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األطفال يف دولة فلسطني

 تهــدف اليونيســف مــن خــال عملهــا يف دولــة فلســطني إىل مســاعدة كل طفــل فلســطيني؛ مــن أجــل الحصــول عــى حقوقــه، 

ــع  ــوم اليونيســف ورشكاؤهــا بتتب ــاً، تق ــر حرمان ــال األك ــن أجــل حشــد الدعــم لألطف ــه. ويف ســعيها م ــل إمكانات ــق كام أو تحقي

املــؤرشات الرئيســة، وتحليــل الثغــرات واملعوقــات التــي تحــول دون تحقيــق هــذه الحقــوق. ويهــدف هــذا املنشــور إىل توفــر 

بيانــات حديثــة عــن وضــع األطفــال؛ لدعــم القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، وغرهــا مــن الجهــات 

املســؤولة، مبــا يف ذلــك الســلطات اإلرسائيليــة، واملانحــني، والــركاء، وأصحــاب املصلحــة يف املجتمــع املــدين. وتســتخدم اليونيســف 
هــذه البيانــات إلعــداد الربامــج، واملســاهمة يف بــذل الجهــود للضغــط واملنــارصة الخاصــة والعامــة. 1

تــم اتّخــاذ خطــوات رئيســة يف العقــود األخــرة؛ لتحســني وضــع األطفــال يف دولــة فلســطني، مع وجــود بعــض املــؤرشات االجتامعية، 

مثــل التغطيــة شــبه الشــاملة للتطعيــامت، واملعــدالت العاليــة لالتحــاق باملدرســة – مبــا يشــمل الفتيــات – يف املرحلــة االبتدائيــة، 

مــام يــدل عــى إحــراز تقــدم يتجــاوز البلــدان األخــرى يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا.

ــا.  ــل إمكاناته/ه ــق كام ــل/ة فلســطيني/ة؛ لتحقي ــكل طف ــه ل ــي عمل ــام ينبغ ــر م ــاك الكث ــا زال هن ــك، م ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

ويتطلــب ذلــك مواجهــة العديــد مــن التحديــات التــي يواجههــا األطفــال والشــباب يف الوصــول إىل الخدمــات األساســية، وحصولهــم 

عــى كافــة حقوقهــم. وتعــزى هــذه العقبــات إىل عوامــل كثــرة، تشــمل مســتويات العنــف املرتفعــة للغايــة التــي يتعرضــون لهــا 

يف مدارســهم ومجتمعاتهــم، إضافــة إىل مامرســات االحتــال املســتمرة ضدهــم.

وفقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يحتــاج مليونــان ونصــف املليــون شــخص، أي )أكــر مــن نصــف الســكان بقليــل(، 

مــن ضمنهــم أكــر مــن مليــون طفــل إىل مســاعدات إنســانية، حيــث يعيــش مــا يقــارب مــن ثلثــي األرس الفلســطينية تحــت خــط 

ــع  ــت إىل: 32.4% يف جمي ــة مرتفعــة وصل ــاً، ومعــدالت البطال ــدد بدخــل شــهري أقــل مــن 640 دوالراَ أمريكي ــذي يُح الفقــر، وال

املحافظــات الفلســطينية – وصلــت نســبة البطالــة يف قطــاع غــزة وحــده إىل 53.7%، وهــي مــن أعــى معــدالت البطالــة يف العــامل؛ 

حيــث بلغــت نســبة البطالــة إىل 60% بــني الشــباب يف قطــاع غــزة. ويعتمــد 80% مــن الســكان عــى شــكل مــن أشــكال املســاعدة 

ــل يف  ــال واألرس إىل اســراتيجيات ســلبية؛ تتمث ــث يلجــأ بعــض األطف ــف ســلبية ورسيعــة، حي ــات تكيّ اإلنســانية. وينتهجــون آلي

االنقطــاع عــن الدراســة، وعاملــة األطفــال، وتعاطــي املخــدرات، والــزواج املبكــر، ومــع ذلــك يُبــدي األطفــال الفلســطينيون كل يــوم 

قصــص ملهمــة يف الصمــود واألمــل، ويـُـرِبز العديــد مــن اليافعــني املهــارات واملواهــب العظيمــة، ويتحلـّـون بــاإلرصار عــى مواصلــة 

التعلــم والنجــاح رغــم الصعــاب، إضافــة اىل إرصارهــم عــى التوصــل إىل حلــول مبتكــرة للمشــكات التــي تواجــه مجتمعاتهــم، 

واملســاعدة يف بنــاء مســتقبل أكــر إرشاقــاً وســاماً.

ــة متعــددة املــؤرشات، وغرهــا مــن  ــم، واملســوحات العنقودي ــة والتخطيــط والرصــد والتقيي ــاً تقييــامت ومســوحات كجــزء مــن السياســة االجتامعي تجــري حالي  1

ــزال. ــو أو اله ــطء النم ــدالت ب ــل مع ــاً، مث ــودة حالي ــية مفق ــات أساس ــتوفر بيان ــي س ــادرات الت املب

3

#PALESTINE4CHILDREN



Nehora

M

abb

M

دن
ألر

ر ا
نه

دن
ألر

ا

 بح�ة

طربيا

ت
ملي

ر ا
بح

ال

© UNICEF/UN0161218/d’Aki



Nehora

M

abb

M

دن
ألر

ر ا
نه

دن
ألر

ا

 بح�ة

طربيا

ت
ملي

ر ا
بح

ال

جنني

طوباس

نابلس

طولكرم

قلقيلية

سلفيت

 رام الله 

أريحا

القدس الرقية

بيت لحم

الخليل

بيت الهيا

مدينة غزة
جباليا

بيت حانون

دير البلح

خانيونس

رفح

مليون طفل من أصل 

1 مليون طفل 

4.8 مليون نسمة

 2.3

يف قطاع غزة

يف الضفة الغربية

أين يتواجد األطفال

1.3 مليون طفل 
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الطفولة املبكرة

الهدف األول للخطة االسراتيجية لليونيسف هو: كل طفل يعيش ويزدهر 

أهداف التنمية املستدامة 2, 3, 5  |  املادتان 6 ,24 من اتفاقية حقوق الطفل

ــة  ــني الرضاع ــزج ب ــي تعــزز امل ــة الت ــادات املحلي ــة فلســطني، بســبب الع ــة الخالصــة منخفضــة نســبياً يف دول ــة الطبيعي ــزال معــدالت الرضاع ــا ت م

ــة مــن عمــر أربعــة أشــهر. ــة التكميلي ــدء املبكــر يف التغذي ــة، فضــاً عــن الب ــة والصناعي الطبيعي

وتعــد معــدالت وفيــات الرضــع يف فلســطني هــي األدىن يف املنطقــة، حيــث توجــد 17 حالــة وفــاة مــن بــني كل 1,000 مولــود حــي، ولكــن ال يــزال هناك 

الكثــر للقيــام بــه للحــد مــن وفيــات حديثــي الــوالدة، والتــي متثــل ثلثــي وفيــات الرضــع، ونصف معــدالت وفيــات األطفال دون ســن الخامســة.

وتؤثــر القيــود املفروضــة عــى حركــة األشــخاص، مــن غــزة إىل الضفــة الغربيــة، وداخــل الضفــة الغربيــة نفســها، عــى اإلحالــة إىل خدمــات الرعايــة 

الصحيــة املامئــة، وأحيانــا حرمــان الطفــل مــن حقــه يف الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة التــي يحتاجهــا.

40% فقط من األطفال حديثي الوالدة 

يرضعون رضاعة طبيعية بشكل 

حرصي يف األشهر الستة األوىل

%40

1/4

4/1

من األطفال حديثي الوالدة 
يرضعون رضاعة طبيعية 
بشكل حرصي يف األشهر 

الستة األوىل

الذين تراوح أعامرهم بني 
3-4 سنوات ملتحقون بربامج 

تنمية الطفولة املبكرة

فقط 

فقط 
معدل وفيات األطفال حديثي 

الوالدة )0-28 يوماً( هو 
معدل وفيات الرضع )0-11 شهراً( من 

عمر يوم إىل أحد عر شهراً هو 
معدل وفيات األطفال دون الخامسة هو 

11 من كل  1,000
مولود حي

18 من كل  1,000
مولود حي

22 من كل  1,000
مولود حي

)11 يف الضفة الغربية و12 يف قطاع غزة( 20 يف الضفة الغربية و24 يف قطاع غزة)17 يف الضفة الغربية و20 يف قطاع غزة(

يعاين ربع األطفال دون الخامسة من 
فقر الدم )21.5% يف الضفة الغربية 

و30.7% يف قطاع غزة(

ثاثة أطفال دون سن الخامسة من 
أصل ثاثة يعانون من نقص فيتامني 

)أ( و)د(

يعاين ما يقرب من ثلثي األطفال دون 
سن الخامسة من نقص الزنك )42.2% يف 

الضفة الغربية و76.2% يف قطاع غزة(
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الهدف الثاين للخطة االسراتيجية لليونيسف هو: التعليم حق لكل طفل

هدف التنمية املستدامة 4  |  املادتان 28 ,29 من اتفاقية حقوق الطفل

يحــرم عــدد قليــل جــداً مــن األطفــال يف ســن التعليــم االبتــدايئ مــن التعليــم يف دولــة فلســطني. ولكــن بحلــول ســن الخامســة عــر، ينقطــع حــوايل 25% مــن 

الفتيــان، و 7% مــن الفتيــات عــن الدراســة، ويصبــح حــوايل 5% مــن األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــني 10- 15 ســنة، وطفــل واحــد مــن بــني كل ثاثــة 

أطفــال تــراوح أعامرهــم بــني 6 - 9 ســنوات مــن ذوي اإلعاقــات خــارج املدرســة، ويتأثــر جميــع األطفــال مــن األرس الضعيفــة، واألطفــال ذوي اإلعاقــة، والفتيــان 

والفتيــات - الذيــن تــراوح أعامرهــم بــني 14-15 ســنة - بهــذا العائــق عــى نطــاق املنظومــة فيــام يتعلــق بشــمولية خدمــات التعليــم وجودتهــا وإنصافهــا يف 

فلســطني.

يف الوقــت الــذي تخطــو فيــه وزارة الربيــة والتعليــم العــايل خطــوات واســعة لتحســني جــودة التعليــم، وذلــك مــن خــال تعزيــز التعليــم والتعلــم الــذي يركــز 

عــى الطفــل، ال تــزال هنــاك حاجــة إىل تضمــني املهــارات الحياتيــة وتعليــم املواطنــة بشــكل كامــل.

تــؤدي العوائــق املتعــددة الناجمــة عــن القيــود املفروضــة عــى الحركــة إىل انعــدام الوصــول اآلمــن إىل املدرســة، وكذلــك عــدم كفــاءة البنيــة التحتيــة - عــى 

ســبيل املثــال - يف املنطقــة ج )والتــي تشــكل 60% مــن الضفــة الغربيــة الخاضعــة للســيطرة األمنيــة واإلداريــة اإلرسائيليــة(، حيــث تفتقــر 36% مــن املناطــق 

الســكنية إىل مدرســة ابتدائيــة؛ وذلــك بســبب القيــود املفروضــة عــى بنــاء مــدارس وفصــول دراســية جديــدة وكافيــة، إضافــة إىل االســتثامرات املحــدودة يف 

هــذه املجتمعــات. أمــا يف قطــاع غــزة، يدفــع عــدم وجــود فصــول دراســية كافيــة إىل اضطــرار ثلثــي املــدارس التبــاع نظــام الفرتــني أو الثــاث فــرات، مــع 

تقليــل ســاعات التعلــم إىل 4.5 يف اليــوم، بينــام يف القــدس الرقيــة، فهنــاك حاجــة إىل أكــر مــن 2,000 غرفــة دراســية إضافيــة يف املــدارس التابعــة للبلديــة.

ــه  ــم العــايل الفلســطينية، فإن ــة والتعلي ــرات وزارة الربي ــاً لتقدي ــة يف الوصــول إىل مدارســهم؛ ووفق ــات يومي ــد مــن األطفــال الفلســطينيني عقب يواجــه العدي

يوجــد أكــر مــن 8,000 طفــل و400 معلــم بحاجــة إىل وجــود حاميــة وقائيــة؛ للوصــول إىل املدرســة بشــكل آمــن يف الضفــة الغربيــة، ففــي مدينــة الخليــل 

مثــا، يضطــر األطفــال الفلســطينيون الذيــن يعيشــون و/ أو يدرســون يف املــدارس يف البلــدة القدميــة إىل املــرور عــرب أربــع نقــاط عســكرية للجيــش اإلرسائيــي 

للوصــول إىل املدرســة.

طاب فلسطينيون يف 

الضفة الغربية

© UNICEF/Izhiman
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األطفال يف سن املدرسة

هناك دورة مياه واحدة 

فقط لكل 42 طالباً يف 

الضفة الغربية، ودورة 

مياه واحدة لكل 71 

طالباً يف قطاع غزة

هناك مرفق واحد فقط 

لغسيل اليدين لـكل 72 

طالباً يف الضفة الغربية 

ومرفق واحد لكل 130 

طالباً يف قطاع غزة

هناك نقطة واحدة فقط 

ملياه الرب لكل 50 طالباً 

يف الضفة الغربية ونقطة 

واحدة لكل 158 طالباً يف 

قطاع غزة

3/2
من املدارس يف قطاع غزة تعمل 
بنظام الفرتني أو الثاث فرات 

بسبب النقص يف املدارس

%93
 ذكور

تفتقد القدس الرقية إىل

2,247
2,247 فصاً دراسياً

%95
 إناث

العديد من املدارس يف املنطقة 

ج من الضفة الغربية هي دون 

املعاير املطلوبة

لكن  %38
 من األطفال ذوي اإلعاقة هم

 خارج املدرسة

مبنى مدرسياً جديداً و 

1,081
 فصاً دراسياً جديداً يف قطاع غزة خال 

السنوات الخمس القادمة 

من األطفال ملتحقون بالتعليم االبتدايئ

هناك حاجة إىل 

86

%94

1 من أصل 4 %61
من األطفال ملتحقون 

بالتعليم الثانوي )%58 

ذكور، 76% إناث(

يف عمر 15 خمس 

عرة سنة هم خارج 

املدرسة

فقط 
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املراهقون والشباب

الهدف الثالث للخطة االسراتيجية لليونيسف هو: كل طفل محمي من العنف واالستغالل

أهداف التنمية املستدامة 5,16  |  املواد 19 ,34-38 من اتفاقية حقوق الطفل

320,439
طفاً بحاجة إىل برامج حامية، مبا يف ذلك الدعم 

النفيس )25,246 طفاً يف الضفة الغربية و295,193 

طفاً يف قطاع غزة(

17,916
طفا بحاجة إىل دعم وإعادة تأهيل )6,311 طفاً يف 

الضفة الغربية و11,605 أطفال يف قطاع غزة(

ــني املراهقــني. ويتعــرض حــوايل 61% مــن الطــاب  ــازل واملــدارس الفلســطينية، هــذا فضــاً عــن انتشــار العنــف ب ينتــر التأديــب العنيــف يف املن

ــدين، ويــرك العنــف  ــداء نفــيس أو عقــاب ب ــه  91.5 % مــن األطفــال الفلســطينيني العت ــذي تعــرض في للعنــف الجســدي يف املــدارس، يف الوقــت ال

املتعلــق بالنــزاع أثــراً كبــرا عــى الصحــة البدنيــة والعقليــة لألطفــال، يف العــام 2017، قُتــل 15 طفــاً فلســطينياً وُجــرح 1,160 طفــا؛ وأُبلــغ عــن إصابــة 

4 أطفــال يحملــون الجنســية اإلرسائيليــة جميعهــم أصيبــوا نتيجــة النــزاع املســلح، ومــا يــزال األطفــال يتعرضــون لانتهــاكات ولإلجــراءات القانونيــة 

املفروضــة عنــد احتجازهــم يف االعتقــال العســكري اإلرسائيــي يف الضفــة الغربيــة، وعنــد احتجازهــم مبوجــب القانــون املحــي اإلرسائيــي الــذي تطبقــه 

إرسائيــل يف القــدس الرقيــة.

ــاه  ــار املي ــازل الفلســطينيني، وآب ــن نتيجــة لهــدم من ــن واملهّجري ــال املترضري ــادة يف عــدد األطف ــات حقــوق الطفــل زي ــر بيان ــك، تُظه ــة إىل ذل إضاف

والبنيــة التحتيــة - فقــد تأثــر أو ُهّجــر 3,120 طفــاً يف 2017، أمــا يف قطــاع غــزة، تعــرض األطفــال إىل العديــد مــن االحــداث العنيفــة خــال العقــد 

املــايض، كــام يواجهــون عوائــق يف الوصــول إىل الرعايــة الطبيــة املتخصصــة خــارج املنطقــة الســاحلية؛ بســبب القيــود املســتمرة عــى حريــة الحركــة. 

لــذا يجــب حاميــة األطفــال يف جميــع محافظــات دولــة فلســطني، وليــس اســتهدافهم، أو تعريضهــم للعنــف، أو تشــجيعهم عــى املشــاركة فيــه.

17 4/1 310

4/1

طفاً فلسطينياً )من بينهم 16 طفا تراوح 

أعامرهم بني 15-17 عاما( نتيجة االحتال 

االرسائيي يف 2017 وجرح

ربع النساء اللوايت تراوح أعامرهن بني 49-20 

سنة تزوجن قبل بلوغ الثامنة عر عاما، أي يف 

سن املراهقة )معظمهن يف سن 15 عاماً(

أطفال كانوا رهن االعتقال العسكري اإلرسائيي 

يف الضفة الغربية يف عام 2017، وخمسة كانوا 

محتجزين إدارياً

تعرض ربع األطفال الذين تراوح أعامرهم 

بني 1-14 عاماً لتأديب عنيف )71% يف الضفة 

الغربية، 31% يف قطاع غزة(

1,160

قُتل 

طفاً فلسطينياً
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تقف فاتنة يف مكتبة شبه مكتملة قامت هي وطاب آخرون ببنائها من مواد معاد تدويرها يف مدرستهم. جاء هذا العمل نتيجة 

برنامج لليونيسف شجعهم عى الخروج بأفكار من أجل تنفيذ مشاريع من شأنها تحسني حياتهم

© UNICEF/SoP
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الهدف الرابع للخطة االسراتيجية لليونيسف هو: كل طفل يعيش يف بيئة آمنة ونظيفة

أهداف التنمية املستدامة 6 ,11 ,13|  املادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل

املاء والرصف الصحي والنظافة والطاقة

أدى النمــو الســكاين املرتفــع يف قطــاع غــزة، وضعــف إدارة املــوارد، وانعــدام الــرصف الصحــي، إىل جانــب القيــود املفروضــة عــى إمكانيــة الوصــول 

اىل مصــادر امليــاه النقيــة، أدى إىل نقــص متزايــد يف امليــاه الصالحــة للــرب، 10% فقــط مــن األرس لديهــا إمكانيــة الوصــول املبــارش إىل ميــاه الــرب 

النظيفــة واآلمنــة، فيــام تعــد 97% مــن امليــاه املســتمدة مــن طبقــة امليــاه الجوفيــة الســاحلية ملوثــة وغــر صالحــة لاســتهاك البــري، مــا مل يتــم 

اإلســتثامر بشــكل كبــر وعــى وجــه الرسعــة يف قطــاع امليــاه، قــد يصبــح قطــاع غــزة مــكان “غــر صالــح للعيــش” بحلــول العــام 2020.

أّمــا يف الضفــة الغربيــة، فتتمتــع نســبة كبــرة مــن الســكان بإمكانيــة الوصــول املبــارش إىل مصــادر امليــاه الصالحــة للــرب؛ ولكــن بكميــات غــر كافيــة، 

حيــث بلــغ االســتهاك اليومــي للشــخص الواحــد 79 لــراً، مقارنــة مــع توصيــة منظمــة الصحــة العامليــة )WHO( بــأن الفــرد الواحــد يحتــاج اىل 100 

لــر مــن أجــل تحقيــق الصحــة العامــة املثــى. بينــام نجــد االســتهاك أقــل بكثــر لــدى املجتمعــات التــي تعيــش يف املنطقــة املصنفــة ج. 

يذكر ان 38% فقط من سكان الضفة الغربية، و82% من سكان قطاع غزة يعيشون يف مساكن موصولة بشبكات الرصف الصحي.

%10
من األرس يف قطاع غزة لديها إمكانية الوصول 

املبارش إىل مياه الرب اآلمنة )باملقارنة مع %60 

قبل عر سنوات(

فقط 

 73% 108 مليون 
لر من مياه الرصف الصحي املعالجة بشكل يسء 

يتم ترصيفها يف البحر األبيض املتوسط من قطاع 

غزة كل يوم - أي ما يعادل 43 مسبحاً أوملبياً

من الريط الساحي لقطاع غزة ملوث مبياه 

الرصف الصحي

%4
من املياه الجوفية يف قطاع غزة صالحة لاستهاك 

البري. حصة الفرد الواحد أقل من 50 لراً من املاء 

يومياً يف قطاع غزة )مقارنة بـ 80 لراً يف عام 2014( 

– أي نصف املعيار الدويل

حوايل فقط 

20,000
شخص يف التجمعات البدوية الذين ميارسون مهنة 

الرعي وتربية املوايش يف املنطقة ج من الضفة 

الغربية غر موصولني بشبكة مياه. وميكنهم 

الحصول عى حوايل 30 لراً يف اليوم الواحد بتكلفة 

أعى عر مرات من تكلفة املياه الواصلة عن 

طريق شبكة املياه يف املدن والقرى

كان هناك فقط 

4-5 ساعات 
من الكهرباء يوميا يف قطاع غزة يف كانون أول 

 2017
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4%  فقط من املياه املستخرجة من املياه الجوفية يف قطاع غزة صالحة لاستهاك البري

© UNICEF/ d’Aki
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الهدف الخامس للخطة االسراتيجية لليونيسف هو: كل طفل لديه فرصة عادلة يف الحياة
أهداف التنمية املستدامة 1 ,5 ,10|  املواد 2 ,12 ,23 ,26 ,30 من اتفاقية حقوق الطفل

4/1
حاالت اإلعاقة يف النطق

4/1
ربع الحاالت بالتعلم

%19
إعاقة حركية

من األطفال يعانون من إعاقة؛

%42 
 من األطفال ذوي اإلعاقة 

لديهم أكر من نوع واحد من 

اإلعاقات

3 إىل 7 %

يعتمد أكر من 

1 من أصل 4/15 %6 2/1
من الشباب )15-29 سنة( هم 

أعضاء يف نادي ريايض )11% من 

الذكور و2% من اإلناث(

ربع السكان يعيشون تحت 

مستوى خط الفقر )39% يف قطاع 

غزة، 18% يف الضفة الغربية(

من الشباب الذين تراوح 

أعامرهم بني 15-29 عاماً يف 

شكل من أشكال العمل الطوعي 

)26% ذكور، و13% إناث(

األطفال يف قطاع غزة عى 

املساعدات الخارجية

يشارك فقط

3/1
الشباب )من سن 15-29 عاما( 

غر ملتحقني بالتعليم وال مبهنة أو 

تدريب مهني

يواجــه العديــد مــن األطفــال الفلســطينيني عقبــات يوميــة تحــد مــن مســاهمتهم اإليجابيــة الهادفــة يف مجتمعاتهــم، يف قطــاع غــزة تشــر املعــدالت 

املرتفعــة للبطالــة إىل أن العديــد مــن األطفــال يعيشــون تحــت مســتوى خــط الفقــر، مــام يؤثــر عــى حصولهــم عــى التعليــم الجيــد أو التدريــب 

املهنــي؛ ويعــد هــذا األمــر مهــامً بشــكل خــاص بالنســبة لألطفــال ذوي اإلعاقــة، فيــام يعتمــد أكــر مــن نصــف األطفــال يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة عــى شــكل مــن أشــكال املســاعدات الخارجيــة.
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ينظر هامم املدبوح البالغ من العمر عر سنوات عرب العدسة املكربة التي يستعني بها للقراءة يف الصف، يف مدرسة 

جمعية الكفيف الخرية يف مدينة الخليل بالضفة الغربية

© UNICEF/UN057765/Izhiman
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drance@unicef.org  |   داميان رانس

دولة فلسطني 

www.facebook.com/unicefpalestine

@UNICEFpalestine

@UNICEFpalestine

للمزيد من املعلومات


