ساعات العمل الطويلة, والنعدام مسؤولية اصحاب العمل 

جتاههم.

وقد أظهرت البيانات ان االناث يعملن ساعات اقل من الذكور، حيث بلغ معدل ساعات العمل االسبوعية لالناث 16.6 ساعة مقابل 26.8 ساعة 
للذكور.

موقف الطفل جتاه ظروف عمله
لقد مت التوجه للطفل العامل خالل مسح عمل االطفال، 2004 للسؤال عن ظروف عمله واالطالع على رأيه في العمل الذي يقوم به، ومدى 
قساوته اجلسدية واملعنوية واملادية، وظروف عمله. وتشير البيانات الى أن 16.8 % من األطفال العاملني غير راضني عن عملهم. كما أظهرت 
البيانات أن 23.4 % من األطفال العاملني يواجهون مشاكل في العمل، بينما أفاد 91.8 % منهم أن العالقة مع رب العمل جيدة، في حني أفاد 

3.2 % منهم أن العـالقة مع رب العمل سيئة، و5.0 % افادوا ان العالقة مع رب العمل متقلبة.
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االطفال املعرضون للعنف

تتخذ الدول االطراف جميع التدابير التشريعية واالدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة 
اشكال العنف او الضرر او االساءة البدنية او العقلية واالهمال او املعاملة املنطوية على اهمال، واساءة املعاملة 
او االستغالل، مبا في ذلك االساءة اجلنسية، وهو في رعاية الوالد )الوالدين( او الوصي القانوني )االوصياء القانونيني( 

عليه، او أي شخص اخر يتعهد برعاية الطفل.
)اتفاقية حقوق الطفل- املادة 1-19(

بالتهديد  القدرة على استخدامها، سواء  أو  )املادية(  الفيزيائية  املتعمد للقوة  أنه: االستعمال  العنف على  العاملية  تعرف منظمة الصحة 
أو االستعمال الفعلي لها من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص أخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث )أو رجحان 
احتمال حدوث( إصابة أو موت أو إصابة نفسية سواء في النماء أو احلرمان من احلقوق5.  كما يشمل مفهوم القوة أبعاداً نفسية وثقافية ال تقل 
عن القوة املادية تتمثل في حزمة من العالقات االقتصادية غير املتكافئة واملقوالت الثقافية التي ترجح استخدام العنف من قبل مجموعات 
معينة ضد أخرى. تستقطب ظاهرة العنف ضد الطفل اهتماماً عاملياً ، وقد بدا ذلك جلياً من خالل الندوات الدولية ، واألبحاث والدراسات التي 
طرقت هذا اجملال . كذلك فقد ظهرت أشكال عديدة من العنف بدرجات متفاوتة ، مما حدا باألكادمييني وعلماء النفس والفالسفة واألخصائيني 

االجتماعيني إلى السعي إليجاد قوانني وتشريعات حتمي الطفل من أشكال العنف املتعددة. 

اشارت بيانات مسح العنف االسري، 2005 الى ان 51.4 % من االمهات افدن بأن احد اطفالهن في العمر )5-17( سنة قد تعرض للعنف خالل 
العام 2005، بواقع 53.3 % في الضفة الغربية و48.5 % في قطاع غزة. اما على مستوى نوع التجمع السكاني بينت النتائج ان اطفال الريف 

اكثر تعرضا للعنف بواقع 56.4 % مقابل 50.1 % في احلضر و47.3 % في اخمليمات.

بخصوص مكان حدوث االعتداء على الطفل اشارت البيانات الى ان اعلى نسبة كانت في البيت بنسبة 93.3 %، يليها املدرسة بواقع 45.2 
% يليها الشارع بواقع 41.1 %، وعند السؤال عن اجلهة التي قامت مبمارسة العنف على االطفال فقد اشارت االمهات ان اكثر جهة مارست 

العنف على االطفال هم احد افراد االسرة بواقع 93.3 %، يليها االوالد او البنات في الشارع بواقع 39.4 % ثم املعلمني بواقع 34.6 %.

في دراسة اجرتها جامعة بيرزيت حول ظاهرة العنف في املدارس، 2005 بينت البيانات ان العنف املباشر الناجت عن االحتالل منتشر بشكل 
اكبر في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة، حيث اظهرت البيانات ان اكثر من 36 % من الطالب )44 % في الضفة الغربية، و21 % في قطاع 
غزة( افادوا انهم اجبروا على االنتظار لساعات طويلة على احلواجز العسكرية االسرائيلية، كما شهد اكثر من 18 % من الطالب حوادث قتل 
لزمالئهم في املدرسة، وصـرح 5 % من الطالب بأنهم تعرضوا العتداء جنسي )لفظي وجسدي( من قبل جنود االحتالل بواقع 7 % في الضفة 

الغربية و3 % في قطاع غزة.

كما اظهرت البيانات ان اغلب العنف اجلسدي واللفظي مت بشكل غير متكرر، حيث افاد 48 % من الطلبة انهم تعرضوا لالهانة من قبل الهيئة 
التدريسية خالل العام املاضي، و41 % قد تعرضوا الى االهانات احيانا، باملقابل فإن 41 % افادوا انهم تعرضوا لعنف جسدي )ضرب قاسي(، و31 

% منهم تعرضوا لذلك احيانا، وصرح 9 % من الطالب انهم تعرضوا لتحرش جنسي لفظي منهم 6 % احيانا.

بينت نتائج الدراسة ان العنف اجلسدي كان اقل بني الطلبة باملقارنة مع عنف املعلمني ضد الطلبة، في حني كان التحرش اللفظي او اجلنسي 
الكالمي االكثر شيوعا بني الطلبة، حيث صرح 21 % من الطلبة انهم تعرضوا للعنف )ضرب مبرح( من قبل زمالء لهم في املدرسة، وتعرض 
61 % الى مضايقات لفظية، وقد وصلت نسبة التحرش اجلنسي اللفظي ما بني الطالب الى 21 %، ووصلت نسبة التحرش اجلنسي اجلسدي 

بني الطلبة الى 9 %.  

5   . منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي حول العنف والصحة، 2002.
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األطفال املقيمون في مؤسسات الرعاية االجتماعية والصحية

للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له حفاظاً على مصاحله الفضلى بالبقاء 
في تلك البيئة احلق في حماية ومساعدة خاصتني توفرهما الدولة.  

                                    )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 20(

تفيد البيانات الواردة في تقرير وزارة الشؤون االجتماعية لعام 2003، ان هناك 1,680 طفال )بواقع 1,042 طفل من الذكور و638 طفال من اإلناث( 
يعيشون في 25 مؤسسة )دور االيتام(، حيث تعمل هذه املؤسسات على متابعة االطفال الذين حرموا من الرعاية االسرية، وتسعى للعمل على 

دمجهم في االسرة واجملتمع حسب ما تقتضيه مصلحة هؤالء االطفال، باالضافة الى متابعة اوضاعهم وظروفهم داخل املؤسسات.

اما بالنسبة للفئات العمرية، فقد شكل عدد االطفال الذين تقل اعمارهم عن 6 سنوات ما نسبته 8.2 % من مجموع األطفال الذين تقوم 
وزارة الشؤوون االجتماعية مبتابعة حالتهم، بينما شكل االطفال االيتام الذين تتراوح اعمارهم  ما بني 12-6 سنة ما نسبته 44.1 % من مجموع 

األطفال في هذه املؤسسات، في حني شكل االطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بني 17-13 سنة ما نسبته 47.7 %.

او  الطالق  الهجر،  الوفاة،  بالوالدين مثل  املتعلقة  للمصاعب  يعود  باألساس  بأنه  االيتام  دور  االطفال في  ايواء هؤالء  وميكن تصنيف اسباب 
االنفصال، العجز او االعاقة، وقلة املوارد. وبالرغم من ان السبب الرئيس واملباشر اليواء االطفال متثل بوفاة احد الوالدين حيث بلغ عدد هؤالء 
االطفال 994 طفال، كما ان الضغوط االقتصادية غالبا ما تكون ايضا هي الدافع وراء ذلك، باالضافة الى الوضع السياسي، فمن خالل النظر 
املوارد  الى  تفتقر  مهمشه  عائالت  الى  ينتمون  لكونهم  االساس  في  يعود  السبب  أن  تبني  املؤسسات  في  احملرومني  االطفال  ايواء  السباب 

للمحافظة على نفسها في اجملتمع.

تتبنى وزارة الشؤون االجتماعية سياسة دمج االطفال مجهولي النسب في اسر حاضنة وفق شروط ومعايير محددة، وذلك لتمكني هؤالء 
2003، الى ان عدد االسر التي  االطفال من النمو في بيئة اسرية سليمة توفر لهم جميع احتياجاتهم االساسية، حيث تشير بيانات عام 
تقدمت بطلبات الحتضان اطفال بلغ 59 اسرة موزعة بواقع 29 اسرة في الضفة الغربية، و30 أسرة في محافظات قطاع غزة، وقد متكنت 15 
اسرة من احتضان طفل لكل منها من بينها 12 أسرة في الضفة الغربية، و3 أسر في محافظات قطاع غزة، ومن اجلدير ذكره انه متت املوافقة 

على اهلية 14 أسرة الحتضان الطفل. 

كما تظهر بيانات وزارة الشؤون االجتماعية، أنه مت متابعة 7,839 قضية خالل العام 2003، منها 4,991 قضية ألطفال حرموا من املأوى نتيجة 
هدم املنزل أو احتراقه وقد تركزت غالبية هذه القضايا في محافظات قطاع غزة. هذا باإلضافة إلى متابعة 949 قضية متعلقة بأطفال من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، و659 قضية متعلقة بأطفال مرضى بامراض مزمنة، و431 قضية متعلقة باطفال أيتام، و316 قضية متعلقة بأطفال 
يعانون من مشكالت أسرية، و199 قضية متعلقة بأطفال ضحايا االيذاء مبختلف أشكاله، باالضافة الى 294 قضية متعلقة بالتسرب من 

املدرسة والتشرد والتسول والعمل.

األطفال احملرومون من البيئة العائلية الطبيعية
تشير بيانات املسح الصحي للعام 2006، إلى أن هناك نحو 100 الف طفل يعيشون مع أحد الوالدين، وهو ما يعادل 4.9 % من مجموع األطفال، 
وقد بلغت نسبة األطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم 65.2 % من مجموع  األطفال الذين يعيشون  مع أحد الوالدين، من جهة أخرى فقد كان 
هناك 12,977 طفل ال يعيشون مع أّي من الوالدين . كما تشير بيانات 1997، 2000 وحسب نتائج التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت، 
الذين  التوالي، وبلغت نسبة األطفال  الوالدين 3.1 % و4.4 % من مجموع األطفال على  الذين يعيشون مع أحد  فقد بلغت نسبة األطفال 

يعيشون مع أمهاتهم )عام 1997(  92.5 % من مجموع األطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين مقابل 75 % لعام 2000.

ويتضح من بيانات املسح الصحي للعام 2006، أن 54,737 طفال ينتمون ألسر أحد الوالدين فيها أو كالهما متوفى، ويتوزعون بواقع 42,114 
طفال وطفلة ينتمون ألسرة األب فيها متوفى، و11,581 طفال وطفلة ينتمون ألسر األم فيها متوفاة،  و1,042 طفال وطفلة ينتمون ألسر فيها 
األم واألب كالهما متوفى، في حني أظهرت بيانات املسح الصحي الدميغرافي 2004 ان 5.5 % من االطفال من 17-0 سنة ال يعيشون مع كال 

الوالدين، وان 2.1 % من االطفال احد الوالدين او كالهما متوفي منهم 2.3 % من الذكور و1.8 % من االناث.
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األحداث اجلانحون

تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يّدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك 
في أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل ملا لآلخرين من 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه 

بدور بناء في اجملتمع.                                                                      
  )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 40-1(

تشير البيانات املتوفرة الى أن أعداد األحداث اجلانحني لألعوام 1998 و1999 كانت كما يلي: 1,460، و1,404 على التوالي. في حني اشارت البيانات 
املتوفرة الى ان اعداد االحداث اجلانحني لالعوام 2001 و2002 كانت 976، و561 على التوالي، ومن املمكن أن تعود االختالفات بني التقارير القدمية 
إلى عملية اإلبالغ عن اجلنح نفسها. كما أن التقارير السابقة لم تعكس دوماً مالحظات من مختلف مكاتب البحث  والتي أجريت مؤخراً 
السرقة  ويليها  ممتلكاتهم،  أو  و/  اآلخرين  أعمال عنف ضد  عنها  املبلغ  واالعتداءات  اجلنح  وتشمل معظم حاالت  احملافظات.  في  والتفتيش 

واألعمال املنافية لألخالق.

بـلـغ عـدد األحـداث الذين وجهت لهم تهم خالل األعوام 1999-2002 مـا مجموعه 3,995 حدثا، يتوزعون بواقع    35.1 % في العام 1999، 
و26.4 % في العام 2000، و24.4 % في العام 2001، أما في العام 2002 فقد شكل األحداث الذين وجهت لهم تهم ما نسبته 14.1 % من مجموع 
األحداث الذين وجهت لهم تهم خالل الفترة املذكورة. وقد بلغت نسبة اإلناث اللواتي وجهت لهن تهم في األعوام 1999-2002  حوالي 2.1 % 
من مجموع األحداث الذين وجهت إليهم تهم6.  وأن النسبة األكبر من األحداث الذين وجهت لهم تهم تتركز في الفئة العمرية 18-16 سنة، 
حيث كانت 61.8 % و58.5 % من مجموع األحداث الذين وجهت لهم تهم في األعوام 2001 و2002 على التوالي.  قد يعود االنخفاض الذي حصل 
في اعداد االحداث املتهمني بارتكاب جنح خالل االعوام 2001 و2002 الى الوضع السياسي السائد، واندالع انتفاضة االقصى واالحداث التي 

يعيشها اجملتمع الفلسطيني والتي بلغت الذروه في هذه الفترة، وصاحب ذلك تعطيل للكثير من املؤسسات االصالحية.

كانت النسبة األكبر من األحداث الذين وجهت لهم تهم خالل العامني 2001 و2002 من الذين أنهوا املرحلة اإلعدادية، حيث كانت النسب في 
األعوام املذكورة 43.9 %، و40.5 % على التوالي.  

خالل األعوام 1999-2002 كانت أعداد األحداث الذين أودعوا في املؤسسات اإلصالحية على النحو التالي: 587،   و367، و300 و248 حدثا، وبهذا 
فإن نسبة األحداث الذين أودعوا في املؤسسات اإلصالحية من اجملموع الكلي لألحداث الذين وجهت لهم تهم في العام 2002 كانت هي األعلى، 

فقد بلغت 44.2 %، في حيـن كانـت هذه النسبة 30.7 % في العام 2001،  و34.8 % في العام 2000، أما في العام 1999 فقد بلغت 41.8 %.

 يبلغ عدد املؤسسات اإلصالحية اخلاصة باألحداث في األراضي الفلسطينية 3 مؤسسات، وهي: دار الربيع في قطاع غزة وهي خاصة بالذكور، 
ودار األمل في رام اهلل وهي خاصة بالذكور أيضا، ودار رعاية الفتيات في بيت جاال، وعلى الرغم من أن إيداع األحداث في املؤسسات اإلصالحية 
يجب أن يتم بقرار من اجلهاز القضائي واحملاكم، إال أن العديد من األحداث يتم حتويلهم إلى املؤسسات اإلصالحية من قبل مراقبي السلوك 
والشرطة، وتتجلى هذه املشكلة بدرجة أساسية في دار رعاية الفتيات، ففي الوقت الذي أسست فيه هذه الدار إليواء الفتيات اللواتي متت 
إدانتهن من قبل احملاكم اخملتصة، جند أيضا أنها أصبحت تقدم خدمة اإليواء للفتيات اللواتي هن ضحايا العنف واإلهمال أيضا، وهذا األمر يؤدي 
إلى اختالط األحداث اجلانحني مع األحداث الذين أودعوا في هذه املؤسسات ألنهم ضحايا عنف من نوع معني.  وبهذا اخلصوص أيضا، تشير 
املعطيات إلى أنه ال يوجد فصل داخل هذه املؤسسات بني األحداث احملكومني وهم من متت إدانتهم واألحداث املوقوفني والذين قد ال تتم إدانة 

بعضهم.

في الوقت الذي تنص فيه املادة 3-40 من اتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة، ومستقلة، ونزيهة بالفصل 
في القضايا اخلاصة باألحداث اجلانحني، إال أن استقالل قضاء األحداث  ما زال غير موجود في األراضي الفلسطينية، حيث ال يوجد فصل بني 
نظام قضاء األحداث والنظام القضائي العادي، وتتم محاكمة احلدث من قبل قاضي محكمة بداية، وفي أماكن غير األماكن التي تعقد فيها 
احملاكمات األخرى، أو في غرفة القاضي، وفي أوقات غير أوقات احملاكمات العادية. إن وجود نظام مستقل لقضاء األحداث من شأنه أن ينتج 
انطباعات  تترك  قانونية مختلفة  تتوفر من خاللها مصطلحات  للنظر في قضاياهم،  باألحداث، وهيئات وجلان متخصصة  محاكم خاصة 

مختلفة عن حالة احلدث، ويكون لديها قدراً أعلى من املرونة واالنفتاح في معاجلة قضاياهم. 

6   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2004. إحصاءات اجلرمية والضحية. التقرير السنوي، سنوات مختارة. رام اهلل-فلسطني. 
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جدول )5 - 5(: األحداث املتهمون بارتكاب مخالفات حسب الفئة العمرية واملنطقة 2002-2001

2002 2001
الفئة العمرية

اجملموع قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع قطاع غزة الضفة الغربية

35 27 8 50 19 31 12 سنة فأقل

198 136 62 323 192 131 15-13 سنة

328 227 101 603 322 281 18-16 سنة

561 390 171 976 533 443 اجملموع
    املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2004 إحصاءات اجلرمية والضحية. التقرير السنوي، سنوات مختارة. رام اهلل – فلسطني.
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 أطفالنا واإلنتفاضة                                                                                                      الفصل السادس

وذات  املسلحة  املنازعات  في  عليها  املنطبقة  الدولي  اإلنساني  القانون  قواعد  حتترم  بأن  األطراف  الدول  تتعهد 
الصلة بالطفل، وأن تضمن احترام هذه القواعد. 

                                        )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 38-1(

لعل ما مييز الطفل الفلسطيني هو أنه يعيش حالة قدمية جديدة من العنف-اإلسرائيلي الذي متثل في استخدام جميع وسائل التنكيل 
النفسي واالجتماعي والسياسي والعسكري. وما تشكله هذه املعاناة من مصدر ضغط نفسي خارجا عن قدرته، وهذا التواصل في املعاناة 
اليومية يخلق لدى الطفل مشاعر متناقضة  وما لها من تأثيرات على تطوره النفسي واالجتماعي واالدراكي ومن املمكن أن يكون له أثر على 
املدى البعيد على األطفال وردود أفعالهم وعلية تقع املسؤولية على اجلميع لتوفير احلماية ألطفالنا وضمان سالمتهم من خالل التعرف على 

احتياجاتهم ومتطلبات التعامل معهم.

األطفال الشهداء واجلرحى 

»تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً أصيالً في احلياة«   
                                                                           )اتفاقية حقوق الطفل- املادة 6-1(

»تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«  
                                                                            )اتفاقية حقوق الطفل- املادة 6-2(

إن احلق في احلياة هو أول وأهم حق من حقوق الطفل والذي يجب على احلكومات أن حتميه بكل إمكاناتها، لكن املعطيات واألرقام على أرض 
الواقع تشير إلى أن احلكومة اإلسرائيلية تسخر كل إمكاناتها وجهودها النتهاك حقوق األطفال الفلسطينيني، خاصة حقهم في احلياة 
الذي كفلته لهم كافة املواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان. إن قوات اإلحتالل اإلسرائيلي تستخدم كافة أنواع األسلحة 
ضد املدنيني في األراضي الفلسطينية مبا فيهم االطفال، وما العدد الكبير من اجلرحى والشهداء الذين سقطوا خالل انتفاضة األقصى اال 

دليال على ذلك. 

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة االقصى وحتى 2007/3/31 ما مجموعه 4,713 شهيدا منهم 904 شهداء من االطفال أقل من 18 سنة 
أي ما نسبته 19.2 % من مجموع الشهداء، منهم 371 شهيدا في الضفة الغربية  و531 شهيدا في قطاع غزة،  باالضافة الى شهيدين في 

االراضي احملتلة عام 71948.
اما اجلرحى فقد بلغ عددهم منذ اندالع االنتفاضة وحتى2005/9/28، حوالي 43,761  جريح، منهم 29,096 في محافظات الضفة الغربية، 

و14,665 في محافظات قطاع غزة.
كما بلغ عدد االطفال اجلرحى منذ اندالع انتفاضة االقصى وحتى 2005/9/28 حوالي 28,822  طفل في االراضي الفلسطينية.

األطفال املعتقلون

»ال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.  ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه 
وفقاً للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة 

                                                                                  )اتفاقية حقوق الطفل- املادة -37أ(

التي  االساسية  احلقوق  هذه  الدولية،  املواثيق  لهم  متنحها  التي  حقوقهم  ابسط  من  االسرى  االطفال  االسرائيلي  االحتالل  سلطات  حترم 
يستحقها احملرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم او قوميتهم او جنسهم او ديانتهم، وتشتمل هذه احلقوق على احلق في عدم التعرض 
لالعتقال العشوائي، احلق في معرفة سبب االعتقال، احلق في احلصول على محامي، حق االسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، احلق 

في االعتراض على التهمة والطعن بها، احلق في االتصال بالعالم اخلارجي، واحلق في معاملة انسانية حتفظ كرامة الطفل املعتقل. 

7  اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، 2007. قاعدة بيانات الشهداء، 2007 )البيانات عرضه للتغيير نتيجة االبحاث اجلارية، وهي تعكس احلاالت املوثقة فقط(.
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التوقيف، نذكر  أماكن  أو  املعتقالت  أو  داخل السجون  املعاملة  التعذيب، ووضع حد لسوء  الدولية على حترمي  املواثيق  العديد من  لقد نصت 
منها:

النصوص السابقة تتحدث عن األفراد بشكل عام سواء كانوا أطفاالً أم كباراً.  أما اتفاقية حقوق الطفل وفي املادة 37 - أ  فتنص على أن:-

»تكفل الدول األطراف أن ال يعرض أي طفل للتعذيب، أو لغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية 
أو املهينة، وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن �� 

عام دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم«

التعذيب  وأعنف صنوف  اقسى  ومتارس  االعراف  تتجاوز هذه  اسرائيل  ان  اال  الدولية،  واالتفاقيات  املواثيق  الرغم من هذه  على   •
اجلسدي والنفسي ضد املعتقلني االطفال.

واالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق األطفال الفلسطينيني ال تقف عند مرحلة التحقيق، بل وتتعداها إلى املراحل الالحقة، ففي حني تنص اتفاقية 
حقوق الطفل:

»يكون لكل طفل محروم من حريته احلق في احلصول السريع على مساعدة قانونية، وغيرها من املساعدة املناسبة، 
فضالً عن احلق في الطعن في شرعية حرمانه من احلرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، 

وفي أن يجري البت وبسرعة في أي إجراء من هذا القبيل«.                         
    )اتفاقية حقوق الطفل-املادة 37(

ففي كثير من احلاالت يتم منع احملامني من زيارة موكليهم، كما أن محاكمة األطفال املعتقلني تتم أمام احملاكم العسكرية وهي نفس احملاكم 
احتجازهم مع  في  يتمثل  القدس من خرق فاضح حلقوقهم  أبناء  املعتقلون من  األطفال  ويعاني  البالغون.   املعتقلون  أمامها  يحاكم  التي 

املعتقلني اجلنائيني اليهود األمر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.

من اجلدير ذكره ان اسرائيل هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة او العقوبة القاسية 
او الالانسانية او املهينة.

كما ان سلطات االحتالل االسرائيلي تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد االطفال الفلسطينيني، فهي تتعامل مع االطفال االسرائيليني في 
خالف مع القانون من خالل نظام قضائي خاص باالحداث وتتوفر فيه ضمانات احملكمة العادلة. وفي ذات الوقت فإن سلطات االحتالل االسرائيلي 
تعتبر الطفل االسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما. في حني تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 

16 عاما.

اظهرت بيانات وزارة شؤون االسرى واحملررين الى انه ال يزال 391 طفل فلسطيني حتى 2006/2/20 رهن االعتقال في السجون ومراكز التحقيق 
والتوقيف االسرائيلية، كما ويوجد اكثر من 400 اسيرا فلسطينيا كانوا اطفال حلظة اعتقالهم وجتاوزوا سن 18 عاما وال يزالون قيد االعتقال، 
اداريا دون تهم محددة ودون محاكمة أي  20 معتقال  وتتراوح اعمار االطفال املعتقلني ما بني 18-12 سنة، ويوجد من بني االطفال املعتقلني 
ما نسبته )5 %( من نسبة االطفال املعتقلني، ومن االطفال املعتقلني يوجد 270 طفل موقوف بانتظار محاكمة أي ما نسبته 69.1 %، وهذا 
مخالف الحكام املادة 14 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، وباقي االطفال املعتقلني 

وهم حوالي 101 طفال محكومني من قبل محاكم عسكرية مبوجب اوامر عسكرية، وليس مبوجب تشريعات خاصة باالحداث.
من حيث الفئة العمرية تبني االحصائيات ان نسبة االطفال املعتقلني الذين تبلغ اعمارهم بني 18-16 سنة بلغت 74.4 % من مجموع االطفال 
املعتقلني، وهذا يعني انه باالضافة الى حرمان هؤالء من حريتهم فإن فرص عودتهم الى الدراسة تتضاءل. وهناك كثير من االطفال امضوا 
فترات اعتقال طويلة تتراوح بني 21-2 شهرا، ويترواح معدل فترات االعتقال حسب نوع التهمة، مثال 6-2 اشهر لتهمة القاء احلجارة، 12 شهرا 

لتهمة القاء زجاجات حارقة، وقد مت توثيق 10 حاالت مكث فيها االطفال اكثر من 24 شهرا بانتظار محاكمة.
تنحصر التهم املوجة لالطفال حسب لوائح االتهام في القاء احلجارة )40 %(، والقاء الزجاجات احلارقة )7 %(، و حيازة اسلحة او عبوات ناسفه )7 
%(، واالنتماء جملموعات او تنظيمات فلسطينية )9 %(، ومحاولة قتل سواء طعن او اطالق نار )7 %(، واقامة اتصال بغرض تنفيذ عمليات تفجير 

داخل اسرائيل )20 %( و دون تهمة محددة اعتقال اداري بنسبـة)10 %(.
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تعذيب االطفال في السجون االسرائيلية
تشير تقارير وزارة شؤون االسرى واحملررين الى ان االطفال االسرى يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير انسانية تفتقر للحد االدنى من املعايير 
الدولية حلقوق االطفال وحقوق االسرى، فهم يعانون من نقص الطعام وردائته، وانعدام النظافة وانتشار احلشرات واالحتجاز في غرف ال يتوفر 

فيها تهوية وانارة مناسبتني واالهمال الطبي باالضافة الى التعرض لالساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش اجلنسي.
كما مينع االطفال اثناء فترة التحقيق من االتصال بذويهم او من االتصال مبحامي، كما مينع احملامون من زيارة االطفال في هذه الفترة، واحيانا 

كثيرة يصعب حتديد اماكن احتجاز عدد من االطفال، كما ان زيارة االهالي البنائهم تتطلب تصاريح خاصة غالبا ال يتم منحها لالهالي.

حسب ما افاد به تقرير وزارة شؤون االسرى واحملررين يوجد من بني االطفال االسرى حوالي 30 طفال مريضا، أي ما نسبته 7 % من عدد االطفال 
االسرى، وهؤالء االطفال محرومون من الرعاية الصحية والعالج الطبي املناسب، وعادة ما تكون املسكنات هي العالج خملتلف انواع االمراض، 
ووفقا الفادات االطفال االسرى فان سلطة وادارة السجون االسرائيلية ترفض اخراج االطفال املرضى الى عيادات، وهناك اطفال يعانون من 
امراض نفسية ومن امراض عيون واذن وتفيد احصائيات وزارة شؤون االسرى ان حوالي 40 % من االمراض التي يعاني منها االطفال االسرى هي 

ناجتة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية االكل املقدم لهم، وكذلك ناجتة عن انعدام النظافة.

الواقع االجتماعي واالقتصادي لالطفال االسرى
يتبني من املعلومات املتوفرة عن االطفال االسرى في سجالت وزارة شؤون االسرى واحملررين ان نصف االطفال االسرى من القرى، بحيث يتوزع 

االطفال االسرى حسب مكان سكناهم بنسبة 50 % من االطفال االسرى هم من القرى و35 % من املدن و15 % من اخمليمات.
اما بخصوص االماكن التي اعتقل منها االطفال جند ان حوالي ثالثة ارباعهم اعتقلوا من املنازل، في حني اعتقل االخرون اما من الشوارع او 
على احلواجز، حيث اشارت البيانات الى ان 77 % من االطفال مت اعتقالهم من املنازل، و17 % اعتقلوا من الشارع، 5 % اعتقلوا من احلواحز، و1 % 
اعتقلوا داخل اسرائيل او قرب املستوطنات. وبخصوص طبيعة العمل لالطفال االسرى تبني ان هناك 83 % من االطفال االســرى هم طالب ، 

و14 % منهم يعملون مبهن مختلفة، 3 % من االطفال بدون عمل.

االنتفاضة والواقع التعليمي
والنفسية،  واالجتماعية  املادية  اجلوانب  على  وكذلك  التعليمية،  العملية  على  سيئ  اثر  االسرائيلي  واالجتياح  واحلصار  للعدوان  كان  لقد 
فالعديد من الطلبة واملدرسني واملوظفني تعرضوا لالعتقال واالهانة، وعانوا الكثير من جنود االحتالل املنتشرين على احلواجز العسكرية بني 
املدن والقرى الفلسطينية، باالضافة الى ان العديد منهم استشهدوا، او جرحوا الى جانب مواجهتهم العديد من املشاكل والصعوبات في 

طريقهم الى املدرسة او العودة منها، عدا عن تعرضهم للضغوطات النفسية والتي لها اثر سيئ على مستقبلهم وحتصيلهم العلمي.

إلى  املدارس، وحتويلها  التعليمي لألطفال هو احتالل  الواقع  وأثرت على  التي مارستها قوات االحتالل اإلسرائيلي  ومن اإلجراءات واملمارسات 
ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال وبالتالي تعطيل العملية التعليمية، فقد مت اغالق 498 مدرسة وأدى ذلك الى تشويش الدراسة فيها نتيجة 
حظر التجول واحلصار واغالق املناطق منذ بداية العام الدراسي 2003/2002، اضافة الى ان 1,289 مدرسة كانت مغلقة منذ بداية انتفاضة 
االقصى، مما تسبب في تعطل العملية التعليمية في هذه املدارس، وذلك الى جانب قصف وتدمير املدارس، حيث تعرضت حوالي 297 مدرسة 
في عدة مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة للتدمير نتيجة القصف بالصواريخ او الدبابات، وقد خسر الطالب 7825 يوما دراسيا بسبب 

تعطيل الدراسة ، إضافة إلى األضرار التي حلقت في مباني املدارس والتي قدرت بحوالي 2.3 مليون دوالر أمريكي8.

الشهداء من الطلبة
خالل الفترة الواقعة بني 2007/5/12-2000/9/29 استشهد 623 طالبا، ويتوزع الطلبة الشهداء حسب املرحلة بواقع 75.3 % للمرحلة األساسية 
)منهم 48.3 % في الضفة الغربية و51.7 % في قطاع غزة(. أما الطلبة الشهداء من املرحلة الثانوية فيشكلون 24.7 % من مجموع الطلبة 

الشهداء )منهم 47.4 % في الضفة الغربية و52.6 % في قطاع غزة(.

الطلبة اجلرحى
بلغ عدد الطلبة اجلرحى خالل الفترة الواقعة ما بني 2007/5/12-2000/9/29 حوالي  3,535طالبا وطالبًة، يتوزعون بواقع 55.3 % في الضفة 
الغربية، و44.7 % في قطاع غزة. وقد كانت أعلى نسبة للطلبة اجلرحى في محافظة خانيونس بواقع 33.0 % من مجموع الطلبة اجلرحى في 
األراضي الفلسطينية، و77.7 % من مجموع الطلبة اجلرحى في قطاع غزة، تليها محافظة اخلليل بواقع 15.8 % من مجموع الطلبة اجلرحى 
في األراضي الفلسطينية، وما نسبته 28.5 % من مجموع الطلبة اجلرحى في الضفة الغربية، وشكلت الطالبات اجلريحات ما نسبته 3.6 % 

من مجموع الطلبة اجلرحى.
 

تشير املعطيات الى أن النسبة األعلى من اإلصابات كانت باألعيرة املعدنية املغلفة باملطـــاط )42.9 %(، تليها اإلصابات بالرصـــــاص احلي 
الناجمة عن  الطلبة  إصابات  %، في حني كانت   7.1 بلغت  للدموع فقد  واملسيل  السام  الغاز  استنشاق  الناجتة عن  اإلصابات  أما   .)%  33.1(

8    وزارة التربية والتعليم، 2007. تقرير اثر االحتالل االسرائيلي على التربية والتعليم منذ 28/9/2000-12/5/2007.
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االعتداءات والضرب 5.2 % من مجموع إصابات الطلبة، كما أن 2.3 % من إصابات الطلبة جنمت عن اإلصابة برصاص الدمدم املتفجر واحملرم دوليا، 
أما النسبة املتبقية والبالغة 9.4 % من اإلصابات فقد نتجت عن أدوات أخرى9.

 
لقد كانت النسبة األكبر من إصابات الطلبة اجلرحى في منطقة األطراف مبا فيها احلوض والكتف حيث بلغت 50.4 %، أما اإلصابات في منطقة 
الرأس فبلغت 16.6 %، منها 2.2 % كانت في منطقة العني، وهذه اإلصابة غالباً ما كانت تؤدي إلى فقدان العني. وبلغت نسبة اإلصابات في 

الصدر والبطن والظهر 12.4 % من مجموع اإلصابات في صفوف الطلبة.
يتوزع الطلبة اجلرحى على مستوى املرحلة الدراسية بواقع 60.1 % في املرحلة األساسية و10.9 % منهم في الصفوف دون السادس.  وكانت 
أعلى نسبة للطلبة اجلرحى ممن هم في املرحلة األساسية في الصفني التاسع والعاشر، حيث بلغت 11.7 % و21.6 % على التوالي. أما الطلبة 

اجلرحى الذين هم  في املرحلة الثانوية فقد بلغت نسبتهم 38.2 % من مجموع الطلبة اجلرحى.

اثر جدار الضم والتوسع 
يضيف جدار الضم والتوسع صعوبات كبيرة الى جانب الصعوبات االخرى التي تواجهها العملية التعليمية، كذلك االمر بالنسبة لطلبة 
املدارس واجلامعات، مما يؤدي الى حرمان عدد كبير منهم من حقهم في التعليم، خاصة انه ال ميكن سد حاجة هذه املدارس من املعلمني من 
هذه القرى والتجمعات بأية وسيلة كانت، اما اكبر مشكلة فهي التجمعات التي ال يوجد فيها مدارس على االطالق والتي حتتاج الى حل 
سريع قبل ايجاد حلول للمشاكل السابقة، وقد يتعرض املعلمون للمعاناة اثناء تنقلهم عبر هذا اجلدار، كما انهم يتعرضون ملمارسات يومية 

متنوعة متمثلة في:
عدم السماح لهم بالوصول الى مدارسهم في معظم االيام، وذلك باستخدام حجج متنوعة، حيث يتم احتجاز املعلمني لعدة   .1

ساعات ثم يسمح لهم باملرور.
التعرض للمعلمني واملعلمات بالكلمات وااللفاظ النابية باستمرار، وهذه االهانات تتكرر على كافة احلواجز.  .2

االصرار على التفتيش اجلسدي وخاصة للمعلمات من قبل جنود االحتالل املتواجدين على احلاجز.  .3
التي مير جدار الضم والتوسع من  التجمعات  اثر جدار الضم والتوسع على االوضاع االجتماعية واالقتصادية لالسر في  بينت نتائج مسح 
اراضيها، 2006 الى ان 4.0 % من االفراد الفلسطينيني في التجمعات التي تأثرت باجلدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع االمني وجدار الضم 
والتوسع، ويالحظ ان 22.2 % من االفراد الفلسطينيني الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت باجلدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع 
االقتصادي املتردي السرهم،  كما افادت نتائج املسح ان 43.9 % من االسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت باجلدار ولديها افراد ملتحقون 
بالتعليم االساسي/الثانوي اتبعوا طرق بديلة للوصول الى املدرسة كطريقة للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم، و74.0 % من االسر اضطر 

افرادها للتعطيل لعدة ايام عن املدرسة بسبب اغالق املنطقة.

االنتفاضة والواقع الصحي
التحرك وإخالء املصابني ونقل املرضى، حيث اشار تقرير  منع احلصار اإلسرائيلي على املدن والتجمعات الفلسطينية سيارات اإلسعاف من 
372 سيارة إسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرض طواقمها إلطالق النار من قبل  صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 2005/9/28 الى ان 
قوات اإلحتالل، و38 سيارة منها دمرت تدميرا كامال. كما عمل احلصار اإلسرائيلي على عدم متكن العاملني في املستشفيات واملراكز الطبية 
من أطباء وفنيني وعاملني من الوصول إلى مراكز عملهم، مما أدى إلى إرباك العمل وأثر سلبا على كفاءة وتنظيم اخلدمات املقدمة للمرضى 
واملصابني، كما أدى تقطيع أوصال احملافظات إلى منع وإعاقة اإلمدادات الطبية من الوصول إلى محافظات الوطن، وخاصة األوكسجني الالزم 

لغرف العمليات واألطفال اخلدج، حيث يوجد صعوبات بالغة في إرسال هذه املواد إلى محافظات غزة بسبب احلصار.

كما اشار تقرير وزارة الصحة الى انه عمل احلصار على عدم متكن الطواقم الطبية من تنفيذ برامج الرعاية األولية كالتطعيمات وغير ذلك من 
فحص املياه. وهناك الكثير من النساء احلوامل لم تتمكن من تنفيذ برنامج متابعة احلمل حسب املواعيد املقررة، وحاالت احلمل التي حتتاج الى 
حتويل للمستشفيات لم تتم بالطريقة السليمة، كما حدثت إعاقة لوصول حاالت والدة للمستشفيات في الوقت املناسب، وهذا كله كان 
يترك آثاراً سلبية على صحة األم واجلنني ويؤدي الى حدوث مضاعفات خطيرة، كما بلغ عدد حاالت وفاة الجنة على احلواجز 36 حالة وفاة، هذا 
باالضافة الى االعاقات الناجتة عن االصابات من قبل جنود االحتالل حيث بلغ عدد االعاقات حسب بيانت وزارة الصحة حتى تاريخ 2005/9/28 

حوالي 6,188 حالة منهم 2,660  اطفال10.

وفي املسح الذي أجراه اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني حول أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على االوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية، الدورة 
اخلامسة عشرة: تشرين اول-كانون اول 2005، بينت النتائج أن 28.3 % من االسر في االراضي الفلسطينية شكلت لها احلواجز العسكرية 
عائقا في احلصول على اخلدمات الصحية، وشكل احلصار االسرائيلي عائقا لـ 37.3 % من االسر في احلصول على اخلدمات الصحية، كـما أفادت 
45.7 % من االسر ان ارتفاع تكاليف العالج شكل لها عائقا في احلصول على اخلدمات الصحية. و25.9 % من االسر افادت ان بعد املركز الصحي 
شكل لها عائقا في احلصول على اخلدمات الصحية، و22.0 % من االسر شكل لها عدم وصول الكادر الطبي عائقا للحصول على اخلدمات 

الصحية، و6.7 % من االسر شكل لها جدار الضم والتوسع عائقا للحصول على اخلدمات الصحية.11

9     وزارة التربية والتعليم، 2004. أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على الواقع التعليمي خالل الفترة من 29/9/2000-18/4/2004.

10  وزارة الصحة، تقرير خمس سنوات على انتفاضة االقصى وما زال العدوان االسرائيلي مستمرا على الضفة الغربية وقطاع غزة، 2005/9/28

11  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2006. مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على االوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية- الدورة اخلامسة عشرة: تشرين اول – كانون اول 2005.
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اآلثار النفسية التي ظهرت على األطفال12
انعكس العنف املفرط الذي تستخدمه قوات اإلحتالل ضد املدنيني على األطفال الفلسطينيني بدرجة أساسية، وترك آثارا كبيرة على اجلوانب 
النفسية للطفل. ومن اإلضطرابات النفسية والسلوكية التي ظهرت على األطفال بسبب ممارسة العنف ضدهم بشكل مباشر وغير مباشر، 
التشتت وعدم التركيز وضعف الذاكرة والنسيان، احلزن واالكتئاب، احلركة الزائدة والعنف جتاه اآلخرين والتمرد وعدم الطاعة، مالزمة الكبار 
لعدم الشعور باألمان، التبول الالإرادي، األرق أو النوم الزائد واإلستيقاظ من النوم بسبب مشاهدة الكوابيس، إضطرابات هضمية وعزوف عن 
األكل.  كما أدت اإلنتفاضة وما رافقها من العنف اإلسرائيلي الى التأثير حتى على نوعية األلعاب التي ميارسها األطفال، فقد أصبح األطفال 

يلعبون لعبة احلرب بدل األلعاب املعتادة، وحتى رسوماتهم أصبحت تسيطر عليها صور العنف اإلسرائيلي بكافة أشكاله. 
يذكر ان اجملتمع الفلسطيني بأسره قد تأثر نتيجة هذه االجراءات التي انعكست في ممارسات افراد االسرة جتاه اطفالهم وكذلك املعلمني جتاه 

طالبهم وكافة املستويات االجتماعية االخرى.

اآلثار النفسية
تشير نتائج مسح الصحة النفسية واالجتماعية لالطفال 5-17 سنة في االراضي الفلسطينية الذي نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
خالل الفترة املمتدة ما بني 2004/4/19 وحتى 3/5/ 2004أن نسـبة األطـفال الفلسـطيـنيني 5-17 سنة في األراضي الفلسطينية الذين يعانون 
من آثار نفسية سلبية تتراوح ما بني 1.5 % إلى 11.0 %، يتضح من البيانات املتوفرة أن أعلى نسبة قد سجلت ملعاناة األطفال من العصبية 
الزائدة والصراخ املستمر )11.0 %(، وتساوت نسبة املعاناة لكل من اخلوف من الوحدة بشكل دائم، واخلوف من الظالم بشكل دائم 10.8 % لكل 
منهما، كما ظهرت معاناة األطفال النفسية من املزاج السيئ 8.4 %، يليها الشعور باليأس واإلحباط، والكوابيس 7.1 %، 6.3 % على التوالي، 
كما تؤكد البيانات حجم املعاناة النفسية املتدهور فقد بلغت نسبة األطفال الذين ازداد تفكيرهم باملوت 4.3 % وتساوت معها نسبة الذين 

يعانون من نوبات البكاء بدون سبب.

أظهرت النتائج أن معاناة الذكور النفسية كانت أعلى منها لدى اإلناث في قضايا العصبية الزائدة، الشعور باليأس، الكوابيس، واضطرابات 
النوم، وزيادة التفكير باملوت، ونقصان األكل والوزن، بينما كانت أعلى لدى اإلناث فقط في اخلوف من الوحدة واخلوف من الظالم.

وأشارت الى أن 30.8 % من األطفال قد تعرضوا لنوع معني من العنف، بواقع 24.8 % في الضـفة الغربية مقابل 40.4 % في قطاع غزة، وبلغت 
النسبة بني الذكور 34.7 % مقارنة مع 26.9 % بني اإلناث.  وبينت النتائج أن 68.0 % من األطفال الذين تعرضوا لنوع معني من العنف كان مصدره 
األهل، وكان األصدقاء مصدرا ملا نسبته 35.5 %، بينما شكل املدرسون مصدرا للعنف بنسبة 29.9 %، وقد شكل اجلنود اإلسرائيليون مصدرا 

للعنف بنسبة 4.6 %.

اآلثار السلوكية
أظهرت البيانات أن املعاناة النفسية قد أفرزت لدى األطفال )5-17 سنة( في األراضي الفلسطينية آثارا سلبية على السلوك واملمارسات، 
مثل إشعال احلرائق، ضرب وشتم اآلخرين، والتكسير بلغت 5.8 % لكل منها، اخلوف من اخلروج  من املنزل 3.0 %، االنعزال واالبتعاد عن العائلة 
واألصدقاء 2.2 %، ممارسة التدخني 0.8 %، كما بلغت نسبة فقدان التركيز في الدراسة 9.9 %، زيادة التعلق باألم 7.1 %، الرغبة في النوم مع 
الوالدين أو األخوة 5.7 %، وقد بينت النتائج أن املظاهر السلوكية كانت أعلى بني الذكور منها لدى اإلناث باستثناء اخلوف من اخلروج من املنزل 

فقد كانت النسبة أعلى بني اإلناث منها بني الذكور. 

احلاجة لالستشارات النفسية وتلقيها
تشير البيانات إلى انتشار املشاكل النفسية واملظاهر السلوكية السلبية بني األطفال 5-17 سنة، فقد أظهرت البيانات أن 8.8 % من األطفال 
5-17 سنة قد تعرضوا حلوادث بشكل مباشر ونتج عنها مشاكل نفسية باإلضافة إلى التعرض إلى حوادث غير مباشرة تؤثر على السلوك 
والصحة النفسية، فقد تعرض 21.9 % من األطفال إلى استشهاد أحد أفراد األسرة، 9.6 % تعرضوا العتقال أحد أفراد األسرة، 20.2 % تعرض 
أحد أفراد األسرة إلى حادث اعتداء، 3.2 % تعرضوا لهدم املنزل. وأظهرت البيانات أن 68.8 % من األطفال 5-17 سنة في األراضي الفلسطينية 
قد تلقوا مساعدات نفسية وإرشادية، تتوزع بواقع 66.6 % في الضفة الغربية مقارنة مع 71.2 % في قطاع غزة، تبني النتائج أن األطفال الذكور 

قد تلقوا املساعدة اإلرشادية والنفسية بشكل أكبر من اإلناث 71.5 % مقابل 65.5 % بني اإلناث.   

مصادر احلصول على استشارات نفسية وإرشادية
أشارت البيانات أن األطفال الذين تلقوا استشارات إرشادية حول القضايا النفسية قد حصلوا عليها بالدرجة األولى من مؤسسة متخصصة 
بواقع 21.0 %، وشكل مدرس الصف مصدرا حلوالي 19.6 % من األطفال، بينما استشار 15.4 % مرشد املدرسة، واستشار14.7 % أخصائي 
نفسي. أظهرت البيانات فروقا واضحة ذات داللة إحصائية بني مصادر احلصول على االستشارات واملساعدات النفسية حسب املنطقة، فقد 
اعتمد أطفال الضفة الغربية على مرشد املدرسة بنسبة 26.7 % مقارنة مع 3.1 % في قطاع غزة، كما اعتمد 22.6 % من أطفال الضفة 
الغربية على معلم الصف مقارنة مع 16.3 % ألطفال قطاع غزة، بينما تشير البيانات إلى أن 30.9 % من األطفال في قطاع غزة قد حصلوا على 
االستشارة واملساعدة من مؤسسة متخصصة مقابل 11.9 % في الضفة الغربية. أظهرت البيانات أن هناك فروقا واضحة بني الذكور واإلناث 
في مصدر احلصول على املساعدة النفسية، ففي حني اعتمد 26.4 %، 17.5 % من األطفال الذكور على معلم الصف، ومرشد املدرسة على 

التوالي اعتمدت 11.0 %، 12.7 % من األطفال اإلناث على ذات املصادر على التوالي أيضا. 

12  ملعرفة طبيعة اآلثار النفسية واالجتماعية التي ظهرت على الطفل الفلسطيني، بشكل أكثر شمولية وموضوعية، عمل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني على تنفيذ مسح أسري لدراسة الصحة 
النفسية واالجتماعية لالطفال 5-17 سنة في االراضي الفلسطينية، 2004.
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سلوك ومعاملة األسرة لألطفال 
أشارت البيانات أن 99.7 % من األطفال 5-17 سنة أفادت أسرهم بأنها تقدم لهم النصح واإلرشاد تتوزع بواقع 99.7 % في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة، لم يالحظ فرق بني تقدمي النصح واإلرشاد لإلناث أو الذكور. وأفـادت أسر 99.3 % من األطفال في األراضي الفلسطينية 

بأنها تسمح لهم بالتحدث عن ما يحدث معهم من مشاكل وأحداث في احلياة، ولم يالحظ فرق بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب ما أفادت به أسر 86.6 % من األطفال في األراضي الفلسطينية أنها تقدم النصح واإلرشاد للطفل عندما يخطئ بينما كانت هذه 
النسبه حسب افادة الطفل 83.4 % من االطفال، وهناك 14.3 % من األطفال تلجأ أسرهم إلى الشتم والتوبيخ مقارنة مع 13.7 % حسب إفادة 
الطفل، بينما 8.2 % من األطفال تلجأ أسرهم إلى الضرب، مقارنة مع 9.7 % حسب إفادة الطفل.  أفادت األسر الفلسطينية أن األب واألم هما 

اللذين يتولون معاقبة األطفال بنسبة 59.2 % لألب، 80.0 % األم، 52.1 % األب واألم معا يتولون ذلك.

وأظهرت البيانات أن ما نسبته 52.3 % من األطفال أفادت أسرهم بأنها تلجأ إلى فرض رأيها في حل اخلالفات مع األطفال، بينما 85.9 % من 
األطفال تلجأ أسرهم إلى إقناع الطفل برأي األهل، مقابل 37.3 % تلجأ أسرهم إلى الضرب في حل اخلالف.

اما بالنسبة ملساعدة االسر الطفالها فقد بينت  النتائج أن 74.4 % من األطفال أفادت أسرهم بأنها تقوم مبساعدة أطفالها في حل الواجبات 
املدرسية، تتوزع بواقع 72.9 % في الضفة الغربية و76.7 % في قطاع غزة، ولم يالحظ فرق حسب جنس الطفل، فقد تلقى 74.3 % من الذكور 
املساعدة مقارنة مع 74.5 % لإلناث، وقد لوحظ فرق حسب العمر، وحصل على املساعدة 87.0 % من األطفال في العمر )5 - 9( ســنوات 
مـقابل 75.3 %، 43.6 % لـألطفـال فـي الـعمر )10-14( سنة، )5-117( سنة على التوالي.  تشير النتائج أن األم غالبا هي التي تقدم املسـاعدة 

في حل الواجبات املدرسية بنسبة 66.1 % ثم يليها األخوة أو األخوات األكبر بنسبة 20.6 %، مقارنة مع 9.0 % لألب.
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ملحق رقم )1(
مؤشرات مختارة

قطاع غزةالضفة الغربيةاالراضي الفلسطينيةاملؤشر

عدد السكان )باأللف(  في منتصف العام 2007

4,016,4162,517,0471,499,369كال اجلنسني

2,035,9601,276,253759,707ذكور

1,980,4561,240,794739,662اناث

عدد األطفال )دون 18 سنة( في منتصف العام 2007

1,067,922643,245424,677ذكور

1,028,219618,811409,408إناث

25.322.928.8معدل وفيات الرضع )أقل من سنة( لألعوام 2005-2004

28.225.731.7معدل وفيات األطفال )دون خمس سنوات( لألعوام 2005-2004

العمر الوسيط عند عقد القران الول مرة في العام 2005

24.725.224.1ذكور

19.419.619.1إناث

4.64.25.4معدل اخلصوبة الكلي، 2006

6.35.97.0متوسط حجم األسرة الفلسطينية، 2006

94.288.5104.7معدل اإلعالة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، 2007

7.37.57.0نسبة املواليد الذين يقل وزنهم عن 2.5 كغم، 2006 

97.597.297.9نسبة األطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية، 2006

26.525.927.2نسبة االطفال )5-0 شهور( الذين رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة، 2006

نسبة األطفال دون اخلامسة الذين مت تصنيفهم على أن لديهم سوء تغذية طبقاً للمقاييس األنثروبومترية، 2006 

10.27.913.2قصر القامة

1.41.71.2الهزال

2.93.22.4نقص في الوزن

نسبة األطفال في الفئة العمرية )23-12( شهراً الذين مت االطالع على بطاقتهم وتلقوا

98.998.2100.0مطعوم ضد الشلل )اجلرعة الثالثة(

98.797.8100.0مطعوم ضد الثالثي )اجلرعة الثالثة(

96.794.899.4مطعوم احلصبة

34.127.844.6نسبة النساء احلوامل اللواتي تلقني مطعوم التيتانوس، 2006 

85.785.086.9نسبة األسر التي تستخدم امللح املؤيدن، 2006 

0.70.60.9معدالت األمية )لألفراد 10 –17 سنة(،2005 

0.90.61.3ذكور

0.50.50.5إناث

22.527.614.4معدل االلتحاق الصافي برياض األطفال للعام )2003/2004(

معدل االلتحاق اإلجمالي في املدارس في املرحلة )2006/2005(

92.189.196.9األساسية

75.872.481.2الثانوية

معدل االلتحاق الصافي في املدارس في املرحلة )2003/2004(

85.382.290.2األساسية

52.250.355.3الثانوية
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نسبة الرسوب في املرحلة األساسية )2003/2002(

1.51.41.7ذكور

1.21.21.3إناث

نسبة الرسوب في املرحلة الثانوية )2003/2002( 

1.41.41.5ذكور

1.11.20.9إناث
نسبة التسرب من املرحلة األساسية )2003/2002(

0.91.10.5ذكور
0.60.80.4إناث

نسبة التسرب من املرحلة الثانوية )2003/2002(

2.63.51.1ذكور

4.85.53.8إناث

25.423.229.6معدل عدد الطلبة لكل معلم )2006/2005(

25.123.928.2حكومة

32.129.133.1وكالة

15.515.415.9خاصة
معدل عدد الطلبة لكل شعبة )2006/2005(

35.331.941.6املرحلة األساسية

31.427.040.9املرحلة الثانوية

نسبة األسر التي يوجد بها أطفال اقل من 18 سنة ولديها، 2006

96.597.594.9جهاز تلفزيون

82.384.778.1القط فضائي )ستااليت(

23.620.429.3مكتبة بيتيه

36.037.833.0جهاز حاسوب

24.016.939.7نسبة الفقر الشديد بني األطفال اقل من 18 سنة، 2006

3.84.82.1نسبة األطفال )10-17 سنة( املشاركون في القوى العاملة، 2005

توزيع األطفال العاملني )10-17 سنة( حسب االلتحاق باملدرسة، 2005

52.435.856.2ملتحق

47.643.864.2غير ملتحق

)10-17 سنة(،  العاملني  األسبوعية لألطفال  العمل  معدل ساعات 
2005

45.945.447.2

902371531عدد األطفال الشهداء )اقل من 18 سنة( 2000/9/29- 2007/3/31
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ملحق رقم )2(
 محطات أساسية في تاريخ حقوق الطفل

يعود الفضل في اعتراف القانون الدولي بحقوق الطفل في جزء كبير منه إلى امرأة إجنليزية تدعى »اغالنتني 1919
جيب« فقد أطلقت صندوق إنقاذ الطفولة استجابة لظروف البؤس والشقاء التي عاشها آالف األطفال في 
العاجلة،  آنذاك على ما يتعدى اإلغاثة  أن اهتمامها كان منصّبا  العاملية األولى، غير  أوروبا بعد احلرب  أرجاء 
فانتقلت إلى جنيف لتشكل االحتاد الدولي إلنقاذ الطفل )الذي اصبح فيما بعد يعرف باسم »االحتاد الدولي 

لرفاه األطفال«(.

عصبة األمم املتحدة تتبنى إعالن جنيف حلقوق الطفل الذي صاغه االحتاد الدولي لرفاه الطفل، ويحدد اإلعالن 1924
حقوق الطفل في احلصول على الوسائل الالزمة للنمو املادي واملعنوي والروحي، وفي املساعدة اخلاصة عندما 
يشعر باجلوع أو املرض أو اإلعاقة أو يصبح يتيما، وفي أن يعطى األولوية في اإلغاثة عندما يتعرض للخطر، وفي 

احلرية من االستغالل االقتصادي، وفي التنشئة التي تغرس فيه حّسا من املسؤولية االجتماعية.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة جتيز اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي يشير في املادة 25 منه إلى الطفولة، 1948
باعتبارها » تستحق الرعاية واملساعدة اخلاصتني«.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة تتبنى إعالن حقوق الطفل، الذي يعترف بحقوق مختلفة مثل احلق في التحرر 1959
من التمييز واحلق في احلصول على اسم وجنسية، وينص اإلعالن على وجه التحديد على حقوق الطفل في 

التعليم والرعاية الصحية واحلماية اخلاصة.

األمم املتحدة تعلن عام 1979 »العام العاملي للطفل« وقد كان اإلجناز األعظم لهذا العام: حتريك عملية أطول 1979
مدى واكثر أهمية تتمثل في موافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة على تشكيل مجموعة عمل تتألف من 
أعضاء من جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وخبراء مستقلني، ووفود بصفة مراقب من احلكومات غير األعضاء، 

واملنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة لصياغة اتفاقية ملزمة قانونيا.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة توافق باإلجماع على اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1989
التالي.

مؤمتر القمة العاملي من اجل األطفال ينعقد في نيويورك بحضور 71 رئيس دولة وحكومة، ويوقع القادة على 1990
اإلعالن العاملي لبقاء الطفل وحمايته ومنائه كما يوّقعون على خطة عمل لتنفيذ اإلعالن، حتدد أهدافا ينبغي 

حتقيقها مع حلول عام 2000.

العام العاملي لألسرة يؤكد من جديد على أن البرامج اإلمنائية يجب أن تدعم األسر أثناء تنشئتها لألطفال 1994
وتربيتهم وحمايتهم، بدال من أن توفر البدائل ملثل هذه الوظائف.

1999 182 رقم  )االتفاقية  عليها  للقضاء  الالزمة  التدابير  واتخاذ  األطفال  أشكال عمل  أسوأ  اتفاقية حظر  إقرار 
ملنظمة العمل الدولية(.

تشتمل أهداف التنمية األلفية الصادرة عن األمم املتحدة على غايات تتعلق باألطفال، مبا في ذلك خفض املعدل 2000
العاملي لوفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني، وحتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي خالل املدة 
من 1990 إلى 2015. اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقر بروتوكولني اختياريني التفاقية حقوق الطفل: أحدهما 
حول إشراك األطفال في النزاعات املسلحة، واآلخر حول بيع األطفال ودعارة األطفال واستخدام األطفال في 

األعمال اإلباحية.

نوعه 2002 من  األول  االجتماع  الدورة  هذه  ومتثل  األطفال،  حول  خاصة  دورة  تعقد  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
ملناقشة قضايا األطفال على وجه التحديد، وقد شارك في الدورة مئات األطفال كأعضاء في الوفود الرسمية، 
وألزم قادة العالم أنفسهم ببناء » عالم جدير باألطفال« وأكدوا من جديد على أن األسرة تتحمل املسؤولية 
الرئيسية األولى عن حماية األطفال وتنشئتهم ومنوهم وتطورهم، وأنها تستحق احلماية والدعم الشاملني.
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