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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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2/11/2005 
 

 
 
 
 

 
 

تـنفرد وثيقة حقوق الطفل من بين جميع القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان في كونها التعبير األوضح لما يريده المجتمع                   

حقوقا اجتماعية واقتصادية إضافة للحقوق المدنية والسياسية للطفل ضمن وثيقة          الدولـي ألطفاله، ذلك ألن موادها تؤمن        

فاتفاقية حقوق الطفل تقر بأن األطفال هم أفرادا لهم الحق في أن ينمو جسديا وعقليا واجتماعيا وان يعبروا عن                   . واحـدة 

يث أن مستقبل األمم رهن بالجيل      كما أن االتفاقية تشكل دعامة لصحة وبقاء المجتمع البشري نفسه ح          . آرائهـم بحـرية   

 .القادم من مواطنيها الواعدين

إن المبدأ األساسي لحقوق الطفل هو أن على المجتمع واجب سد الحاجات            

األساسـية لألطفـال وتقديـم المساعدة لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته،            

مستويات وتشـكل اتفاقـية حقـوق الطفـل إطاراً دوليا متفقا عليه لتوفير أدنى ال              

التزمت منظمة التحرير   . الضـرورية لضـمان الـرفاه الـذي يستحقه كل طفل          

، وشكلت في حينه لجنة عليا لرعاية       1989الفلسـطينية بميثاق حقوق الطفل لعام       

ومع . الطفولـة الفلسـطينية وألحقتها باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية         

كيل اللجنة الوطنية لخطة الطفل     نشـوء السـلطة الوطنـية الفلسـطينية، تـم تش          

الفلسـطيني، والتي عملت بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال الطفولة على            

إعـداد خطـة للطفـل الفلسطيني، تقوم على أساس ضمان حياة كريمة للطفل الفلسطيني من حيث تمتعه بجسد معافى                    

ن يتمتع بطفولته وحقه في التعلم والترفيه والقدرة        وظـروف معيشية وبيئية ونفسية تلبي الشعور باألمن واالستقرار، وأ         

علـى اإلبـداع والمـبادرة وأن يكون واعيا بالقيم اإلنسانية ومنتميا وطنيا وقوميا وعالميا وقادرا على التعبير عن نفسه                    

   .والمشاركة في صنع القرار
 

، والشروع  1995مس من نيسان عام     علـى ضوء اعتماد أول خطة وطنية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، في الخا             

في تنفيذ هذه الخطة، تعززت الحاجة إلى توفر البيانات الحديثة والشاملة من أجل قياس مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطة                    

       أطفال اليوم هم عالم الغد، ألن بقاءهم وحمايتهم ونماءهم هو األساس الذي تقوم عليه التنمية الوطنية
 اإلعالن العالمي لحقوق الطفل
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ومن الجدير بالذكر أن الخطط الوطنية للطفل الفلسطيني قد حددت          . ومراقـبة األداء فـي مضمار تطبيق حقوق الطفل        

وتطلب النجاح في تطبيق    . يقوم على متابعة التطور في مجموعة مؤشرات محددة عبر سنوات تنفيذها          نظامـا للمراقبة    

نظـام المراقـبة تطويـر آلـيات عمل وطنية لجمع البيانات الخاصة بالطفولة، سواء عبر ما هو متوفر ضمن البرامج                     

 .التقليدية للهيئات المختلفة أو عبر وسائل يتم تطويرها خصيصا لهذه الغاية

انطالقاً من إدراك الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأهمية دور األطفال في المجتمع، وتباعاً لما التزمت به منظمة                 

، واستكماالً لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية، وعمالً بدور الجهاز      1989الـتحرير الفلسطينية بميثاق حقوق الطفل لعام        

ر المعلومات اإلحصائية، قام الجهاز بتأسيس قسم خاص بمعالجة إحصاءات          المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني في توفي       

 .1997الطفل الفلسطيني عام 
 

إن فكرة إنشاء قسم خاص بإحصاءات الطفل ألقت على عاتق الجهاز مهمة تطوير عملية المراقبة لتكون مهمته األساسية                  

.   تصرف المهتمين والعاملين في مجال الطفولة      توفـير قواعـد البـيانات اإلحصـائية المتعلقة باألطفال ووضعها تحت           

لمسـاعدتهم فـي مراقبة حقوق الطفل ومتابعة التقدم في تحقيق هذه الحقوق، ومن أجل إجراء المقارنات عبر السالسل                   

الزمنـية التي يتم تطويرها في مختلف المجاالت، وكل ذلك عبر التقارير اإلحصائية التي يصدرها الجهاز أو من خالل                   

 .نات والمؤشرات اإلحصائية المطلوبة في مجال الطفولةالبيا

تـتمحور أهداف هذه النشرة في عرض مجموعة مختارة من المؤشرات األساسية الخاصة بواقع الطفل الفلسطيني والتي          

 حيث تتناول مجموعة مختارة من اإلحصائيات حول      . قد تساهم في بناء الرؤيا الفلسطينية حول واقع الطفولة في فلسطين          

البيـئة االجتماعـية واالقتصـادية للطفـل الفلسطيني، وتكشف بعض الفجوات في مجاالت الصحة، والتعليم، والثقافة                 

 على  ةأثر االنتفاض  مؤشرات خاصة حول   باإلضافة إلى    والترفـيه، وحالة األطفال الذين هم بحاجة إلى حماية خاصة،           

 .أطفال فلسطين
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 عيالواقع االجتما
 

 
بلغ عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية في منتصف عام          

 مليون فرد في الضفة الغربية،      2.4 مليون فرد منهم     3.8 حوالي   2005

)  سنة 18اقل من   ( مليون فرد في قطاع غزة، ويشكل األطفال          1.4و

وقد . 2005من السكان في األراضي الفلسطينية للعام       % 52.6حوالي  

من % 17.5سنوات ما نسبته    ) 4-0(من الفئة العمرية    شكل األطفال ض  

مجموع السكان المقيمين في األراضي الفلسطينية في منتصف عام            

سنوات ما نسبته    ) 9-5(، بينما شكل األطفال في الفئة العمرية        2005

سنة فشكلت  ) 14-10(من مجموع السكان، أما الفئة العمرية       % 15.4

، وشكل األطفال في الفئة العمرية      من مجموع السكان  % 13.0ما نسبته   

من مجمل السكان في األراضي       % 6.7سنة حوالي    ) 15-17(

  .الفلسطينية
 

 
 

 الواقع الصحي
 

 

 مولود حي في    1000 لكل   25.5 أن معدالت وفيات الرضع في األراضي الفلسطينية انخفضت من           تشـير البيانات إلى   

كما انخفضت معدالت وفيات ) 2003-1999( مولود حي في الفترة 1000 لكـل    24.2إلـى   ) 1999-1995(الفـترة   

 مولود  1000  لكل 28.3إلى  ) 1999-1995( مولود حي في الفترة      1000 لكل   28.7األطفـال دون سن الخامسة من       

 ).2003-1999(حي في الفترة 

 قد تلقين مطعوما    2003من النساء اللواتي أنجبن في العام       % 37.4 أن   2004أظهرت نتائج المسح الصحي الديمغرافي      

 . في قطاع غزة% 33.3في الضفة الغربية و% 43.6ضد التيتانوس، بواقع 

ن ولدوا في السنوات الثالث السابقة للمسح قد رضعوا من األطفال الذي% 95.6كمـا أشـارت بـيانات المسـح إلى أن        

 .في قطاع غزة% 95.7في الضفة الغربية، و% 95.5رضاعة طبيعية بواقع 
 

بق عليه    يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنط
 )1 المادة رقم –اتفاقية حقوق الطفل (

   تعترف الدول األطراف بحق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق عالج                   
 قهوتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أن ال يحرم أي طفل من ح. األمراض وإعادة التأهيل الصحي

 .                في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه
)1ـ 24اتفاقية حقوق الطفل ـ المادة (  
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من األطفال  % 9.9أمـا بالنسبة للوضع التغذوي الذي يعتبر أحد المقاييس الهامة للوضع الصحي لألطفال، فإنه ال يزال                 

، كما ارتفعت نسبة اإلصابة بالهزال لتصل       2004 بيانات المسح الصحي     دون الخامسـة يعانون من قصر القامة حسب       

 .2004عام % 4.9، وكذلك ارتفعت نسبة اإلصابة بنقص الوزن لتصل إلى 2004عام % 2.8إلى 

من أطفال قطاع غزة الذين تقع أعمارهم في الفئة         % 99.7، أن   2004وقـد أظهرت بيانات المسح الصحي الديمغرافي        

 .من أطفال الضفة الغربية% 92.2قد تم تحصينهم ضد السل مقابل )  شهرا23-12(العمرية 
 

 الواقع التعليمي

 
/2004بلـغ عـدد طلبة المدارس في األراضي الفلسطينية للعام الدراسي            

 طالباً وطالبة، وتشكل اإلناث منهم ما       1,043,935 مـا مجموعـه      2005

ة، فبلغت نسبة   كمـا وتختلف هذه النسبة باختالف المرحل      % 50.2نسـبته   

 %.51.1وفي المرحلة الثانوية % 50.1اإلناث في المرحلة األساسية 

/2004كمـا شـكل الطلبة في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي             

من مجموع الطلبة في مراحل التعليم األساسي       % 89.2 مـا نسبته     2005

 .والثانوي

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

لذكر أن  ، والجدير با  %59.5، حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد الطلبة في المرحلتين األساسية والثانوية             2004/2005

أما في  % 80.3 كانت من نصيب قطاع غزة حيث بلغت         2004/2005-1994/1995الـزيادة الكبـيرة خـالل الفترة        

 %.  32.3الضفة الغربية فقد بلغت نسبة الزيادة خالل الفترة نفسها 

للذكور % 1.5 في األراضي الفلسطينية     2003/2004بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعلم األساسي في العام الدراسي           

لإلناث في نفس العام    % 0.6للذكور و % 1.4أمـا فـي مرحلة التعليم الثانوي فبلغت نسبة الرسوب           . لإلنـاث % 1.3و

 .الدراسي

% 0.9 في األراضي الفلسطينية     2003/2004أما نسبة التسرب فقد بلغت في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي             

 .لإلناث% 3.6للذكور و % 2.3التعليم الثانوي فكانت لإلناث، أما في مرحلة % 0.6للذكور و 

أما بالنسبة لمؤشر الكثافة الصفية الذي يعتبر من أهم المؤشرات التي تقيس توفر البيئة التعليمية المناسبة للتعلم، فقد بلغ                   

لثانوية في العام    طالبا في المرحلة ا    30.7 طالبا في المرحلة األساسية، و     35.6متوسـط عـدد الطلبة في الشعبة الصفية         

وعـند مقارنة الكثافة الصفية حسب المنطقة، يالحظ أن الشعب الصفية في المرحلة األساسية              . 2004/2005الدراسـي   

 42.3اكـثر اكـتظاظا في مدارس قطاع غزة منها في مدارس الضفة الغربية، فقد بلغت الكثافة الصفية في قطاع غزة                     

 .2004/2005 طالباً لكل شعبة في العام الدراسي 32.2طالباً لكل شعبة وفي الضفة الغربية 

   تعترف الدول األطراف بحق الطفل التعليم، وتحقيقاً للتنفيذ الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص
 ليمتشجيع تطوير شتى أشكال التع. ب. جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع. أ :   تقوم  بوجه خاص بما يلي

   سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم
 .   وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها

)28اتفاقية حقوق الطفل ـ المادة (  
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 طالبا  26.5  بواقع    2004/2005 طالبا في العام الدراسي      26.9بلغ معدل عدد الطلبة لكل معلم في جميع مراحل التعليم           

ي  طالبا لكل معلم ف    16.7 طالبا لكل معلم في مدارس وكالة الغوث الدولية، و         33.4لكـل معلم في المدارس الحكومية، و      

 . طفالً لكل معلم25.6، أما في رياض األطفال فقد بلغ المعدل )باستثناء رياض األطفال (ةالمدارس الخاص
 

 الواقع الثقافي والترفيهي للطفل
 

 
من األسر الفلسطينية التي يوجد لديها      % 28.5، إلى أن    2004أشـارت نتائج مسح الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف النقال         

كما . في قطاع غزة% 23.8في الضفة الغربية، و% 31.1نة يتوفر لديها جهاز حاسوب، بواقع    س 18أطفـال اقـل من      

 .  سنة يتوفر لديها خدمة إنترنت18من األسر الفلسطينية التي لديها أطفال اقل من % 9.3بينت النتائج أن 
 

ن األسر الفلسطينية التي    م% 95.2، فنجد أن    2004 لدى األسر الفلسطينية عام      أمـا بخصـوص توفر جهاز التلفزيون      

من األسر التي لديها أطفال اقل من % 71.4 أن النتائج إلىتشير و  سنة يتوفر لديها تلفزيون،18لديهـا أطفـال اقل من    

 .منها يتوفر لديها جهاز فيديو% 24.0 سنة يتوفر لديها القط فضائي، و18
 

 سنة يتوفر لديها مكتبة منزلية      18ديها أطفال اقل من     من األسر في األراضي الفلسطينية ول     % 28.4النتائج أن   وأظهرت  

في العام  % 15.3، ومن المالحظ أن نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة منزلية ارتفعت حيث كانت                 2004في العام   

2003. 

لعمرية   من األطفال في الفئة ا    % 37.0، أن ما نسبته     2004يتضح من نتائج مسح الكمبيوتر واالنترنت والهاتف النقال         

سنة يمارسون  ) 17-10(من األطفال من    % 29.8سنة مشتركين في العاب رياضية، كما أظهرت النتائج أن          ) 10-17(

وتبين أن هناك اختالفاً واضحاً بين األطفال الذكور واألطفال اإلناث في طبيعة األنشطة التي يمارسونها،               . هواية الرسم 

% 15.9سنة يمارسون األنشطة الرياضية، مقابل      ) 17-10( الفئة العمرية    من األطفال الذكور في   % 56.6فقد تبين أن    

من % 40.5من األطفال الذكور يمارسون هواية الرسم مقابل        % 19.8من األطفال اإلناث، في حين بينت النتائج أن          

 .األطفال اإلناث يمارسن هذه الهواية

من األطفال في الفئة الـعمرية     % 9.8ائج المسح المذكور أن     أما فيما يتعلق باالنتساب إلى مؤسسات ثقافية، فقد بينت نت         

مشتركون في ناٍد ثقافي،    % 4.5مشـتركون في مكـتبة عامـة، و    % 7.2سنة مشتركون في ناٍد رياضي، و     ) 10-17(

سنة مشتركون في   ) 17-10(من األطفال الذكور    % 16.1مشتركون في جمعية خيرية، كما أظهرت النتائج أن         % 2.2و

من األطفـال  % 5.0سنة مشتركات في ناد رياضي، و      ) 17-10(من األطفال اإلناث    % 3.4ضي مقابل   ناد ريا 

سنة مشتركون في مكتبة عامة، في حين بلغت نسبة األطفال اإلناث المشتركات في مكتبة عامـة                ) 17-10(الذكـور

 .لنفس الفئة العمرية% 9.4

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة لسنه

 .والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون

)31. 1ق الطفل ـ المادة اتفاقية حقو(  

تحـترم الـدول األطـراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير

 .فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي و االستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

)31. 2اتفاقية حقوق الطفل ـ المادة (  
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 األطفال الفقراء
 

 
من السكان في األراضي الفلسطينية عاشوا تحت       % 40.8 إلى أن حوالي     ضي الفلسطينية نتائج مسح الفقر في األرا    تشير  

من أطفال األراضي   % 42.1والذين يمثلوا   . دون سن الثامنة عشرة   % 52.1م  ـ، منه 2003مع نهاية الـعام    خط الفقر   

ن الذكور و  م %51.7 همـمن(من مجموع األطفال    % 36.5 الضفة الغربية    حيـث كانت هذه النسبة في       .  الفلسـطينية 

 ).من اإلناث% 49.1ومن الذكور % 50.9منهم (في قطاع غزة % 50.6، في حين بلغت ) من اإلناث48.3%

 عاما في األراضي    18من مجموع األطفال دون     % 29.1  أن نتائج المسح أعاله     فقـد أظهرت     ومـن جهـة أخـرى،     

إال أن التفاوت    . في قطاع غزة  % 49.9ة الغربية و  في الضف % 50.1، منهم   الفلسـطينية يعيشون تحت خط الفقر الشديد      

 معدالت انتشار الفقر الشديد بين      بلغت حيث حدة،يـبدو جلـيا عند تفحص كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على               

 .بين أطفال قطاع غزة% 49.9مقابل % 24.3أطفال الضفة الغربية 

 التي لديها من األسر الفلسطينية %5.0 الفلسطيني حوالي    في المجتمع   ولديها أطفال  التـي ترأسها إناث    شـكلت األسـر   

، وعلى الرغم من كون هذه المجموعة تشكل إحدى الفئات الرئيسة التي تتلقى مساعدة عامة               2003 العام    نهاية  في أطفال

يرأسها فاقت معدالت الفقر بين األسر التي       ها  فـي كـل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إال أن معدالت الفقر في صفوف              

مقارنة مع  %  39.0 بلغت   التي ترأسها إمرأه ولديها أطفال    سر  األفقد تبين من خالل النتائج أن معدالت الفقر بين          . ذكور

 %.37.7 والتي بلغت رجل وفيها أطفال التي يرأسهاسر األمعدالت الفقر بين 
 

 األطفال العاملون

 
أعضاء أسرة غير   (ال العاملين سواء بأجر أو بدون أجر        ، إلى أن عدد األطف    2004أشـارت نـتائج مسح عمل األطفال        

 30,694، منهم   ) سنة 17-5(من إجمالي عدد األطفال     % 3.1 طفال أي ما نسبته      40,139بلغ حوالي   ) مدفوعـي األجر  

 طـفال في قطـاع غـزة أي ما       9,445من أطفال الضفة الغربية  و     %) 3.8(طفـال فـي الضفة الغربية أي ما نسبته          

 .من أطفال قطاع غزة%) 1.9(نسـبته 

يعملون لدى أسرهم بدون اجر        %) 67.4(كما بينت النتائج أن ما يقارب ثلثي األطفال العاملين في األراضي الفلسطينية             

يعملون كمستخدمين بأجر لدى    % 28.1مقابل  ) من بين الذكور العاملين   % 64.6من بين اإلناث العامالت، و    % 87.8(

من جانب آخر أشارت النتائج إلى أن        ). من بين الذكور العاملين   % 30.7ناث العامالت، و  من بين اإل  % 8.7(الغير  

 .سنوات العاملين يعملون لدى أسرهم) 9-5(من بين األطفال % 98.0

 كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنويتعترف الدول األطراف بحق 

)1ـ27اتفاقية حقوق الطفل ـ المادة (  

ل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكونتعـترف الـدول األطراف بحق الطف      

خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي،

 .أو المعنوي، أو االجتماعي

)1 ـ 32اتفاقية حقوق الطفل ـ المادة (  
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الملتحقين بسوق العمل يعملون بسبب الحاجة       )  سنة 17-5(من األطفال في الفئة العمرية       % 71.0بينت النتائج أن    

 ).للمشاركة في رفع دخل األسرة% 19.6للمساعدة في مشروع لألسرة، و% 51.4(االقتـصادية 
 

 األطفال الشهداء والجرحى

 
إن الحق في الحياة هو أول وأهم حقوق الطفل والذي يجب على             

الحكومات أن تحميه بكل إمكاناتها، لكن المعطيات واألرقام على ارض           

ل إمكاناتها وجهودها   الواقع تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تسخر ك        

النتهاك حقوق األطفال الفلسطينيين، خاصة حقهم في الحياة الذي كفلته           

 .لهم كافة المواثيق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

 27/9/2005بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى          

 سنة 18 من  شهيدا من األطفال اقل 776 شهيداً، منهم    3,891ما مجموعه   

 شهيدا في الضفة    340من مجموع الشهداء، منهم     % 19.9أي ما نسبته    

 19481 شهيدا في قطاع غزة، باإلضافة إلى شهيدين في األراضي المحتلة عام 434الغربية، و
 

 
حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد الجرحى منذ            

 جريحاً ، منهم     43,771، حوالي   28/9/2005اندالع االنتفاضة وحتى     

 سنة، أي ما نسبته     18 جريحاً من األطفال الذين تقل أعمارهم عن         28,861

 طفل جريح في الضفة      20,057من مجموع الجرحى، منهم      % 65.9

 . طفل جريح في قطاع غزة8,804الغربية، و

أما بالنسبة للشهداء من الطلبة، أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم          

 طالبا،  586 استشهد   8/6/2005-29/9/2000 الواقعة بين    انه خالل الفترة  

إضافة إلى استشهاد سبعة طلبة من مركز محو األمية في محافظتي نابلس             

للمرحلة األساسية، أما الطلبة الشهداء من المرحلة        % 75.3والخليل، ويتوزع الطلبة الشهداء حسب المرحلة بواقع         

 .الشهداءمن مجموع الطلبة % 24.7الثانوية فيشكلون 

 طالبا وطالبة،   3,491 حوالي   8/6/2005-29/9/2000بلغ عدد الطلبة الجرحى خالل الفترة الواقعة ما بين           

 .في قطاع غزة% 44.7في الضفة الغربية، و% 55.3يتوزعون بواقع 

                                                 
البيانات عرضه للتغيير نتيجة األبحاث الجارية، وهي تعكس  (2005قاعدة بيانات الشهداء، . 2005إلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي ل 1

 .الحاالت الموثقة فقط

   تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً أصيالً في الحياة
)1-6 – المادة –حقوق الطفل اتفاقية (  

   تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه

) 2-6 – المادة -اتفاقية حقوق الطفل(  
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 األطفال المعتقلون
 

 
أشارت بيانات وزارة شؤون األسرى والمحررين إلى انه ال يزال هناك            

 رهن االعتقال في السجون      2005لسطينياً حتى منتصف أيلول       طفالً ف  288

من إجمالي عدد   % 3.5ومراكز التحقيق والتوقيف اإلسرائيلية أي ما نسبته          

 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفال لحظة اعتقالهم       450األسرى، كما ويوجد اكثر من      

ذين من األطفال ال  % 99.0 عاما وال يزالون قيد االعتقال، و      18وتجاوزوا سن   

اعتقلوا تعرضوا للتعذيب مثل وضع الكيس في الرأس، الشبح والضرب،              

أعمارهم % 49.0 سنة منهم    18-12وتتراوح أعمار األطفال المعتقلين ما بين       

%) 1.7( معتقلين إداريا دون تهم محددة ودون محاكمة، أي ما نسبته            5 سنة، كما ويوجد من بين األطفال المعتقلين         17

% 48.3 طفالً موقوفاً بانتظار المحاكمة، أي ما نسبته         139لمعتقلين، ومن األطفال المعتقلين يوجد      من نسبة األطفال ا   

أما بالنسبة لألطفال األسرى المرضى، فقد أظهرت إحصائيات وزارة شؤون األسرى            . من إجمالي األطفال المعتقلين   

من مجموع األطفال   % 29.5يشكل ما نسبته     طفال فلسطينيا أسيرا مريضا، وهذا       85 إلى وجود    2005والمحررين لعام   

األسرى، وتتنوع األمراض التي يعاني منها األطفال األسرى فهي تشمل الروماتيزم، ضيق التنفس، كسور، حساسية في                

 . طفالً هم جرحى نتيجة إصابات نارية أو متفجرات16الجلد، آالم في المعدة، أعصاب وغيرها، وتشير البيانات أن 
 

 ة واالجتماعية لألطفالالصحة النفسي
 

 سنة في   17-5بينـت نـتائج مسـح الصحة النفسية واالجتماعية لألطفال           

 سنة الذين   17-5 أن نسبة األطفال الفلسطينيين      2004األراضي الفلسطينية،   

، ويتضح  %11.0إلى  % 1.5يعـانون من آثار نفسية سلبية تتراوح ما بين          

 األطفال من العصبية الزائدة     مـن البـيانات أن أعلى نسبة قد سجلت لمعاناة         

، وتساوت نسبة المعاناة لكل من الخوف من        %)11.0(والصـراخ المستمر    

 .لكل منهما% 10.8الوحدة بشكل دائم، والخوف من الظالم بشكل دائم 

، يليها الشعور   %8.4كمـا ظهرت معاناة األطفال النفسية من المزاج السيئ          

 %.6.3والكوابيس % 7.1باليأس واإلحباط 

كمـا أظهـرت البـيانات حجم المعاناة النفسية التي يعاني منها األطفال، حيث بلغت نسبة األطفال الذين ازداد تفكيرهم                    

 .وتساوت معها نسبة الذين يعانون من نوبات بكاء% 4.3بالموت 

 الزائدة، الشعور   أظهـرت البيانات أن معاناة األطفال الذكور النفسية كانت أعلى منها لدى اإلناث، مثل قضايا العصبية               

، زيادة التفكير بالموت، ونقصان األكل والوزن، بينما كانت أعلى لدى اإلناث فقط             مبالـيأس، الكوابيس،اضطرابات النو   

 .في الخوف من الوحدة والخوف من الظالم

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

)أ_ 37المادة _ اتفاقية حقوق الطفل (  
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