
فلسطين -نتائج تقرير جمع البيانات بقيادة االطفال 

تعزيز مشاركة االطفال وخاصة 

في القضايا المتعلقة بحايتهم 

الخاصة 

مناصرة قضاياهم على الصعيد 

الوطني واالقليمي



ي القضايا والمشكالت التي يعاني منها االطفال ف

فلسطين 
بورين , مداما)نابلس , ومخيم شوفاتالقدس ,مدينة الخليل : مناطق5لقد اجري البحث في فلسطين في 

(.  ازون عتمة وازون شامية)قلقيليا , (بردال وعين البيضا)توباس , (وعوريف

:اإلحتالل والعنف السياسي. 1

.بالخوف% 75.15من األطفال بالعنف و % 78.63يذكر اإلحتالل •

.من المبحوثين يشعرون بأن اإلحتالل يشلهم% 43.93•

.من المبحوثين أن اإلحتالل إنتهاك ويشعرون أنهم يعنفون من قبل اإلحتالل% 24.05يشعر •

.من أعنف األفعالاإلعتقال هو من المبحوثين أن % 26.05شعر •

:عند سؤال المبحوثين عن األمكنة التي يخافون التواجد فيها

.من األطفال أن السجن يمثل مكان الخوف% 42.02عبر •

.  عبروا أن المستوطنات تذكرهم بأكثر األماكن التي يشعرون فيها بالخوف% 35.53•

.  عبروا أن نقاط التوقيف للجيش اإلسرائيلي هي أماكن يخافون منها% 17.5•



ي القضايا والمشكالت التي يعاني منها االطفال ف

فلسطين 
:عندما سئل المبحوثين عن النشاطات التي يحبونها وال يحبونها خالل العطل•

.أنهم ال يريدون البقاء في المدرسة لوقت طويل خالل العطلبشكٍل واضحعبروا 29.29%•

.وقت أكبر في الحدائق العامةيريدون تمضية % 43.69•

:يحبونهاال عندما سئل المبحوثين عن األماكن في المدرسة التي •

(ة)عبروا أنهم ال يحبون غرفة الناظر % 48.42•

.األساتذة في المدرسةال يحبون البقاء لوحدهم مع % 25.2•

:يحبونهاال سئل المبحوثين عن األماكن في المدرسة التي عندما •

.بالخوف% 7.26من المبحوثين بالعنف و % 10.44األساتذة يذكر •

.يرون المدرسة كمكان للعنف% 9.28يرون أن األساتذة تذكرهم بالعنف و % 10.98•

قبل أطفال عنفوا من قد % 9.18قبل األساتذة و عنفوا من من المبحوثين قد % 19.36•
.اخرين



ي القضايا والمشكالت التي يعاني منها االطفال ف

فلسطين 
:عندما سئل المبحوثين عن األهل ومشاعر الخوف والعنف

لألب و % 18.53من المبحوثين أن األمهات يأخذون رأيهم بجدية، % 31.47يرى •
(ة)للمعلم % 7.7

للعصا و % 11.48للسكين، % 18.16يرون أن السالح هو أداة الخوف، % 56.49•
.لليد% 7.93

ون من المبحوثين أن اإلحتالل يمنعهم من متابعة األشياء التي يرغب% 42.92إعتبر •
واألهل % 18.82العنف في المدرسة بنسبة , %20.12القيام بها، يليها اإلعاقات بنسبة 

%. 7.17بنسبة 

يلقون اللوم على عدم وجود قوانين وقائية، % 41.62: عند تحديد أسباب العنف•
.  يربطون سبب العنف بأنفصال األهل% 10.58يلومون اإلحتالل، % 33.23



التتوصيات االطفال المتعلقة بالقضايا والمشك

:يةتمنيات من األطفال المشاركين لتحسين حياتهم اليومبعض 

اختاروا تحرير فلسطين من اإلحتالل % 80.95

اختاروا تحسين مستوى التعليم % 60.25

اختاروا إمكانية السفر والتنقل بحرية  % 41.94

اختاروا تمضية وقت أكثر مع العائلة وفي الحدائق% 23.71
.العامة

المجتمعفي اختاروا المشاركة % 14.48

اختاروا عدم التمييز% 8.41



التتوصيات االطفال المتعلقة بالقضايا والمشك

.  ي التعليمالتكنولوجيا فووسائل طرق التعليم النشط إستخدام •

.  ة بينهماتجاه األطفال وتحسين العالق( ة)تحسين سلوك الناظر•

.المدارسخلق أمكنة أكثر واكبر لرفاه األطفال في •

.أعلىم تقليل عدد التالميذ في الصف لتحقيق نوعية تعلي•

ي تطوير تفعيل األهالي ومجلس األهالي ليكونوا أكثر فعالية ف•
.بالمدارسقواعد المدرسة والقرارات المتعلقة 

نفسي الجهود للتخفيف من العنف اللفظي، المعنوي، الحشد •
.  والجسدي ضد األطفال



مشاركة الطفل ضرورية لنحقق أهدافنا

! األطفال خبراء

!قلههم قادرون على رؤية ونقل ما ال نستطيع نحن رؤيته أو ن


