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الملخص: 

تهدف هذه الدراســة للتعرف على واقــع حقــوق األطفال النازحـــين جراء العدوان األخير على قـــطاع غزة في 
ً

يوليو ٢٠١٤، وتحديدا في خمسة حقوق أساسية وهي الحـق في حـياة كريمة، الحـق في اللعب، الحـق في 

التعليم، الحق في المسكن، الحق في الرعاية الصحية.

وقـد تكونت عينة الدراسـة من (٦٣٣) طفل (٤٥٨ أطفال نازحـين، ١٧٥ أطفال غير نازحــين) من كال الجنســين ضمن 

الفئة العمرية (٩-١٥) عام.
ً

وحـــيث قــــام بــــجمع البــــيانات فريق من الباحــــثين الميدانيين من خالل إجراء مقابــــالت فردية وجها لوجه مع 

األطفال عينة الدراسة في مناطق سكناهم.

توصلت الدراسة للنتائج التالية:

  الحقــوق الخمســة موضع الدراســة متوفرة لدى األطفال غير النازحــين بنســـب أعلى من أقـــرانهم األطفال 

النازحين.

  الحقوق الخمسـة موضع الدراسـة متوفرة لدى األطفال النازحـين بنسـب متفاوتة، حـيث جاءت النسـب مرتبـة 
ً

تنازليا: الحق في حـياة كريمة ٧٦٫٢٥%، الحـق في التعليم ٧٥٫٠%، الحـق في الرعاية الصحـية ٦٦٫٠٩%، الحـق 

في المسكن ٥٩٫٧٥%، الحق في اللعب ٥٧٫٧٥%. 
ً

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى توفر الحقوق الخمسة األساسية تبعا لمتغير الجنس.
ً

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى توفر الحقوق الخمسة األساسية تبعا لمتغير العمر.
ً

توجد فروق ذات داللة إحـــصائية في مســــتوى توفر الحقــــوق الخمســــة األساســــية تبــــعا لمتغير عدد أفراد 

األسرة لصالح األسر التي عدد أفرادها من ٦-١٠ أفراد.
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 خلفية الدراسةالفصل األول

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد،،
ً

 تندرج حقوق الطفل في التشريع الداخلي بـداية من القـانون األساسـي الفلسـطيني مرورا بـكافة القـوانين 
المتعلقة بـإطار األحـكام الخاصة باألسـرة وانتهاء بقـانون الطفل الفلسـطيني رقـم ٧  لسـنة ٢٠٠٤  ، وقـد جاء ً

ً
ذلك في إطار تعزيز منظومة حقـوق الطفل في األسـرة والمجتمع وفقـا للمذهب الذي بـرزت مدرســته في 
مرحـلة ما بـعد الحـرب العالمية الثانية في العالم لتعزيز حقـوق اإلنســان بشــكل عام والفئات الهشــة بشــكل 
خاص كاألطفال والنساء، وعلى الرغم من اهتمام العالم بحقـوق الطفل على صعيد النظرية فيما يصدر عن 

ًّ هيئة األمم المتحـدة من اتفاقــيات وإعالنات، بــيد أن كثيرا من حقــوق الطفل تذهب هبــاء جراء اندالع الحــروب ً
ً ّ

والنزاعات المسلحة، والتي تخلف وراءها أعدادا كبـيرة من الضحـايا يكون معظمهم من األطفال والنسـاء، أو 
ً ً ً

تخلف دمارا يبقى يعاني منه الطفل جسديا ونفسيا على مدى سنوات طويلة.
إن أطفال فلســطين بشــكل عام وأطفال قــطاع غزة بشــكل خاص يعانون من ممارســات االحـــتالل اإلســـرائيلي 

ً
العدوانية، وتردي األوضاع الفلسـطينية الداخلية، وقـد ظهر ذلك جليا بــعد العدوانات الثالثة على قــطاع غزة 
سـيما عدوان صيف ٢٠١٤ والذي خلف أكثر من ٥٣٠ طفل شـهيد وآالف الجرحــى وعشــرات آالف المشــردين بــال 
مأوى بعد هدم بيوتهم في مختلف محافظات قـطاع غزة المحـاصر منذ ٨ سـنوات، هذه األحـداث المتالحقـة 

ً ً
والجرائم المرتكبـة بحـق الفلسـطينيين انعكسـت على حـالة حقـوق اإلنســان عامة وبــالتالي أفرز تدهورا في 
حــالة حقــوق الطفل لتصل أســوء مراحــلها منذ عقــود، مما اســتدعى معه الوقــوف على الحقــائق ومعرفة 
أوضاع األطفال في المناطق المدمرة، وتجمعات النزوح ومســـتوى تأثير العدوان األخير والحـــصار المســـتمر 

على كافة مناحي الحياة على حقوقهم.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ً

تبــــــلورت مشــــــكلة الدراســــــة من خالل خبـــــــرة المركز المتواصلة في العمل مع الفئات المجتمعية المختلفة وخصوصا 

األطفال منذ ما يزيد عن ١٠ أعوام مضت، وإدراكه حـــجم المشـــاكل التي يعاني منها المجتمع الفلســـطيني بشرائحــــه 
ً

المجتمعية المختلفة وخصوصا خالل العامين األخيرين بـعد العدوان على قـطاع غزة صيف ٢٠١٤، األمر الذي يشـير إلى 

أن ثمة مشكلة لدى األطفال النازحين وعائالتهم يتعين دراسـتها والبحـث فيها، فجاءت هذه الدراسـة لتحـاول الكشـف 

عن مسـتوى توفر الحقـوق الخمسـة األساسـية لدى األطفال النازحـين، لذا تبـلورت مشـكلة الدراسـة بالتســاؤل الرئيس 

التالي:

"ما مسـتوى توافر الحقـوق األساسـية لدى األطفال النازحـين والمهجرين جراء الحـرب األخيرة في يوليو ٢٠١٤ مقـارنة 

بنظرائهم غير المهجرين والنازحين؟”
وينبثق عنه التساؤالت الفرعية التالية:

· ما مستوى توفر "الحق في حياة كريمة" لدى األطفال النازحين؟
· ما مستوى توفر "الحق في اللعب" لدى األطفال النازحين؟

· ما مستوى توفر "الحق في التعليم" لدى األطفال النازحين؟
· ما مستوى توفر "الحق في المسكن" لدى األطفال النازحين؟

· ما مستوى توفر "الحق في الرعاية الصحية" لدى األطفال النازحين؟

فرضيات الدراسة:
 (α<0.05)·  ال توجد فروق ذت داللة إحـــــصائية عند مســــــتوى داللة في مســــــتوى توافر الحقــــــوق الخمســــــة      

األساسية بالنسبة لنوع العينة (تجريبية وضابطة).
(α<0.05)·  ال توجد فروق ذات داللة إحـــــصائية عند مســـــتوى داللة  في مســـــتوى توافر الحقــــــوق الخمســــــة  

ً
األساسية عند أفراد المجموعة التجريبية تبعا لمتغير الجنس (ذكور وإناث).

(α<0.05)·  ال توجد فروق ذات داللة إحـــــصائية عند مســـــتوى داللة  في مســـــتوى توافر الحقــــــوق الخمســــــة 
ً

األساسية عند أفراد المجموعة التجريبية تبعا لمتغير الفئة العمرية (فئة ٨-١٢ ، فئة ١٣-١٥)
(α<0.05)·  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  في مستوى توافر الحقوق الخمسة 
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ً
األساسية عند أفراد المجموعة التجريبية تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة (٢-٥ فرد، ٦-١٠ فرد، أكثر من ١٠ أفراد)

(α<0.05)· ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عند مسـتوى داللة  في مسـتوى توافر الحقــوق الخمســة األساســية عند 
ً

أفراد المجموعة التجريبية تبعا لمتغير المحافظة (شمال غزة، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح).

أهداف الدراسة:

تهدف الدراســة للتعرف على واقــع حقــوق األطفال النازحــين في قــطاع غزة بـــعد عدوان حـــزيران ٢٠١٤، خاصة في أماكن النزوح 

والمناطق الحدودية.

أهمية الدراسة:

١. إلقاء الضوء على معاناة الطفل الفلسطيني، وهل هناك إنتهاكات تقع على حقوقه األساسية أم ال؟

٢. الوقوف على اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومعرفة ما هو مطبق منها ومواطن الخلل فيما هو غير مطبق.

٣. قلة الدراسات التي تناولت واقع حقوق األطفال النازحين في قطاع غزة.

٤. استقصاء حالة حقوق األطفال النازحين في المناطق المدمرة وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء إعادة إعمار قطاع غزة.

مصطلحات الدراسة:

١. الطفل: كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة .

٢. الطفل النازح: هو الطفل الذي هجر من بيته فلم يعد له ، أو عاد فلم يجده . 

٣. العدوان: العمليات العسكرية التي يشنها الجيش االسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة .

٤. قانون الطفل: قانون الطفل الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠٠٤ .

٥. اإلتفاقية الدولية : االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ١٩٨٩ .

حدود الدراسة:

١. الحد البشري: أجريت الدراسة على األطفال النازحين والمهجرين جراء العدوان األخير في يوليو ٢٠١٤ على قطاع غزة.

٢. الحد الزماني: تم إجراء الدراسة في شهري نوفمبر وديسمبر من العام ٢٠١٥ .
ً

٣. الحد المكاني: تم إجراء البـيانات ميدانيا من األطفال عينة الدراسـة في أماكن سـكناهم وتواجدهم في محـافظات قـطاع غزة 

الخمسة. 

٤. الحــــد الموضوعي: تقــــتصر الدراســــة على خمســـــة حقـــــوق أساســـــية من الحقـــــوق الواجب توافرها لألطفال لضمان العيش 

واستمرار الحياة لهم. 
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اإلطار النظريالفصل الثاني

األطفال نصف المجتمع

حقوق الطفل

يعرف الطفل حسب المادة األولى من إتفاقية حقوق الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سـن الثامنة عشـرة، ما ّ

لم يبــلغ ســن الرشــد قبــل ذلك بــموجب القــانون المنطبـــق عليه. ويتميز المجتمع الفلســـطيني عن غيره من 
ً

المجتمعات األخرى في كونه مجتمعا يافعا، حــــــــــــيث يمثل األطفال فيه حـــــــــــــوالي نصف المجتمع، وهذا ما 

أظهرته بــــــــيانات المســــــــح الديموغرافي الذي أجرته دائرة اإلحــــــــصاء المركزية الفلســــــــطينية في األراضي 

الفلســـطينية عام ١٩٩٥، حـــيث بـــينت النتائج أن نسبـــة األفراد الذين تقـــل أعمارهم عن ١٥ ســـنة بــــلغت ٤٦٫٥%، 

وهناك تفاوت ملحـوظ في هذه النسبـة، حــيث بــلغت نسبــتهم في الضفة الغربــية ٤٤٫٦%، بــينما بــلغت في 

قـــطاع غزة ٥٣٫٣%، ويعود هذا الفرق بـــالدرجة األولى إلى إرتفاع معدالت المواليد في قـــطاع غزة عنها في 

الضفة الغربية، وقـد يكون اإلختالف البـيئة اإلجتماعية والجغرافية أثر في إرتفاع نسبـة معدالت المواليد في 

القطاع.

وفي دراســة أعدها الجهاز المركزي لإلحــصاء الفلســطيني قـــدرت نسبـــة األفراد الذين تقـــل أعمارهم عن ١٨ 

ســنة في منتصف عام ٢٠٠٠ بـــ ٥٣% من بــينهم ٤٩٫١% إناث و٥٠٫٩% ذكور أوضحــت الدراســة أن هذه النسبــة 

ســـوف تتناقـــص لتصل إلى ٥٠٫٤% عام ٢٠١٠، وتشـــير التقـــديرات الفلســـطينية للخصوبــــة واتجاهاتها إلى أن 
ً

المجتمع الفلســـــطيني سيبقـــــي يافعا خالل العقـــــود الثالث القــــــادمة، ومما ال شــــــك فيه أن الديموغرافيا 

الفلســــــطينية بــــــمكوناتها تحــــــتم على المخطط وصانع القـــــــرار التنموي توجيه االهتمام والعناية الخاصة 

للطفولة الفلسطينية لما تمثله من ثقل في المجتمع.

أما على مسـتوى قـطاع غزة فقـد بـلغت النسبــة ٥٦٫٨%، منهم ٥٠٫٨% ذكور، و٤٩٫٢% إناث، وســوف تتناقــص 

هذه النسبـة لتصل إلى ٥٣٫٨% عام ٢٠٠٠، بـينما قـدرت النسبـة في الضفة الغربـية بــ ٥١٫٣%، منهم ٥١% ذكور، 
ً

و٤٩% إناث، وسـوف تتناقـص لتصل إلى ٤٨٫٣% عام ٢٠٠٠، وتشـير التقـديرات أيضا إلى أن هذه النسبـة سـوف 

تتناقص لتصل عام ٢٠٢٥ إلى ٤٣٫١%.
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أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٩م، اتفاقية حقـوق الطفل، والتي ّ

دخلت حــيز التنفيذ في الثاني من شـــهر أيلول/ سبتمبـــر ١٩٩٠م، وقـــد أكدت الســـلطة الوطنية في ديبـــاجة 

النظام األساسـي الصادر عن المجلس التشـريعي الفلسـطيني عن التزامها بمبـادئ القـانون الدولي العام 

ومبادئ حقوق اإلنسان، وبالتالي االلتزام بنصوص اتفاقية حقوق الطفل.
ً

كما عقـدت الجمعية العامة لألمم المتحـدة عام ٢٠٠١م اجتماعا شـارك بـه معظم رؤسـاء العالم وعدد كبـير 

من المنظمات الدولية والعاملين مع األطفال واألطفال، تم فيه إقــــرار وثيقــــة عالم جدير بــــاألطفال والتي 

تنص على تخفيف معاناة األطفال، واحترام حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.

تحـتوي اتفاقـية حقـوق الطفل على "٥٤" مادة تكفل كل ما لألطفال من حقـوق فيما يخص حــياتهم، ويمكن 

تصنيفها إلى خمســـــة مجموعات، مجموعة حقـــــوق البقـــــاء والصحــــــة، مجموعة حقــــــوق النماء والتعليم، 

ومجموعة حقوق المشاركة، مجموعة حقوق الحماية، مجموعة الحقوق العامة. 

وتتركز هذه الدراســـة على واقـــع حقـــوق الطفل الفلســــطيني التي كفلتها ونصت عليها اتفاقــــية حقــــوق 

الطفل، والتي عرفت المادة األولى منها الطفل بقـــولها: "كل إنســـان لم يتجاوز الثامنة عشـــرة، ما لم يبـــلغ 
سن الرشـد قبـل ذلك بـموجب القـانون المنطبـق عليه". هذا وتمثل نسبـة األطفال في المجتمع الفلسـطيني ّ

الذين تقــــل أعمارهم عن ١٨ ســــنة في منتصف عام ٢٠٠٠م بـــــ٥٣%. وهذا ما أظهرته بــــيانات دائرة اإلحـــــصاء 

المركزية الفلسطينية في األراضي الفلسطينية. 

نظرة عامة على واقع الطفل الفلسطيني:

منذ أكثر من 6٧ عام وفلســـطين من أكثر الدول معاناة جراء ممارســـات اإلحـــتالل اإلســــرائيلي، الذي شــــرد ما 

يقـارب ٧٥٠٠٠ فلسـطيني عام ١٩٤٨م ليصبحـوا بـال مأوى، وليضحــي أطفالهم الجئين بــال أي ذنب اقــترفوه. 

ولم يقـف األمر عند هذا الحـد من البشــاعة، بــل تتالت االنتهاكات اإلســرائيلية بحــق شعبــنا الفلســطيني على 

مدار الزمان السابــق، حــيث إقــترف اإلحـــتالل العديد من اإلنتهاكات لحقـــوق اإلنســـان الفلســـطيني والتي راح 
ضحـــــيتها اآلالف من األطفال والنســـــاء والشبـــــاب، وأدت إلى قـــــطع الســــــياق التنموي التطويري للمجتمع ّ

الفلسطيني.



 منذ بـــداية إنتفاضة األقـــصى، كان األطفال الفلســـطينيون ضحـــية للعنف اإلســـرائيلي، حـــيث قـــتلت ســـلطات 
ً

االحــتالل حـــتى نهاية العام ٢٠٠٤م أكثر من ٦٧٦ طفال دون الثامنة عشـــرة من العمر، كما وأصيب ما يزيد عن 
ً

٩٠٠٠ طفال، وعانى اآلالف من األطفال من صدمات نفسـية نتاج لمعايشـتهم ومشـاهدتهم ألحـداث مروعة، 
ً ً

إضافة إلى اعتقـــــــال ما يزيد عن ٣٠٠٠ طفال خالل االنتفاضة، وما زال أكثر من ٣٠٠ طفال منهم يقبـــــــعون في 

السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلي في ظروف غير إنسانية. فاالنتهاكات اإلسرائيلية تركت آثار سلبـية على 

مختلف مناحي حقوق األطفال الفلسطينيين، سواء حقهم بالحـياة، أو حقـهم بـالتعليم، أو حقـهم بالحـرية، 

أو حقهم بمستوى معيشي، أو صحي مالئم. 

وقـد اسـتمرت انتهاكات االحـتالل االسـرائيلي المتواصلة بـعد ذلك لتسـجل الســنوات االخيرة اعدادا كبــيرة في 

الشــــهداء األطفال والجرحــــى المعتقــــلين ســـــيما خالل العدوانات االســـــرائيلية الثالثة على قـــــطاع غزة في 
االعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٢ - ٢٠١٤ حيث قـتل مئآت االطفال وجرح وشـرد آالف آخرين وهذه جداول صادرة عن الحـركة ّ

العالمية للدفاع عن الطفل - فلســـطين تبـــين أعداد األطفال الشـــهداء واألطفال المعتقـــلين خالل الســـنوات 

األخيرة.

عدد األطفال الشهداء منذ عام ٢٠٠٠-٢٠١٥
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عدد األطفال المعتقلين منذ عام ٢٠٠٨-٢٠١٥
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مدى تمتع األطفال بحقوقهم:
لقـياس مدى تمتع األطفال في فلسـطين بحقوقـهم، سـنتناول عدد من الحقـوق الواردة في االتفاقـية ونبحـث في 

مدى ضمانها واحـــترامها في المجتمع الفلســــطيني. ففي الوقــــت الذي تنص فيه االتفاقــــية على حقــــوق الطفل 
ابــتداء من حقــه في الحــياة (م٦)، وحقــه في أن يكون له اســم وجنســية (م٧)، وحقــه في التعليم، والصحــة، وحــرية ً

التعبــير، وبــالفكر والوجدان، وفي حـــرية تكوين الجمعيات واالجتماع الســـلمي (م١٣، ١٤، ١٥)، وحقـــه في المشـــاركة و 

الحماية وعدم التميز، نجد أن االحتالل اإلسـرائيلي يقـتل ويلغي هذه الحقـوق وعلى رأسـها حـق الطفل الفلسـطيني 
ً ً

في الحـياة التي أكدته المادة (٦) من االتفاقـية بقـولها: "تعترف الدول األطراف بـأن لكل طفل حقـا أصيال في الحـياة"، 
ٍوالفقـرة الثانية التي نصت على أن: "تكفل الدول األطراف إلى أقـصى حــد ممكن بقــاء الطفل ونموه". كما أن الواقــع ّ

االجتماعي والثقـــافي واالقـــتصادي الفلســـطيني ونمط التربـــية والتعامل الســــائد مع األطفال يســــاهم في 

تعريض حقوق األطفال لالنتهاك المستمر.
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مجموعة حقوق البقاء والصحة:
- الحق في الحياة:

ً ً
هو حق ثابت لكل إنسـان سـواء كان كبـيرا أم صغيرا، فقـد نصت المادة (٦) فقـرة (١) من اتفاقـية حقـوق الطفل 

ً ً على أن: "تعترف الدول األطراف بــــــأن لكل طفل حقــــــا أصيال في الحــــــياة"، فيما نصت الفقـــــــرة (٢) من المادة ّ
نفسها على أن: "تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه". ّ

ً
كما نصت المادة (٣٨) فقــرة (٤) من اتفاقـــية حقـــوق الطفل على أن: "تتخذ الدول األطراف، وفقـــا اللتزاماتها 

بمقـــتضى القـــانون اإلنســـاني الدولي بحـــماية الســـكان المدنيين في المنازعات المسلحـــة، جميع التدابـــير 
ً

الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع مسلح". 

والحق في الحياة هنا يعني: عدم جواز القيام بأي عمل يمس روح اإلنسان أو جسـده، ويشـمل ذلك الطفل 
الذي أشارت له على وجه الخصوص الفقرة (٤) من المادة (٣٨) المذكورة سابقـا، فإن اسـتهداف قـوات جيش ًّ

االحتالل اإلسرائيلي لألطفال، وتعمدهم قتل أكبر عدد ممكن منهم يشكل مساس خطير بحقوق األطفال.

- الحق في الصحة:
ً إن من حـق الطفل أن ينمو بشـكل سـليم ومعافى، وهو ما يحـتاج أوال إلى بــيئة صحــية، تتيح للطفل أن ينشــأ ّ

ً نشـأة خالية من العقبـات والمنغصات الصحــية، خاصة وأن أي خطأ صحــي قــد يكلف حــياة الطفل غاليا، أو قــد ّ

يؤدي إلى عجز دائم لديه، السيما وأنه أكثر عرضة لألمراض من الشخص البالغ، وهو ما نصت عليه المادة (٤) 
ّ من اتفاقــية حقـــوق الطفل على أن: "للطفل الحـــق في قـــدر كاف من الخدمات الطبـــية، وأنه يجب أن يتمتع ّ

ً
بفوائد الضمان االجتماعي، وأن يكون مؤهال للنمو الصحي السليم".

كما نصت المادة (٢٤) فقــرة (١) من اتفاقــية حقــوق الطفل على أن: "تعترف الدول األطراف بحــق الطفل في ّ

التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبـذل 

الدول األطراف جهدها لتضمن أال يحـرم أي طفل من حقـه في الحــصول على خدمات الرعاية الصحــية هذه". 

ســـــــجل معدل وفيات الرضع انخفاض متزايد في األراضي الفلســـــــطينية بشــــــــكل متوازن، من ٢٤٫٢ في عام 
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١٩٩٧م ليصل إلى ٢٢٫٧ في عام ٢٠٠٠م، ويتوقــــــــــــــــــــــع أن ينخفض في عام ٢٠١٠م ليصل إلى ١٨٫١. ومع أن 

األطفال في مجتمعنا يتلقوا خدمات صحـية، إال أن عوامل متعددة تؤثر علي مسـتوى صحـة األطفال أبـرزها: 

قـلة التغذية، واالزدحـام داخل المسـاكن، وكبـر حـجم األسـرة، وعدم المبــاعدة بــين الوالدات، وصغر ســن أالم 

عند الزواج، والفقـر، وعدم توافر الماء النقـي، والبــيئة النظيفة، كلها عوامل تؤثر بشــكل سلبــي على صحــة 

األطفال في مجتمعنا.

- الحق في مستوى معيشي مالئم:

كفلت المادة (٢٧) من اتفاقية حقـوق الطفل مسـتوى معيشـي مالئم لألطفال "تعترف الدول األطراف بحـق 

كل طفل بمستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحـي والمعنوي واالجتماعي" (المادة ٢٧-

١). كما دعت إلى أن: "يتحـمل الوالدان أو إحـداهما أو األشـخاص اآلخرون المسـئولون عن الطفل، المســؤولية 

األساســـية عن القـــيام في حـــدود إمكانياتهم المالية وقــــدراتهم، بــــتأمين ظروف المعيشــــة الالزمة لنمو 

الطفل" (المادة ٢٧-٢). كما وضعت اتفاقــية حقــوق الطفل التدابــير الالزمة لمســـاعدة الوالدين وغيرهم من 
ً

المســئولين عن الطفل على تطبــيق هذا الحــق، بحــيث "تتخذ الدول األطراف، وفقـــا لظروفها الوطنية وفي 

حـــدود إمكانياتها، التدابـــير المالئمة من أجل مســـاعدة الوالدين أو األشـــخاص المســــئولين عن الطفل، على 

إعمال هذا الحــق وتقــدم عند الضرورة المســـاعدة المادية وبـــرامج الدعم، وال ســـيما فيما يتعلق بـــالتغذية 

والكساء واإلسكان.

وقـد انعكس سـوء األوضاع االقـتصادية على مختلف مناحـي حـياة األطفال االجتماعية والتعليمية والصحـية 

…الخ، كما وسـاهم الحـصار االقـتصادي، بـزيادة الفقـر والبــطالة، والتي سببــت بــدورها عدم مقــدرة األهالي 

على توفير متطلبــــات الحــــياة ألطفالهم. حــــيث تشــــير األرقــــام واإلحــــصائيات الصادرة عن "الجهاز المركزي 

لإلحــصاء الفلســطيني" إلى تأرجح نسبــة البــطالة في المجتمع الفلســطيني في الفترة ما بــين ١٩٩٦م إلى 

نهاية شــــهر سبتمبـــــر عام ٢٠٠٠م بـــــين ١٠% و٢٣٫٨٠%.  ويعود ارتفاع هذه المعدالت واختالفها من ســـــنة 

ألخرى إلى الممارسات اإلسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية، وتتمثل في اإلغالقات المتكررة التي بـلغت ١٣٠ 
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وتشـجع

ً ً ً
يوما عام ١٩٩٦م، و١٢٨ يوما عام ١٩٩٧م؛ ولكن عندما مالت األمور إلى االستقـــرار شــــهدت المنطقــــة نوعا 

من النمو االقــتصادي أثر بشـــكل كبـــير على انخفاض معدالت البـــطالة كما هو واضح في عام ١٩٩٩م، حـــتى 
ً ً

شـهر سبتمبـر عام ٢٠٠٠م؛ إال أن معدالت البـطالة ارتفعت ارتفاعا كبــيرا بــعد اندالع انتفاضة األقــصى في ٢٨ 

ايلول ٢٠٠١م، حــيث بــلغ معدل البــطالة ٢٨٫٣ في نهاية عام ٢٠٠٠م، وارتفعت إلى ٣٧٫٧% في نهاية شـــهر 

آذار عام ٢٠٠١؛ بل تشير بـعض الدراسـات إلى حـوالي ٤٠%؛ وهذا راجع إلى الممارسـات اإلسـرائيلية المتمثلة 

في إغالق المدن والقـــرى الفلســـطينية وحــــصارها، وتدمير الكثير من المنشــــآت الصناعية والمزارع وإغالق 

المعابر الحدودية.

وفي العام ٢٠١٢ وحسـب مسـح جهاز االحـصاء المركزي في الربــع األول؛ انخفض معدل البــطالة إلى ٢٣٫٩% 

من المشاركين في القوى العاملة.

وبـــلغ عدد العاطلين عن العمل حســـب تعريف منظمة العمل الدولية حــــوالي ٢٦١ ألف شــــخص في األراضي 
ً ً

الفلسـطينية خالل الربـع االول ٢٠١٢، منهم حـوالي ١٤٧ ألفا في الضفة الغربــية وحــوالي ١١٤ ألفا في قــطاع 

غزة.
ما يزال التفاوت كبيرا في معدل البـطالة بـين الضفة الغربـية وقـطاع غزة؛ حـيث بـلغ المعدل ٣١٫٥% في قـطاع ً

غزة  مقابل ٢٠٫١% في الضفة الغربية.

وتشـير البـيانات إلى أن نسبـة العاطلين عن العمل من بـين المشــاركين في القــوى العاملة في الربــع األول 

من عام ٢٠١٣ بلغت ٢٣٫٩% في فلسطين؛ أي أكثر من خمس المشاركين في القوى العاملة، بواقـع ٢٠٫٣% 

في الضفة الغربـــية و٣١٫٠% في قـــطاع غزة.  كما تصل نسبـــة البـــطالة بـــين اإلناث المشــــاركات في القــــوى 
العاملة إلى ٣٥٫٣% مقابـــــل ٢١٫٢% بـــــين الذكور في فلســــــطين. فمما الشــــــك فيه أن األوضاع االقــــــتصادية ّ

ً ً ً ً
والمعيشية تلعب دورا مهما، ورئيسا، ومحددا لكيفية النمو المتكامل للطفل، فبقدر ما يتاح للطفل العيش 

ً
في ظروف سـكن وكسـاء وتغذية، وجو اجتماعي مالئم، بقـدر ما يتوفر له شـروطا أمثل لتكوينه الجســماني 

ً ً ً ً ً
والعقــلي والنفســي، بــل أيضا تضمن الوصول إلى النمو المتكامل جســميا ونفســيا وثقــافيا وفكريا، بحـــيث 

يسمح لنمو مواهبـه وقـدراته الفنية واإلبـداعية، هذه األمور مجتمعة حـالت دون توفير مسـتوى معيشـي 

مالئم لألســـر عامة، وللطفل خاصة، بحــــيث لم تعد األســــر قــــادرة على توفير الكثير من الحــــاجات األساســــية 
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ألبـنائها، وقـد انعكس ذلك بشـكل سلبـي على نمو الطفل النفســي والجســدي، وعلى حــصوله على الغذاء 

والكســــاء المالئمين، في ظل عدم إمكانية األســـــر توفير متطلبـــــات الطفولة، مثل انخفاض مصروف الطفل 
ً

اليومي، مما يعزز شــعوره بالحــرمان، فضال عن ضيق المســـاكن وعدم وجود مساحـــات لألطفال للتعبـــير عن 
ً مشـاعرهم ومشـكالتهم في البـيت والمدرسـة والشـارع، مما أدى أيضا إلى ارتفاع معدالت ســوء المعاملة ّ

واستخدام العنف معهم، مما يؤكد أن الحياة الكريمة والمالئمة لم تتوافر بعد ألطفال فلسطين.  

والحـق في السـكن المالئم وثيق االرتبـاط بـعدد من حقـوق اإلنسـان األخرى مثل: الحقـوق في الصحـة وفي 

التعليم وفي العمل، وكذلك بالحـــــق في عدم التمييز وفي المســـــاواة، وبالحـــــق في الحــــــياة في نهاية 

المطاف، وهنا البــــد لنا من وقــــفة تأمل في توفر هذا الحــــق في ظل وجود احـــــتالل ينتهج سياســـــية هدم 
ً ً

المنازل لتطويع الشعب الفلسطيني وخلق جيل أطفال محطم نفسيا ومعنويا.

- حقوق النماء والتعليم:

من حق الطفل أن يتلقى تعليم نوعي يستهدف "رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس من تكافؤ 
ً ً

الفرص من تنمية ملكاته وحــصانته وشــعوره، بالمســؤولية األدبــية واالجتماعية ومن أن يصبــح عضوا مفيدا 
ً ّ

في المجتمع". كما أكدت أيضا المادتان ٢٨ و٢٩ من اتفاقــــية حقــــوق الطفل على حـــــق الطفل في التعليم، 

وتيسـير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقــنية، وتنص اتفاقــية حقــوق الطفل مادة (٢٨) على أن: "تعترف 
ً ً

الدول األطراف بحـــق الطفل في التعليم، وتحقيقـــا للتنفيذ الكامل لهذا الحـــق تدريجيا وعلى أســـاس تكافؤ 
ً ً ً

الفرص، تقـــوم بـــوجه خاص بـــما يلي جعل التعليم االبـــتدائي إلزاميا ومتاحـــا مجانا للجميع، وتشــــجيع تطوير 

شــتى أشـــكال التعليم الثانوي ســـواء العام أو المهني، وتوفيره وإتاحـــته لجميع األطفال، واتخاذ التدابـــير 

المناسبة، مثل: إدخال مجانية التعليم، وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

توفر السـلطة التعليم العام ورياض األطفال لنسبـة تبــلغ ٦٢٫٢% من مجموع الطالب، كما توفر وكالة الغوث 

الدولية مثل هذا التعليم بنسبـة تبـلغ ٢٣٫٧%، أما النسبـة المتبقـية (١٤٫١٠%) فيوفرها قـطاع التعليم الخاص، 

ترتفع نسبة التسرب مع تقدم المرحـلة التعليمية، إذ نجد أن نسبـة ٦٫٦% من اإلناث و٤٫٠% من الذكور يتركون 
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مقـــــاعد الدراســـــة في المرحـــــلة الثانوية، للعام الدراســــــي ١٩٩٨/١٩٩٩م، يتفاوت معدل عدد الطلبــــــة لكل 

معلم حســـــــب الجهة المشـــــــرفة والمنطقـــــــة، إذ تشــــــــير التقــــــــارير إلى أن المعدالت األعلى موجودة في 
ً ً

مدارس وكالة الغوث الدولية، حـــيث بـــلغ معدل عدد الطلبـــة لكل معلم ٣٩٫٤ طالبــــا، مقابــــل ٢٧٫٩ طالبــــا لكل 
ً

معلم في المدارس الحكومية، و١٧٫٩ طالبا في المدارس الخاصة للعام الدراسـي ١٩٩٩/٢٠٠٠م، ومع ذلك 

يعاني األطفال في مجتمعنا من انخفاض مســــتوى المناهج، وعدم توافر الوســـــائل والموارد واألنشـــــطة، 

ونقــص التجهيزات بــالمدارس، وتدني المســتوى العلمي والمهني لبـــعض المدرســـين إلى جانب غياب دور 

األهل في النظام المدرســي، واالهتمام بـــكم المعلومات مع إهمال حـــاجات الطفل األخرى، وعدم الوعي 

بقيمة اللعب واألنشطة التعليمية.

- الحق في المشاركة واللعب والترفيه:

نصت المادة (٣١) من اتفاقــــية حقــــوق الطفل بـــــضرورة أن: "تعترف الدول األطراف بحـــــق الطفل في الراحـــــة 

ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة لسنه، والمشاركة بحـرية في الحـياة الثقـافية 

وفي الفنون". وإذا طبقـــــــــــنا هذه النصوص على وضع األطفال الفلســــــــــــطينيين في ظل االنتفاضة، لوجدنا 

النقـيض من كل ذلك، فجو التوتر العام وانتشـار حـاالت الخوف والهلع بــين األطفال الفلســطينيين، واضطراب 
ً

سـلوكهم، حـال دون تمتعهم بأوقـاتهم. ناهيكم عن ســوء تلبــية هذا الحــق أصال في حــياة األطفال؛ بسبــب 

نقـــــص المتنزهات وأماكن الترفيه الخاصة بـــــاألطفال، وهذا منافي لنص المادة (٣١-٢) من اتفاقـــــية حقـــــوق 

الطفل "تحـــــترم الدول األطراف وتعزز حـــــق الطفل في المشـــــاركة الكاملة في الحـــــياة الثقــــــافية والفنية، 

وتشــجع على توفير فرص مالئمة ومتســاوية للنشـــاط الثقـــافي واالســـتجمامي، وأنشـــطة أوقـــات الفراغ." 

وبنظرة إلى واقع مشـاركة األطفال في المجتمع الفلسـطيني نجد أن هنالك عدد من المعيقـات تقـف أمام 

تحقيق ذلك منها االعتقاد بأن األطفال غير قادرين على االختيار، والقيام باتخاذ قـرارات أو مسـؤوليات الكبـار 

ذاتهم الذين لم يتمرنوا على المشاركة، عدم احترام رأي الطفل. 
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- األنشطة اليومية للطفل:

تحـتل أنشـطة العناية الشـخصية والمحـافظة على الذات "النوم، األكل والشـرب، الدراسـة" المرتبــة األولى من 

أنشـطة الطفل اليومية، وتحـتل األنشـطة المتصلة بالنواحـي الثقـافية واالجتماعية (نشـاطات دينية، التواصل 

االجتماعي، األلعاب وأنشـــطة لتمضيه الوقـــت) المرتبـــة الثانية، في حـــين تحـــتل األنشــــطة المتصلة بوســــائل 

اإلعالم المســموعة والمســتمرة المرتبـــة الثالثة. كما أن وقـــت أنشـــطة التعليم العام يحـــتل المرتبـــة األولى 

(%٥٤٫٥) من أنشـــطة التعليم التي يقـــوم بـــها األطفال الملتحقـــون بـــالتعليم، بــــينما يحــــتل وقــــت الدراســــة 

والواجبـات البـيتية وحــصص المراجعة المرتبــطة بــالتعليم العام المرتبــة الثانية (٣٤٫٤%) من أنشــطة التعليم 
ً ً

للطفل، حيث أفاد ٦٤٫٠% من األطفال (١٠-١٧ سنة) إنهم لم يقرأوا ولو كتابا واحدا على األقل خالل الشهور الـ 
ً ً

١٢ الماضية، في حـين أن ٩٫٨% منهم قـرأوا كتابــا واحــدا فقــط، و١٠٫١% قــاموا بقــراءة ما يقــارب من ثالثة إلى 

خمســــة كتب، وأن ٢٫٧% قــــاموا بقــــراءة ٦-٩ كتب، و٨٫٤ % من األطفال (١٠-١٧ ســــنة) مشــــترك في ناد رياضي،  

و٢٫٨% مشــترك في ناد ثقــافي، و٨٫٣% مشـــترك في مكتبـــة عامة، و٤٧% من مجموع األطفال (١٠-١٧ ســـنة) 

يرغبون بتنفيذ نشاط ثقـافي أثناء وقـت فراغهم، أفاد ٤١٫٢% من مجموع األطفال (١٠-١٧ سـنة) الذين يرغبـون 

بأداء نشاط ثقافي أثناء وقت الفراغ، وأن السبب الرئيس الذي منعهم من القيام بـذلك يعود إلى عدم توفر 

المنشـآت العامة لممارسـة هذا النشـاط، وأفاد ٢٤٫٧% منهم بـأن السبــب يعود إلى عدم توفر الوقــت، وأفاد 

%١١٫٣ منهم بأن السبب يعود إلى عدم توفر المال الالزم لتغطية التكاليف.

ومما سبــــق نســــتدل على مدى نقــــص مشــــاركة األطفال في الحــــياة العامة، وإن نسبــــة مشــــاركتهم في 

األنشطة االجتماعية والثقـافية ال تزال دون المسـتوى المطلوب، لألسبـاب الواردة أعاله، والذي بـدوره يكرس 

نقـص تلبـية احـتياجات وحقـوق أعداد كبـيرة من األطفال، كما أن عدد من البــرامج واألنشــطة ال يزال يقــدم في 

شكل تقليدي لألطفال.
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إجراءات الدراسةالفصل الثالث

مقدمة:
نعرض في هذا الفصل الخطوات واإلجراءات المتبـــــــعة في الجانب الميداني في هذه الدراســـــــة من حـــــــيث 

منهجية البحـــــث، ومجتمع الدراســـــة األصلي، والعينة التي طبقـــــت عليها الدراســـــة، واألداة المســـــتخدمة، 

والمعالجات اإلحـصائية التي اسـتخدمت في تحــليل البــيانات الختبــار صدق وثبــات األداة والتوصل إلى النتائج 

النهائية للدراسة.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على اسـتخدام منهجين، المنهج الوصفي التحـليلي لدراسـة الظاهرة ، لكونه أكثر المناهج 
ً

اسـتخداما في دراسـة الظواهر االجتماعية واإلنسـانية، وألنه يناســب الظاهرة موضوع الدراســة، باســتخدام 

الدراسـة الميدانية للتعرف على مســتوى توفر خمســة من الحقــوق األساســية لعينة من األطفال النازحــين 

جراء الحـــــرب األخيرة على قـــــطاع غزة، ألن هذا المنهج يســـــاعد في الحــــــصول على بــــــيانات ومعلومات أكثر 

واقعية وذلك من خالل إجراء مقابالت فردية مع عينة الدراسة.

والمنهج المقــــارن وذلك بتطبـــــيق أداة الدراســـــة على عينة من األطفال غير النازحـــــين وذلك بـــــهدف إجراء 

مقارنة بينهم وبين األطفال النازحين، وقد تم اللجوء إلى استخدام هذا المنهج وذلك لعدم وجود دراسـات 

تتعلق بمجتمع األطفال النازحين وواقع حقوق الطفل لدى أفراد المجتمع قبل تطبيق هذه الدراسة.

 

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسـة من جميع األطفال النازحـين والمهجرين جراء الحـرب األخيرة على قـطاع غزة في يوليو 

٢٠١٤، والمقــدر عددهم بـــ ٣٢٫٨٠٠ طفل حســب إحــصائية زودنا بــها مكتب األمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
ّ.(OCHA) اإلنسانية
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عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من:

عينة استطالعية:١. 

حيث تم تطبيق أداة الدراسة على (٥٠) طفل، مقسـمين إلى قسـمين، (٢٥) منهم من األطفال النازحـين، (٢٥) 

طفل من األطفال غير النازحين، وذلك بغرض التأكد من صالحية أداة الدراسة للتطبيق، من خالل  حسـاب صدق 

وثبات األداة.

  

عينة فعلية:٢. 

بـلغت عينة الدراسـة (٧٠٠) طفل مقســمين إلى (٥٠٠) من األطفال النازحــين، (٢٠٠) من األطفال غير النازحــين 

من جميع محـافظات قـطاع غزة، وذلك حســب نسبــة تواجدهم في مناطق اللجوء والنزوح في المحــافظات 

الخمسة، وذلك ضمن األعمار من (٩-١٥) سنة.

أداة الدراسة:
ُ

تم جمع البــــيانات الالزمة من عينة الدراســــة من خالل بطاقــــة مقابـــــلة مهيكلة أعدت كأداة أساســـــية لجمع 

البـــــيانات من أفراد العينة، وقـــــد روعي في إعدادها الدقـــــة وإتبـــــاع األصول والقـــــواعد الالزمة في صياغة 

األســــــئلة وذلك من خالل لجنة خاصة من العاملين في مجال الطفولة والمهتمين بــــــالموضوع، وتم عرضها 

على عدد من الخبـراء والمختصين للتأكد من صحـة صياغة عبـاراتها واســتيفائها للشــروط والمعايير المهنية 

المالئمة وتوافقـــها مع بـــيئة وظروف األطفال محــــل الدراســــة، كما تم عرض االستبــــيان على متخصص في 
ً

المجال اإلحــــصائي للتأكد من صحــــة صياغتها إحــــصائيا وانســـــجامها مع نظام اإلدخال للبـــــرنامج اإلحـــــصائي 
ً

المسـتخدم في معالجة البـيانات، حـيث تم استبـعاد (٣) فقـرات جاءت نتائجها غير دالة إحـصائيا بـعد تطبيقــها 

على العينة االســتطالعية، وبــذلك اشــتملت األداة في صورتها النهائية على (٤٩) فقـــرة التي تم اعتمادها 

في التحليل اإلحصائي بعد ذلك.
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وقد تكونت االستبانة من جزئين رئيسيين:

الجزء األول:١. الخصائص والســــــــــــمات الشـــــــــــــخصية ألفراد العينة مثل (الجنس، العمر، عدد أفراد األســـــــــــــرة، 

المحـافظة، وظيفة األب، وظيفة األم، مسـتوى تعليم األب، مســتوى تعليم األم، حــالة األبـــ، حــالة األم، نوع 

السكن الحالي، فقدان أحد أفراد األسرة خالل الحرب)

الجزء الثاني:٢. يتكون من عدد من العبارات التي تمثل فقرات المقابلة، وتنقسم إلى (٥) أقسام

١) الحق في حياة كريمة، ويشتمل على (٨) فقرات.

٢) الحق في اللعب، ويشتمل على (١٠) فقرات.

٣) الحق في التعليم، ويشتمل على (١١) فقرة.

٤) الحق في المسكن، ويشتمل على (١٢) فقرة.

٥) الحق في الرعاية الصحية ويشتمل على (٨) فقرات.

تطبيق أداة الدراسة:
ً

قــام مجموعة من الباحــثين الميدانيين المدربــين بـــإجراء مقابـــالت فردية وجها لوجه مع جميع أفراد العينة 

البــــالغ عددهم (٧٠٠) طفل، لكن تم إجراء التحـــــليل اإلحـــــصائي على عينة مقـــــدارها (٦٣٣) طفل (٤٥٨ أطفال 

نازحـين، ١٧٥ أطفال غير نازحـين) وذلك بــعد أن تم استبــعاد (٦٧) مقابــلة بسبــب خلل في عملية جمع البــيانات، 

حيث بلغت نسبة استرداد المقابالت حوالي ٩٠%.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

تم تحــــليل البــــيانات باســــتخدام البــــرنامج اإلحـــــصائي للعلوم االجتماعية  (SPSS)للحـــــصول على المعالجات 

اإلحصائية التالية:

١.معادلة” كرونباخ ألفا”، ومعادلة سبيرمان براون لحساب ثبات األداة. 

(Correlation) ٢.معامل االرتباط

3.التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

(T-Test) ٤.مقارنة بين متوسطي مجتمعين

(ne-way ANOVA)   5.تحليل التباين األحادي

(Post Hoc Multiple Comparisons-Shceffe) 6.اختبار شفيه للمقارنات البعدية
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ً
من الجدول أعاله يتبين أن جميع فقرات البعد األول "الحق في حياة كريمة" دالة إحصائيا عند مسـتوى داللة 

٠٫٠١، ما عدا الفقرتان ٨، ١٠ جاءت غير دالة، وهذا يؤكد أن فقرات البعد تتمتع بدرجة عالية من االتساق.  

الصدق والثبات:

تم االعتماد على البيانات التي تم جمعها من أفراد العينة االستطالعية لحساب الصدق والثبات لفقرات 

األداة وجاءت النتائج كالتالي:
ً

أوال: الصدق

١. صدق االتساق الداخلي

١�١. معامل االرتباط بين فقرات المجال األول "الحق في حياة كريمة" والدرجة الكلية للمجال
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٢.١. معامل االرتباط بين فقرات المجال الثاني "الحق في اللعب" والدرجة الكلية للمجال

ً
من الجدول أعاله يتبــين أن جميع فقــرات البـــعد الثاني "الحـــق في اللعب" دالة إحـــصائيا عند مســـتوى داللة 

٠٫٠١، وهذا يؤكد أن فقرات البعد تتمتع بدرجة عالية من االتساق.
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٣٫١. معامل االرتباط بين فقرات المجال الثالث "الحق في التعليم" والدرجة الكلية للمجال

ً
من الجدول أعاله يتبـين أن جميع فقــرات البــعد الثالث "الحــق في التعليم" دالة إحــصائيا عند مســتوى داللة 

٠٫٠١، وهذا يؤكد أن فقرات البعد تتمتع بدرجة عالية من االتساق.
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٤٫١. معامل االرتباط بين فقرات المجال الرابع "الحق في المسكن" والدرجة الكلية للمجال

ً
من الجدول أعاله يتبـين أن جميع فقـرات البـعد الرابـع "الحـق في المســكن" دالة إحــصائيا عند مســتوى داللة 

٠٫٠١، وهذا يؤكد أن فقرات البعد تتمتع بدرجة عالية من االتساق.
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٥٫١. معامل االرتباط بين فقرات المجال الخامس "الحق في الرعاية الصحية" والدرجة الكلية للمجال

من الجدول أعاله يتبين أن فقرات البعد الخامس "الحق في الرعاية الصحية" من الفقـرة رقـم ٣ حـتى الفقـرة 
ً ً

رقـم ٩ دالة إحـصائيا عند مسـتوى داللة ٠٫٠١، في حـين كانت الفقـرة رقـم ٢ دالة إحــصائيا عند مســتوى داللة 

٠٫٠٥ وجاءت الفقرة  رقم ١ غير دالة، وهذا يؤكد أن فقرات البعد تتمتع بدرجة عالية من االتساق.
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٦٫١. معامل االرتباط بين مجاالت االستبانة الخمسة والدرجة الكلية لالستبانة

ً
يتضح من الجدول السابق أن جميع األبـعاد موضع الدراسـة دالة إحـصائيا مع الدرجة الكلية لألداة، وهذا يؤكد 

أن األداة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.

ً
ثانيا: الثبات

١. الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
ً

بعد تطبيق المقياس على أفراد العينة االسـتطالعية البـالغ عددهم ٥٠ طفال تم حسـاب معامل ألفا كرونبـاخ 

لحسـاب الثبـات، حـيث وجد أن قـيمة ألفا كرونبـاخ تسـاوي ٠٫٩٦٢ ، ويعكس معامل الثبــات مدى مالئمة األداة 

للتطبيق على الفئة المستهدفة.  

٢. حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية

بــلغ معامل الثبــات باســتخدام طريقــة التجزئة النصفية ٠٫٧٦٦، وبـــعد تعديله وتصحيحـــه باســـتخدام معادلة 

سبـــــيرمان بـــــراون بـــــلغ ٠٫٨٦٨ وهو معامل ثبـــــات كافي ويعكس مدى مالئمة األداة للتطبـــــيق على الفئة 

المستهدفة.  
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خصائص عينة الدراسة:
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نتائج  الدراسةالفصل الرابع

أوالً: نتائج تساؤالت الدراسة:
السؤال األول: ما مستوى توفر "الحق في حياة كريمة" لدى األطفال النازحين؟
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من الجدول أعاله نالحظ أن مستوى الحق في حـياة كريمة متوفر لدى األطفال النازحـين بنسبـة ٧٦٫٢٥%، حـيث حـصلت 

أعلى فقرة على نسبة  84.0%  وهي “أشعر بالحنان والعطف من أفراد أسـرتي” ، في حـين جاءت أدنى فقـرة بنسبـة 

 67.75% وهي “تشجعني أسرتي على إبداء الرأي والنقاش في القضايا الخاصة باألسرة”.
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من الجدول أعاله نالحظ أن مستوى الحـق في اللعب متوفر لدى األطفال النازحـين بنسبـة %٥٧.75، حـيث حـصلت أعلى 

فقرة على نسبة  71.5%  وهي “تشجعني أسرتي على ممارسة هواياتي وألعابي المفضلة” ، في حـين جاءت أدنى 

فقرة بنسبة  41.75% وهي “ يتوفر في منطقة سكني ألعاب مناسبة لعمري”.

السؤال الثاني: ما مستوى توفر "الحق في اللعب" لدى األطفال النازحين؟
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السؤال الثالث: ما مستوى توفر "الحق في التعليم" لدى األطفال النازحين؟

من الجدول أعاله نالحظ أن مستوى الحق في التعليم متوفر لدى األطفال النازحين بنسبة ٧٥.0%، حـيث حـصلت أعلى 

فقرة على نسبة  85.75%  وهي “تشجعني أسرتي على متابعة دروسي وحل واجبـاتي المدرسـية” ، في حـين جاءت 

أدنى فقرة بنسبة  54.25% وهي “ مرافق المدرسة مالئمة لألطفال من ذوي اإلعاقة”.
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السؤال الرابع: ما مستوى توفر "الحق في المسكن" لدى األطفال النازحين؟
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59.75
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من الجدول أعاله نالحــظ أن مســتوى الحــق في المســكن متوفر لدى األطفال النازحــين بنسبــة ٥٩.75%، حــيث حــصلت 

أعلى فقـرة على نسبـة  76.25%  وهي “يتوفر في المسـكن كهربـاء ومياه صالحــة للشــرب واإلســتخدام” ، في حــين 

جاءت أدنى فقرة بنسبة  45.75% وهي “ المسكن مالئم لألطفال من ذوي اإلعاقة”.
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السؤال الخامس: ما مستوى توفر "الحق في الرعاية الصحية" لدى األطفال النازحين؟

من الجدول أعاله نالحظ أن مستوى الحق في الرعاية الصحية متوفر لدى األطفال النازحين بنسبة 09.٦٦%، 

حيث حصلت أعلى فقرة على نسبة  80.84%  وهي “تهتم أسرتي بتوفير الرعاية الصحية كلما لزم األمر” ، في 

حين جاءت أدنى فقرة بنسبة  55.68% وهي “ توفر المرافق الصحية خدمات صحية وعالجات مجانية”.
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ثانيًا: نتائج فرضيات الدراسة ومناقشتها
الفرض األول: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α<0.05) في مستوى

 توافر الحقوق الخمسة األساسية بالنسبة لنوع العينة (تجريبية وضابطة).
(Independent sample T-test)  للعينات المستقـلةT  الختبار صحة هذا الفرض قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار

والجدول التالي يوضح ذلك:

من النتائج الموضحــة في الجدول السابــق نالحــظ أن هناك فروق جوهرية ذات داللة إحــصائية بــين متوســط 

توافر الحقوق األساسية الخمسة محل الدراسة بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابـطة لصالح 

المجموعة التجريبية.
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-5.295*0.000

-4.011*0.000

-8.346*0.000

-0.168*0.866

-4.056*0.000
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ً
ونالحــظ من الجدول أيضا أنه يوجد فروق جوهرية ذات داللة إحــصائية بــين مســتوى توافر الحقــوق األربـــعة 

التالية: الحق في حياة كريمة، والحق في اللعب، الحق في المسـكن، والحـق في الرعاية الصحـية، وال توجد 

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين مستوى توافر الحق في التعليم.

ونســـــــتطيع من خالل هذه النتيجة رفض الفرضية بــــــــأنه ال توجد فروق بــــــــين المجموعتين، حــــــــيث أن أطفال 

المجموعة الضابــــــطة مســــــتوى توافر جميع الحقــــــوق عدا الحــــــق في التعليم أفضل من أقــــــرانهم أفراد 

المجموعة التجريبية.

الفرض الثاني: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (α<0.05)في مستوى
 توافر الحقوق الخمسة األساسية عند أفراد المجموعة التجريبية تبعًا لمتغير الجنس 

(ذكور وإناث).

(Independent sample T-test)  للعينات المستقـلةT  الختبار صحة هذا الفرض قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار

والجدول التالي يوضح ذلك:
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*0.017 -2.394

*0.764 0.301

*0.003 -2.961

*0.811 -0.240

*0.617 -0.5

*0.214 -1.244

من النتائج الموضحة في الجدول السابق نالحظ أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسـط 

توافر الحقوق األساسية الخمسة محل الدراسة بين الذكور واإلناث.

أما بالنظر للحقوق الخمسة منفردة نالحظ أن هناك يوجد فروق في "الحق في حـياة كريمة" لصالح اإلناث، 
ً

كذلك يوجد فروق في "الحق في التعليم" لصالح اإلناث أيضا.

في حــــين ال يوجد فروق ذات داللة إحــــصائية بــــين الذكور واإلناث في الحقــــوق الثالثة األخرى (الحـــــق في 

اللعب، الحق في المسكن، الحق في الرعاية الصحية).
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الفرض الثالث: ال توجد فروق ذات داللة إحـــصائية عند مســــتوى داللة (α<0.05) في مســــتوى توافر 
الحقـوق الخمسـة األساسـية عند أفراد المجموعة التجريبـية تبـعًا لمتغير الفئة العمرية (فئة 12-8 ، 

فئة 15-13)
(Independent sample T-test)  للعينات المستقـلةT  الختبار صحة هذا الفرض قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار

والجدول التالي يوضح ذلك:

من النتائج الموضحـــة في الجدول السابـــق نالحـــظ أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحـــصائية بـــين متوســـط توافر الحقـــوق 

األساســــية الخمســــة محـــــل الدراســـــة بـــــين األطفال في الفئة العمرية (٨-١٢) واألطفال في الفئة العمرية (١٣-١٥). أما بـــــالنظر 

للحقوق الخمسة منفردة نالحظ أن هناك يوجد فروق في "الحق في التعليم" لصالح األطفال ضمن الفئة العمرية (١٣-١٥)

في حــــــين ال يوجد فروق ذات داللة إحــــــصائية بـــــــين األطفال في الفئة العمرية (٨-١٢) واألطفال في الفئة العمرية (١٣-١٥) في 

الحقوق األربع األخرى (الحق في حياة كريمة، الحق في اللعب، الحق في المسكن، الحق في الرعاية الصحية).

-1.839

1.356

-2.175

1.064

1.376

0.112

*0.067

*0.176

*0.032

*0.288

*0.169

*0.911
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الفرض الرابـــع: ال توجد فروق ذات داللة إحـــصائية عند مســـتوى داللة  (α<0.05)في مســــتوى توافر 
الحقوق الخمسة األساسية عند أفراد المجموعة التجريبـية تبـعًا لمتغير عدد أفراد األسـرة (2-5فرد، 

6-10فرد، أكثر من 10أفراد)
الختبـار صحـة هذا الفرض قـام الباحــث باســتخدام تحــليل التبــاين األحــادي  One-way ANOVA testوالجدول 

التالي يوضح ذلك:
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يتضح من نتائج الجدول  أن متغير عدد أفراد األسـرة كشـف عن فروق ذات داللة إحـصائية في المجموع الكلي 

للفقــــرات، كذلك وجود فروق ذات داللة إحــــصائية في مســــتوى توفر الحــــق في حـــــياة كريمة، الحـــــق في 

المسكن.

في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحقوق الثالثة األخرى (الحق في اللعب، الحـق في التعليم، 

الحق في الرعاية الصحية).

لمعرفــة اتجــاه الفــروق التــي ظهــرت لصالــح أي مــن الفئــات الثالثــة (٢-٥ فــرد، ٦-١٠ فــرد، أكثــر مــن ١٠ أفــراد) 

استخدم الباحث اختيار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول التالي يوضح ذلك:

5-2

5-2

10

10-6

10-6

5-2

10-6

10

10

0.00290

-0.13532-0.13822*

-0.30938*

-0.05541

-0.25396*

5-210-6 10-6



36

بالنسبة للمجموع الكلي لفقـرات األداة نالحـظ أن الفروق ظهرت لصالح األطفال الذين ينحـدرون من أسـر عدد 

أفرادها (٦-١٠) أفراد أكثر من أقــــــرانهم الذين ينحــــــدرون من أســــــر عدد أفرادها أقـــــــل من ٦ أفراد، وأكثر من 

أقرانهم من األسر التي عدد أفرادها أكثر من ١٠ أفراد.

بالنسبــــة للحــــق في حــــياة كريمة، يتبــــين من الجدول أعاله أنه لدى األســــر التي عدد أفرادها (٢-٥) فرد فإن 

شعور األطفال بالعيش في حياة كريمة أكثر من أقرانهم األطفال الذين ينحـدرون من أسـر عدد أفرادها أكثر 

من ٦ أفراد.
ً

بالنسبـة للحـق في المسـكن نالحـظ من الجدول أيضا بــأن األطفال الذين ينحــدرون من أســر عدد أفرادها ٦-١٠ 

أفراد يتوفر لديهم الحـق في المسـكن المالئم أكثر من أقـرانهم الذين ينحـدرون من أســر عدد أفرادها أقــل 

من ٦ أفراد، وأكثر من أقرانهم من األسر التي عدد أفرادها أكثر من ١٠ أفراد.

الختبـار صحـة هذا الفرض قـام الباحــث باســتخدام تحــليل التبــاين األحــادي  One-way ANOVA testوالجدول 

التالي يوضح ذلك:

الفرض الخامس: ال توجد فروق ذات داللة إحــصائية عند مســتوى داللة �(α<0.05)في مســـتوى توافر 
الحقوق الخمسة األساسية عند أفراد المجموعة التجريبية تبعًا لمتغير المحافظة (شمال غزة، غزة، 

الوسطى، خانيونس، رفح)
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يتضح من نتائج الجدول أعاله أن متغير عنوان الســكن (المحــافظة) كشـــف عن فروق ذات داللة إحـــصائية في 

المجموع الكلي للفقـرات، كذلك وجود فروق ذات داللة إحـصائية في مسـتوى توفر الحـق في اللعب، الحـق 

في المســكن، الحــق في الرعاية الصحــية، في حــين ال توجد فروق ذات داللة إحــصائية في الحقــوق األخرى 

وهي: الحق في حياة كريمة، الحق في التعليم.
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لمعرفة اتجاه الفروق التي ظهرت لصالح أي من الفئات الخمســــة (شــــمال غزة، غزة، الوســـــطى، خانيونس، 

رفح) استخدم الباحث اختيار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول التالي يوضح ذلك:

-0.08608

-0.03608

-0.26019*

-0.011963

0.05000

-0.17411

-0.03355

-0.22411

-0.08355-0.14057

-0.24057

-0.39497

0.15440 -0.47893*

-0.23836

-0.63333*

0.34664*

-0.28669

0.10828

-0.13229

-0.21700*

-0.14950

-0.31954*

-0.157990.05901

-0.10255

-0.06750

-0.17005

-0.008490.16156

-0.02133

-0.14261

-0.10040

-0.10479-0.08346

-0.07907

-0.12128

-0.03782

-0.04221

-0.00439

(α=0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى*
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بالنسبـــة للمجموع الكلي لفقـــرات األداة نالحـــظ أن الفروق التي ظهرت لم تكن ذات داللة إحـــصائية لدى أي 

من المحافظات الخمسة.

بالنسبة للحق في اللعب، يتبين من الجدول أعاله أنه الفروق التي ظهرت لصالح أطفال محافظة شـمال غزة 

حيث يتوفر لهم حق اللعب أكثر من غيرهم من المحافظات األخرى.

بالنسبة للحق في المسـكن، يتبـين من الجدول أن الفروق لصالح أطفال محـافظة غزة تليها محـافظة شـمال 

غزة، تليها محافظة رفح، تليها محافظة خانيونس، تليها محافظة الوسطى جاءت في المرحلة األخيرة.

بالنسبــة للحــق في الرعاية الصحــية، يتبــين من الجدول أن الفروق لصالح أطفال محــافظة شــمال غزة، تليها 

محافظة خانيونس، تليها محافظة غزة.
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التوصيات:
 

١-تفعيل الدور الرقابــي والتنفيذي لجهات ذات العالقــة فيما يتعلق بــعملية اعادة االعمار والضغط بــاتجاه 

تسريعها.

٢-االهتمام بالبحـــث العلمي حـــول آثار العدوان االســـرائيلي صيف ٢٠١٤ على األطفال ، ســـيما انتهاك الحـــق 

في السكن .

٣-تفعيل الدور الرقابــي لمديرية التربـــية والتعليم خصوصا فيما يتعلق بـــالعنف المدرســـي ضد األطفال من 

خالل عمل زيارات دورية للمدارس تعنى بهذا الشأن.

٤-تحسـين البـنية التحـتية للمدارس من خالل إجراء دراسـات حــول وضع المدارس المتوفرة في مناطق النزوح 

والدمار ، واعادة تأهيلها بما يتالءم واحتياجات األطفال.

٥-انشـاء عيادات متنقـلة في تجمعات النزوح، واجراء فحـص طبــي شــامل لألطفال بشــكل دوري لمنع انتشــار 

األمراض المعدية بينهم .

٦-إنشاء ساحات للعب وتوزيعها جغرافيا بما يضمن وصول غالبية األطفال لها.

٧-تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي في تقديم البرامج الترفيهية لألطفال .

٨-العمل على بناء معيار مناسب لمدى تمتع األطفال الفلسطينيين بحقوقهم يمثل الحـد األدنى المقبـول 

حسب اتفاقية حقوق الطفل الدولية مما يستلزم جهد بحثي مميز .
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تأتي هذه الدراسة ضمن”مشروع التعليم للجميع”، المنفذ من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية،  

.NORAD و بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي

“اآلراء التي وردت في هذه الدراسة تعكس آراء الكاتب،

 وال تعكس أراء مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية أوالممول "
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" تم إعداد هذه الدراسة بواسطة المركز الفلسطيني للديمقراطية و حل النزاعات

  و من خالل طاقاته المهنية"
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