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م�رسد املفاهيم وامل�سطلحات 

حقوق الإن�سان . 1
احلقوق االأ�سلية املكفولة للب�رش كونهم من اأفراد االأ�رشة الب�رشية، وحقوق كل اإن�سان يف 
عي�س حياة تت�سم باحلرية والكرامة. وحقوق االإن�سان عاملية، وغري قابلة للت�رشف، مبعنى 
اأو جمموعة من  اأنه ال يجوز لفرد  باإرادته، كما  التنازل عنها ولو  اأن ال�سخ�س ال ميكنه 
االأفراد حرمان اأي فرد من حقوقه االإن�سانية. ومرتابطة، مبعني اأنها كل ال يتجزاأ، اأي ال 
ميكن اعتبار حق من حقوق االإن�سان اأهم من حق اآخر، الأن اأحدها يكمل االآخر ومت�سل 
به. وهي بهذا تعرب عن التزامنا العميق ب�سمان اأن يتمتع كل �سخ�س باحلقوق واحلريات 

الالزمة للعي�س بحرية وكرامة. 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية. 2
حقوق اجليل االأول، وهي جمموعة حقوق االأفراد يف احلرية وامل�ساواة. ومن احلقوق 
االنتخاب،  واحلق يف  التعبري،  االعتقاد، وحرية  واحلق يف  العبادة،  احلق يف  املدنية: 
اإىل احلقوق  بينما ي�سار  املعلومات.  ال�سيا�سية، واحلق يف  امل�ساركة يف احلياة  واحلق يف 
من  اأهمية  اأقل  اأحيانًا  الثاين، العتبارها  اجليل  بحقوق  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية 

حقوق اجليل االأول. 

احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. 3
احلقوق التي تتعلق بال�رشوط الالزمة لتوفري االحتياجات االإن�سانية االأ�سا�سية، مثل املاأكل 
التعليم،  يف  احلق  على  وت�ستمل  املربح.  والعمل  ال�سحية  والرعاية  والتعليم  واملاأوى 
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يف  واحلق  بلوغه،  ميكن  �سحي  م�ستوى  واأعلى  واملاء،  والغذاء،  املنا�سب،  وال�سكن 
العمل، وحقوق العمل، باالإ�سافة للحقوق الثقافية لالأقليات وال�سكان االأ�سليني.

القانون الدويل الإن�ساين . 4
جمموعة القواعد الدولية امل�ستمدة من االتفاقيات اأو العرف الرامية على وجه التحديد اإىل 
حل امل�سكالت االإن�سانية النا�سئة ب�سورة مبا�رشة من النزاعات امل�سلحة الدولية وغري الدولية 
والتي تقيد الأ�سباب اإن�سانية، حق اأطراف النزاع يف ا�ستخدام طرق احلرب واأ�ساليبها التي 
تروق لهم، اأو حتمي االأعيان واالأ�سخا�س الذين ت�رشروا اأو قد يت�رشرون ب�سبب النزاعات 

امل�سلحة. 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان . 5
اأول وثيقة  العا�رش من كانون االأول/ دي�سمرب 1948، وهو  العامة يف  اعتمدته اجلمعية 
تكر�س قواعد ومعايري حقوق االإن�سان، وقد وافقت الدول االأع�ساء كلها على االإقرار مبا 
جاء باالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، وعلى الرغم من اأن الغر�س منه مل يكن االإلزام، 
فقد اكت�سبت بنوده احرتاًما �سديًدا من الدول مبرور الوقت، حتى ميكن القول اأنه �سار 

عرفًا دوليًا.

اتفاقية . 6
معاهدة ر�سمية بني الدول حتدد واجبات الدول والتزاماتها، وتعني اأي�سا عهًدا اأو اتفاًقا. 
حني تعتمد اجلمعية العامة اإحدى االتفاقيات، فهي بذلك توؤ�س�س التزامات دولية واجبة 
اتفاقية،  على  وطنية  حكومة  توقع  وحني  االتفاقية،  على  املوقعة  االأع�ساء  الدول  على 

ت�سبح مواد تلك االتفاقية جزًءا من ت�رشيعاتها الداخلية. 
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عهد . 7
االإن�سان  حلقوق  الدولية  ال�رشعة  وتت�سمن  واالتفاقية.  املعاهدة  مثل  للدول  ملزم  اتفاق 
عهدين دوليني رئي�سيني: العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية، والعهد الدويل للحقوق 
االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، اعتمدتهما اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1966.  

اتفاقية حقوق الطفل . 8
�ساملة  معاهدة مبجموعة  النفاذ عام 1990، وهى  اعتمدت عام 1989 ودخلت حيز 
من احلقوق املدنية والثقافية واالقت�سادية واالجتماعية املكفولة لالأطفال. �سدق عليها فور 
اأن اعتمدت اأغلب حكومات العامل ب�رشعة اأكرب من اأي معاهدة اأخرى، وحاليًا �سدقت 

عليها كافة حكومات العامل )ما عدا الواليات املتحدة االأمريكية(.

بروتوكول اختياري . 9
الربوتوكول االختياري لالتفاقية هو معاهدة متعددة االأطراف، للدول اأن ت�سدق عليها اأو 
تلتحق بها، ويكون الغر�س منها التاأكيد على هدف معني من اأهداف االتفاقية اأو امل�ساهمة 

يف تنفيذ فقراتها.

10 .Committee on the Rights of the Child (CRC)0 جلنة حقوق الطفل 
امل�ستقلني،  اخلرباء  من  من جمموعة  وتتاألف  الطفل،  اتفاقية حقوق  من�ساأة مبوجب  اآلية 
وتتوىل مراقبة اإعمال الدول االأطراف التفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري االأول 
ب�ساأن ا�سرتاك االأطفال يف النزاعات امل�سلحة، والثاين ب�ساأن بيع االأطفال، وا�ستغاللهم يف 

الدعارة وال�سور اخلليعة. 
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 التوقيع . 11
هو عمل تقوم به احلكومة اأو الربملان، وهو مبثابة تعهد بااللتزام باملبادئ واملعايري املحددة 
يف الوثيقة ولكن من دون وجود املوجب القانوين لتتقيد بها. وهو اأول خطوة للم�سادقة 
على معاهدة، ويعترب توقيع الدولة على ن�س اإعالن اأو اتفاقية اأو اأحد العهود وعدا منها 

بااللتزام باملبادئ املت�سمنة يف الوثيقة، واحرتام فل�سفتها ومعناها. 

 الت�سديق . 12
اأو امل�سادقة عليها، هو الفعل الذي تتخذه الدولة الإعالن قبولها  الت�سديق على املعاهدة 
االلتزام مبا جاء يف املعاهدة، وت�سرتط اأغلب املعاهدات املتعددة االأطراف �رشاحًة على 

الدول االأع�ساء اأن تعلن قبولها االلتزام بالتوقيع بامل�سادقة اأو الت�سديق اأو املوافقة. 

 التحفظ . 13
يكون التحفظ على اتفاقية اأو معاهدة اأو عهد باأن تعلن الدولة عدم موافقتها على االلتزام 
بواحد اأو اأكرث من البنود. ويكون على نحو موؤقت؛ وذلك حني تعجز الدول عن اإدراك 
البند حمل التحفظ، لكنها توافق من حيث املبداأ على االلتزام به، وميكن اإبداء التحفظ 
عند التوقيع على االتفاقية اأو عند الت�سديق عليها اأو امل�سادقة عليها اأو قبولها اأو االلتحاق 
بها. وال ميكن اأن يتعار�س التحفظ مع الغر�س االأ�سا�سي من االتفاقية وهدفها العام. وقد 

حتظر معاهدة اإبداء التحفظات اأو تق�رش التحفظ على بنود حمددة فقط. 

 املقرر اخلا�س . 14
يعينه  عمل،  مبجموعة  ع�سو  اأو  م�ستقل  خبري  اأو  خا�س  ممثل  اأو  كمقرر  يعمل  �سخ�س 
رئي�س جمل�س حقوق االإن�سان بعد م�سورة املجموعات االإقليمية اخلم�س املكونة من الدول 
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االأع�ساء يف املجل�س. ويعني املقرر اخلا�س ب�سكل م�ستقل، ودون مقابل، وكذلك يعني 
بق�سية  يعنى  وقد  اأق�سى.  �سنوات كحد  �ست  ملدة  من�سبه  ويتوىل  ال�سخ�سية،  لكفاءته 
االأطفال  ببيع  املعني  التعليم، واملقرر اخلا�س  باحلق يف  املعني  املقرر اخلا�س  حمددة مثل 
باأو�ساع  املعني  اخلا�س  املقرر  مثل  حمددة  بدولة  اأو  اخلليعة،  وال�سور  االأطفال  ودعارة 
حقوق االإن�سان يف بيالرو�س، واملقرر اخلا�س املعني باأو�ساع حقوق االإن�سان يف ميامنار. 

 املمثل اخلا�س . 15
اأحد االإجراءات اخلا�سة، يعني مبا�رشة من قبل االأمني العام لالأمم املتحدة، وقد يكون 

معنيًا بق�سية اأو بدولة. 

 املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان . 16
وهناك  حمدد،  بلد  يف  االإن�سان  حقوق  ومراقبة  حماية  بغر�س  تاأ�س�ست  اإدارية  جهات 
املتحدة.  االأمم  ملعايري  جميعها  تخ�سع  ال  االإن�سان  حلقوق  وطنية  موؤ�س�سة   90 حوايل 
مكاتب  من  االأغلب  مظامل.  اأمني  مكاتب  اأو  مفو�سيات  رئي�سيني:  نوعني  اإىل  وتنق�سم 
اأمناء املظامل يدور هيكلها حول اأمني املظامل، بينما تتاألف املفو�سيات من اأع�ساء ميثلون 
عادة فئات اجتماعية واجتاهات فكرية متنوعة. واأحيانا ما توؤ�س�س املفو�سيات لتعنى بق�سية 
حمددة كالتمييز مثاًل، وتوجد اأي�سا موؤ�س�سات وطنية ي�سمل عملها الكثري من امل�سوؤوليات 
االأكرث  املجموعات  حقوق  حلماية  وطنية  موؤ�س�سات  كثرية  ببلدان  وتوجد  والق�سايا. 
عر�سة النتهاك حقوقها كاالأقليات العرقية اأو اللغوية، وال�سكان االأ�سليني، واالأطفال، 

والالجئني واملراأة. 



12

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"



13

مقدمة

تهيئته  تتم  اإذا مل  الطفل  اأن  اإذ  االإن�سان.  يتجزاأ من حقوق  ال  الطفل جزءاً  تعترب حقوق 
ف�سيبقى خملوقا �سعيفا مهم�سا، و�سيبقى �سوته �سامتًا  بحقوقه  للمطالبة  ومتكينه ودعمه 
تاأثرا  الفئات  اأكرث  و�سيكون  واجلماعية،  الفردية  وامل�سالح  القائم  القوى  يف ظل �رشاع 
اأو  اخلا�سة،  االحتياجات  اإذا كان من ذوي  ال�سلبية يف حميطه، وخ�سو�سا  بالتغريات 
اإذا كانت اأنثى اأو اإذا كان من الفئات املهم�سة ب�سبب الفقر وغريها من العوامل اجلغرافية 
واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني حول التعامل 
موؤ�س�سات حقوق  بداأت  لذا  ولي�س �ساحب حق.  للخدمة  متلٍق  اأو  الطفل كم�ستلم  مع 
االإن�سان الرتكيز على حماية االأطفال وحقوقهم كفئة خا�سة، وح�سد التاأييد ومنا�رشتهم 
وتو�سيع  االأ�سا�سية،  احتياجاتهم  تلبية  على  وم�ساعدتهم  امل�ستويات،  جميع  على  لها 
الفر�س املتاحة ومتكينهم للو�سول بهم اإىل احلد االأق�سى من طاقاتهم وقدراتهم ما اأمكن. 
ويف املقابل اأي�سا، يتم العمل على مراقبة اخلدمات والتدخالت املختلفة وتقييمها من حيث 
ان�سجامها مع حقوق الطفل، ور�سد االنتهاكات بحق الطفل وتوثيقها، واتخاذ  مدى 

االإجراءات املنا�سبة بناء على اأ�س�س وطنية وعاملية معتمدة. 
حتى �سهر �سباط من عام 2013، �سادقت )193( دولة على اتفاقية حقوق الطفل1، 
وت�سري االإح�سائيات ال�سادرة عن اليون�سيف اإىل اأن )93( مليونًا من االأطفال الذين تبلغ 
اأو ال�سديدة،  اأ�سكال االإعاقة املتو�سطة  اأو اأ�سغر يعانون �سكاًل من  اأعمارهم )14( عامًا 
بحقوقهم  االأطفال  لتمتع  املبذولة  اجلهود  كل  من  الرغم  وعلى   ،2013 عام  وخالل 
ال�سحية واحلد من الوفيات والبقاء على قيد احلياة وانخفا�س معدل الوفيات من )12.6( 
مليون طفل من االأعوام )1990-2012(، اإىل )6.6( مليون خالل تلك الفرتة قبل 

http://www.unicef.org/mena/MENA_SOWC_Report_2013_Ar(1).pdf  1
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بلوغهم �سن اخلام�سة2.
واأ�سار اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني اإىل اأن حوايل )2.04( مليون طفل حتت �سن 
)18( عامًا يف االأرا�سي الفل�سطينية، بن�سبة 47.6% يف منت�سف عام 2012، %75 
من االأطفال يف الفئة العمرية 10-17 �سنة هم اأطفال عاملون عام 2012. )%22.7( 
اأن  اإىل  البيانات  اأ�رش فقرية عام 2011. وت�سري  اأطفال هي  لديها  التي يوجد  االأ�رش  من 
1.5% من االأطفال هم من ذوي االإعاقة يف فل�سطني لعام 2011؛ 1.6% يف ال�سفة 
الغربية و1.4% يف قطاع غزة، اأما بالن�سبة لتوزيع االإعاقة ح�سب اجلن�س فهناك %1.8 
الرئي�سي  ال�سبب  واأن  االإناث.  من   %1.3 مقابل  اإعاقة  ذوو  هم  الذكور  االأطفال  من 
لوفيات الر�سع يف ال�سفة الغربية كان اأمرا�س اجلهاز التنف�سي بن�سبة 39.7%؛ %42.0 
بن�سبة  الوزن  ونق�س  اخلدج  الوالدة  قبل  ما  اأ�سباب  تليها  لالإناث،  و%37.0  للذكور 
بن�سبة  اخللقية  الت�سوهات  ثم  ومن  لالإناث،  و%15.2  للذكور   %17.0 16.2%؛ 
الدم  ت�سمم  الرابعة  املرتبة  يف  وحل  لالإناث.  و%18.5  للذكور   %13.6 15.9%؛ 

بن�سبة 15.3%؛ 15.3% للذكور و15.0% لالإناث. 
بلغ ما جمموعه 1،129،538 طالبًا وطالبة،  فل�سطني  فـي  املدار�س  واأن عدد طلـبة 
املرحلة،  باختالف  الن�سبة  هذه  وتختلف   ،%50.2 ن�سبته  ما  منهم  االإناث  ت�سكل 
 ،%54.4 الثانوية  املرحلة  ويف   ،%49.6 االأ�سا�سية  املرحلة  يف  االإناث  ن�سبة  فبلغت 
ن�سبته  ما   2012/2011 الدرا�سي  العام  يف  الثانوي  التعليم  مرحلة  يف  الطلبة  و�سكل 
التعليم املدر�سي، يف حني �سكل طلبة املرحلة  13.2% من جمموع الطلبة يف مـراحل 
االأ�سا�سية 86.8%. وبلغت ن�سبة الت�رشب يف مرحلة التعليم االأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 
الثانوية  املرحلة  اأما يف  للذكور و0.6% لالإناث.  2011/2010 يف فل�سطني %1.3 
الذكور  االأطفال  لالإناث3. وتعر�س حوايل 3% من  للذكور و%3.3  فكانت %3.2 

12-17 �سنة لعنف ج�سدي من قبل االحتالل وامل�ستوطنني.
ووفقًا للحركة العاملية للدفاع عن االأطفال. يف فل�سطني فاإن هناك العديد من االعتداءات 

 http://www.unicef.org/publications/files/APR_Progress_Report_Summary_Arabic_9_Sept_2013.pdf 2
www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/.../Press_Ar_palChild2013A.doc 3
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التي تقع على حقوق الطفل يف فل�سطني، فوفقًا الإح�سائيات احلركة فقد تعر�س )12( 
طفال اإىل اعتداء جن�سي كامل، و)29( طفال للتحر�س اجلن�سي، و)69( طفال العتداء 
و�سوء  لالإهمال  )189( طفال  وتعر�س  اقت�سادي،  و)29( طفال ال�ستغالل  ج�سدي، 

املعاملة4.

الفئة امل�ستهدفة من الدليل: 
ومتلقي . 1 الطفل  العاملني يف جمال  االإن�سان، وخا�سة  امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  موظفو 

ال�سكاوى.
موظفو الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان/ برنامج �سكاوى ور�سد حقوق الطفل. . 2
ال�رشكاء املعنيون من املوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة.. 3

اأهداف الدليل التدريبي:
و�سع هذا الدليل بالتعاون مع الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان ال�ستخدامه من قبل برنامج 
على  للعمل  توجيهية  وكاأداة  كمرجعية  الهيئة،  داخل  الطفل  حقوق  ور�سد  �سكاوى 
مراجعة القوانني والت�رشيعات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج واخلدمات 
واملوازنات، وم�ساءلة احلكومة حول تطبيق مبادئ حقوق الطفل، باالإ�سافة اإىل العمل 
على ر�سد االنتهاكات بحق الطفل وتوثيقها، وو�سع االآليات املنا�سبة لكيفية التعامل معها 

واتخاذ االإجراءات الالزمة للحد والوقاية منها.

الأهداف اخلا�سة:
• اأن يتعرف امل�ساركون على معايري حقوق االإن�سان واأهم املواثيق واالتفاقيات الدولية.	

 http://arabic.dci-palestine.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7% 4
D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D-
9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
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• خربة 	 واإك�سابهم  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  االأطفال  مع  العاملني  املتدربني/  اطالع 
وفهًما اأعمق حلقوق الطفل.

• اأن يتعرف املتدربون على حقوق الطفل يف املواثيق الوطنية.	
• يف 	 الطفل  بحق  االنتهاكات  ومعاجلة  ومتابعة،  لر�سد،  املتدربني  مهارات  تطوير 

البيت، واملدر�سة، واملجتمع، وموؤ�س�سات الرعاية وغريها.
• حتديد العالقة بني مبادئ حقوق االإن�سان واالآليات الدولية وحقوق الطفل. 	
• تطوير مهارات املتدربني حول كيفية الدفاع عن حقوق الطفل وح�سد التاأييد واملنا�رشة 	

لق�ساياهم.
• تطوير مهاراتهم التن�سيقية مع الهيئات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف جمال الطفل 	

وحقوقه.
• تطوير مهاراتهم حول كيفية دمج حقوق الطفل يف ال�سيا�سات، واخلطط والربامج 	

وامل�ساريع/ املتابعة والتقييم، ور�سد املوازنة الالزمة لها وغريه.

حمتويات الدليل:
القانونية  واالأحكام  وحمايته  الطفل  بتعريف  املرتبطة  املفاهيم  من  الدليل جمموعة  يب�سط 
الدولية والوطنية اخلا�سة بحقوقه، باالإ�سافة اإىل عر�س جمموعة من املواد القانونية التي 

حتمي الطفل وتوؤكد على دور موؤ�س�سات حقوق االإن�سان يف حمايته.

اإر�سادات للمدرب 
 يركز هذا اجلزء على طرق التعلم الفعال ما بني امل�ساركني، مبا ي�سمن اإك�ساب امل�ساركني 
الطفل  اإيجابية يف حقوق  الناجح يف تو�سيل ر�سالته وخلق اجتاهات  الإمكانيات املدرب 

بامل�ساركة. 
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منهجية الدليل:
 اعتمد الدليل يف اإعداده على تعزيز فل�سفة امل�ساركة وطرق التعلم الن�سط، وذلك باإدراج 
متارين تعليمية مع �رشورة انتباه املدربني ال�ستخدام تقنيات واأ�ساليب تدريبية متنوعة يف 
تعزيز  ي�سمن  مبا  له،  املخطط  التدريبي  املحتوى  لطبيعة  تبعا  التدريبية،  اجلل�سات  كافة 

جانبي املعرفة واملهارات لدى امل�ساركني وحتفيزهم يف جمال حماية حقوق الطفل. 

 املادة التدريبية: 
يف نهاية الربنامج التدريبي �سيوزع ملف املادة التدريبية كامال يف �سورة كتاب مفهر�س 
التدريب  مواد  جانب  اإىل  االطالع،  من  ملزيد  واملالحق  امل�ستخدمة  املراجع  مو�سحا 

امل�ساندة التي توزع يف نهاية جل�سات التدريب اأو نهاية الدورة.
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تق�سيم اأيام التدريب

اجلل�سات
الأيام 

اجلل�سة الأوىل
00:00-00:00

ا�سرتاحة
00:00

اجلل�سة الثانية
00:00-00:00

ا�سرتاحة
00:00

اجلل�سة الثالثة 
00:00-00:00

اليوم 
الأول

الرتحيب والتعارف 
اأهداف الدورة خطة 

التدريب
التوقعات واملخاوف 

وقواعد العمل

حقوق االإن�سان  
مفاهيم اأ�سا�سية

حقوق الطفل يف 
املواثيق واالتفاقيات 

الدولية حلقوق 
االإن�سان

اليوم 
الثاين

الفرق بني احتياجات  مراجعة اليوم االأول 
الطفل وحقوقه

القانون الدويل 
االإن�ساين وحماية 
حقوق االأطفال 

مفهوم حقوق الطفل 
يف املواثيق الدولية 
واالإقليمية والوطنية

اليوم 
الثالث

مراجعة اليوم ال�سابق 
 اتفاقية حقوق الطفل 

لعام 1989

  
    

اآليات االأمم املتحدة 
حلماية حقوق 

االأطفال واحلد من 
االنتهاكات

اآليات االأمم املتحدة 
حلماية حقوق 

االأطفال واحلد من 
االنتهاكات

اليوم 
الرابع 

حماية الطفل يف مراجعة اليوم ال�سابق
الت�رشيع الفل�سطيني

دور املوؤ�س�سة 
الر�سمية يف الدفاع 

وحماية حقوق 
الطفل

اليوم 
اخلام�س 

مراجعة اليوم ال�سابق 
التق�سي ور�سد 

انتهاكات حقوق 
الطفل

التق�سي ور�سد 
انتهاكات حقوق 

الطفل

التق�سي ور�سد 
انتهاكات حقوق 

الطفل
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اليوم 
ال�ساد�س

مراجعة اليوم ال�سابق
موؤ�س�سات حقوق 

االإن�سان اخلا�سة 
مبكاتب �سكاوى 

االأطفال

التجربة الفل�سطينية، 
الهيئة امل�ستقلة حلقوق 

االإن�سان وبرنامج 
�سكاوى ور�سد 

حقوق الطفل

تبعات ح�سول 
فل�سطني على �سفة 

دولة مراقب يف االأمم 
املتحدة وانعكا�س 
ذلك على حقوق 
الطفل الفل�سطيني

اليوم 
ال�سابع 

مراجعة اليوم ال�سابق
االإجراءات 

واالإجنازات لتح�سني 
و�سع الطفل يف 
فل�سطني خالل 
العامني املا�سيني

املوا�سيع الواجب 
البحث فيها

حقوق الطفل 
يف اخلطط 

واال�سرتاتيجيات 
الوطنية، حقوق 

الطفل يف امليزانيات 
واملوازنات العامة
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الباب الأول

نبذة عامة عن حقوق الإن�سان

نتناول يف هذا الباب نبذة عامة عن حقوق االإن�سان، ومتى بداأ االهتمام الدويل يف قيم 
ومبادئ حقوق االإن�سان على ال�سعيد الدويل، و�سمن منظومة االأمم املتحدة ويف مقدمتها 

االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ال�سادر يف عام 1948.

ما املق�سود بحقوق الإن�سان؟. 1
العي�س بكرامة وحرية وعدالة  الفرد من  التي متكن  االأ�سا�سية  املعايري  االإن�سان هي  حقوق 
وحقوق  حكوماتهم.  وجتاه  اأنف�سهم  جتاه  االأفراد  حقوق  حماية  تعزز  التي  املعايري  وهي 
اأو  االإن�سان هي حقوق ي�ستحقها جميع الب�رش ب�سكل مت�ساٍو ب�رشف النظر عن اجلن�س، 
ال�سيا�سي،  االنتماء  اأو  العرقي،  اأو  القومي  االأ�سل  اأو  اجلن�سية،  اأو  الدين،  اأو  اللون، 
جميع  يف  متاأ�سلة  »حقوق  باأنها  االإن�سان  حقوق  املتحدة  االأمم  عرفت  لقد  غريها.  اأو 
الب�رش، مهما كانت جن�سيتهم، اأو مكان اإقامتهم، اأو نوع جن�سهم، اأو اأ�سلهم الوطني 
اأو العرقي، اأو لونهم، اأو دينهم، اأو لغتهم، اأو اأي و�سع اآخر. اإن لنا جميع احلق يف 
احلقوق  هذه  وجميع  متييز.  وبدون  امل�ساواة  قدم  على  االإن�سانية  حقوقنا  على  احل�سول 
العاملية،  االإن�سان  التعبري عن حقوق  يتم  ما  للتجزئة وكثريا  قابلة  وغري  ومتاآزرة  مرتابطة 
ومبادئ  العريف،  الدويل  والقانون  معاهدات،  �سكل  ويف  القانون  بوا�سطة  وت�سمن، 
االإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  وير�سي  االأخرى.  الدويل  القانون  مب�سادر  اأو  عامة، 
اأجل  من  معينة،  اأعمال  عن  االمتناع  اأو  معينة  بطرق  بالعمل  احلكومات  على  التزامات 
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اجلماعات«.5 اأو  باالأفراد  اخلا�سة  االأ�سا�سية  واحلريات  االإن�سان  حقوق  وحماية   تعزيز 

�سعرت  ماذا  اأي حق؟  من  االأيام  من  يوم  ذهني: هل حرمت يف  ع�سف 
�ساعدك  هل  �سكوى؟  بتقدمي  اأو  باالعرتا�س  قمت  هل  ت�رشفت؟  وكيف 

القانون يف ا�سرتجاع حقك؟

متى بداأ الهتمام الدويل بحقوق الإن�سان؟. 2
بداأ اإدراك اأهمية حماية حقوق االإن�سان ب�سكل خا�س بعد احلرب العاملية الثانية اإثر ما خلفته 
احلرب من فظائع وويالت احلروب جتاه االإن�سانية. فبتاريخ 1948/12/10، اأ�سدرت 
حلماية  من خالله  هدفت  الذي  االإن�سان«  حلقوق  العاملي  »االإعالن  املتحدة  االأمم  منظمة 
حقوق االإن�سان و�سون كرامته وو�سع حد النتهاك اإن�سانيته وحقوقه، وبذلك مت اإن�ساء 

اأول وثيقة دولية حلماية حقوق االإن�سان.

ما املبادئ الأ�سا�سية التي يت�سمنها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948؟. 3
االإن�سان من )30( مادة، مت من خاللها حماية حقوق  العاملي حلقوق  يتكون االإعالن   
االإن�سان االأ�سا�سية مثل احلق يف احلياة، والتعليم، واجلن�سية، واحلماية، والرت�سح وغريها 

من احلقوق.6
 بعد الن�سف االأول من القرن الع�رشين وبعد اإ�سدار االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان �سدرت 
مواثيق دولية اأخرى ت�سع معايري حمددة حلماية حقوق كل فئة من فئات املجتمع، وخا�سة 
االتفاقيات التي وجدت حلماية الفئات امل�ست�سعفة يف املجتمع. ف�سدرت اتفاقيات حتمي 
حقوق املراأة، مثل اتفاقية حظر التمييز �سد املراأة CEDAW، وهناك اتفاقيات و�سعت 
جميع العمال املهاجرين  حلماية حقوق  الدولية  االتفاقية  مثل  واملهاجرين  العمال  حلماية 

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 5
/http://www.un.org/ar/documents/udhr  :6 لالطالع على ن�س االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ُينظر
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واأفراد اأ�رشهم، وهناك الكثري من االتفاقيات واملواثيق الدولية التي اأعلنت وكان الهدف 
منها حماية حقوق الطفل ب�سكل خا�س.

مترين
• �سوؤال امل�سرتكني عن حق من حقوقهم االأ�سا�سية، مثال احلق يف 	

التعليم، ونقوم بكتابته يف الدائرة الكربى.
• �سوؤالهم: ما تاأثري حرمانكم من هذا احلق؟ مثال، عدم القدرة على 	

اإيجاد عمل...
• ثم �سوؤالهم اإذا ما حرمهم هذا االأثر من حق اآخر، مثل حقهم يف 	

امتالك منزل.

خ�سائ�س حقوق الإن�سان 
حقوق مت�ساوية وغري متييزية حتمي الكرامة املتاأ�سلة لالإن�سان وتعززها.. 1

حق

تاأثري

حق

تاأثري

حق

تاأثري

حق
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حتمي حقوق االأفراد واجلماعات.. 2
عاملية وغري قابلة للت�رشف.. 3
م�سمونة دوليًا.. 4
حممية مبوجب القوانني.. 5
ملزمة للدول وهيئاتها.. 6
ال ميكن م�سادرتها.. 7
غري قابلة للتجزئة. . 8

ال�سياق  يف  تطبيقها  ومدى  االإن�سان  حقوق  خ�سائ�س  عن  حتدث  مترين: 
الفل�سطيني واأ�سباب ذلك.
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الفرق بني احتياجات الطفل وحقوقه

اإذ اأن جميع احلقوق احتياجات،  من ال�سعب جدا الف�سل بني االحتياجات واحلقوق، 
تفرق  التي  هي  القانون  يف  االإلزامية  القوة  ولكن  حقوق،  االحتياجات  جميع  اأن  كما 

بينهما. 
• جمموعة احلقوق املدنية وال�سيا�سية 	
•  جمموعة حقوق البقاء وال�سحة	
• جمموعة حقوق النماء والتعليم	
•  جمموعة حقوق احلماية	
•  جمموعة حقوق امل�ساركة	

وترتبط هذه املجموعات بع�سها ببع�س وال ميكن اإعطاء االأولوية ملجموعة دون االأخرى، 
فاحلقوق ق�سية ال ميكن جتزئتها وحتظى بالدرجة نف�سها من االأهمية )مثاًل اإن احلق يف اللعب 

مرتبط بحق الطفل يف النماء يف ظروف �سحية مالئمة(.
الن�سج  من  اإىل درجة كافية  ي�سلوا  الغالب مل  الثامنة ع�رشة يف  االأطفال دون  اأن   كما 
وحماية  خا�سة  رعاية  اإىل  يحتاجون  وبالتايل  والعاطفي،  والنف�سي  والعقلي  اجل�سدي، 
لنموهم وتطورهم ب�سكل �سليم، لي�ست �سبيهة كما ونوعا مبا يحتاجه االأكرب عمرا، من 
والنف�سية؛  والعاطفية  والثقافية  واالجتماعية  اجل�سدية  النواحي  من  والتطور،  النمو  حيث 
كاملاأكل، وامللب�س، وامل�رشب واملاأوى، واالأمن واالأمان، والعناية ال�سحية والتعليمية، 
وتدركها  والقوانني،  ال�سماوية  ال�رشائع  اأ�سلها حقوق كفلتها كافة  وغريها. وهي يف 
على  اإمكانياتها  وفق  جاهدة  الدولة  وتعمل  الفل�سطيني،  املجتمع  من  العظمى  االأغلبية 
احلاالت  بع�س  يف  يتعذر  ولكن  قدراتهم،  وتطوير  االأطفال  حماية  اأجل  من  توفريها 
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عدم  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطيني،  الواقع  تخ�س  الأ�سباب  املطلوبة  والنوعية  بالكمية  توفريها 
كفايتها وحمدوديتها.

• الحتياج/ احلاجة	
اإن االحتياج هو حق اأ�سا�سي حلياة الطفل ومنائه على جميع االأ�سعدة، ويف جميع مراحل 
حياته ابتداء من فرتة احلمل، وال ميكن للطفل اال�ستغناء عنه، وغيابه يوؤثر تاأثريا �سلبيا، 
�سواء على �سخ�سيته اأو على �سحته اأو حتى كرامته. ويجب اأن تتوفر هذه االحتياجات 
لكافة االأطفال دون متييز، حيث ت�ستند االحتياجات اإىل معرفة ما يريده الطفل وما يحتاجه 

وكيف ميكن تلبية هذه االحتياجات التي تعترب احتياجات اأ�سا�سية يجب توفريها. 

للنقا�س
اأعِط اأمثلة على احتياجات الطفل اجل�سدية، واالجتماعية، والثقافية، . 1

والعاطفية، والنف�سية؟  ومن امل�سوؤول عن تلبيتها؟
ما الفرق بني حاجة الطفل للماأوى وحقه يف املاأوى املالئم؟. 2

• احلقوق	
اأما احلقوق فهي جمموعة املعايري التي �سمنتها القوانني املحلية والدولية للطفل، وبالتايل 

هناك قوة اإلزامية بالقانون لتنفيذ وحماية احلق. 
مثال على ذلك: حاجة الطفل للتعليم وحق الطفل يف التعليم. 

التي هي يف  تلك االحتياجات  تلبية  الطفل وكيفية  يحتاجه  ما  اإىل معرفة  ت�ستند  فاحلاجة 
االأ�سل احتياجات ثابتة نوعيا. اأما احلق في�ستند اإىل االحتياجات التي قررت املواثيق الدولية 

واملحلية اأنها حقوق وذات اأهمية وال يجوز انتهاكها حتت اأي ظرف. 
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مفهوم حقوق الطفل يف املواثيق الدولية والإقليمية والوطنية

نتناول يف هذا اجلزء مفهوم حقوق الطفل من الناحية الدولية، واالإقليمية، والوطنية.

تعريف الطفل من وجهة النظر احلقوقية الدولية. 1
اإن�سان مل يتجاوز  اأ�سارت املادة االأوىل من اتفاقية حقوق الطفل اإىل اأن »الطفل هو كل 

الثامنة ع�رشة، ما مل يبلغ �سن الر�سد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه«.
يت�سح اأن تعريف الطفل ياأخذ بعني العتبار:

• االأ�سخا�س الذين مل يبلغوا الثامنة ع�رشة من العمر، فهنا االعتبار االأول ياأخذ بالعمر 	
ويحدد عمرا حمددا للطفل.

• املطبق عليهم 	 القانون  الثامنة ع�رشة ح�سب  قبل  الر�سد  �سن  بلغوا  الذين  االأ�سخا�س   
وهنا ياأخذ مبعيار القوانني الوطنية، ويحدد عمر الطفل ح�سب القانون الداخلي لدولة 

الطفل.
• ويوؤخذ على اتفاقية حقوق الطفل اأنها مل حتدد ال�سن الدنيا للطفل، �سواء كان ذلك 	

بالن�سبة للزواج اأو التحاقه ب�سوق العمل والتعليم وغريها، بل تركت االأمر حلكومات 
الدول التي يف الكثري منها مل تراِع ظروف الطفل واحتياجاته يف حتديد ال�سن الدنيا، 
عالقة  ال  التي  االأ�سا�سية  حقوقه  من  الطفل  حلرمان  الطفولة  �سن  ت�ستخدم  باتت  بل 
الذاتي  اال�ستقالل  الدنيا ذات �سلة بكل من  بال�سن  متعلقة  فهناك ق�سايا  بال�سن.  لها 
تقدمي  ويف  والطبية  القانونية  امل�سورة  طلب  يف  الطفل  حق  يكون  فقد  واحلماية، 
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ال�سكاوي من دون اإذن الوالدين، واالإدالء بال�سهادة يف املحكمة مهما لتوفري احلماية 
من العنف االأ�رشي، ولي�س من م�سلحة الطفل اأن حتدد �سن دنيا لهذه االأغرا�س.

ع�سف ذهني
• الطفل يف فل�سطني، الطفل الذي بقل عمره عن ثمانية ع�رش عاما ال ي�ستطيع 	

رفع �سكوى لدى املحكمة يف حال مت االعتداء عليه اإال مبوافقة ويل اأمره. 
ولكن كيف اإذا كان املعتدي هو ويل الطفل؟ هل يحرم القانون الطفل من 

حت�سيل حقوقه وحماية نف�سه بالقانون؟
• يحق للطفل دون الثامنة ع�رشة الزواج لكن ال يحق له االنتخاب وال�سياقة؟	

هذا باالإ�سافة اإىل اأنها مل حتدد اأي�سا ال�سن الدنيا لاللتحاق بالعمل و�سن االنتهاء من التعليم 
االأ�سا�سي، ولكن يف حاالت اأخرى، تو�سح االتفاقية احلد االأعلى لالأعمار مثل تطبيق 

عقوبة ال�سجن مدى احلياة اأو االإعدام ملن هم دون �سن الثامنة ع�رشة من العمر. 
احلاالت التي حتدد الت�رشيعات الوطنية احلد االأدنى لل�سن القانونية لها هي:

• اال�ست�سارة القانونية والطبية دون موافقة االأهل.	
• تلقي العالج اأو اجلراحة من دون موافقة االأهل.	
• �سن انتهاء مرحلة التعليم االإلزامي.	
• القبول يف التوظيف اأو الت�سغيل.	
• الزواج.	
• االلتحاق الطوعي بالقوات امل�سلحة وخدمة العلم والتجنيد االإجباري وامل�ساركة يف 	

احلروب
• �سن امل�سوؤولية اجلنائية واحلرمان من احلرية وجماالت االإدارة الق�سائية وو�سع االأطفال 	

يف موؤ�س�سات الرعاية االجتماعية.
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اأي  ويف  الفل�سطيني؟  املجتمع  يف  الطفل  براأي  يوؤخذ  هل  للنقا�س:  �سوؤال 
بعمر  تتاأثر  التي  االجتماعية  املمار�سات  بع�س  على  اأمثلة  اأعِط  جماالت؟ 

الطفل؟

تعريف الطفل من الناحية الإقليمية. 2
اأما من الناحية االإقليمية فاإن م�رشوع وثيقة االإطار العربي حلقوق الطفل الذي اأن�ساأته اللجنة 
الفنية اال�ست�سارية للطفولة العربية التابعة للجامعة العربية يف عام 2001، حدد اأن الهدف 
العام لالتفاقية هو تكري�س مفهوم حقوق الطفل حتى اإمتام �سن الثامنة ع�رشة. وبهذا؛ فاإن 

م�رشوع وثيقة الطفل العربي حدد �سن الطفولة بـ 18 عاما.
وتناولت  بالتف�سيل،  الطفل  حقوق   2004 لعام  االإن�سان  حلقوق  العربي  امليثاق  وتناول 
االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان حقوق الطفل يف املادة )19( التي تن�س على اأن »لكل 
واملجتمع  عائلته  قبل  من  كقا�رش،  و�سعه  يتطلبها  التي  الرعاية،  تدابري  احلق يف  قا�رش 

والدولة«.

تعريف الطفل من الناحية الوطنية. 3
بالنظر اإىل الواقع الفل�سطيني الذي يتميز بو�سع قانوين نادر و�سعب يف الوقت ذاته مقارنة 
بغريه من دول العامل. ويعود ذلك اإىل تعدد اجلهات التي حكمت االأر�س الفل�سطينية على 
منها  يزال جزء  قوانينها وال  فر�س  على  فقد حر�ست كل حكومة حمتلة  الع�سور.  مر 

�ساري املفعول حتى وقتنا احلا�رش يف فل�سطني.
تناولت العديد من املواثيق الدولية حلقوق االإن�سان حقوق الطفل، ومنها االإعالن العاملي 
والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  االإن�سان،  حلقوق 
والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية، وقواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا 
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الإدارة �سوؤون ق�ساء االأحداث )قواعد بكني( لعام )1985(، واتفاقية الق�ساء على جميع 
اأ�سكال التمييز �سد املراأة، واالّتفاقّية الّدولّية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشّي، 
واتفاقية حقوق  التعذيب،  مناه�سة  واتفاقية  الّتعليم،  الّتمييز يف جمال  مكافحة  واّتفاقّية 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان . 1
يف عام 1948 تبنت االأمم املتحدة االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان الذي اأ�سبح فيما بعد 
التي �سمنت حماية حقوق االإن�سان، وي�سكل هذا االإعالن مع  الوثائق الدولية  اأهم  من 
اخلا�س  الدويل  والعهد   ،1966 لعام  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد 

باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966 ما ي�سمى بـ »ال�رشعة الدولية«.
ي�ستمل االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان على »30« مادة اأ�سا�سية ن�ست على جملة من حقوق 
االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية. فمن احلقوق التي حماها االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، 
احلق يف احلياة واحلق يف التعبري عن الراأي والرعاية ال�سحية وغريها من احلقوق.7 ون�ست 
الفقرة )2( من املادة )25( على اأن »لالأمومة والطفولة احلق يف م�ساعدة ورعاية خا�ستني، 
وينعم كل االأطفال بنف�س احلماية االجتماعية �سواء اأكانت والدتهم ناجتة عن رباط �رشعي 

اأو بطريقة غري �رشعية«.

• هل ما ورد من حقوق يف االإعالن حممي مبوجب الت�رشيعات الفل�سطينية؟	
• يف 	 حقوق  من  ورد  ما  نيل  على  االإ�رشائيلي  االحتالل  وجود  يوؤثر  هل 

االإعالن؟

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية8. 2
تف�سيالت  ويت�سمن   .1966/12/16 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  �سدر 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/ :7 ن�س االتفاقية
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html 8  لالطالع على ن�س العهد ُينظر
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للحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية والتزام الدول بها من حيث ح�سول ال�سخ�س 
ل�سمان  يكفي  معي�سة  م�ستوى  يف  وحقه  االأ�سا�سية،  االإن�سانية  واحلقوق  احلاجات  على 
ال�سحة والرفاهة خا�سة على �سعيد املاأكل وامل�سكن وامللب�س والعناية الطبية والتعليم. كما 
املادة  اإليها. وتناولت  النقابات واالن�سمام  العمل واإن�ساء  ال�سخ�س يف  ينطوي على حق 
)12( حق الطفل يف ال�سحة، حيث ن�ست على »العمل على خف�س معدل موت املواليد 

ومعدل وفيات الر�سع وتاأمني منو الطفل منوا �سحيا«.

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية . 3
لالأمم  العامة  اجلمعية  قبل  من  واملدنية  ال�سيا�سية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اعتمد 
ويتمتع  بتاريخ 1976/3/23.  التنفيذ  حيز  ودخل  بتاريخ 1966/12/16،  املتحدة 
العهد باالإلزامية القانونية حيث يلزم الدول املوقعة وامل�سادقة عليه باحرتام احلقوق املدنية 
وال�سيا�سية ملواطنيها مثل احلق يف احلياة والتعبري عن الراأي واحلرية الدينية واحلق يف التقا�سي 

ويف الرت�سح واالنتخاب وغريها من احلقوق.
حظرت املادة )24( من العهد التمييز، واحلق يف اجلن�سية حيث ن�ست على: »يكون لكل 
ولد، دون اأي متييز ب�سبب العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو االأ�سل القومي 
اأو االجتماعي اأو الرثوة اأو الن�سب، حق على اأ�رشته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ 
تدابري احلماية التي يقت�سيها كونه قا�رشا. يتوجب ت�سجيل كل طفل فور والدته ويعطى 

ا�سما يعرف به. لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية”.9

�سوؤال للنقا�س: هل ما ورد يف العهدين الدوليني حممي يف القوانني الفل�سطينية؟

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html:9  لالطالع على ن�س العهد الدويل اخلا�س باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية
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اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة10 . 4
باالإجنليزية  اأو »�سيداو« اخت�ساراً  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية 
قبل اجلمعية  1979/12/18 من  بتاريخ  اعتمادها  مت  دولية  معاهدة  هي   :(CEDAW)

العامة لالأمم املتحدة ومت عر�سها للتوقيع والت�سديق واالن�سمام بالقرار 180/34 يف 18 
كانون االأول/ دي�سمرب 1979. ودخلت حيز التنفيذ يف 3 اأيلول/ �سبتمرب 1981. 

اأو العمل  التعليم  اأ�سا�س اجلن�س، �سواء يف  ا للتمييز �سد املراأة على  و�سعت االتفاقية حدًّ
اأو غريهما، كما كر�ست مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني، واإلغاء جميع االأحكام التمييزية 
يف قوانني الدول، والقيام ب�سن اأحكام جديدة للحماية من اأ�سكال التمييز �سد املراأة11. 

وتناولت االتفاقية يف املادة )16( جمموعة من احلقوق لالأطفال.

الّتفاقّية الّدولّية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رسّي12. 5
اجلمعية  قبل  من  العن�رشي  التمييز  اأ�سكال  على جميع  للق�ساء  الدولية  االتفاقية  اعتمدت 
العامة لالأمم املتحدة يف 21 كانون االأول/ دي�سمرب 1965، وبداأ نفاذها يف 4 كانون 
الثاين/ يناير 1969. وحتى تاريخ 21 ني�سان/ اأبريل 2008 بلغ عدد الدول االأطراف 

يف االتفاقية )173( دولة.
 تلتزم الدول االأطراف يف االتفاقية باأن ت�سجب التمييز العن�رشي كما تتعهد باأن تنتهج، 
بكافة  العن�رشي  التمييز  علي  للق�ساء  �سيا�سة  تاأخري،  اأي  ودون  املنا�سبة  الو�سائل  بكل 
اأ�سكاله وتعزيز التفاهم بني جميع االأجنا�س، وحتقيقا لذلك تتعهد بعدم: اإتيان اأي عمل اأو 
ممار�سة من اأعمال اأو ممار�سات التمييز العن�رشي �سد االأ�سخا�س اأو جماعات االأ�سخا�س 
القومية  العامة،  واملوؤ�س�سات  العامة  ال�سلطات  جميع  ت�رشف  وب�سمان  املوؤ�س�سات،  اأو 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html :10  ُينظر ن�س االتفاقية
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A :11  للمزيد من املعلومات
%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%
D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D
9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html 12   ُينظر
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واملحلية، طبقا لهذا االلتزام، واأال ت�سجع اأو حتمي اأو توؤيد اأي متييز عن�رشي ي�سدر عن 
اأي �سخ�س اأو اأية منظمة. 

على الدول االأطراف اأي�سا اتخاذ تدابري فعالة الإعادة النظر يف ال�سيا�سات احلكومية القومية 
التمييز  اإقامة  اإىل  موؤدية  تكون  اأنظمة  اأو  قوانني  اأية  اإبطال  اأو  اإلغاء  اأو  ولتعديل  واملحلية، 
املنا�سبة، مبا يف  الو�سائل  اإدامته حيثما يكون قائما، واأن تقوم بجميع  اإىل  اأو  العن�رشي 
ذلك الت�رشيعات املقت�ساة اإذا تطلبتها الظروف، بحظر واإنهاء اأي متييز عن�رشي ي�سدر عن 
اأي اأ�سخا�س اأو اأية جماعة اأو منظمة، وكذلك اأن ت�سجع، عند االقت�ساء، املنظمات 
بني  احلواجز  باإزالة  الكفيلة  االأخرى  والو�سائل  االأجنا�س  املتعددة  االندماجية  واحلركات 

االأجنا�س، وباأن تثبط كل ما من �ساأنه تقوية االنق�سام العن�رشي.13 

�سوؤال للنقا�س: حتدث عن دور احلكومة يف اإلغاء الت�رشيعات التي حتتوي على متييز؟

اّتفاقّية مكافحة الّتمييز يف جمال الّتعليم 14. 6
 اعتمدت اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم من قبل املوؤمتر العام ملنظمة االأمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة يف 14 كانون االأول 1960، ودخلت حيز النفاذ يف تاريخ 22 
اأيار 1962. تهدف االتفاقية اإىل التاأكيد على عدم التمييز وعلى اأن لكل فرد احلق يف 
التعليم دون اأي تفرقة. كما توؤكد االتفاقية على �رشورة التعاون بني الدول على بغية متتع 

كل فرد بحقوق االإن�سان وبامل�ساواة يف التعليم. 

 ï حتدث عن اإجراءات االحتالل االإ�رشائيلي وحرمان الطلبة من حقهم يف
التعليم، والتمييز يف ح�سولهم على هذا احلق يف مدينة القد�س؟

 ïحتدث عن تاأثري جدار الف�سل العن�رشي على حق الطلبة يف التعليم؟

 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CERD-info.html 13
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b014.html :14  ُينظر ن�س االتفاقية
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اتفاقية مناه�سة التعذيب15 . 7
القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �رشوب  ملناه�سة  املتحدة  االأمم  تقع اتفاقية 
اأو الالاإن�سانية اأو املهينة حلقوق االإن�سان �سمن مرجعية االأمم املتحدة وهي تهدف اإىل منع 
التعذيب يف جميع اأنحاء العامل. وتلزم االتفاقية الدول االأع�ساء باتخاذ تدابري فعالة ملنع 

التعذيب داخل حدودها.16 

اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة17. 8
يحظى االأ�سخا�س ذوو االإعاقة باحلقوق ذاتها التي يحظى بها اأي �سخ�س. لكن والأ�سباب 
عديدة منها عدم توفر املوارد املالية والب�رشية الكافية التي تقدم اخلدمات، باالإ�سافة لعدم 
�ساحب  بدورها  وحتدد  املعاق  ال�سخ�س  حتمي  وا�سحة  تنفيذية  ولوائح  قوانني  وجود 
امل�سوؤولية. هذا باالإ�سافة اإىل اأنه ل�سعف ال�سورة النمطية لنظرة املجتمع لالأ�سخا�س ذوي 
لذلك  الدويل.  القانون  لهم  التي �سمنها  اأب�سط حقوقهم  باتوا يحرمون من  فقد  االإعاقة 
راأى املجتمع الدويل �رشورة اإ�سدار اتفاقية حتمي حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ب�سكل 

خا�س.

ع�سف ذهني
• ذوي 	 االأ�سخا�س  عن  تعرف  التي  النمطية  ال�سور  هي  ما  امل�سرتكني،  �سوؤال 

االإعاقة؟ وما هي اأ�سباب هذه ال�سور )اجتماعية، دينية، ثقافية....(؟
• كيف توؤثر نظرة املجتمع لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة على �سلوكهم؟ وعائالتهم؟ 	

و�سن القوانني؟ ويف ال�سيا�سة العامة؟
• هل اأن�سفت القوانني املحلية وال�سيا�سة العامة يف الدولة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة؟	

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html  :15  ُينظر ن�س االتفاقية
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9 16

%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0
%D9%8A%D8%A8

ُي ديزملل  http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?id=1189 17 :ةيقافتالا صن رظن
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اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وبروتوكولها االختياري  اعتمدت االأمم املتحدة 
ذوي  االأ�سخا�س  اتفاقية حقوق  اإ�سدار  وجاء  عام 2006.  االأول  كانون  بتاريخ 13 
التي  االأ�سا�سية  تهمي�س وحرمانها من حقوقها  من  الفئة  له هذه  تتعر�س  ما  نتيجة  االإعاقة 
�سمنتها كافة املواثيق الدولية لل�سخ�س ذي االإعاقة كاأي اإن�سان اآخر. لكن ب�سبب تهمي�س 
وتخاطب  حقوقهم  حتمي  الفئة  بهذه  خا�سة  اتفاقية  اإن�ساء  �رشورة  الدول  راأت  املجتمع 

الدول باتخاذ التدابري الالزمة لتاأهيل هذه الفئة واإ�رشاكهم يف جميع نواحي احلياة. 
ت�سمن اتفاقية الطفل املعايري الدولية حلقوق االإن�سان جلميع من لديهم اإعاقة. وتعترب االتفاقية 
اأن االأ�سخا�س ذوي االإعاقة حمميون قانونيا ويجب على الدولة اأن تتاأكد من توفري جميع 
احلقوق لهم وعدم تعر�سهم للتمييز. كما ت�سجع االتفاقية التعاون الدويل يف جمال حماية 

وحت�سني الظروف التي يعي�سها ذوو االإعاقة18.

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث )قواعد بكني( . 9
لعام 1985

اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قواعد بكني يف عام 1985، وهو قواعد اأ�س�ست 
الواجب  والتدابري  بها  يتمتع  اأن  يجب  التي  احلقوق  حيث  من  االأحداث  عدالة  ملو�سوع 
اتباعها على م�ستوى االإ�سالح. لقد �رشعت بعد ذلك االأ�رشة الدولية ممثلة باالأمم املتحدة، 
االأحداث  فئة  ورعاية  بحماية  تعنى  التي  واالتفاقيات  واملبادئ  القواعد  من  جمموعة 
بحماية  اخلا�سة  املتحدة  االأمم  قواعد  وهي  االأ�سا�سية  بكني  لقواعد  ا�ستندت  اجلانحني، 
االأحداث املجردين من حريتهم واملعروفة با�سم ) قواعد هافانا( ل�سنة 1990، ومبادئ 
ل�سنة  الريا�س(  )مبادئ  با�سم  املعروفة  االأحداث  جنوح  ملنع  التوجيهية  املتحدة  االأمم 
1990، هذا باالإ�سافة اإىل العديد من القواعد واالتفاقيات الدولية التي وفرت يف بع�س 

ن�سو�س موادها، حماية لبع�س حقوق االأحداث كما �سرنى الحقًا.
والدول  وال�سعوب  االأمم  جتارب  نتيجة  واالتفاقيات  واملبادئ  القواعد  هذه  جاءت  لقد 

 http://www.ohchr.org/ar/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx:18  للمزيد من املعلومات
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املختلفة، لذلك فهي ت�سلح الأن تكون نقطة االنطالق لتطبيق االإ�سالحات فيما يخ�س 
خطوطًا  واالتفاقيات  املبادئ  هذه  وفرت  حيث  الدول،  خمتلف  يف  االأحداث  ق�ساء 
ل�سيا�سات  عامة  اأطر  عليه  تبنى  اأن  ميكن  الذي  االأ�سا�س  حتدد  عامة،  وقواعد  عري�سة 
جديدة قابلة للتطوير. وقد هدفت هذه القواعد واالتفاقيات اإىل احلد من معدالت جنوح 
مع  نزاع  يدخلون يف  الذين  االأحداث  رفاه وحقوق جميع  و�سمان حماية  االأحداث، 
القانون، والق�ساء عل الظروف التي توؤثر �سلبيًا على النمو ال�سليم للطفل، وذلك كله من 

اأجل حتقيق عملية معاجلة واإ�سالح االأحداث ودجمهم من جديد داخل جمتمعاتهم.19
بنودها على حماية حقوق  ن�ست يف  التي  االأخرى  االتفاقيات  للعديد من  باالإ�سافة  هذا 

الطفل.20 

الإعالنات واملبادئ ال�سادرة عن الأمم املتحدة. 10
اأ�سدرت االأمم املتحدة العديد من االإعالنات واملبادئ التي عملت من خاللها على حماية 

حقوق االإن�سان، وخ�سو�سا حقوق الطفل، ومن هذه االإعالنات واملبادئ:
• يف 	 االأطباء  �سيما  وال  ال�سحيني،  املوظفني  بدور  املت�سلة  الطب  مهنة  اآداب  مبادئ 

العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  من  واملحتجزين  امل�سجونني  حماية 
القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 

• املبادئ املتعلقة بالتق�سي والتوثيق الفعالني ب�ساأن التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو 	
العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

• املبادئ االأ�سا�سّية ال�ستقالل هيئة الق�ساء 	
•  املبادئ االأ�سا�سّية ب�ساأن دور املحامني 	
•  املبادئ التوجيهية ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة 	
• )مبادئ 	 االإن�سان  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  املبادئ 

باري�س(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101871 :19   ُينظر الرابط االإلكرتوين

20  ُينظر: املالحق- اأهم االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الطفل مع رابطها االلكرتوين.
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• املبادئ االأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستخدام القوة واالأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني 	
باإنفاذ القوانني

• اإعالن حماية جميع االأ�سخا�س من التعر�س للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو 	
العقوبة القا�سية اأو االإن�سانية اأو املهنية

• االإعالن املتعلق بحق وم�سوؤولية االأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية 	
حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية املعرتف بها عامليا

•  اإعالن حول الّتقّدم واالإمناء يف امليدان االجتماعي	
• االإعالن العاملي اخلا�س با�ستئ�سال اجلوع و�سوء التغذية 	
• االإعالن اخلا�س بت�سخري التقدم العلمي والتكنولوجي مل�سلحة ال�سلم وخري الب�رشية 	
• االإعالن ب�ساأن حّق ال�سعوب يف ال�سلم 	
• االإعالن ب�ساأن احلّق يف التنمية 	
• االإعالن العاملي ب�ساأن املجني الب�رشي وحقوق االإن�سان 	
• االإعالن العاملي ب�ساأن التنّوع الّثقايف 	
• االإعالن ب�ساأن املبادئ االأ�سا�سّية لتوفري العدالة ل�سحايا اجلرمية واإ�ساءة ا�ستعمال ال�ّسلطة 	
•  م�رشوع اإعالن االلتزام ب�ساأن فريو�س نق�س املناعة الب�رشية واالإيدز 	
• اإعالن حقوق االإن�سان لالأفراد الذين لي�سوا من مواطني البلد الذي يعي�سون فيه	
• اإعالن ب�ساأن حماية الن�ساء واالأطفال يف حاالت الّطوارئ والّنزاعات امل�سّلحة 	
•  اإعالن ب�ساأن الق�ساء على العنف �سّد املراأة 	
• ب والّتمييز القائمني على اأ�سا�س الدين 	 اإعالن ب�ساأن الق�ساء على جميع اأ�سكال الّتع�سّ

اأو املعتقد 
• اأقليات دينية 	 اإثنية واإىل  اأقليات قومية اأو  اإعالن ب�ساأن حقوق االأ�سخا�س املنتمني اإىل 

ولغوية 



38

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"



39

الباب الرابع

القانون الدويل الإن�ساين وحماية حقوق الأطفال

ق�سية للتفكري
ما الفرق بني قانون حقوق االإن�سان والقانون الدويل االإن�ساين؟

اأي منهم ينطبق على ال�سياق الفل�سطيني؟

ت�سكل حماية الطفل هاج�سًا وم�سدر قلق لدى املجتمع الدويل. فقد اكتوى العامل بنار 
ما يزيد عن 250 نزاًعا دوليًّا وم�سلًحا منذ احلرب العاملية الثانية وحتى عام 2000، راح 
اأن املجتمع الدويل يبذل جهوداً حثيثة  �سحيتها ما يقارب 170 مليون �سخ�س،21 مع 
ومتوا�سلة حلماية الطفل ب�سورة عامة، والطفل يف حاالت احلروب والنزاعات امل�سلحة 

ب�سكل خا�س.
املحتلة،  الفل�سطينية  االأر�س  على  االإن�ساين  الدويل  القانون  لتطبيق  املادي  املجال  ينطبق 
حيث تن�س االتفاقية على: »عالوة على االأحكام التي ت�رشي يف وقت ال�سلم، تنطبق هذه 
االتفاقية يف حالة احلرب املعلنة اأو اأي ا�ستباك م�سلح اآخر ين�سب بني طرفني اأو اأكرث من 
االأطراف ال�سامية املتعاقدة، حتى واإن مل يعرتف اأحدها بحالة احلرب، وتنطبق االتفاقية 
اأي�سًا يف جميع حاالت االحتالل اجلزئي اأو الكلي الإقليم اأحد االأطراف ال�سامية املتعاقدة، 

حتى لو مل يواجه هذا االحتالل مقاومة م�سلحة«.22 

21  عبد احل�سني �سعبان، االإن�سان هو االأ�سل مدخل اإىل القانون الدويل االإن�ساين وحقوق االإن�سان )القاهرة: مركز القاهرة لدرا�سات حقوق 
االإن�سان، 2002(، �س31.

22  ن�س املادة الثانية، وهي م�سرتكة ما بني اتفاقيات جنيف االأربع.



40

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

ويعرف القانون الدويل االإن�ساين على اأنه »جمموعة القواعد الدولية امل�ستمدة من االتفاقيات 
اأو العرف الرامية على وجه التحديد اإىل حل امل�سكالت االإن�سانية النا�سئة ب�سورة مبا�رشة 
من النزاعات امل�سلحة الدولية وغري الدولية والتي تقيد الأ�سباب اإن�سانية، حق اأطراف النزاع 
يف ا�ستخدام طرق واأ�ساليب احلرب التي تروق لهم، اأو حتمي االأعيان واالأ�سخا�س الذين 

ت�رشروا اأو قد يت�رشرون ب�سبب النزاعات امل�سلحة«.23
وي�ستمل القانون الدويل االإن�ساين على قانون الهاي واتفاقيات جنيف االأربع،24 وينظم 
وواجبات  وحقوق  الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام  و1907   1899 لعامي  الهاي  قانون 
املحاربني يف اإدارة العمليات الع�سكرية والقوة، واحلد من اآثار العنف واخلداع بحيث ال 

تتجاوز ال�رشورة الع�سكرية.
الدويل حلقوق  القانون  عن  االإن�ساين  الدويل  للقانون  واملكاين  الزماين  االإطار  ويختلف 
االإن�سان. ففي الوقت الذي يطبق فيه االأول على النزاعات الدولية والداخلية ويكون نطاقه 
املكاين  نتائج، ونطاقه  امل�سلحة وما يرتتب عليها من  النزاعات  با�ستمرار  الزماين مرتبطًا 
اأماكن النزاع، جند اأن القانون الدويل حلقوق االإن�سان ي�رشي يف حاالت النزاع وال�سلم 

معًا ويف كل مكان.

اأوًل: الإطار القانوين حلماية الطفل يف النزاعات الدولية25
1. الفئات املحمية وفقًا للقانون الدويل الإن�ساين:

االتفاقية  اأحكام  عليهم  تنطبق  الذين  املحميني  االأ�سخا�س  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تناولت 
اأنف�سهم  يجدون  الذين  اأولئك  هم  االتفاقية  حتميهم  الذين  »االأ�سخا�س  اأن  على  ون�ست 
�سلطة طرف يف  احتالل، حتت  اأو  نزاع  قيام  وباأي �سكل كان، يف حالة  ما  يف حلظة 
االتفاقية  فاإن  وبذلك،  رعاياها«.26  من  لي�سوا  احتالل  دولة  اأو  رعاياه  من  لي�سوا  النزاع 

23  عبد الغني عبد احلميد حممود، حماية �سحايا النزاعات امل�سلحة يف القانون الدويل االإن�ساين وال�رشيعة االإ�سالمية- درا�سات يف القانون 
الدويل االإن�ساين )القاهرة: اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، 2000(، �س262.

24  املرجع ال�سابق، �س 267-260.
 http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf :25  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية

26  املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة )اتفاقية جنيف ب�ساأن حماية االأ�سخا�س املدنيني يف وقت احلرب( املوؤرخة يف 12 اآب 1949.
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اأ�سارت ب�سكل �سمني وا�سح اإىل اأن االأطفال هم من الفئات التي حتميها االتفاقية، واأنهم 
الدويل  القانون  القانونية وفق  ينطبق عليها مفهوم احلماية  التي  املحمية  الفئات  من �سمن 

االإن�ساين الذي يطلب من دولة االحتالل حماية املدنيني وقت احلرب واالحتالل.

2. نقل الطفل اإىل اأماكن اآمنة بعيدة عن مناطق احلرب:
احلماية  املدنيني يف وقت احلرب وكنوع من  ب�ساأن حماية  الرابعة  اتفاقية جنيف  اأجازت 
للطفل من اآثار احلرب، وخوفًا من تعر�سهم اإىل االأذى، نقل هوؤالء االأطفال اإىل اأماكن 
اآمنة حلمايتهم ول�سمان حياتهم، حيث ن�ست االتفاقية على اأنه »يجوز لالأطراف ال�سامية 
تن�سئ يف  اأن  العدائية  االأعمال  ن�سوب  بعد  النزاع  والأطراف  ال�سلم،  وقت  املتعاقدة يف 
اأرا�سيها، اأو يف االأرا�سي املحتلة اإذا دعت احلاجة، مناطق ومواقع ا�ست�سفاء واأمان منظمة 
بكيفية ت�سمح بحماية اجلرحى واملر�سى والعجزة وامل�سنني والطفل دون اخلام�سة ع�رشة من 

العمر، واحلوامل واأمهات االأطفال دون ال�سابعة«.27 
ونقل الطفل من الناحية القانونية يكون موؤقتًا حلني زوال اخلطر اأو انتهاء االحتالل وال يعني 
اأو بقائه  اأن هناك اإجباًرا على عملية نقل الطفل اإىل خارج حدود الدولة التي يعي�س فيها 
خارج وطنه، ولكن هذه اإجراءات ت�سمنتها االتفاقية ل�سمان توفر مناطق ومواقع بعيدة 

عن اخلطر ومواقع ا�ست�سفاء اآمنة ل�سمان �سالمة االأطفال وللحفاظ على حياتهم.

3. التدابري اخلا�سة ل�سالح الطفل ومنها التعليم والدين والهوية:28
اأخذ جمموعة  اإىل  احلرب  ت�سارك يف  التي  النزاع  اأطراف  الرابعة29  جنيف  اتفاقية  دعت 
من التدابري اخلا�سة ل�سالح حماية الطفل يف النزاعات الدولية، ومنها عدم اإهمال هوؤالء 
االأطفال الذين ال تتجاوز اأعمارهم اخلام�سة ع�رشة والذين تيتموا اأو افرتقوا عن عائالتهم 

ب�سبب احلرب.
27   املادة )14( من اتفاقية جنيف الرابعة )اتفاقية جنيف ب�ساأن حماية االأ�سخا�س املدنيني يف وقت احلرب( املوؤرخة يف 12 اآب 1949.

http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf :28  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm :29  ُينظر ن�س االتفاقية
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وركز الربوتوكول االأول على احلماية اخلا�سة لالأطفال بت�سمينه �رشورة اأن تكفل احلماية 
لهم من اأي �سورة من �سور خد�س احلياء، واأوجب على اأطراف النزاع اأن توفر العناية 

والعون اللذين يحتاجون اإليهما، �سواء ب�سبب �سنهم، اأم الأي �سبب اآخر.30 

4. املعاملة التف�سيلية للطفل:
من  االأطفال  ي�ستفيد  اأن  �رشورة  و�رشيح  وا�سح  ب�سكل  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تناولت 
املعاملة التف�سيلية من قبل دولة االحتالل كما تعامل رعايا تلك الدولة، وبذلك على دولة 
االحتالل اأن تعامل االأطفال كما تعامل االأطفال من رعاياها، وال يجوز اأن يحرموا من 
اأنه  هذه املعاملة باأي �سكل من االأ�سكال وحتت اأي ظرف كان، ون�ست االتفاقية على 
العمر واحلوامل واأمهات االأطفال دون  الطفل دون اخلام�سة ع�رشة من  ينتفع  اأن  »يجب 
وحظرت  املعنية«.31  الدولة  رعايا  بها  يعامل  تف�سيلية  معاملة  اأي  من  العمر  من  ال�سابعة 
االتفاقية على دولة االحتالل القيام بتعطيل تطبيق اأي من التدابري التف�سيلية املتعلقة بالطفل 
ومنها التغذية والرعاية ال�سحية والطبية والوقاية من اآثار احلرب التي تكون قد اتخذت قبل 

االحتالل لفائدة الطفل.32

5. عدم التجنيد والعمل وامل�ساركة يف الأعمال القتالية: 
باإجبار  االحتالل  لقوات  ال�سماح  عدم  على  �رشيح  ب�سكل  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ن�ست 
االأطفال على التجنيد اأو العمل يف قواتها امل�سلحة اأو املعاونة،33 وبذلك تكون االتفاقية 
ودعا  االحتالل.  قّوات  لدى  عملهم  اأو  االأطفال  جتنيد  االحتالل  دولة  على  حظرت 
الربوتوكول االأول امللحق يف اتفاقية جنيف اأطراف النزاع الأخذ كافة التدابري امل�ستطاعة 
اخل�سو�س  وعلى وجه  العدائية  االأعمال  اخلام�سة ع�رشة يف  دون  االأطفال  م�ساركة  ملنع 

30  الفقرة )1( من املادة )77( من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف ال�سابقة، املتعلقة بحماية �سحايا املنازعات الدولية 
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm :امل�سلحة. ُينظر ن�س الربوتوكول

31  الفقرة )5( من املادة )38( من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.
32  منطوق الفقرة )5( من املادة )50( من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.

33  منطوق املادة )24( من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.
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جتنيدهم يف القوات امل�سلحة، ويجب على اأطراف النزاع يف حاالت التجنيد ممن بلغوا 
�سن اخلام�سة ع�رشة ومل يبلغوا بعد الثامنة ع�رشة اأن ت�سعى الإعطاء االأولوية ملن هم اأكرب 

�سناً.34
اخلام�سة  عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  االأطفال  م�ساركة  مينع  ال  الربوتوكول  اأن  ويالحظ 
ع�رش، يف مقاومة االحتالل يف حاالت التحرر، اإذا كانت م�ساركتهم طوعية، وذلك 
تف�سرياً ملفهوم التدابري امل�ستطاعة. وتناولت العديد من ال�سكوك الدولية �رشورة اأن تاأخذ 
الدول االأطراف جميع التدابري املمكنة ل�سمان عدم جتنيد وم�ساركة االأطفال الذين تقل 

اأعمارهم عن خم�سة ع�رش عامًا يف االأعمال القتالية35. 
ومن املاآخذ التي ت�سجل على االتفاقيات الدولية فيما يتعلق بال�سن القانونية للم�ساركة يف 
االأعمال القتالية اأن االتفاقيات مل متنع م�ساركة الطفل يف تلك االأعمال، بل تركت االأمر 
مفتوحًا لرغبة الدول حل�سم املو�سوع، وركزت على املطالبة بو�سع االإجراءات املمكنة، 
اأعمارهم عن اخلام�سة ع�رشة يف  الذين تزيد  و�سمحت ب�سكل �سمني مب�ساركة االأطفال 
الربوتوكول  الثالثة من  املادة  ب�سكل وا�سح و�رشيح يف  يتجلى  القتالية، وهذا  االأعمال 

امللحق التفاقية حقوق الطفل. 

6. منع تنفيذ عقوبة الإعدام:36
الطفل، ون�ست  تنفيذ عقوبة االإعدام بحق  ب�سكل �رشيح  الرابعة  اتفاقية جنيف  حظرت 
على اأنه »ال يجوز باأي حال اإ�سدار حكم باإعدام �سخ�س حممي تقل �سنه عن ثمانية ع�رش 

عامًا وقت اقرتاف املخالفة«.37
الرابعة على ما جاء يف االتفاقية مبنع  اتفاقية جنيف  واأكد الربوتوكول االأول امللحق يف 
الثامنة  يبلغوا  الذين مل  االأ�سخا�س  امل�سلح على  بالنزاع  تتعلق  االإعدام جلرمية  تنفيذ حكم 

34 الفقرة )2( من املادة )77( من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب/ اأغ�سط�س 1949، املتعلقة بحماية 
�سحايا املنازعات الدولية امل�سلحة.

35  الفقرتان )2( و)3( من املادة )38( من اتفاقية حقوق الطفل واملادة )1( من الربوتوكول االختياري امللحق بها.
 http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf :36  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية

37  املادة 68 من اتفاقية جنيف الرابعة )اتفاقية جنيف ب�ساأن حماية االأ�سخا�س املدنيني يف وقت احلرب( املوؤرخة يف 12 اآب 1949.
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ع�رشة وقت ارتكاب اجلرمية.38 وبذلك تكون اتفاقية جنيف الرابعة �سمنت من الناحية 
تنفيذ عقوبة االإعدام بحق االأطفال حتى وان كانوا م�ساركني يف االأعمال  العملية عدم 

القتالية.

7. ت�سجيل الأطفال: 
ت�سمنت اتفاقية جنيف الرابعة يف اأكرث من مرة االإ�سارة اإىل �رشورة ت�سجيل االأطفال ومتييز 
�سخ�سيتهم وت�سجيل ن�سبهم.39 وكذلك تناولت االتفاقية �رشورة متييز االأطفال عن طريق 
حمل لوحة لتحقيق الهوية اأو باأي و�سيلة اأخرى.40 وتناول الربوتوكول االأول �رشورة 
ت�سجيل االأطفال يف حالة اجلالء من اأجل ت�سهيل عملية عودتهم اإىل اأوطانهم. ويالحظ اأن 
عملية الت�سجيل لهوؤالء االأطفال هي عملية ت�سجيل كاملة41 للبيانات املتعلقة بالطفل وتكون 

�ساملة لكافة جوانب �سخ�سيته القانونية واجل�سدية.42

8. حماية واإخالء الأطفال يف املناطق املحا�رسة:
وّفرت اتفاقية جنيف الرابعة نوًعا من احلماية اخلا�سة للطفل اأثناء احل�سار وطالبت بجالء 
االإجالء  �رشوط  االأول  الربوتوكول  وتناول  املحا�رشة،43  املناطق  من  االأطفال  هوؤالء 
اأو  عالجه  اأو  الطفل  ب�سحة  تتعلق  ذلك  تقت�سي  قهرية  اأ�سباب  هناك  يكون  اأن  وا�سرتط 
�سالمته، وكذلك موافقة اأولياء اأمورهم ال�رشعيني يف حال وجودهم، ويف حالة عدم 

38  منطوق الفقرة 5 من املادة 77 من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب 1949، املتعلقة بحماية �سحايا 
املنازعات الدولية امل�سلحة.

39  منطوق املادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.

40  منطوق املادة 24 من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.
41  ت�سمل عملية الت�سجيل: اأ( لقب اأو األقاب الطفل ب( ا�سم الطفل ج( نوع الطفل د( حمل وتاريخ امليالد )اأو ال�سن التقريبي اإذا كان تاريخ 
امليالد غري معروف( هـ( ا�سم االأب بالكامل و( ا�سم االأم، ولقبها قبل الزواج اإن وجد ز(ا�سم اأقرب النا�س للطفل ح( جن�سية الطفل 
ط( لغة الطفل الوطنية، واأية لغات اأخرى يتكلم بها الطفل ي( عنوان عائلة الطفل ك(اأي رقم لهوية الطفل ل( حالة الطفل ال�سحية م( 
ف�سيلة دم الطفل ن( املالمح املميزة للطفل �س( تاريخ ومكان العثور على الطفل ع( تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد ف( ديانة الطفل، 
اإن وجدت �س( العنوان احلايل للطفل يف الدولة امل�سيفة ق( تاريخ ومكان ومالب�سات الوفاة ومكان الدفن يف حالة الطفل قبل عودته.
42  منطوق الفقرة 3 من املادة 78 من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب 1949، املتعلقة بحماية �سحايا 

املنازعات الدولية امل�سلحة.
43  املادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة �سالف الذكر.
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وجود االأولياء ال�رشعيني، فاإن املوافقة تكون للم�سوؤولني عنهم بحكم القانون.44
ب�سكل  تنفيذها  يجب  قاعدة  ولي�ست  ا�ستثناء  تكون  الطفل  اإخالء  عملية  فاإن  وبذلك، 
اإجباري، حيث اإن عملية االإخالء تتطلب توفر االأ�سباب القهرية التي تكون ل�سالح الطفل 
اأمر الطفل املنوي  وتتمثل يف احلفاظ على حياته و�سحته، وكذلك تتطلب موافقة ويل 

اإخالوؤه.

9. املعاملة اخلا�سة لالأطفال املعتقلني:45 
االعتقال يف  من  عائالتهم وحمميني  بني  يكونوا  اأن  يجب  االأطفال  اأن  القانوين  االأ�سل 
حاالت النزاع الدويل ويف حال عدم م�ساركة هوؤالء االأطفال يف االأعمال القتالية، ولكن 
على الرغم من ذلك ت�سمنت اتفاقية جنيف الرابعة احلماية القانونية لهوؤالء االأطفال يف حال 
لهم،46  اخلا�سة  املعاملة  نوع من  بتوفري  املحتلة وطالبت  الدولة  االأ�رش لدى  وقوعهم يف 
تتنا�سب مع  للحوامل واملر�سعات واالأطفال  اإ�سافية  اأغذية  االتفاقية ب�رشف  كما طالبت 
ن�ست  العائلة  داخل  االأ�رشية  الروابط  على  احلفاظ  من  وكنوع  اأج�سامهم،  احتياجات 
االتفاقية على وجوب اأن يعتقل الطفل مع اأفراد العائلة اإن كانوا معتقلني يف �سجن واحد، 
اأو جمع الطفل مع عائلته اإن كان والده اأو عائلته معتقلني، وكذلك على حق الوالد يف 
طلب اأن يبقى طفله معه داخل املعتقل اإذا كان مرتوكًا خارج ال�سجن دون رعاية عائلية.47
وتناول الربوتوكول االأول اأنه يف حالة االأ�رش يجب العمل قدر االإمكان على توفري ماأوى 
واحد للعائلة48 ومنع �سجن الطفل مع البالغني اإال يف حالة االإقامة مع االأ�رشة يف وحدة 

عائلية.49
44  منطوق الفقرة 3 من املادة 78 من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب 1949، املتعلقة بحماية �سحايا 

املنازعات الدولية امل�سلحة.
 http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf :45  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية

46  منطوق املادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.

47  منطوق املادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.
48  منطوق الفقرة 5 من املادة 76 من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب 1949، املتعلقة بحماية �سحايا 

املنازعات الدولية امل�سلحة.
49  منطوق الفقرة 4 من املادة 77 من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املتعلقة بحماية �سحايا املنازعات الدولية امل�سلحة.
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على  تتم  االأطفال  االأ�رشى  معاملة  اأن  االتفاقية  تناولتها  التي  املهمة  القانونية  االأمور  ومن 
اأ�سا�س اأنهم اأ�رشى حرب، وهذا ي�سكل جانًبا من جوانب احلماية القانونية لهم، حيث 
ال يجوز لدولة االحتالل االحتفاظ بهم اأو اإبقاوؤهم داخل ال�سجون، بل يجب على كل 

االأطراف املتحاربة اأن تبذل ق�سارى اجلهود من اأجل االإفراج عنهم. 

10. الإفراج عن الأ�رسى الأطفال:
دعت اتفاقية جنيف الرابعة اإىل الرتكيز على حماية االأطفال و�رشورة بذل اجلهود لالإفراج 
عنهم وعودتهم اإىل منازلهم اأو اإيوائهم يف بلد حمايد،50 وو�سع تدابري تف�سيلية وخا�سة 

ل�سالح االأطفال و�رشورة االإفراج عنهم وعدم اإبقائهم داخل االأ�رش.

11. الإغاثة واإر�سال الأدوية والأغذية واملالب�س:
ل�سمان  الكافية  التدابري  ال�سامية  االأطراف  اأخذ  الرابعة على �رشورة  اتفاقية جنيف  ن�ست 
دون  للطفل  املخ�س�سة  واملقّويات  واملالب�س  واالأغذية  الطبية  االإمدادات  و�سول  حرية 
اخلام�سة ع�رشة من العمر،51 واأكد الربوتوكول االأول على ما جاء يف االتفاقية ب�رشورة 

منح الطفل معاملة تف�سيلية يف اأعمال االإغاثة والتزود باملواد الغذائية.52

وبذلك تكون االتفاقية اأعطت اأهمية بالغة لعملية اإغاثة االأطفال وتوفري العناية الطبية لهم، 
وتزويدهم بكل ما يلزم من مواد غذائية يتطلبها هوؤالء االأطفال وبحاجة اإليها اأي طفل يف 
الظروف العادية. وال يقت�رش مفهوم احلماية القانونية على توفري تلك املواد ولكن املهم اأن 
يكون هناك حرية و�سمان من قبل الدولة املحتلة اأو اأطراف النزاع ملرور هذه االإمدادات 

50  منطوق املادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.
51  منطوق املادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة �سالفة الذكر.

52  منطوق الفقرة 1 من املادة 70 من الربوتوكول االأول االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب 1949، املتعلقة بحماية �سحايا 
املنازعات الدولية امل�سلحة.
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الطبية واالأغذية اإىل االأطفال دون اإعاقة اأو تاأخري. 

مترين:
حتدث عن الفرق بني القانون الدويل االإن�ساين وقانون حقوق االإن�سان؟. 1
حتدث عن حماية حقوق االأطفال يف النزاعات امل�سلحة الدولية؟. 2
كيف تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة على ال�سياق الفل�سطيني؟. 3

ثانيًا: الإطار القانوين حلماية الأطفال يف النزاعات الداخلية )غري الدولية(53
ن�ست اتفاقية جنيف ب�سكل وا�سح و�رشيح على �رشورة اأخذ االأطراف ال�سامية يف االتفاقية 
القتالية54 يف  الذين ال ي�ساركون يف االأعمال  االإجراءات الكفيلة ل�سمان �سالمة االأفراد 
حاالت النزاعات التي لي�س لها طابع دويل، وتناولت االتفاقية �رشورة حماية االأ�سخا�س 
العاجزين عن القتال ب�سبب املر�س، اأو اجلرح، اأو االحتجاز، ومعاملتهم معاملة اإن�سانية، 
اأهم  اأو املعتقد. ولعل االأطفال هم من  اأو اللغة  اأ�س�س اجلن�س  ومنعت التمييز القائم على 

الفئات امل�سار اإليها اآنفا. ومن اأهم احلقوق التي يتمتعون بها التالية:

1. احلق يف احلياة 
منعت االتفاقية االعتداء على احلق يف احلياة وال�سالمة البدنية ومنه القتل بكافة اأ�سكاله. 
ومن هنا، فاإن االتفاقية رّكزت على اأهم حق من حقوق االإن�سان وهو احلق يف احلياة، 
حيث مل جتز االتفاقية اأن يتم انتهاك هذا احلق حتت اأي ظرٍف اأو وقٍت كان، وعلى اجلميع 
التقيد باحرتام هذا احلق والتعهد بعدم التعر�س اإىل قتل املدنيني غري امل�ساركني يف النزاع، 

ومنهم االأطفال.55

 http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf :53  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية
54  مفهوم �سمنًا اأن الطفل من االأ�سخا�س الذين ال ي�ساركون يف االأعمال القتالية.

55  منطوق الفقرة )1_اأ( من املادة الثالثة، وهي م�سرتكة ما بني اتفاقيات جنيف االأربع.
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2. منع التعذيب 
مل جتز اتفاقية جنيف عمليات الت�سويه اجل�سدي، اأو التعذيب، اأو املعاملة القا�سية، التي 
ا، اأو من املمكن اأن تقوم بها اجلهات  قد تقوم بها الفئات املتقاتلة �سد اأفراد بع�سها بع�سً
والتف�سري  الفهم  اأن  كما  القتالية،  العمليات  يف  امل�ساركني  غري  املدنيني  �سد  امل�سلحة 
القانوين ملا ت�سمنه الن�س يحرم اأي�سًا قتل اأو تعذيب اأو ت�سويه اأو معاملة االأفراد امل�ساركني 

يف االأعمال القتالية معاملة غري اإن�سانية.56

3. منع املعاملة املهينة
احلاطة  اأو  املهينة  تلك  وخا�سة  ال�سخ�سية،  الكرامة  على  االعتداء  جنيف  اتفاقية  منعت 
بالكرامة االإن�سانية التي �سمنتها مواثيق حقوق االإن�سان وتكفل لالإن�سان كرامته ال�سخ�سية 
وحتافظ عليها، وبذلك فاإنه ال يجوز لالأطراف ال�سامية معاملة امل�ساركني اأو غري امل�ساركني 

يف االأعمال القتالية بطريقة مهينة وحاطه بالكرامة االإن�سانية وامتهان كرامتهم.57

4. توفر �سمانات املحاكمة العادلة 
القانونية  القواعد  باحرتام  ال�سامية  االأطراف  تقوم  اأن  �رشورة  على  االتفاقية  ركزت 
والق�سائية الالزمة يف حال تنفيذ اأحكام اأو عقوبات على االأ�سخا�س يف حاالت النزاعات 
غري امل�سلحة، و�رشورة توفري متطلبات املحاكمة العادلة وفق االإجراءات القانونية ال�سليمة 

التي تتطلبها املواثيق الدولية ذات ال�سلة.58

5. منع اأخذ الرهائن
تلجاأ الفئات املتقاتلة يف بع�س االأحيان اإىل اأخذ الرهائن كطريقة ونوع من ال�سغط على 

56  منطوق الفقرة )1_اأ( من املادة الثالثة، وهي م�سرتكة ما بني اتفاقيات جنيف االأربع.
57  منطوق الفقرة )1_ج( من املادة الثالثة، وهي م�سرتكة ما بني اتفاقيات جنيف االأربع.
58  منطوق الفقرة )1_د( من املادة الثالثة، وهي م�سرتكة ما بني اتفاقيات جنيف االأربع.
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ال�سحايا من االأطفال  الغالب يكون  الطرف االآخر من اجل اال�ست�سالم والتنازل، ويف 
والن�ساء غري امل�ساركني يف اأعمال القتال لذلك حظرت االتفاقية اأخذ الرهائن كو�سيلة يف 

النزاعات غري امل�سلحة.59

6. عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام60 
حظر الربوتوكول الثاين على الدول يف حاالت النزاع امل�سلح الداخلي القيام بتنفيذ عقوبة 
اتفاقيات  بالطبع م�سرتك ما بني  االإعدام بحق االأطفال والن�ساء احلوامل،61 وهذا احلظر 
جنيف االأربع والربوتوكولني االإ�سافيني اللذين يوفران متطلبات حماية االأطفال من تنفيذ 

عقوبة االإعدام بحقهم.

7. احلق يف التعليم
امل�سلحة  النزاعات  حاالت  يف  االأطفال  يتلقى  اأن  �رشورة  على  الثاين  الربوتوكول  ن�س 
يجوز  اإجباريًّا وال  التعليم  الطفل يف  يكون حق  لهم،62 وبذلك  الالزمة  والرتبية  التعليم 

التذرع باالأعمال امل�سلحة ل�سلب هوؤالء االأطفال حقهم يف التعليم.

 مترين:
حتدث عن الفرق بني النزاعات امل�سلحة الدولية وغري الدولية؟

ما احلماية التي يوفرها القانون الدويل االإن�ساين حلقوق الطفل؟

59  منطوق الفقرة )1_ب( من املادة الثالثة، وهي م�سرتكة ما بني اتفاقيات جنيف االأربع. 
 http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf :60  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية

61  منطوق الفقرة 4 من املادة 6 من الربوتوكول الثاين االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب 1949، املتعلقة بحماية �سحايا 
املنازعات امل�سلحة غري الدولية.

62  منطوق البند اأ من الفقرة 3 من املادة 4 من الربوتوكول الثاين االإ�سايف اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب 1949، املتعلقة بحماية 
�سحايا املنازعات امل�سلحة غري الدولية.
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ثالثًا: النتهاكات الإ�رسائيلية حلقوق الطفل 
االنتهاكات التي يتعر�س لها االأطفال من قبل �سلطات االحتالل:

1. احلق يف احلياة
االأخرية  ال�سنوات  الفل�سطينيني خالل  اآالف  واأ�سابت  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  قتلت 
 ،2013-2000 عام  منذ  االأطفال  من  ال�سهداء  عدد  وبلغ  منهم،  االأطفال  وخا�سة 

1398 طفاًل.63

2. املعاملة التف�سيلية للطفل
تقم  ومل  العملية  الناحية  من  التف�سيلية  االإجراءات  تطبيق  االإ�رشائيلية  ال�سلطات  عطلت 
اأبقت قوات  فقد  الفل�سطينيني.  للمواطنني  بالن�سبة  الواقع  اأر�س  تنفيذها على  اأو  بتطبيقها 
االحتالل ن�ساء واأطفاال داخل املعتقالت االإ�رشائيلية، ومل يكن هناك معاملة تف�سيلية لتلك 
املعتقالت واأطفالهن بكل النواحي املعي�سية داخل ال�سجون، وقد اأجنبت بع�س االأ�سريات 
اأطفالهن داخل املعتقالت االإ�رشائيلية. فمثال، مل ت�سمح �سلطات االحتالل بفك القيود 
اأثناء الوالدة القي�رشية التي  اأيدي واأرجل االأ�سرية �سمر �سبيح من حمافظة طولكرم  عن 
اأجريت لها يف م�ست�سفى مائري داخل اإ�رشائيل بتاريخ 2006/4/30. واجلدير ذكره اأن 
اأربع اأ�سريات فل�سطينيات و�سعن مواليدهن يف ال�سجون االإ�رشائيلية )انت�سار القاق، منال 

غامن، مريفت طه، �سمر �سبيح(. 

3. عدم التجنيد والعمل وامل�ساركة يف الأعمال القتالية64 
على الرغم مما تناولته اتفاقية جنيف من منع لتجنيد االأطفال يف حاالت النزاع امل�سلح اإال 
لديها  للعمل  االأطفال  االأحيان جتنيد  االإ�رشائيلي حتاول يف كثري من  االحتالل  قوات  اأن 
اأثناء  اأو  املعتقل  معهم يف  التحقيق  فرتات  االأطفال خالل  جتنيد  وتتم حماولة  كعمالء، 

 http://arabic.dci-palestine.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7 63
%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1

  http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf:64  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية
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على  للح�سول  تقدمهم  حني  احلاالت  بع�س  ويف  الع�سكرية،  احلواجز  على  مرورهم 
اإلقاء القب�س عليهم داخل اإ�رشائيل دون ت�ساريح عمل، وقد جنحت قوات  اأو  ت�ساريح 
االحتالل يف حاالت عديدة يف جتنيد هوؤالء االأطفال للعمل ل�ساحلها وتزويدها مبعلومات 
عن املواطنني اأو بع�س الن�سطاء الفل�سطينيني الذين مت اعتقالهم اأو اغتيالهم بناًء على تلك 

املعلومات.65

4. الإفراج عن الأ�رسى الأطفال
من  االإ�رشائيلية  ال�سجون  داخل  طفال   335 من  اأكرث  حتتجز  االحتالل  قوات  زالت  ما 
اأربع فتيات. ومنذ بداية االنتفا�سة يف 2000/9/28، اعتقلت قوات االحتالل  بينهم 
االإ�رشائيلي ما يزيد عن اأكرث من 5000 طفل فل�سطيني، كما تنتهج �سلطات االحتالل 
واملحاكم االإ�رشائيلية �سيا�سة املماطلة يف تقدمي هوؤالء االأطفال للمحاكم، وذلك اإىل حني 
بلوغهم اأكرث من 18 عامًا، حيث ت�سمح القوانني االإ�رشائيلية الداخلية بتاأجيل حماكمة 
املعتقل اإىل عام ون�سف العام من تاريخ اعتقاله، وقد بلغ عدد االأطفال الذين اعتقلوا وال 

يزالون يف االعتقال 451 طفال.66

5. الإهمال والتق�سري الطبي املتعمد67
بح�سب معلومات وزارة �سوؤون االأ�رشى واملحررين، ال تزال �سلطات االإحتالل متاطل 
يف الظروف ال�سحية املنا�سبة للمعتقلني و منها توفري االأطباء و االأدوية و العالج املنا�سب. 
كما توؤخر �سلطات االإحتالل و ب�سكل متعمد تقدمي العالج الأكرث من 112 طفال معتقال، 
من بينهم طفل معتقل يعاين من مر�س ال�رشطان ما زال رهن االعتقال.68 كما اإن �سلطات 

65  لوحظ من خالل زيارة الهيئة ملراكز االإ�سالح والتاأهيل ومقار توقيف االأجهزة االأمنية الفل�سطينية باأن هناك اأطفال مت اعتقالهم من قبل 
االأجهزة االأمنية ب�سبب اتهامهم بالتعاون مع �سلطات االحتالل، وقد اعرتف بع�سهم بذلك.

66  تقرير بعنوان االأطفال املعتقلني حتى تاريخ 31 متوز 2006 �سادر عن دائرة الطفولة وال�سباب/ وزارة �سوؤون االأ�رشى واملحررين/ رام 
الله/فل�سطني، 2006.

 http://www.ichr.ps/pdfs/sp46.pdf :67  راجع حقوق الطفل، حق الطفل يف احلماية
68  تقرير بعنوان االأطفال املعتقلني حتى تاريخ 30 حزيران 2006 �سادر عن دائرة الطفولة وال�سباب/ وزارة �سوؤون االأ�رشى واملحررين/ رام الله/ 

فل�سطني، 2006.
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االحتالل ال تزال تت�سبب يف الوالدات على احلواجز وتاأخر و�سول �سيارات االإ�سعاف 
وغريها.

ويف تطور على القانون الدويل االإن�ساين اأ�سار النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية 
»النظام االأ�سا�سي للمحكمة الذي اعُتمد يف روما يف 17 متوز/ يوليو 1998 ي�سمل يف 
اخلام�سة  دون  االأطفال  م�ساركة  املحكمة  تخ�سع الخت�سا�س  التي  احلرب  جرائم  قائمة 
ع�رشة م�ساركة فعلية يف االأعمال العدائية اأو جتنيدهم يف القوات امل�سلحة الوطنية خالل 
نزاع م�سلح يت�سم بطابع دويل )الفقرة 2-)ب( )26( من املادة 8( اأو يف القوات امل�سلحة 
الوطنية اأو اجلماعات امل�سلحة خالل نزاع م�سلح غري دويل )الفقرة 2 )ه( )7( من املادة 

.»)8(

االإن�ساين م�ستعر�سا  الدويل  القانون  االأطفال يف  مترين: حتدث عن حماية 
االنتهاكات االإ�رشائيلية بحق االأطفال الفل�سطينيني يف جميع القطاعات؟
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الباب اخلام�س

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

نبذة عامة عن اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل
 يف عام 1989 اأقر املجتمع الدويل بحاجة االأطفال اإىل اتفاقية خا�سة بهم ل�سمان االعرتاف 
بحقوقهم وملا يحتاجه االأ�سخا�س دون الثامنة ع�رشة من رعاية وحماية خا�ستني. ت�سم 
احلياة  جوانب  جميع  يف  الطفل  حماية  على  ركزت  مادة   )54( الطفل  حقوق  اتفاقية 

وتتلخ�س باحلقوق التالية:
احلق يف احلياة ويف العي�س وتلبية احتياجاته االأ�سا�سية. 1
احلق يف التطور وت�سمل احلق يف التعليم واللعب وغريهما من احلقوق . 2
احلق يف امل�ساركة والتعبري عن الراأي. 3
احلق يف احلماية من اال�ستغالل بكافة اأنواعه اأو العمل اأو م�ساركتهم يف النزاعات . 4

امل�سلحة اأو التعذيب اأو غري ذلك.
اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل ال�سك الدويل االأول الذي دمج جميع حقوق  تعترب 
الطفل  على  الرتكيز  مع  االجتماعية،  اأو  الثقافية  اأو  ال�سيا�سية  اأو  املدنية  �سواء  االإن�سان، 
اأ�سا�سي كمحور اهتمام. وتعد اتفاقية حقوق الطفل من اأكرث املعاهدات الدولية  ب�سكل 

املجمع وامل�سادق عليها عامليا. 
• متت �سياغة العديد من االأوراق والبيانات املفاهيمية التف�سريية والتحليلية الر�سمية 	

حول االتفاقية من اأجل فهم �سكوكها فهمًا تامًا، وخا�سة يف املجاالت التي قد 
تبعث على القلق اأو ت�سكل خطرا على االأطفال. فهي ُت�سّكل جمموعة من املعايري 
وااللتزامات املتفق عليها عامليًا وغري قابلة للتفاو�س. وتو�سح هذه املعايري العاملية 
التي يجب على احلكومات  اال�ستحقاقات واحلريات  االأدنى من  )احلقوق( احلد 
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اأنواع  من  نوع  اأي  دون  وذاته  الفرد  كرامة  احرتام  على  مبنية  وهى  احرتامها، 
االأ�سل  اأو  الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلن�س  اأو  اللون  ب�سبب  التمييز، كالتمييز 
الب�رش  تنطبق على  القدرات، وهي  اأو  املولد  اأو  الرثوة  اأو  اأو االجتماعي  القومي 
بعدم  �سواء  حد  على  واالأفراد  احلكومات  احلقوق  هذه  وتلزم  مكان.  كل  يف 
انتهاك احلريات. وهي وحدة واحدة غري قابلة للتجزئة، وترتبط ببع�سها ارتباطا 
وثيقا بحيث ي�ستحيل اإعطاء االأولوية الأحد احلقوق على ح�ساب حقوق اأخرى. 
الثامنة  دون  االأ�سخا�س  اأن  منطلق  من  باالأطفال  اخلا�سة  االتفاقية  هذه  وجاءت 

ع�رشة بحاجة– غالبا- اإىل رعاية خا�سة وحماية تختلف عمن هم اأكرب �سنا.
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املبادئ العامة لتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل

باأربعة  الطفل  املتحدة حلقوق  االأ�سا�سية التفاقية االأمم  املبادئ  الطفل  حددت جلنة حقوق 
والبقاء  احلياة  يف  احلق  الف�سلى،  الطفل  م�سلحة  التمييز،  عدم  وهي:  رئي�سية  مبادئ 

والنمو، احرتام راأي الطفل.

عدم التمييز يف احلقوق الواردة يف التفاقية. 1
اأو  والقيود  التمييز واال�ستبعاد،  اأنواع  نوع من  اأي  االإن�سان  حتظر جميع �سكوك حقوق 
املفا�سلة، يف اأحكام تلك احلقوق وحمايتها وتعزيزها. مبعنى اآخر للجميع احلق يف التمتع 
االأ�سل  اأو  الديانة  اأو  اجلن�س  اأو  العرق  النظر عن  املعاهدات ب�رشف  الواردة يف  باحلقوق 
اأو  العرق  ب�سبب  التمييز  العن�رشي  التمييز  اتفاقية  اأخرى. كما حتظر  ميزة  اأية  اأو  الوطني 
االأ�سل الوطني وت�سع االإطار العام للخطوات التي ينبغي على احلكومات اتخاذها للق�ساء 
بو�سع حد   )CEDAW( املراأة  �سد  التمييز  اتفاقية حظر  تنادى  ذاته  النحو  وعلى  عليه. 

للتمييز ب�سبب اجلن�س. 
وتن�س اتفاقية حقوق الطفل يف املادة )2( على: “حترتم الدول االأطراف احلقوق املو�سحة 
التمييز،  اأنواع  نوع من  اأي  لواليتها دون  االتفاقية وت�سمنها لكل طفل يخ�سع  يف هذه 
بغ�س النظر عن عن�رش الطفل اأو والديه اأو الو�سي القانوين عليه اأو لونهم اأو جن�سهم اأو 
لغتهم اأو دينهم اأو راأيهم ال�سيا�سي اأو غريه اأو اأ�سلهم القومي اأو االإثني اأو االجتماعي، اأو 
ثروتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم، اأو اأي و�سع اآخر. وتتخذ الدول االأطراف جميع 
على  القائمة  العقاب  اأو  التمييز  اأ�سكال  جميع  من  احلماية  للطفل  لتكفل  املنا�سبة  التدابري 
اأ�سا�س مركز والدي الطفل اأو االأو�سياء القانونيني عليه اأو اأع�ساء االأ�رشة، اأو اأن�سطتهم اأو 

اآرائهم املعرب عنها اأو معتقداتهم”.
التمييز  ومبداأ عدم  للطفل.  االأ�سا�سية  احلقوق  الطفل حلماية  اتفاقية حقوق  اأن�سئت  ولقد 
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هو من اأهم املبادئ التي حتمي به االتفاقية الطفل من اأي اعتداء على حقه يف امل�ساواة، 
فجاءت االتفاقية وا�سحة و�رشيحة وال تقبل باأي تذرع للتمييز بني االأطفال. كما اأوجبت 
�سكله  كان  اأيا  التمييز  ومكافحة  ملراقبة  الالزمة  واالإجراءات  التدابري  و�سع  الدولة  على 

وحيثما يحدث �سواء يف االأ�رشة اأو املجتمع، اأو املدر�سة اأو غريها من املوؤ�س�سات. 

امل�سلحة الف�سلى للطفل . 2
والقوانني  االإجراءات  تكون جميع  اأن  على   )3( املادة  الطفل يف  اتفاقية حقوق  اأكدت 

ت�ستند اإىل م�سلحة الطفل الف�سلى:
الرعاية  موؤ�س�سات  بها  قامت  �سواء  باالأطفال،  تتعلق  التي  االإجراءات  جميع  يف  اأ.   
االجتماعية العامة اأو اخلا�سة، اأو املحاكم اأو ال�سلطات االإدارية اأو الهيئات الت�رشيعية، 

يوىل االعتبار االأول مل�سالح الطفل الف�سلى.
ب. تتعهد الدول االأطراف باأن ت�سمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه، مراعية 
عنه،  قانونيا  امل�سوؤولني  االأفراد  من  اأو غريهم  اأو�سيائه  اأو  والديه  وواجبات  حقوق 

وتتخذ، حتقيقا لهذا الغر�س، جميع التدابري الت�رشيعية واالإدارية املالئمة.
اأن تتقيد املوؤ�س�سات واالإدارات واملرافق امل�سوؤولة عن رعاية  تكفل الدول االأطراف  ج. 
�سيما يف جمايل  وال  املخت�سة،  ال�سلطات  و�سعتها  التي  باملعايري  االأطفال  اأو حماية 
ال�سالمة وال�سحة ويف عدد موظفيها و�سالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة 

االإ�رشاف.
يجب اأن تكون م�سالح الطفل الف�سلى، ذات اأولوية خا�سة يف جميع االأعمال التي تتعلق 
به �سواء من قبل موؤ�س�سات الرعاية االجتماعية اأو املحاكم اأو ال�سلطة االإدارية والت�رشيعية 

وهي ال تخ�سع لالنتقا�س. 
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ع�سف ذهني
ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه، ماذا اإذا تعار�ست م�سلحة الطفل مع م�سلحة االأ�رشة 

اأو املجتمع؟
على �سبيل املثال: يف الكثري من حاالت االغت�ساب التي تتعر�س لها الفتيات، 
تف�سل االأ�رشة عدم تقدمي �سكوى �سد املغت�سب جتنبا »للف�سائح« ح�سب نظرة اأهل 
الطفلة. يف هذه احلالة تتعار�س م�سلحة الطفل باال�ستكاء من املعتدي وم�سلحة 
االأ�رشى يف عدم ن�رش اخلرب. يف هذه احلالة م�سلحة من يجب اأن تف�سل؟ وكيف 

ميكن خماطبة هذا املو�سوع على م�ستوى القوانني والت�رشيعات واملجتمع؟

الف�سلى م�سلحة االأ�رشة ككل، فهي ق�سية ذاتية، وال ميتلك  وال تعني م�سلحة الطفل 
اأحد القدرة على تف�سريها اأو حتديدها �سوى الطفل نف�سه، فمن املمكن اأن تتوافق م�سلحة 
اإيالء  لذا يجب  العاملني معه.  اأو  املوؤ�س�سة  اأو مع  تتعار�س مع م�سلحة والديه  اأو  الطفل 
االأولوية للم�سلحة الف�سلى للطفل داخل منظومة االأ�رشة واملدر�سة واملوؤ�س�سات واملجتمع 
املثال يف  املتعلقة على �سبيل  الوطنية  ال�سيا�سات  ككل، وو�سعها يف االعتبار عند ر�سم 

ح�سانة الطفل اأو اإيداعه يف موؤ�س�سات الرعاية.
• لقد مت اتخاذ عدد من التدابري ال�رشورية لتحقيق امل�سلحة الُف�سلى للطفل من خالل 	

ت�سمني املقرتحات والقوانني والقرارات لهذا املبداأ اأو من خالل تدعيم املنهجية القائمة 
يتم  وعليه  ومالكه،  احلق  مركز  هو  الطفل  اأن  د  واملوؤكِّ احلقوقي  النهج  مبداأ  على 
االأخذ باالعتبار م�سالح الطفل الف�سلى يف جميع االإجراءات التي تتعلق باالأطفال، 
�سواء قامت به املوؤ�س�سات احلكومية عند اتخاذها القرارات التي توؤثر يف االأطفال اأم 
موؤ�س�سات احلماية والرعاية االجتماعية اأم املحاكم االإدارية والق�سائية. وقد مت تاأكيد 

هذا املبداأ يف كل ال�سيا�سات والربامج اإىل جانب التوعية والتدريب.
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3.احلق يف احلياة والبقاء والنمو 
�سمنت اتفاقية حقوق الطفل يف املادة ال�ساد�سة منها حق الطفل يف النمو والبقاء والتطور 
بيئة  توفري  االأطراف �رشورة  الدول  على  الطفل  اتفاقية حقوق  اأوجبت  فقد  متييز.  دون 
الطفل يف احلياة  اعتداء على حق  اأي  الطفل وتطوره. كما منعت االتفاقية  لنمو  منا�سبة 
اأوجبت  فاإنها  االتفاقية  من   )24( املادة  اأما  و�سحية.  �سليمة  بيئة  يف  النمو  يف  حقه  اأو 
على الدول ر�سم �سيا�سة �سحية متكاملة ت�سمن للطفل احلق يف ال�سحة من خالل توفري 
الغذاء له، والعالج، واملاء ال�سالح لل�رشب، والتعليم، باالإ�سافة اإىل توفري عالج �سامل 
للطفل وغريها من ال�سيا�سات التي ت�سمن وقايته من االأمرا�س وبقاءه واملحافظة على �سالمة 

ج�سده. 
كما اأكدت االتفاقية على حق الطفل يف التطور وحقه يف ت�سجيع مواهبه واإمناء قدراته، 
وذلك يف املادتني ال�ساد�سة وال�سابعة والع�رشين. فالدولة ملزمة بتوفري بيئة منا�سبة لالأطفال 
جميعا �سواء من االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة اأو غريهم ي�ستطيعون من خاللها تنمية 

تلك املواهب والقدرات. 

فمن  لالأطفال  العقلية  القدرات  مراعاة  املدر�سة  على  يجب  املثال:  �سبيل  على 
االأطفال من تكون قدرة ا�ستيعابهم بطيئة، وبالتايل يجب على املدر�سة بذل جهد 
على  يجب  مميزة  قدرات  ذا  يكون  من  االأطفال  ومن  الطالب.  تعليم  يف  اأكرب 
االأ�رشة واملدر�سة والدولة االعتناء بها وتطويرها. �سواء كانت املوهبة علمية، اأم 

ريا�سية، اأم فنية اأم غريها.

4.احرتام راأي الطفل
تن�س املادة )12( من االتفاقية على اإتاحة الفر�سة لالأطفال للتعبري عن اآرائهم، فجاء فيها: 
تكفل الدول االأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين اآرائه اخلا�سة حق التعبري 
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االعتبار  الطفل  اآراء  الطفل، وتوىل  التي مت�س  امل�سائل  االآراء بحرية يف جميع  تلك  عن 
الواجب وفقا ل�سن الطفل ون�سجه.

اأما عن مدى انطباق املبادئ العامة لالتفاقية على ال�سياق الفل�سطيني فنجد، ما يلي:
• التمييز يف ال�سياق الفل�سطيني	

ن�س القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، يف املادة )9( على عدم التمييز 
حيث اأن: الفل�سطينيني اأمام القانون والق�ساء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق اأو اجلن�س اأو 

اللون اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو االإعاقة.

ق�سية للنقا�س
 اإن القانون الفل�سطيني اأقر عدم التمييز بني اجلميع اأمام الق�ساء ولكن هل يحق 1. 

للطفل رفع دعوى اأو �سكوى لدى املحكمة املخت�سة؟
ما هي انتهاكات حقوق الطفل التي يتعر�س لها الطفل يف اأثناء املحاكمة؟. 2

كما اأن قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة 2004 يف املادة )3( يحظر التمييز وين�س على اأن: 
يتمتع كل طفل بكافة احلقوق الواردة يف هذا القانون دون متييز ب�سبب جن�سه اأو لونه اأو 
جن�سيته اأو دينه اأو لغته اأو اأ�سله القومي اأو الديني اأو االجتماعي اأو ثروته اأو اإعاقته اأو مولده 

اأو والديه، اأو اأي نوع اآخر من اأنواع التمييز.
املادتان )3 و4( من القانون نف�سه تكفالن عدم التمييز ب�سكل �رشيح وت�سمنان اأن تكون 
ب�ساأن  تتخذ  التي  االإجراءات  جميع  يف  الرئي�سي  االعتبار  مبثابة  للطفل  الف�سلى  امل�سلحة 
االأطفال، ومتنحان االأطفال احلق يف التعبري عن وجهات نظرهم واآرائهم يف »االإجراءات 
الق�سائية واالإدارية«. اإال اأن هذا احلق االأخري ال يتم �سمانه يف اإجراءات املحاكم ال�رشعية 
التي تتعامل مع ق�سايا ح�سانة االأطفال ونفقتهم. ومع ذلك، فاإن التنفيذ العام لهذه املادة 

ال يزال حمدوداً.
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وكفلت املادتان 11 و12 من قانون الطفل الفل�سطيني حق الطفل يف احلياة ويف االأمان 
على نف�سه، والتطور والرعاية اإىل اأق�سى حد ممكن.

العامني  واملدعني  االأطفال  �سلوك  مراقبي  مع  االت�سال  خالل  من  مالحظة: 
والق�ساة يف خمتلف املحافظات، اأ�سار اأغلبهم اإىل اأنه يحدث كثرياً اأن ي�ستدعى 
االأطفال اإىل املحكمة لل�سهادة اأو طرح وجهات نظرهم، ولكن ال يتم دائمًا اأخذ 
وجهات نظرهم يف االعتبار. وتقوم ال�سلطة حاليًا بجهود جدية لتقدمي تدريب 
القانونيني  امل�سوؤولني  العام وغريهم من  للق�ساة واملحامني وممثلي االدعاء  حمدد 
والق�سائيني ومقدمي الرعاية الذين يكونون على توا�سل مبا�رش مع االأطفال لرفع 
قانون  ون�س  �ساحلهم.  يف  ي�سب  مبا  القانون  وتطبيق  االأطفال  بحقوق  وعيهم 
يف  الطفل  حق  على   )12( املادة  يف   2004 لعام   )7( رقم  الفل�سطيني  الطفل 
االإف�ساح عن اآرائه يف االإجراءات الق�سائية، كما ن�ست املادة )69( من القانون 
و�سن  �سياغة  يف  ذلك  ينطبق  كما  باالأحداث.  خا�س  ق�ساء  اإن�ساء  على  نف�سه 

قوانني جديدة يف ق�ساء االأحداث وحماية الطفل.

الأطفال الذين يعانون من الإعاقة

ع�سف ذهني
هل تعتقد اأن حقوق االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة حممية يف فل�سطني؟. 1
هل يوجد متييز بني الطفل ال�سليم �سحيًا والطفل ذي االحتياجات اخلا�سة؟. 2
هل يختلط هوؤالء االأطفال مع االأطفال االآخرين يف املدار�س؟ وهل املدار�س . 3

يف فل�سطني جمهزة لذلك؟
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يكفل قانون حقوق املعوقني ل�سنة 1999 يف املادة )2( اأي�سًا اأن مينح االأ�سخا�س/ االأطفال 
ذوو االإعاقة احلقوق ذاتها �ساأنهم �ساأن غريهم من املواطنني، واأن يكونوا مت�ساوين اأمام 
�ساأنه  املختلفة  واخلدمات  الكرمي  والعي�س  احلرة  باحلياة  التمتع  حق  »للمعوق  القانون. 
قدراته  به  ت�سمح  ما  نف�س احلقوق وعليه واجبات يف حدود  له  املواطنني  �ساأن غريه من 
واإمكاناته، وال يجوز اأن تكون االإعاقة �سببًا يحول دون متكن املعوق من احل�سول على 

تلك احلقوق«.

• يف املرياث: تتيح قوانني املرياث )املعتمدة على القانون االإ�سالمي( لالأطفال الذكور 	
اأن يرثوا �سعف ما ت�ستطيع اأن ترثه الطفلة االأنثى، فيما اأن قوانني االأحوال ال�سخ�سية 
 12 عمر  حتى  املنف�سالت  اأو  املطلقات  اأمهاتهن  ح�سانة  يف  يبقني  اأن  للبنات  تتيح 
�سنة ولل�سبيان حتى عمر 10 �سنوات اإال اإذا حكم القا�سي بغري ذلك. وعندما يكرب 

الطفل، تتحول حقوق احل�سانة والو�ساية يف العادة اإىل االأب فقط.

ع�سف ذهني
هل تعتقد اأن الطفل الذكر يحتاج اإىل رعاية اأقل من الطفلة االأنثى؟ هل يعترب . 1

القانون قد ميز بني اجلن�سني؟
ما راأيك يف ن�س القانون اأن االأطفال بعد �سن الـ 12 ينتقلون لو�ساية االأب . 2

فقط، هل راعى القانون امل�سلحة الف�سلى للطفل؟

• اإن قانون االأحول ال�سخ�سية املطبق يف ال�سفة الغربية قد ميز بني اجلن�سني ب�سكل وا�سح 	
و�رشيح ومل يراِع م�سلحة الطفل الف�سلى، وبالتايل هو خمالف التفاقية حقوق الطفل 
وبحاجة اإىل مراجعة وتعديل. ويعد ح�سول ال�سبيان والفتيات على حقوق متكافئة 
يف اإبداء الراأي عندما يتخذ القرار مع اأي من الوالدين �سيبقون، ويف اختيار الدرا�سة 
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املحاكم  داخل  مراجعتها  جتب  التي  الرئي�سية  الق�سايا  من  لتعليمهم،  اإكمالهم  عند 
ال�رشعية ومع وزارة الرتبية والتعليم العايل. )يعترب االآباء االأو�سياء القانونيني لكل من 

االأطفال الذكور واالإناث(.

امل�سلحة الف�سلى يف ال�سياق الفل�سطيني•■
• اأ�سار قانون الطفل الفل�سطيني )املادة 4( اإىل اإعطاء االأولوية مل�سلحة الطفل الف�سلى من 	

خالل التاأكد من اإيالء االعتبار ملا يلي:
م�سلحة الطفل الف�سلى يف جميع االإجراءات التي تتخذ ب�ساأنه، �سواء قامت بها  اأ.   
الهيئات الت�رشيعية اأو املحاكم اأو ال�سلطات االإدارية اأو موؤ�س�سات الرعاية االجتماعية 

العامة اأو اخلا�سة. 
العقلية والنف�سية والبدنية واالأدبية مبا يتفق مع �سنه و�سحته وغري  حاجات الطفل  ب.   

ذلك. 
ومع اأن احلق ال ُيعطى لالأطفال يف التقرير مع اأي من الوالدين �سيبقون، اإال اأن القانون 
يكفل اأن يحتفظ االأطفال بالتوا�سل مع كال الوالدين يف جميع االأوقات من خالل املادة 
اإذ  الف�سلى،  التي تعطي االعتبار االأول مل�سلحة الطفل  الفل�سطيني  21 من قانون الطفل 
بعالقات  االحتفاظ  يف  احلق  اأحدهما  عن  اأو  والديه  عن  املنف�سل  للطفل  اأن  على  تن�س 
�سخ�سية وات�ساالت مبا�رشة مع كال والديه وب�سورة منتظمة )قانون الطفل الفل�سطيني، 

املادة 21(.
• ت�سكل م�سلحة الطفل الف�سلى اأولوية رئي�سية لوزارة ال�سحة، فيوجد يف بروتوكوالتها 	

الوالدين  م�سوؤولية  وحتدد  الف�سلى  الطفل  مل�سلحة  االأولوية  تعطي  وا�سحة  اأحكام 
االأ�سا�سية عن رعاية االأطفال وتن�سئتهم وحمايتهم.

• ين�س القانون بو�سوح على اأن لكل طفل احلق يف الرعاية بكرامة واحرتام ويف توافق 	
مع م�سلحتهم الف�سلى )التي ترتبط كذلك برفاه االأ�رشة( وكذلك احلق يف احل�سول 
الكاملة. ويف  بطاقاتهم  والتطور  النمو  لهم  تتيح  التي  واالحتياجات  اخلدمات  على 
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الهيئة  انف�سال االأطفال عن ذويهم، يكون من م�سوؤولية  التي يحدث فيها  احلاالت 
احلكومية )وزارة ال�سوؤون االجتماعية( التاأكد من ال�سماح لالأطفال بالبقاء على ات�سال 
مع اأحد الوالدين اأو كليهما اأو اأفراد االأ�رشة املبا�رشة اأو و�سي اآخر يتم تعيينه طوال اأية 
حماكمات و/اأو حتقيقات و/اأو اإجراءات ف�سل. ويف حال اأن قررت املحكمة اإخراج 
الطفل من بيته واأ�رشته، �ستتفق وزارة ال�سوؤون االجتماعية واملحكمة على اإجراءات 
االإ�رشاف  حتت  اأ�رشته  مع  وروتيني  منتظم  ب�سكل  بالتوا�سل  للطفل  ت�سمح  حمددة 

املنا�سب. 
• تعريفًا 	 وقوانينها  �سيا�ساتها  تدرج يف  الأن  بحاجة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  تزال  ال 

ما  لتقرير  االإجراءات  من  وا�سحًا  م�ساراً  واأن حتدد  الف�سلى  الطفل  مل�سلحة  وا�سحًا 
الذي يكون يف م�سلحة الطفل الف�سلى مقابل م�سلحة االأ�رشة، مع اإدراج وجهات 

نظر الطفل.

احلق يف احلياة والبقاء والنمو يف ال�سياق الفل�سطيني•■
• الطفل يف 	 ال�ساملة حلقوق  ل�سنة 2003 على احلماية  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  ين�س 

ال�سالمة واحلماية والرفاه. وي�سري قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة 2004 املادة 2- 4 
اإىل اأن على احلكومة اأن ت�سمن »حماية حقوق الطفل يف البقاء والنماء والتمتع بحياة 

حرة واآمنة ومتطورة«.

عقوبة الإعدام•■
• الغربية، 	 ال�سفة  يف  ال�ساري   ،1954 ل�سنة   16 رقم  االأحداث  اإ�سالح  قانون  اإن 

يعّرف خمتلف مراحل الطفولة ح�سب حدود عمرية وين�س على حقوق وم�سوؤوليات 
وفقًا لهذه الت�سنيفات، ولكنه ين�س بو�سوح على اأنه ال يجوز حب�س اأي طفل )يف 
عمر 9- 13 �سنة( وال يجوز احلكم باالإعدام اأو االأ�سغال ال�ساقة على حدث )املادة 
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12(. ومع اأنه ال يوجد ن�س خا�س بذلك، فال ينطبق ال�سجن املوؤبد، الأن القانون 
ين�س على اأن العقوبة البديلة هي »االعتقال اأو احلب�س«.

ع�سف ذهني
هل قمت بح�سور جل�سة حماكمة كان املتهم فيها حدًثا؟ هل تعتقد اأن 

اإجراءات املحكمة تاأخذ بعني االعتبار �سن الطفل من حيث تالوة التهمة بلغة 
مب�سطة اأو �رشية اجلل�سة ووجود مراقب وغريها؟

• وح�سب قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960، ال يجوز اأن تزيد مدة احلب�س عن 	
15 �سنة. وبالتايل، فال يجوز اأن يحكم على طفل بال�سجن الأكرث من 15 �سنة على 
ومع  باالإعدام.  عوقبوا  الأطفال  بحاالت  اإفادة  توجد  وال  )املادة 20(.  اأية جرمية 

ذلك، فاإن عقوبة االإعدام تطبق على البالغني.
• القانون االأ�سا�سي يحمي حق الطفل الذي مل يولد بعد يف احلياة. ويعترب قانون 	 اإن 

الطفل الفل�سطيني اأن الطفل هو كل اإن�سان مل يتم الثامنة ع�رشة من عمره، وبالتايل 
فاإن جميع احلقوق يف احلماية وال�سحة والرعاية تنطبق على الطفل الذي مل يولد بعد 
اأي�سًا. ينعك�س هذا احلق يف قانون االإجراءات اجلزائية ل�سنة 2001 )املادة 402( 

الذي مينع تنفيذ عقوبة االإعدام يف �سجينة حامل:
اإذا كان املحكوم عليها بعقوبة �سالبة للحرية حاماًل جاز تاأجيل تنفيذ العقوبة حتى - 

ت�سع حملها ومت�سي مدة ثالثة اأ�سهر على الو�سع.
اأنها حامل وجبت -  التنفيذ  اأثناء  ثبت يف  اأو  عليها  املحكوم  التنفيذ على  اإذا روؤي 

معاملتها يف مركز االإ�سالح والتاأهيل ]ال�سجن[ معاملة املوقوفني احتياطيًا.
• و�سعت وزارة ال�سحة اأي�سًا اأنظمة �سد االإجها�س. فقانون ال�سحة العامة رقم 20 	

ل�سنة 2004 املادة 8 يحظر االإجها�س ب�سكل حمدد اإال يف ظل ا�ستثناءات خا�سة:
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اإنقاذ  ال�رشورة  ا�ستوجبت  اإذا  اإال  باأية طريقة كانت  امراأة حامل  اأية  اإجها�س  يحظر 
حياتها من اخلطر ب�سهادة طبيبني اخت�سا�سيني، اأحدهما على االأقل اخت�سا�سي ن�ساء 

ووالدة مع وجوب توفر ما يلي:
املوافقة -  موافقة خطية م�سبقة من احلامل، ويف حالة عجزها عن ذلك توؤخذ 

اخلطية من زوجها اأو ويل اأمرها،
اأن تتم عملية االإجها�س يف موؤ�س�سة �سحية.- 

احرتام راأي الطفل •■
ي�سري قانون الطفل الفل�سطيني بو�سوح اإىل �رشورة اأن يعطى االأطفال �سوتًا يف اتخاذ القرار 
ب�ساأن اأي من الوالدين �سيبقون على ات�سال مبا�رش معه. وتتم �سياغة اتفاقية ر�سائية حول 

ترتيبات الزيارة املنا�سبة بني الطفل والوالد )اأو الوالدين( ومر�سد حماية الطفل. 

ع�سف ذهني
هل قرار املحكمة عند انف�سال الزوجني بال�سماح للوالد اأو الوالدة غري احلا�سن 
بروؤية الطفل يف املحكمة يحقق م�سلحة الطفل الف�سلى؟ وماذا اإذا كان الطفل 
روؤية  تكون يف  الف�سلى  الطفل  م�سلحة  اليوم، هل  ذلك  اآخر يف  ن�ساط  لديه 

والده اأم يف ممار�سة ما يحبه من ن�ساطات؟

مبراعاة  مطالبة  غري  اأنها  واجلنائية(  واملدنية  )الدينية  املحاكم  على  توؤخذ  التي  املاآخذ  من 
وجهات نظر الطفل. فيمكن للقا�سي، بقراره اخلا�س، اأن يطلب اإفادة الطفل، ولكن 
املمار�سة �سائعة يف  الق�سية. وهذه  النظر يف  االإفادة عند  القا�سي غري ملزم مبراعاة هذه 
ق�سايا احل�سانة والطالق والتفريق بني الزوجني واالأطفال الذين هم يف خالف مع القانون 
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حول ما اإذا كانوا دون اخلام�سة ع�رشة من العمر. وقد اأفاد العديد من الق�ساة )يف املحاكم 
وجهات  وياأخذون  االأطفال  ح�سور  يطلبون  العادة  يف  باأنهم  واجلنائية(  واملدنية  الدينية 
نظرهم يف االعتبار، ولكنهم يقرون باأنهم غري ملزمني بفعل ذلك. وقد اأو�سوا باأن يتم 
تعديل القانون حتى يتطلب مراعاة وجهات نظر االأطفال مع اإيالء االعتبار الواجب ل�سن 

الطفل ودرجة ن�سجه.
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اأهم احلقوق الواردة للطفل يف التفاقية

 احلق يف ال�سم واكت�ساب اجلن�سية. 1
ن�ست املادة )7( من االتفاقية على: »ي�سجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ 
والدته يف ا�سم واحلق يف اكت�ساب جن�سية، ويكون له قدر االإمكان، احلق يف معرفة 
والديه وتلقي رعايتهما، وتكفل الدول االأطراف اإعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطني 
الطفل  يعترب  �سيما حيثما  امليدان، وال  بهذا  املت�سلة  الدولية  ال�سكوك  والتزاماتها مبوجب 

عدمي اجلن�سية يف حال عدم القيام بذلك«.

احرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته. 2
ن�ست املادة )8( على: تتعهد الدول االأطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته 
مبا يف ذلك جن�سيته، وا�سمه، و�سالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك 

دون تدخل غري �رشعي.

عدم ف�سل الطفل عن والديه على كره منهما. 3
»ت�سمن  فيها:  جاء  حيث  والديه،  عن  الطفل  ف�سل  جواز  عدم  على   )9( املادة  ن�ست 
الدول االأطراف عدم ف�سل الطفل عن والديه على كره منهما، اإال عندما تقرر ال�سلطات 
املخت�سة، رهنا باإجراء اإعادة نظر ق�سائية، وفقا للقوانني واالإجراءات املعمول بها، اأن 
هذا الف�سل �رشوري ل�سون م�سالح الطفل الف�سلى. وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة 
الوالدان  يعي�س  عندما  اأو  له،  اإهمالهما  اأو  الطفل  معاملة  الوالدين  اإ�ساءة  حالة  مثل  معينة 

منف�سلني ويتعني اتخاذ قرار ب�ساأن حمل اإقامة الطفل«.
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احلق يف التنقل. 4
ن�ست املادة )10( على حق الطفل يف التنقل.

حظر نقل الأطفال خارج بلدانهم . 5
اأوطانهم بطريقة غري م�رشوعة، حيث تن�س املادة  حظرت االتفاقية نقل االأطفال خارج 
)11( من االتفاقية على: »تتخذ الدول االأطراف تدابري ملكافحة نقل االأطفال اإىل اخلارج 

وعدم عودتهم ب�سورة غري م�رشوعة«.

احلق يف حرية التعبري. 6
ن�ست االتفاقية يف املادة )13( على: »يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، وي�سمل هذا احلق 
حرية طلب جميع اأنواع املعلومات واالأفكار وتلقيها واإذاعتها، دون اأي اعتبار للحدود، 
الطفل. يختارها  اأخرى  و�سيلة  باأية  اأو  الفن،  اأو  الطباعة،  اأو  الكتابة  اأو  بالقول   �سواء 
يجوز اإخ�ساع ممار�سة هذا احلق لبع�س القيود، ب�رشط اأن ين�س القانون عليها واأن تكون 
الزمة لتاأمني احرتام حقوق الغري اأو �سمعتهم، اأو، حماية االأمن الوطني اأو النظام العام، 

اأو ال�سحة العامة اأو االآداب العامة«.

حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين. 7
جاء  حيث  والدين،  الفكر  حرية  يف  الطفل  حق  على  االتفاقية  من   )14( املادة  ن�ست 
فيها: حترتم الدول االأطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين. حترتم الدول 
االأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، االأو�سياء القانونيني عليه، 

يف توجيه الطفل يف ممار�سة حقه بطريقة تن�سجم مع قدرات الطفل املتطورة.
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حرية تكوين اجلمعيات. 8
املادة )15( من  ن�ست االتفاقية على حق االأطفال يف تكوين اجلمعيات، حيث ن�ست 

االتفاقية على: »تعرتف الدول االأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات«.

احلق يف التجمع ال�سلمي. 9
من   )15( املادة  ن�ست  حيث  ال�سلمي،  التجمع  االأطفال يف  حق  على  االتفاقية  ن�ست 
االتفاقية على: »تعرتف الدول االأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف 

حرية االجتماع ال�سلمي«.

حظر التدخل يف احلياة اخلا�سة لالأطفال. 10
 حظرت االتفاقية التدخل يف احلياة اخلا�سة لالأطفال، حيث ن�ست يف املادة )16( على: 
»ال يجوز اأن يجرى اأي تعر�س تع�سفي اأو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا�سة اأو اأ�رشته اأو 
منزله اأو مرا�سالته، وال اأي م�سا�س غري قانوين ب�رشفه اأو �سمعته. للطفل حق يف اأن يحميه 

القانون من مثل هذا التعر�س اأو امل�سا�س«.

احلق يف ح�سول الطفل يف املعلومات. 11
ن�ست االتفاقية على حق االأطفال يف احل�سول على املعلومات، فقد جاء يف املادة )17(: 
اإمكانية  وت�سمن  االإعالم  و�سائط  توؤديها  التي  الهامة  بالوظيفة  االأطراف  الدول  »تعرتف 
ح�سول الطفل على املعلومات واملواد من �ستى امل�سادر الوطنية والدولية، وبخا�سة تلك 

التي ت�ستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية و�سحته اجل�سدية والعقلية«.

احلق يف رعاية الوالدين. 12
ن�ست املادة )18( على �رشورة بذل الدول االأطراف ق�سارى جهدها ل�سمان االعرتاف 
باملبداأ القائل اإن كال الوالدين يتحمالن م�سوؤوليات م�سرتكة عن تربية الطفل ومنوه. وتقع 
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تربية  امل�سوؤولية االأوىل عن  القانونيني، ح�سب احلالة،  اأو االأو�سياء  الوالدين  على عاتق 
الطفل ومنوه. وتكون م�سالح الطفل الف�سلى مو�سع اهتمامهم االأ�سا�سي.

احلق يف حماية الأطفال من كافة اأ�سكال العنف. 13
الت�رشيعية  التدابري  االأطراف جميع  الدول  االتفاقية على: »تتخذ  املادة )19( من   ن�ست 
واالإدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة اأ�سكال العنف اأو ال�رشر 
اأو االإ�ساءة البدنية اأو العقلية واالإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�ساءة املعاملة اأو 
الو�سي  اأو  الوالد )الوالدين(  اال�ستغالل، مبا يف ذلك االإ�ساءة اجلن�سية، وهو يف رعاية 
القانوين )االأو�سياء القانونيني( عليه، اأو اأي �سخ�س اآخر يتعهد الطفل برعايته. وينبغي 
اأن ت�سمل هذه التدابري الوقائية، ح�سب االقت�ساء، اإجراءات فعالة لو�سع برامج اجتماعية 
لتوفري الدعم الالزم للطفل والأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لالأ�سكال 
االأخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت اإ�ساءة معاملة الطفل املذكورة حتى االآن واالإبالغ 
عنها واالإحالة ب�ساأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل الق�ساء ح�سب 

االقت�ساء«.

حق الطفل يف الرعاية البديلة . 14
ن�ست االتفاقية يف املادة )20( منها على حق الطفل يف الرعاية البديلة، حيث جاء فيها: 
»للطفل املحروم ب�سفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية اأو الذي ال ي�سمح له، حفاظا على 
توفرهما  خا�ستني  وم�ساعدة  حماية  احلق يف  البيئة،  تلك  بالبقاء يف  الف�سلي،  م�ساحله 
الدولة. ت�سمن الدول االأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة ملثل هذا الطفل. 
ميكن اأن ت�سمل هذه الرعاية، يف جملة اأمور، احل�سانة، اأو الكفالة الواردة يف القانون 
االإ�سالمي، اأو التبني، اأو، عند ال�رشورة، االإقامة يف موؤ�س�سات منا�سبة لرعاية االأطفال. 
وعند النظر يف احللول، ينبغي اإيالء االعتبار الواجب ال�ست�سواب اال�ستمرارية يف تربية 

الطفل وخللفية الطفل االإثنية والدينية والثقافية واللغوية«.
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حق الطفل يف احل�سول على مركز لجئ. 15
 تناولت االتفاقية يف املادة )22( منها حق الطفل يف احل�سول على مركز الجئ، حيث 
ن�ست على: »تتخذ الدول االأطراف يف هذه االتفاقية التدابري املالئمة لتكفل للطفل الذي 
واالإجراءات  للقوانني  وفقا  الجئا  يعترب  الذي  اأو  الجئ،  مركز  على  للح�سول  ي�سعى 
الدولية اأو املحلية املعمول بها، �سواء �سحبه اأو مل ي�سحبه والداه اأو اأي �سخ�س اآخر، 
تلقي احلماية وامل�ساعدة االإن�سانية املنا�سبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة املو�سحة يف هذه 
االتفاقية ويف غريها من ال�سكوك الدولية االإن�سانية اأو املتعلقة بحقوق االإن�سان التي تكون 

الدول املذكورة اأطرافا فيها«.

حق الطفل املعوق يف الرعاية بحياة كاملة وكرمي. 16
تناولت اتفاقية حقوق الطفل ب�سكل خا�س حقوق الطفل املعوق، حيث ن�ست يف املادة 
اأو ج�سديا  )23( منها على: »تعرتف الدول االأطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا 
وتي�رش  النف�س  على  اعتماده  وتعزز  كرامته  له  تكفل  ظروف  يف  وكرمية،  كاملة  بحياة 
م�ساركته الفعلية يف املجتمع. تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية 
خا�سة وت�سجع وتكفل للطفل املوؤهل لذلك وللم�سوؤولني عن رعايته، رهنا بتوفر املوارد، 
تقدمي امل�ساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه اأو 

غريهما ممن يرعونه«. 

حق الطفل املعوق يف التعليم. 17
 تناولت اتفاقية حقوق الطفل ب�سكل خا�س حقوق الطفل املعوق يف التعليم والتدريب، 
املعوق،  للطفل  اخلا�سة  لالحتياجات  »اإدراكا  على:  منها   )23( املادة  ن�ست يف  حيث 
توفر امل�ساعدة املقدمة وفقا للفقرة )2( من هذه املادة جمانا كلما اأمكن ذلك، مع مراعاة 
املوارد املالية للوالدين اأو غريهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي اأن تهدف اإىل �سمان 
اإمكانية ح�سول الطفل املعوق فعال على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية ال�سحية، 
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وخدمات اإعادة التاأهيل، واالإعداد ملمار�سة عمل، والفر�س الرتفيهية وتلقيه ذلك ب�سورة 
الثقايف  منوه  ذلك  مبا يف  الفردي،  ومنوه  للطفل  االجتماعي  االندماج  حتقيق  اإىل  توؤدى 

والروحي، على اأكمل وجه ممكن«.

حق الطفل يف ال�سحة. 18
تناولت االتفاقية يف املادة )24( منها حق الطفل يف الرعاية ال�سحية، حيث ن�ست على: 
»تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف التمتع باأعلى م�ستوى �سحي ميكن بلوغه وبحقه 
ق�سارى  االأطراف  الدول  وتبذل  ال�سحي.  التاأهيل  واإعادة  االأمرا�س  عالج  مرافق  يف 
ال�سحية  الرعاية  اأي طفل من حقه يف احل�سول على خدمات  اأال يحرم  لت�سمن  جهدها 

هذه«.

حق الطفل يف النتفاع من ال�سمان الجتماعي. 19
تناولت االتفاقية حق الطفل يف االنتفاع من ال�سمان االجتماعي، حيث ن�ست املادة )26( 
على اأنه »تعرتف الدول االأطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من ال�سمان االجتماعي، 
مبا يف ذلك التاأمني االجتماعي، وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق االإعمال الكامل لهذا احلق 

وفقا لقانونها الوطني«.

احلق يف م�ستوى معي�سي لئق. 20
 تناولت املادة )27( من االتفاقية حق االأطفال يف م�ستوى معي�سي الئق، فن�ست على: 
»تعرتف الدول االأطراف بحق كل طفل يف م�ستوى معي�سي مالئم لنموه البدين والعقلي 

والروحي واملعنوي واالجتماعي«.

حق الطفل يف التعليم . 21
على حق  مادتها )28(  ن�ست يف  التعليم، حيث  الطفل يف  االتفاقية على حق  ركزت 
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الطفل يف  الدول االأطراف بحق  التعليم ب�سكل مف�سل، وجاء فيها: »تعرتف  الطفل يف 
التعليم، وحتقيقا لالإعمال الكامل لهذا احلق تدريجيا وعلى اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س، تقوم 
بوجه خا�س مبا يلي: جعل التعليم االبتدائي اإلزاميا ومتاحا جمانا للجميع، ت�سجيع تطوير 
�ستى اأ�سكال التعليم الثانوي، �سواء العام اأو املهني، وتوفريها واإتاحتها جلميع االأطفال، 
واتخاذ التدابري املنا�سبة مثل اإدخال جمانية التعليم وتقدمي امل�ساعدة املالية عند احلاجة اإليها. 
جعل التعليم العايل، ب�ستى الو�سائل املنا�سبة، متاحا للجميع على اأ�سا�س القدرات. جعل 
متناولهم.  ويف  االأطفال  جلميع  متوفرة  واملهنية  الرتبوية  االإر�سادية  واملبادئ  املعلومات 
اتخاذ تدابري لت�سجيع احل�سور املنتظم يف املدار�س والتقليل من معدالت ترك الدرا�سة. 
املدار�س على نحو  النظام يف  اإدارة  ل�سمان  املنا�سبة  التدابري  االأطراف كافة  الدول  تتخذ 

يتم�سى مع كرامة الطفل االإن�سانية ويتوافق مع هذه االتفاقية«.

حق الأطفال من الأقليات يف التعليم والدين والثقافة . 22
حظرت االتفاقية يف مادتها )30( التمييز �سد االأطفال املنتمني اإىل اأقليات يف حقهم يف 
التعليم، حيث جاء يف املادة اأنه »يف الدول التي توجد فيها اأقليات اإثنية اأو دينية اأو لغوية اأو 
اأ�سخا�س من ال�سكان االأ�سليني، ال يجوز حرمان الطفل املنتمى لتلك االأقليات اأو الأولئك 
ال�سكان من احلق يف اأن يتمتع، مع بقية اأفراد املجموعة، بثقافته، اأو اجلهر بدينه وممار�سة 

�سعائره، اأو ا�ستعمال لغته«.

احلق يف الراحة واللعب. 23
تناولت االتفاقية حق االأطفال يف اللعب والراحة، وركزت املادة )31( على هذا احلق 
الفراغ،  ووقت  الراحة  الطفل يف  بحق  االأطراف  الدول  »تعرتف  اأنه  على  ن�ست  حيث 
ومزاولة االألعاب واأن�سطة اال�ستجمام املنا�سبة ل�سنه وامل�ساركة بحرية يف احلياة الثقافية ويف 

الفنون«.
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حق الطفل يف امل�ساركة الثقافية . 24
تناولت االتفاقية حق الطفل يف امل�ساركة يف احلياة الثقافية والفنية، ون�ست على �رشورة 
اأن حترتم الدول االأطراف وتعزز حق الطفل يف امل�ساركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية 
وت�سجع على توفري فر�س مالئمة ومت�ساوية للن�ساط الثقايف والفني واال�ستجمام واأن�سطة 

اأوقات الفراغ.

حظر ال�ستغالل القت�سادي لالأطفال. 25
 حظرت االتفاقية ا�ستغالل وعمالة االأطفال يف املادة )32( ون�ست على: »تعرتف الدول 
يرجح  اأي عمل  اأداء  االقت�سادي ومن  اال�ستغالل  الطفل يف حمايته من  بحق  االأطراف 
اأو  الطفل  ب�سحة  �سارا  يكون  اأن  اأو  الطفل،  لتعليم  اإعاقة  ميثل  اأن  اأو  خطريا  يكون  اأن 
الدول  تتخذ  االجتماعي.  اأو  املعنوي،  اأو  الروحي،  اأو  العقلي،  اأو  البدين،  بنموه 
االأطراف التدابري الت�رشيعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية التي تكفل تنفيذ هذه املادة. 
ولهذا الغر�س، ومع مراعاة اأحكام ال�سكوك الدولية االأخرى ذات ال�سلة، تقوم الدول 
االأطراف بوجه خا�س مبا يلي: حتديد عمر اأدنى اأو اأعمار دنيا لاللتحاق بعمل، و�سع نظام 
منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه، فر�س عقوبات اأو جزاءات اأخرى منا�سبة ل�سمان اإنفاذ 

هذه املادة بفعالية«.

تدابري حلماية الأطفال من العقاقري اخلطرة. 26
ا�ستخدام  من  االأطفال  لوقاية  التدابري  اأخذ  ب�رشورة   )33( مادتها  يف  االتفاقية  طالبت 
االأطفال للعقاقري اخلطرة واملخدرات، حيث ن�ست على: »تتخذ الدول االأطراف جميع 
التدابري املنا�سبة، مبا يف ذلك التدابري الت�رشيعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية، لوقاية 

االأطفال من اال�ستخدام غري امل�رشوع للمواد املخدرة واملواد املوؤثرة على العقل«.
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حظر جميع اأ�سكال ال�ستغالل اجلن�سي والنتهاك اجلن�سي لالأطفال. 27
 طالبت االتفاقية يف مادتها )34( جميع الدول باأخذ التدابري املالئمة ملنع جميع اأ�سكال 
اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال، حيث ن�ست على اأنه »تتعهد الدول االأطراف بحماية الطفل 
من جميع اأ�سكال اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي. ولهذه االأغرا�س تتخذ الدول 
 االأطراف، بوجه خا�س، جميع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة االأطراف ملنع:
م�رشوع، غري  جن�سي  ن�ساط  اأي  تعاطي  على  الطفل  اإكراه  اأو  حمل    
غري  اجلن�سية  املمار�سات  من  غريها  اأو  الدعارة  يف  لالأطفال  اال�ستغاليل  اال�ستخدام   

امل�رشوعة، اال�ستخدام اال�ستغاليل لالأطفال يف العرو�س ومواد الدعارة«.

حظر اختطاف الأطفال والجتار بهم . 28
االأطفال  اختطاف  حظر  اأجل  من  املالئمة  التدابري  باأخذ  الدول  جميع  االتفاقية  طالبت 
اأنه »تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري  واالجتار بهم، حيث ن�ست املادة )35( على 
املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة االأطراف ملنع اختطاف االأطفال اأو بيعهم اأو االجتار بهم 

الأي غر�س من االأغرا�س اأو باأي �سكل من االأ�سكال«.

حظر حرمان الأطفال من حريتهم تع�سفًا. 29
حظرت االتفاقية يف املادة )37( حرمان االأطفال من حريتهم تع�سفًا، حيث جاء فيها »اأال 
يحرم اأي طفل من حريته ب�سورة غري قانونية اأو تع�سفية. ويجب اأن يجرى اعتقال الطفل 
اأو احتجازه اأو �سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممار�سته اإال كملجاأ اأخري والأق�رش فرتة زمنية 

منا�سبة«.

حظر تعر�س الأطفال للتعذيب . 30
املادة )37( منها:  للتعذيب، حيث جاء يف  االأطفال  ن�ست االتفاقية على حظر تعر�س 
اأو  املعاملة  �رشوب  من  لغريه  اأو  للتعذيب  طفل  اأي  يعر�س  اأال  االأطراف  الدول  »تكفل 
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العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. وال تفر�س عقوبة االإعدام اأو ال�سجن مدى احلياة 
ب�سبب جرائم يرتكبها اأ�سخا�س تقل اأعمارهم عن ثماين ع�رشة �سنة دون وجود اإمكانية 

لالإفراج عنهم«.

حظر م�ساركة الأطفال يف احلرب . 31
املادة )38(  ن�ست  احلروب، حيث  االأطفال يف  م�ساركة  على  الدولية  االتفاقية  ن�ست 
من االتفاقية على اأنه »تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت�سمن اأال 

ي�سرتك االأ�سخا�س الذين مل تبلغ �سنهم خم�س ع�رشة �سنة ا�سرتاكا مبا�رشا يف احلرب«.

منع جتنيد الأطفال يف القوات امل�سلحة. 32
»متتنع  اأنه  على  ن�ست  حيث  امل�سلحة،  القوات  يف  االأطفال  م�ساركة  االتفاقية  حظرت 
الدول االأطراف عن جتنيد اأي �سخ�س مل تبلغ �سنه خم�س ع�رشة �سنة يف قواتها امل�سلحة. 
تبلغ  �سنة ولكنها مل  �سنهم خم�س ع�رشة  بلغت  الذين  االأ�سخا�س  التجنيد من بني  وعند 
ثماين ع�رشة �سنة، يجب على الدول االأطراف اأن ت�سعي الإعطاء االأولوية ملن هم اأكرب 

�سنا«.

حماية الأطفال يف النزاعات امل�سلحة. 33
 طالبت االتفاقية الدول ب�رشورة اأخذ جميع التدابري حلماية االأطفال يف النزاعات امل�سلحة، 
وجاء فيها اأنه »تتخذ الدول االأطراف، وفقا اللتزاماتها مبقت�سى القانون االإن�ساين الدويل 
بحماية ال�سكان املدنيني يف املنازعات امل�سلحة، جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت�سمن 

حماية ورعاية االأطفال املتاأثرين بنزاع م�سلح«.
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افرتا�س الرباءة للطفل. 34
 ت�سمن املادة )40( جملة مف�سلة من حقوق الطفل يف مرحلة التقا�سي، وعلى راأ�سها 

افرتا�س الرباءة واحرتام كرامة الطفل واإن�سانيته.

جلنة حقوق الطفل . 35
لتنفيذ ما جاء يف اتفاقية حقوق الطفل ن�ست االتفاقية يف املادة )43( على اإن�ساء جلنة معنية 

بحقوق الطفل.

منهم  ويطلب  جمموعات،   )4( يف  امل�ساركني  على  االتفاقية  توزع  مترين: 
لل�سياق  مالءمتها  وكيفية  املالحظات  واإبداء  فيها  الواردة  احلقوق  ا�ستخراج 

الفل�سطيني واإدراجها يف القوانني واملمار�سات؟
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اتفاقية حقوق الطفل يف دولة فل�سطني املحتلة

• على 	 �سادقت  كما  الطفل  حقوق  اتفاقية  على  اإ�رشائيل  �سادقت   1991 عام  يف 
عام  امل�سلحة  النزاعات  يف  االأطفال  م�ساركة  بعدم  اخلا�س  االختياري  الربوتوكول 
2005، والربوتوكول االختياري اخلا�س ببيع االأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف 
املواد اخلليعة عام 2008. يف عام 2012 قدمت اإ�رشائيل تقريرها الثاين للجنة حقوق 

الطفل عن و�سع الطفل يف اإ�رشائيل بني عامي 2012-2002. 69
• اإن اإ�رشائيل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االإ�سافيني ملزمة بتطبيق اتفاقية 	

حقوق الطفل �سمن نطاق �سلطتها. ومبا اأن فل�سطني وعلى الرغم من االعرتاف بها 
كدولة فهي دولة حمتلة ناق�سة ال�سيادة فاإن اإ�رشائيل هي م�سوؤولة عن تطبيق االتفاقية 

على االأر�س املحتلة.
• على الرغم من حماولة اإ�رشائيل التذرع بعدم انطباق االتفاقية يف حالة النزاعات بحجة 	

وهيئاته  الدويل  املجتمع  اأكد  ال�سلم،  حالة  تطبق يف  فقط  الطفل  اتفاقية حقوق  اأن 
اخلا�سة مبراقبة تطبيق االتفاقيات الدولية على انطباق القانون الدويل حلقوق االإن�سان 

يف حاالت النزاع امل�سلح واالحتالل.
• كما اأن اإ�رشائيل ملزمة بحماية املدنيني الفل�سطينيني مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة التي 	

تطبق على االأرا�سي الفل�سطينية كونها دولة حمتلة.70
• االإن�سان 	 بتطبيق معايري حقوق  واأخالقيا  قانونيا  ملزمة  اإ�رشائيل  فاإن   على �سوء ذلك 

الدولية وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل يف فل�سطني.

اأما بخ�سو�س فل�سطني فاإنها ح�سلت على �سفة دولة مراقب يف تاريخ 11-29- ■
2012 ومل ت�سادق بعد على اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل.71
 http://www.mezan.org/ar/details.php?id=17061&ddname=children&id_:69  - للمزيد ُينظر الرابط

dept=31&p=center

http://www.arabs48. :70  - للمزيد ُينظر مقال الدكتور نزار اأيوب حول القانون الدويل االإن�ساين وتطبيقاته على االأرا�سي املحتلة
com/?mod=articles&ID=14158

71  - للمزيد راجع الباب الثالث ع�رش من الدليل.
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الربوتوكولن الختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل

اختياريني  بروتوكولني  مايو 2000  اأيار/  املتحدة يف 25  لالأمم  العامة  اعتمدت اجلمعية 
ملحقني باتفاقية حقوق الطفل:72

 اأ. الربوتوكول الختياري اخلا�س بعدم م�ساركة الأطفال يف النزاعات امل�سلحة:
• فاملادة 	 احلرب.  امل�ساركني يف  لالأطفال  خا�سة  الطفل حماية  اتفاقية حقوق  وفرت 

38 من االتفاقية حظرت على الدول اإ�رشاك االأطفال االأقل من 15 عاما يف االأعمال 
العدائية. وحددت االتفاقية �سن الـ 15 كحد اأدنى للتجنيد الطوعي اأو الق�رشي يف 

القوات امل�سلحة.
• امل�سلحة 	 النزاعات  االأطفال يف  م�ساركة  بعدم  اخلا�س  االختياري  الربوتوكول  جاء 

تنفيذ  لتعزيز  وحماولة  االأطفال  اإ�رشاك  عدم  ب�رشورة  االتفاقية  به  جاءت  ما  ليوؤكد 
االتفاقية وتوفري حماية اأكرث للطفل.

• وبعدم 	 االأطفال  حلماية  الالزمة  ال�سمانات  جميع  بتوفري  الدول  الربوتوكول  يلزم 
اإ�رشاكهم يف النزاعات امل�سلحة.

• على الرغم من اأن االتفاقية مل حتدد �سن الثامنة ع�رشة كحد اأدنى للتجنيد الطوعي اإال 	
اأنها لفتت انتباه الدول اإىل �رشورة حماية الطفل دون �سن الثامنة ع�رشة وبذل ق�سارى 

اجلهد لعدم اإ�رشاكه اإ�رشاكا مبا�رشا يف الن�ساطات العدائية.73

http://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34795.html :72  - ملزيد من املعلومات
http://www.alalyiaalaw.org/ar/print.php?num=1&fatherId=88 :73  ملزيد من املعلومات حول الربوتوكولني
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الربوتوكول الختياري اخلا�س ببيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف املواد   ب. 
اخلليعة:

تن�س املادتان )34 و35( من اتفاقية حقوق الطفل على اإلزام احلكومات باتخاذ كافة - 
املعاملة  اأ�سكال اال�ستغالل اجلن�سي و�سوء  التدابري املمكنة حلماية االأطفال من جميع 

واخلطف وبيعهم اأو تهريبهم الأي مكان اآخر.
املواد -  البغاء ويف  ببيع االأطفال وا�ستغاللهم يف  الربوتوكول االختياري اخلا�س  جاء 

اخلليعة لي�سيف التفا�سيل للدول للق�ساء على االجتار يف االأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء 
ويف اإنتاج املواد والعرو�س االإباحية.

لالأطفال -  تاأهيلية  وبرامج  الطبية  العناية  توفري  �رشورة  على  الربوتوكول  ن�س  كما 
االأطفال  لهوؤالء  الالزمة  القانونية  احلماية  توفري  الدول  على  اأوجب  كما  ال�سحايا. 

ومعاقبة مرتكب تلك اجلرائم بحقهم.
تلك -  ملكافحة  الرامية  اجلهود  يف  الدويل  التعاون  �رشورة  على  الربوتوكول  اأكد 

االنتهاكات.
�سمن االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان جلميع الب�رش حق التعبري عن الراأي دون متييز . 1

الطفل تكوين راأي يف م�ساألة معينة  ا�ستطاع  اأم كبارا. فمتى ما  �سواء كانوا �سغارا 
فراأيه يجب اأن يحرتم وهذا ما اأكدته املادة 12 و13 من اتفاقية حقوق الطفل. 

اأن حترتم راأي الطفل يف جميع املجاالت، �سواء كان . 2 يجب على االأ�رشة والدولة 
ذلك يف القاعات الدرا�سية، اأو املنزل، اأو �ساحات اللعب، اأو حتى يف االإجراءات 
التنظيمية التي يكون الطفل طرفا فيها. كما يجب اأن تقوم الهيئات املحلية يف الدولة 
اإي�سال املعلومة لالأطفال واال�ستماع  اأ�ساليب  بتدريب طاقم ا�ست�ساري وتدريبي على 
الفكر والوجدان والدين وتكوين  الطفل يف حرية  االتفاقية حق  اأكدت  لهم. كما 

جمعيات وموؤ�س�سات خا�سة به.
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ق�سية للنقا�س: ماذا اإذا ما قرر االأطفال التجمع يف مكان خم�س�س لبيع ال�ساي 
والقهوة اأو يف ناٍد ليلي؟ اأو ماذا اإذا ما قرروا اأن يجتمعوا ملهاجمة منزل اأو 

موقع الكرتوين؟

ع�سف ذهني
 كيف ميكن للطفل اأن يلعب دوًرا يف العملية الت�رشيعية وتطوير اخلدمات؟ هل 

تعتقد اأن طفاًل يف ال�ساد�سة من عمره ي�ستطيع معرفة احتياجاته؟

مترين ال�سجرة: بعد التعرف على حقوق الطفل االأ�سا�سية التي �سمنتها اتفاقية 
حقوق الطفل ُيطلب من امل�ساركني: 

- ر�سم �سجرة فيها )7( جذوع، )7( اأوراق و)7( ثمرات من الفواكه.
- ُيكتب على كل جذع من ال�سجرة حق من حقوق االإن�سان االأ�سا�سية.

- ُيكتب بعد ذلك على كل ورقة كيف ميكن اأن يطبق هذا احلق على 
االأطفال.

- ُيكتب على الثمرة االإجراءات التي ميكن اأن ُتتخذ من قبل املجتمع اأو 
احلكومة لكفالة هذا احلق.

 على �سبيل املثال:
- اجلذع: احلق يف التعليم.

- الورقة: حق الطفل يف االنت�ساب اإىل املدر�سة.
- الثمرة: توفري احلكومة التعليم املجاين جلميع االأطفال.

و�سدر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 2011/12/19، الربوتوكول االختياري 
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الطفل  ا يف جمال متابعة حقوق  باإجراء تقدمي بالغات، ويعترب تقدما مهمًّ املتعلق  الثالث 
وتلقي ال�سكاوى، ولكن الربوتوكول مل يدخل حيز النفاذ بعد.74

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC-OP-IC-AR.pdf :74  لالطالع على ن�س الربوتوكول
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جلنة حقوق الطفل

نبذة عامة عن جلنة حقوق الطفل •■

جلنة حقوق الطفل املن�ساأة وفقًا لالتفاقية
• ال يكفي اأن ت�سادق الدولة على االتفاقية واأن تعلن رغبتها يف االلتزام بتنفيذ االتفاقية 	

الدولية ل�سمان تنفيذها. بل يجب اأن ت�سعر الدولة باملراقبة واملتابعة الدولية امل�ستمرة 
لتنفيذ بنود االتفاقية لالرتقاء بحقوق االإن�سان نحو االأف�سل. 

• من اآليات الرقابة على تنفيذ االتفاقية الدولية تكوين جلان من خرباء خمت�سني يقومون 	
بدور الرقابة على التنفيذ، ومن هذه اللجان جلنة حقوق الطفل.

ع�سف ذهني
ما هي اأ�س�س اختيار اخلرباء الذين تتكون منهم جلنة حقوق الطفل؟

• تتكون اللجنة من 18 خبريا م�ستقال يتّم انتخابهم ل�سفتهم ال�سخ�سّية ملدة اأربع �سنوات 	
العادل  اجلغرايف  للتوزيع  االعتبار  يوىل  انتخابهم،  عند  االأطراف.  الدول  قبل  من 
اأن  الدول االأطراف  الرئي�سية. ويحّق لكل دولة من  القانونية  النظم  لتمثيل  وكذلك 
اأن  اتفاقية حقوق الطفل  اللجنة. وال ت�سرتط  تعنّي �سخ�سًا من بلدها للم�ساركة يف 
يكون اخلبري ذا كفاءة معرتًفا فيها دوليا يف احلقوق التي تغطيها االتفاقية، اإال اأنه من 
ال�رشوري اأن يكون اخلبري ذا خربة يف ميادين حقوق االإن�سان والعمل مع املوؤ�س�سات 

غري احلكومية. وال يتقا�سى اأع�ساء اللجنة اأّي اأجر مقابل اأعمالهم.
• اأ�سابيع يف كّل 	 اأربعة  تنعقد اللجنة يف جنيف )�سوي�رشا( ثالث مّرات يف ال�سنة ملّدة 
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دورة. تكون اللجنة م�سوؤولة اأّواًل ويف املقام الرئي�سّي عن معاينة التطّور الذي اأحرزته 
الدول االأطراف يف تنفيذ موجباتها مبوجب االّتفاقّية والربوتوكولني االختيارّيني. 

• ال ي�ستمل تكليف اللجنة على النظر يف ال�سكاوى الفردّية املتعّلقة بخروقات حقوق 	
الطفل. لكّن هيئات اأخرى تابعة لالّتفاقية تتمّتع باآلّيات �سكاوى فردّية )جلنة حقوق 
االإن�سان، وجلنة الق�ساء على التمييز العرقي، واللجنة املعنّية بالق�ساء على كاّفة اأ�سكال 
التمييز �سّد املراأة، وجلنة مناه�سة التعذيب( ميكنها اأن تتلّقى �سكاوى من االأطفال. 

• يقوم اأ�سا�س عملّية املراجعة التي تتوالها اللجنة على التقرير الذي ُيطلب من كّل دولة 	
ع�سو تقدميه بعد �سنتني من امل�سادقة على االّتفاقّية.. بعد ذلك، ُيطلب من الدول 
حقوق  و�سع  يف  املُحرز  التقّدم  الإظهار  �سنوات  خم�س  كّل  تقرير  رفع  االأطراف 
اًل اأو معلومات اإ�سافّية يف الفرتة  الطفل. واأي�سًا، ميكن اأن تطلب اللجنة تقريراً مكمِّ

املمتّدة بني هاتني احلقبتني. وتن�ّس املاّدة 44 من االّتفاقّية على هذه املوجبات.75

75  - دليل للمنّظمات غري احلكومّية من اأجل اإعداد التقارير للجنة حقوق الطفل، �س5-6، ل لورا تايتاز- بريغمان، 2006. 
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 اآليات الأمم املتحدة حلماية حقوق الأطفال وللحد من النتهاكات

هيئات ر�سد تطبيق التفاقيات . 1
• حتى ت�ستطيع االأمم املتحدة حماية حقوق االأطفال فاإنها بداية يجب اأن تعرف االنتهاكات 	

التي يتعر�س لها االأطفال حتى ت�ستطيع احلد منها. فقدرة االأمم املتحدة على �سمان 
حقوق الطفل تتوقف على تغذية اآلياتها باملعلومات املتعلقة باالأطفال والطفولة يف كل 
بلد. فمجرد اأن توقع الدولة وت�سادق على االتفاقية الدولية فاإنها وب�سكل تلقائي توافق 
طوعيا على متابعة اللجنة التابعة لالتفاقية مدى التزام الدولة بتطبيقها واحرتام حقوق 
تو�سيات  واإ�سدار  ومناق�ستها  دوري  ب�سكل  التقارير  هذه  رفع  ويتم  فيها.  االأطفال 

للحد من االنتهاكات التي يتعر�س لها االأطفال.
• ومن االأمثلة على هذه اللجان جلنة حقوق الطفل التي تر�سد تطبيق اتفاقية حقوق الطفل 	

للق�ساء على  الدولية  االتفاقية  تنفيذ  تر�سد  التي  العن�رشي  التمييز  الق�ساء على  وجلنة 
جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي.

�سوؤال للطرح
 كيف ميكنك كنا�سط يف حقوق االإن�سان م�ساعدة جلان االأمم املتحدة يف 1. 

ر�سد انتهاكات حقوق االإن�سان؟
الطفل . 2 حقوق  اتفاقية  بنود  تطبيق  عن  امل�سوؤولة  الوطنية  املوؤ�س�سات  هي  ما 

ومراقبة تطبيقها على االأر�س الفل�سطينية املحتلة؟
 ما هي اأهم املراجع الوطنية لتحديد مدى تطبيق الدولة التفاقية حقوق 3. 

الطفل؟
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• ي�ستطيع النا�سط يف حقوق االإن�سان م�ساعدة هذه اللجان من خالل رفع املعلومات 	
الالزمة والتقارير اخلا�سة بعمل اللجنة ب�سكل دوري. وي�ستطيع النا�سط اأي�سا م�ساعدة 
اللجنة يف تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عنها وذلك مبحاولته احلد من هذه االنتهاكات.

ر�سد وتوثيق انتهاكات حقوق الطفل يف النزاع امل�سلح . 2
• ترتب على احتالل االأر�س الفل�سطينية العديد من انتهاكات حقوق االإن�سان من قبل 	

اجلانب االإ�رشائيلي، وخا�سة االنتهاكات التي يتعر�س لها االأطفال ب�سكل مبا�رش مثل 
جتنيدهم وحرمانهم من التعليم واعتقالهم باالإ�سافة اإىل االعتداءات اجلن�سية واالجتار 
بهم وغريها. وبناًء على ذلك فاإن موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل بالتعاون مع موؤ�س�سات اأخرى 
تقوم بر�سد وتوثيق هذه االنتهاكات بناء على القرار رقم 1612 ال�سادر عن جمل�س 
االأمن الدويل يف عام 2005. ففي نهاية كل �سهر تقوم موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل برفع 
تقرير ي�ستمل على جميع االنتهاكات التي يتعر�س لها االأطفال جراء االحتالل خالل 
ذلك ال�سهر مع غريها من املوؤ�س�سات ال�رشيكة اإىل منظمة االأمم املتحدة، التي تقوم 
بدورها برفع التقرير كل ثالثة اأ�سهر اإىل املجموعة اخلا�سة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
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يل رقم 1612
جمل�س الأمن الدو

ىل قرار 
الطريق ا

درا�سة تاأثري 
النزاع امل�سلح 
على االأطفال 
اأعدتها ال�سيدة 
جراكا ماكل

جمل�س االأمن 
قرار 

1998
م�سيفا الهجمات على 
املدار�س وامل�ست�سفيات 

اإىل اآلية االإدراج

جمل�س 
قرار 

االمن 1882 و 
الذي يت�سمن : 
القتل و اجلرح و 
ف اجلن�سي 

العن

جمل�س االأمن 
قرار 

1539 يطالب بخطة 
عمل الآلية الر�سد وعمل 
التقارير ولتطوير خطط 
ف النزاع

عمل مع اأطرا

جمل�س االأمن 
قرار 

1379 يطلب من 
اللجنة اخلا�سة اعداد  
ف التي 

قائمة باالأطرا
جتند اأطفاال

جمل�س االأمن 
قرار 

1261 الذي يدين 
بقوة 5 انتهاكات  
ويدعو اىل الو�سول 
اىل االأطفال بدون 

اعاقات

جمل�س االأمن 1314 للحث 
قرار 

على امل�سادقة على الربوتوكول 
االختياري وت�سجيع رفع التقارير 
جمل�س 

من املجموعة اخلا�سة اىل 
C

A
A

C  االأمن حول

جمل�س االأمن 
قرار 

1461 يطلب 
من اللجنة اخلا�سة 
اعداد تقرير بالتقدم 

احلا�سل

جمل�س االأمن 1612 
قرار 

املطالب بان�ساء اآلية ر�سد وتقارير 
وكذلك جلنة عمل ملجل�س االأمن 

حول االأطفال املتاأثرين بالنزاع 
C

A
A

C امل�سلح

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2011
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اآلية الر�سد والإبالغ عن النتهاكات �سد الأطفال يف مناطق النزاع امل�سلح
 قرار جمل�س الأمن )1612(

انتهاكات حقوق الطفل تتطلب الإبالغ عنها:
النتهاكات التي ترتكبها القوى اأو املجموعات امل�سلحة يف اإطار النزاع امل�سلح 

قتل االأطفال وجرحهم. 1
جتنيد االأطفال اأو ا�ستخدامهم من قبل القوى اأو املجموعات امل�سلحة . 2
الهجمات �سد املدار�س وامل�ست�سفيات . 3
االغت�ساب اأو العنف اجلن�سي �سد االأطفال . 4
اختطاف االأطفال . 5
اإنكار الو�سول للمدار�س وامل�ساعدة االإن�سانية لالأطفال. 6
االعتقال و�سوء املعاملة . 7
هجمات امل�ستوطنني . 8
الهجر الق�رشي. 9

• اأهداف اآلية الر�سد والإبالغ	
  تخفيف واإنهاء انتهاكات حقوق الطفل يف اأو�ساع النزاعات امل�سلحة بوا�سطة: 

توفري معلومات دقيقة وموثوقة ويف وقتها . 1
تطوير برامج و�سيا�سات مدعومة باملعلومات . 2
ا�ستثارة اإجابات . 3
ر�سد ومتابعة التزامات اأطراف ال�رشاع. . 4
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 اإجراءات خا�سة حلماية حقوق الطفل3. 
تقوم جلان حقوق االإن�سان واللجان الفرعية باإر�سال مبعوثني وخرباء وخمت�سني يف ق�سايا 
حمددة اإىل البلد الذي ترى فيه انتهاكا حلقوق االإن�سان وحقوق االأطفال. ويقوم املر�سلون 
واملبعوثون بالتاأكد من االنتهاكات على ار�س الواقع ودرا�سة احلالة واإ�سدار تقرير خمت�س 

للجان حقوق االإن�سان.

• اإجراءات ال�سكاوى الدولية	

ق�سية
• اأحمد طفل يف ال�ساد�سة ع�رشة من عمره، مت االعتداء عليه من قبل اجلي�س 	

االإ�رشائيلي بعد دوامه املدر�سي واأثناء ذهابه اإىل املنزل مارا بحاجز ع�سكري 
ودون اأي �سبب كان. 

• قام اأحمد باللجوء اإليك كنا�سط يف موؤ�س�سة حقوق اإن�سان، ما هي االإجراءات 	
التي تقوم بها مل�ساعدة اأحمد، �سواء من الناحية القانونية اأم النف�سية اأم غريها؟ 

التزاماتها  بتنفيذ  الدولة  التزام  على  ركزت  املتحدة  االأمم  منظومة  اأن  من  الرغم  على 
اإال  التي وقعتها و�سادقت عليها،  الدولية  االتفاقيات  االإن�سان من خالل  بحماية حقوق 
�سكاوى �سد  بتقدمي  واملنظمات غري احلكومية  لالأفراد  املتحدة �سمحت  االأمم  منظمة  اأن 
منتهكي حقوق االإن�سان. وتقدم ال�سكاوى الدولية اإىل اللجنة احلقوقية املخت�سة باالنتهاك 
مو�سوع ال�سكوى اإما عن طريق �سكوى فردية اأو عن طريق رفع منظمة غري حكومية لهذه 
للجنة  ال�سكوى  بتقدمي  لالأفراد  اتفاقيات رئي�سية �سمحت  ال�سكوى. حيث هناك خم�س 
التمييز العن�رشي �سد املراأة، وهناك  اأ�سكال  اتفاقية الق�ساء على جميع  التابعة لها، مثل 
اتفاقيات حددت اآلية ال�سكوى عن طريق موؤ�س�سات غري حكومية ترفع مبا�رشة اإىل اللجنة 

املخت�سة باالنتهاك مو�سوع ال�سكوى.
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• املوؤمترات والجتماعات الدولية	
لها  تدعو  التي  واملوؤمترات  الدولية  االجتماعات  من  العديد  االإن�سان  حقوق  جلان  تعقد 
العديد من املوؤ�س�سات الدولية واملخت�سني ملناق�سة مو�سوع معني، بهدف اإ�سدار تو�سيات 
للعمل على حت�سني ظروف معينة يف بلد ما، وتوفري حماية اكرب لالإن�سان ولالأطفال ب�سكل 

خا�س.
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اآليات احلماية الوطنية حلقوق الطفل 

نظرة عامة على واقع الطفل الفل�سطيني وحقوقه
االأر�س  يف  االأطفال  و�سع  حول  تقرير   2010 عام  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأ�سدرت 
التزاما من  اليوني�سيف واإنقاذ الطفل. وهو ميثل  الفل�سطينية املحتلة، بدعم من موؤ�س�ستي 
قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بتنفيذ ميثاق االأمم املتحدة حلقوق الطفل، وحر�سا منها على 
حماية حقوق االأطفال، كفئة خا�سة ت�سكل ما يقارب 50% من املجتمع الفل�سطيني، 
ذات احتياجات خا�سة بالرغم من وجود االحتالل االإ�رشائيلي، الذي ي�سكل عقبة رئي�سية 

يف �سبيل تنفيذ العديد من ال�سيا�سات واخلطط الوطنية. 
القانونية  االأطر  املحتلة يف جماالت  الفل�سطينية  االأر�س  للو�سع يف  و�سفا  التقرير  تناول 
القطاعات  جميع  يف  املتوفرة،  واخلدمات  والربامج  واخلطط  وال�سيا�ساتية  والت�رشيعية 
املتحدة  االأمم  ميثاق  بنود  وفق  واالإعاقة(  وال�سحة،  والتعليم،  االجتماعية،  )احلماية 
حلقوق الطفل، كما تعر�س للثغرات يف تلك املجاالت وقدم التو�سيات وطرق امل�سي 
قدما ل�سد الثغرات وحت�سني و�سول االأطفال وخ�سو�سا املهم�سني منهم اأو املعر�سني خلطر 

التهمي�س خلدمات نوعية اآمنة. 

اأوًل: مبوجب الت�رسيعات ال�سارية املفعول76 
• يوجد العديد من القوانني الفل�سطينية التي تتناول حقوق االإن�سان ب�سكل مبا�رش اأو غري 	

مبا�رش، وخ�سو�سا مبداأ عدم التمييز. اإال اأن امل�سكلة الرئي�سية يف هذه القوانني تكمن 
يف اأنها عامة، ال تركز على االأطفال واالأطفال من الفئات املهم�سة ب�سكل خا�س، 

76  الرجاء مالحظة امللحق للمزيد من املعلومات.
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وبع�سها قدمي جدا، ويف كثري من االأحيان تكون غري من�سجمة بع�سها مع بع�س من 
حيث التعريفات، كما اأن الكثري من هذه القوانني ال يوجد لها لوائح تنفيذية، وحتى 

اإن وجدت ال يوجد اآليات تنفيذية وا�سحة املعامل وامل�سوؤوليات. 
• االإطار 	 االأ�سا�سي،  القانون  ملبادئ  تر�سيخًا  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  و�سعت 

القانونية واالجتماعية وال�سحية والتعليمية والثقافية  للعديد من احلقوق  العام  الوطني 
للطفل. حيث و�سعت كمًا ملمو�سًا من الت�رشيعات منذ �سنة 200077 التي حتتوي 
على مبادئ االتفاقية يف تعزيز �سيانة رفاه االأطفال وحقوقهم، ومتنع ا�ستغالل هذه 
حتقيق  دعم  اجل  من  والعقلي  واجل�سماين  االأدبي  االأذى  من  حمايتها  وتفر�س  الفئة 

نتائج اإيجابية لالأطفال. 
• لكن ب�سبب تعدد فرتات االحتالل التي نخ�سع لها يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة، 	

فاإن النظام القانوين يحتوى على جمموعة متنوعة من القوانني التي مت تبنيها يف فرتات 
العثمانية،  االإمرباطورية  مبا يف ذلك يف عهد  االآن،  �سارية حتى  تزال  خمتلفة وال 
وجه  على  الغربية  بال�سفة  )املتعلقة  االأردنية  والقوانني  الربيطاين،  االنتداب  وفرتة 
التحديد(، والقوانني امل�رشية )املتعلقة بغزة على وجه التحديد(، واالأوامر الع�سكرية 
ال  التي  البالية  القوانني  هذه  اإن  الفل�سطينية.  الوطنية  ال�سلطة  وقوانني  االإ�رشائيلية، 
تقوم اأغلبيتها على اأ�سا�س احلقوق تقو�س القدرة على احلكم ل�سالح حقوق الطفل، 
لبع�س حقوق االأطفال عندما يكونون يف متا�س مع اجلهاز  انتهاكات  اإىل  يوؤدي  ما 
يعتمد  الذي  يتعلق بق�ساء االأحداث،  فيما  اأكرث ما يكون ذلك ملحوظًا  الق�سائي. 
الراهن  القانوين  النظام  يزيد  وما   .1954 �سنة  من  اأردين  قانون  على  الت�رشيع  يف 
تعقيداً وجود قانون االأ�رشة/ قانون االأحوال ال�سخ�سية الذي يخ�سع لوالية املحاكم 
الدينية االإ�سالمية اأو امل�سيحية ويتعامل مع بع�س الق�سايا املتعلقة باالأطفال )احل�سانة، 
واملرياث، واالأيتام(. ومع ذلك، فاإن القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل وقانون 

الطفل الفل�سطيني ل�سنة 2004 يبطالن �رشيان كل ما ي�سبقهما من ن�سو�س.
77  قانون ال�سحة العامة رقم 20 ل�سنة 2004، وقانون مكافحة التدخني رقم 25 ل�سنة 2005، وقانون املخابرات العامة رقم 17 ل�سنة 
2005، وقانون العمل الفل�سطيني رقم 7 ل�سنة 2000، وقانون �سندوق النفقة رقم 6 ل�سنة 2005، وقانون حماية امل�ستهلك رقم 

21 ل�سنة 2005، وقانون الرتبية والتعليم الفل�سطيني ل�سنة 2004 )القراءة الثالثة(.
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• لذا يعد التاأكد من اأن تكون جميع الت�رشيعات »متوافقة بالكامل« مع اأحكام ومبادئ 	
االتفاقية جانبًا اأ�سا�سيا من جوانب تنفيذ االتفاقية، ما يتطلب مراجعة �ساملة وم�ستمرة 
تاأخذ عملية املراجعة بعني االعتبار االتفاقية برمتها وال  اأن  الت�رشيعات، على  جلميع 
تتعامل معها على م�ستوى كل مادة فح�سب، وان تدرك عدم قابلية حقوق االإن�سان 
م�ستقلة  املراجعة  تكون  اأن  يجب  كما  بع�سها.  على  املتبادل  واعتمادها  للتجزئة 
حقوق  موؤ�س�سات  حكومية،  غري  موؤ�س�سات  املثال:  �سبيل  على  التالية  الو�سائل  عرب 
مت�سقة،  بطريقة  االأ�سا�سي  للقانون  وت�سمينها  اأطفال...  اأكادمييون،  االإن�سان، 

وذلك من اأجل:
�سمان اأن تتوافق القوانني واالأنظمة االإدارية واالإجراءات اخلا�سة بها مع اأحكام  اأ.   

االتفاقية ومبادئها ومع غريها من معايري حقوق االإن�سان الدولية.
وا�سحة  الطفل  اإىل حقوق  ي�ستند  نهج  على  القائمة  القوانني  تكون  اأن  �سمان  ب.   

ودقيقة مبا يكفي ويتم ن�رشها وتوفريها لعامة النا�س.
�سمان احللول االإن�سافية الفعالة لالنتهاكات التي يتم اقرتافها بحق االأطفال. ت.   

اأ. قانون الطفل الفل�سطيني
• يعتمد قانون الطفل الفل�سطيني رقم 7 ل�سنة 2004 املعدل يف مواده على اتفاقية 	

حقوق الطفل فهو يتما�سى مع روح ون�سو�س االتفاقية، وتتمثل اأهدافه يف:
االرتقاء بالطفولة، وتن�سئة الطفل على االعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى . 1

الوالء لفل�سطني، اأر�سًا وتاريخًا و�سعبًا. 
اإعداد الطفل حلياة حرة م�سوؤولة يف جمتمع مدين مت�سامن )�سيادة القانون، املحاكمة . 2

العادلة( قائم على التالزم بني الوعي باحلقوق وااللتزام بالواجبات وت�سوده قيم العدالة 
وامل�ساواة والت�سامح والدميقراطية. 

البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة واآمنة ومتطورة، وتوعية . 3 حماية حقوق الطفل يف 
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املجتمع بحقوق الطفل على اأو�سع نطاق ممكن با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة. 
اإ�رشاك الطفل يف جماالت احلياة املجتمعية وفقًا ل�سنه ودرجة ن�سجه وقدراته املتطورة، . 4

حتى ين�ساأ على خ�سال حب العمل واملبادرة والك�سب امل�رشوع وروح االعتماد على 
الذات. 

تن�سئة الطفل على االأخالق الفا�سلة وبخا�سة احرتام اأبويه وحميطه العائلي واالجتماعي.. 5

• يف كانون الثاين/ يناير 2013 مت تعديل قانون الطفل الفل�سطيني رقم 7 ل�سنة 2004 	
حيث مت رفع �سن امل�سوؤولية اجلنائية من 9 �سنوات اإىل 12 �سنة. واأ�سبح االأطفال ما 
دون ال�ساد�سة من العمر يتمتعون بعالج �سحي جماين. هذا باالإ�سافة اإىل اأنه ح�سب 
االأطفال  كان  حيث  باالأطفال،  خا�سة  حماكم  اإن�ساء  يتم  �سوف  املعدل  القانون 

واالأحداث يف ال�سابق يعر�سون على حماكم عادية.
• والتي 	 االأطفال  بحقوق  العالقة  ذات  االأخرى  الت�رشيعات  من  العديد  اإىل  باالإ�سافة 

و�سعتها ال�سلطة الفل�سطينية منذ �سنة 2000 )مثل قانون ال�سحة العامة رقم 20 ل�سنة 
2004، وقانون مكافحة التدخني رقم 25 ل�سنة 2005، وقانون املخابرات العامة 
وقانون  ل�سنة 2000،   7 رقم  الفل�سطيني  العمل  وقانون  ل�سنة 2005،   17 رقم 
ل�سنة   21 رقم  امل�ستهلك  حماية  وقانون   ،2005 ل�سنة   6 رقم  النفقة  �سندوق 
بناًء  الفل�سطيني ل�سنة 2004 واملعدل عام 2012  2005، وقانون الرتبية والتعليم 

على مبادئ االتفاقية(. 
ب. القانون الأ�سا�سي

القانون  من  الثاين  الباب  يف  الفل�سطيني  الطفل  حقوق  احرتام  �رشورة  على  الن�س  جاء 
التحديد يف  العامة«، وعلى وجه  واحلريات  »احلقوق  عنوان  الفل�سطيني حتت  االأ�سا�سي 
والطفولة واجب وطني،  االأمومة  يلي: »رعاية  ما  ن�ست على  التي  منه،  الـمادة )29( 
ولالأطفال احلق يف: 1- احلماية والرعاية ال�ساملة. 2- اأن ال ي�ستغلوا الأي غر�س كان وال 
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ي�سمح لهم بالقيام باأي عمل يلحق �رشرا ب�سالمتهم اأو ب�سحتهم اأو بتعليمهم. 3- احلماية 
والـمعاملة  لل�رشب  االأطفال  تعري�س  القانون  يحرم  القا�سية. 4-  والـمعاملة  االإيذاء  من 
القا�سية من قبل ذويهم. 5- اأن يف�سلوا اإذا حكم عليهم بعقوبة �سالبة للحرية عن البالغني 

واأن يعاملوا بطريقة ت�ستهدف اإ�سالحهم وتتنا�سب مع اأعمارهم«.
• العام حلماية ورعاية حقوق وحريات االأطفال، 	 القانوين االأ�سا�س  الن�س   يعترب هذا 

وقد ت�سمن الن�س العديد من البنود التي تنظم حقوق الطفل الفل�سطيني يف الـمجاالت 
الـمختلفة، فاإذا كانت الفقرة االأوىل من الـمادة ال�سابقة تن�س على االإطار العام حلماية 
ورعاية الطفل ال�ساملة يف �ستى مناحي احلياة، فقد جاءت الفقرة الثانية لتن�س على 
حماية االأطفال على وجه اخل�سو�س يف جمال عمالة االأطفال، بحيث مينع ت�سغيل 
اأو  �سالمتهم  يف  �سواء  ما،  �رشرا  يلحق  اأن  �ساأنه  من  كان  عمل  اأي  يف  االأطفال 

�سحتهم اأو يوؤثر على حت�سيلهم العلـمي.
•  اأما الفقرتان الثالثة والرابعة، فقد ركزتا على حماية الطفل الفل�سطيني من كل اأ�سكال 	

االإيذاء والـمعاملة القا�سية، مبا يف ذلك ال�رشب والـمعاملة القا�سية من قبل ذويهم. 
كما جاءت الفقرة اخلام�سة من الـمادة لتن�س على �رشورة تطبيق مبداأ التمييز العقابي 
فيما يتعلق بالعقوبات اجلزائية الـمفرو�سة على االأطفال، عن طريق ف�سلهم يف اأماكن 
ال  اإ�سالحهم  بهم  العقوبة  اإيقاع  ي�ستهدف  واأن  البالغني،  عن  بعيدا  لهم  خم�س�سة 
اإيذاءهم، ومع االأخذ بعني االعتبار مراعاة التنا�سب ما بني العقوبة الـمفرو�سة عليهم 

وما بني اأعمارهم.
• اإن�ساء هيئة م�ستقلة حلقوق 	 القانون االأ�سا�سي على  اأخريا فقد ن�ست املادة 31 من  و 

االإن�سان يتم حتديد اخت�سا�سها و�سكلها ومهامها بناء على القانون وتقدم تقاريرها لكل 
من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية واملجل�س الت�رشيعي.

• نخل�س مما تقدم اإىل اأن الـم�رشع الد�ستوري اأظهر اهتماما كبريا مبجال رعاية حقوق 	
االإن�سان وحرياته ب�سكل عام، و�رشورة االهتمام بحقوق الطفل ب�سكل خا�س، وهو 
االأ�سا�س الذي ا�ستند اإليه الـم�رشع العادي عندما اأظهر نيته يف االهتمام بحقوق الطفل 
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الفل�سطيني، االأمر الذي انعك�س يف اإ�سدار قانون الطفل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 
2004 .املعدل عام 2013. 

• طفل 	 بقانون  اخلروج  من  الفل�سطيني  الـم�رشع  متكن  الطفل،  قانون  الأحكام  وفقا 
الفل�سطيني، حيث �سدر هذا  للطفل  القانوين واالجتماعي  بالو�سع  يرتقي  منوذجي 
القانون ليكون اأول ت�رشيع ينظم احلقوق واحلريات العامة للطفل الفل�سطيني، ويحدد 
واجبات الـمجتمع واالأ�رشة جتاهه، مبا ي�ساهم يف تن�سئته على الوجه الذي يرتقي به 

ليقود الـمجتمع م�ستقبال قيادة نا�سجة وبناءة. 78

القوانني اجلزائية املطبقة يف فل�سطني ج. 
• اجلزائية 	 امل�ساءلة  �سن  املعدل   2004 لعام   )7( رقم  الفل�سطيني  الطفل  قانون  يحدد 

بالثانية ع�رشة )املادة 67(. كما اأن الن�سخ املختلفة مل�ساريع قوانني ق�ساء االأحداث 
حتدد هذه ال�سن عند الثانية ع�رشة.

• اأنه ال يالحق جزائيًا كل من مل 	  ين�س قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 على 
يتم ال�سابعة من عمره، ويعفى من امل�سوؤولية اجلزائية كل من مل يتم الثانية ع�رشة من 
عمره، اإال اإذا ثبت اأنه كان يف مقدوره عند ارتكابه الفعل اأن يعلم اأنه ال يجوز له اأن 

ياأتي ذلك الفعل )املادة 94(.
• الغربية، 	 ال�سفة  يف  ال�ساري   ،1954 ل�سنة   16 رقم  االأحداث  اإ�سالح  قانون  اإن 

يعّرف خمتلف مراحل الطفولة ح�سب حدود عمرية وين�س على حقوق وم�سوؤوليات 
وفقًا لهذه الت�سنيفات. احلدث هو كل �سخ�س اأمت التا�سعة من عمره ومل يتم الثامنة 
ت�سع  العمر  اأمت من  يدل ظاهر حاله على ذلك. والطفل هو كل �سخ�س  اأو  ع�رشة 
�سنوات اأو يدل ظاهر حاله على اأنه اأمت التا�سعة من عمره غري اأنه مل يتم الثالثة ع�رشة. 
اخلام�سة  يتم  مل  اأنه  غري  �سنة  ع�رشة  ثالث  العمر  من  اأمت  �سخ�س  كل  هو  واملراهق 
ع�رشة، والفتى هو كل �سخ�س اأمت من العمر خم�س ع�رشة �سنة اأو يدل ظاهر حاله 

 http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=46276 78
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على اأنه اأمت اخلام�سة ع�رشة من عمره غري اأنه مل يتم الثامنة ع�رشة )املادة 2(. ح�سب 
هذا القانون، ال يحكم على ولد )عمر 9-13 �سنة( باحلب�س. وال يحكم باالإعدام 
اأو االأ�سغال ال�ساقة على حدث )املادة 12(. اإن هذا القانون ال يعالج مبا�رشة م�ساألة 
ال�سجن املوؤبد، اإال اأن العقوبة البديلة التي ين�س عليها على جرمية اإذا ارتكبها �سخ�س 
بالغ حكم عليه باالإعدام اأو االأ�سغال ال�ساقة هي احلب�س، الذي ال يجوز اأن يزيد عن 
اأن  يجوز  فال  وبالتايل،  ل�سنة 1960.  رقم 16  العقوبات  قانون  �سنة ح�سب   15

يحكم على طفل بال�سجن الأكرث من 15 �سنة على اأية جرمية )املادة 20(.
• يف غزة، ي�رشي قانون املجرمني االأحداث ل�سنة 1937. يحدد هذا القانون ثالث 	

فئات عمرية خمتلفة: الولد وهو الطفل دون �سن الرابعة ع�رشة، واحلدث وهو الطفل 
بني الرابعة ع�رشة وال�ساد�سة ع�رشة، والفتى وهو الطفل بني ال�ساد�سة ع�رشة والثامنة 
ع�رشة. ويتم منح م�ستويات خمتلفة من احلماية لكل فئة من هذه. تن�س املادة 12 
اإذا كان يف  باحلب�س  باحلب�س، وال يحكم على حدث  اأنه ال يحكم على ولد  على 
االإمكان معاملته باأية طريقة اأخرى كو�سعه حتت املراقبة اأو تغرميه اأو جلده اأو و�سعه 
اأية موؤ�س�سة اأخرى. وح�سب املادة 13، ال يحكم بعقوبة  يف مدر�سة اإ�سالحية اأو 
االإعدام على اأي �سخ�س دون �سن الثامنة ع�رشة. وال يوجد حتديد ل�سن امل�سوؤولية 

اجلنائية.
• االإدالء بال�سهادة يف املحكمة يف الق�سايا املدنية واجلنائية: على الرغم من اأن اتفاقية 	

حقوق الطفل اأعطت احلق الأي طفل يدرك ما حوله اأن يقدم �سكاوى �سد االعتداءات 
التي يتعر�س لها بغ�س النظر عن عمره، اإال انه ح�سب قانون االإجراءات اجلنائية رقم 
3 ل�سنة 2001، الذي ي�رشي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ميكن لطفل دون �سن 
فقط دون حلف  اال�ستئنا�س«  �سبيل  »على  للمحكمة  اإفادة  يعطي  اأن  اخلام�سة ع�رشة 
ميني. اإال اأنه ال تكفي االإفادة التي توؤخذ على �سبيل اال�ستئنا�س وحدها لالإدانة، ما مل 

تكن موؤيدة ببينة اأخرى )املادتان: 83، و226(.
• على الرغم من اأن اتفاقية حقوق الطفل اأجازت تقدمي ال�سكاوى وطلب االإن�ساف من 	
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املحكمة اأو اأية �سلطة معنية من دون موافقة الوالدين، اإال اأنه وفقًا لقانون االإجراءات 
لي�س  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  ي�رشي يف  الذي  ل�سنة 2001،   3 رقم  اجلزائية 
باإمكان طفل مل يبلغ اخلام�سة ع�رشة اأن يقدم �سكوى اإىل املحكمة )املادة 6(. وميكن 

اأن يتم تقدمي ال�سكوى من قبل ذويه اأو و�سيه بالنيابة عنه. 

قانون الأحوال ال�سخ�سية الأردين لعام 1979 وقوانني الأحوال ال�سخ�سية اخلا�سة  د. 
بامل�سيحيني. 

• االأحوال 	 قوانني  وكذلك   1976 لعام  االأردين  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  �ساب 
وحماية  للطفل  الف�سلى  امل�سلحة  حتقيق  يف  الق�سور  بامل�سيحيني  اخلا�سة  ال�سخ�سية 
يف  ي�رشي  الذي   ،1976 ل�سنة   )61( رقم  ال�سخ�سية  االأحوال  فقانون  حقوقه، 
ال�سفة الغربية، ين�س على اأنه يجب اأن يكون الذكر قد بلغ 16 �سنة حتى يتمكن من 
الزواج، وعلى االأنثى اأن تكون قد بلغت 15 �سنة )املادة 5(. ومع ذلك، فمن املهم 
االإ�سارة اإىل اأن �سنوات العمر هنا حت�سب بنظام التقومي الهجري. فال�سنوات الهجرية 
اأق�رش من ال�سنوات امليالدية بحوايل 11 يومًا. وبالتايل، فح�سب التقومي امليالدي، 
يبداأ �سن الزواج يف عمر 14 �سنة ون�سف ال�سنة لالإناث وعمر 15 �سنة ون�سف ال�سنة 
للذكور. وتواجه االأنثى يف عمر 15-18 �سنة قيوداً على حقها يف الزواج، ت�سمل 
فيما ت�سمل �رشط موافقة االأب اأو اجلد )املادة 6( وقيوداً على الزواج من رجل يكربها 

يف ال�سن باأكرث من 20 �سنة.
• اأما قانون حقوق العائلة ل�سنة 1954، ال�ساري يف قطاع غزة، فيحدد �سن الزواج 	

عند 18 �سنة للذكور و17 لالإناث )املادة 5(، م�ستخدمًا كذلك التقومي الهجري 
يف ح�ساب ال�سنوات. ومع ذلك، تن�س املادتان 6 و7 على اأنه يحق للقا�سي تزويج 
اإذا كانت هيئتهم  الذكور دون �سن الثامنة ع�رشة واالإناث دون �سن ال�سابعة ع�رشة 
يتم  الذي مل  ال�سغري  املادة 8 تزويج  اأكرب من عمرهم. وحتظر  باأنهم  البدنية توحي 
الثانية ع�رشة من عمره وال�سغرية التي مل تتم التا�سعة من عمرها. وقد مت تعديل ذلك 
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االإداري  )القرار   1995 �سنة  يف  ال�رشعية  املحاكم  ق�ساة  قا�سي  من  اإداري  بقرار 
رقم 1995/78 لقا�سي الق�ساة حول �سن الزواج– قطاع غزة(. وبذلك اأ�سبحت 
ال�سن اجلديدة تقف عند 15 �سنة لالإناث و16 �سنة للذكور.79 وكان الغر�س من 
هذا القرار جعل �سن الزواج يف غزة متوافقًا مع مثيله يف ال�سفة الغربية. ولكن حتقيق 

التوافق يف القوانني ال يزال مطلوبًا ل�سمان اأن ال يحدث بينها اأي تناق�س.
• امل�سيحيون من خمتلف الطوائف يلجاأون اإىل القانون الكن�سي واملحاكم الكن�سية يف 	

ال�سفة  يف  ال�ساري  البيزنطي  العائلة  قانون  جمموع  اإن  ال�سخ�سية.  االأحوال  ق�سايا 
الغربية وقطاع غزة للطائفة االأرثوذك�سية يحدد �سن الزواج عند 12 �سنة لالإناث و14 
للذكور )املادة 30(. اأما قانون االأحوال ال�سخ�سية لل�رشيان االأرثوذك�س، ال�ساري 
الزواج عند  فيحدد �سن  االأرثوذك�س،  ال�رشيان  الغربية وقطاع غزة على  ال�سفة  يف 
ال�سخ�سية  اأن قانون االأحوال  18 �سنة للذكور و16 �سنة لالإناث )املادة 4(، فيما 
واالأوقاف للطائفة االإجنيلية االأ�سقفية العربية ل�سنة 1954، ال�ساري يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة على اأبناء هذه الطائفة، يحدد �سن الزواج عند 17 �سنة للذكور و16 �سنة 
لالإناث )املادة 12(. كما اأن قانون االأحوال ال�سخ�سية للطوائف الكاثوليكية ل�سنة 
1924، ال�ساري يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة على اأبناء هذه الطوائف، ال يحدد 
الرابعة  �سن  من جتاوزوا  باأنهم  االأحداث  يعّرف  ولكنه  ب�سكل �رشيح،  للزواج  �سنًا 

ع�رشة للذكور و�سن الثانية ع�رشة لالإناث )املادة 17(. 
• حتدد 	 العقوبات  قانون  م�رشوع  من   209-208 املادتني  اأن  اإىل  االإ�سارة  املهم  من 

عقوبة بال�سجن ملن يكون لهم دور يف اإجراء مرا�سيم زواج الأنثى دون اخلام�سة ع�رشة 
اإجراء مرا�سيم زواج الأنثى يف عمر بني  العمر وكذلك ملن يكون لهم دور يف  من 
15-17 �سنة دون اإذن القا�سي اأو ويل الفتاة. ف�ساًل عن ذلك، تن�س املادة 469 
يف قانون العقوبات امل�رشي رقم 58 ل�سنة 1937، ال�ساري يف قطاع غزة، على 
عقوبات تت�سمن الغرامة وال�سجن للم�ساركة يف تزويج من هم دون ال�سن القانونية 

 Global Study on Islamic Family Law. Emory University Law School. Website: http://www.law.emory.edu/ 79
ifl/legal/palestine.htm. Accessed 11 August 2008.
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اأو الو�سي القانوين. ويف ال�سفة الغربية، يحدد قانون العقوبات  دون اإذن القا�سي 
االأردين رقم 16 ل�سنة 1960 عقوبات على الرجل الذي يتزوج فتاة دون ال�ساد�سة 
ع�رشة من العمر، اأو اأي �سخ�س ي�ساعد يف مثل هذا الزواج، وكذلك على الرجل 
اأي �سخ�س  اأو  الثامنة ع�رشة من عمرها دون موافقة وليها،  الذي يتزوج فتاة دون 
الفل�سطينية،  القوانني  جميع  ومبوجب  )املادة 279(.  الزواج  هذا  مثل  ي�ساعد يف 
متاأ�سل  ب�سكل  واردة  بالرتا�سي  اجلن�س  ممار�سة  على  للموافقة  القانونية  ال�سن  تكون 

�سمن �سن الزواج بالنظر اإىل اأن ممار�سة اجلن�س قبل الزواج تعد غري م�رشوعة.

ال�سياق الفل�سطيني:
اإن النظام القانوين يحتوي على جمموعة متنوعة ومت�ساربة من القوانني التي مت 
بتطبيقها  احلكومة  وتقوم  االآن.  حتى  �سارية  تزال  وال  فرتات خمتلفة  تبنيها يف 
وو�سع االإجراءات وبرامج بناًء عليها، وبالتايل تعزيز نظام مبني على اأ�س�س غري 
�سليمة وغري داعمة حلقوق الطفل. لذلك يجب اأوال تعديل القوانني القائمة وو�سع 
قوانني موؤقتة وخطط وبرامج �سيا�سية وتخ�سي�س موازنات لتنمية القطاعات التي 
اتفاقية  مع  تتالءم  والتعليم.  وال�سحية  االجتماعية  كاخلدمات  بالطفولة  تعنى 
اإلهام التخاذ االإجراءات القانونية  حقوق الطفل. لذلك كانت االتفاقية م�سدر 
م�ساحة  االأطفال  تعطي  والثقافية  القانونية  التعديالت  تنفيذها.  اأجل  من  الوطنية 
كافية لتطبيق اأنظمة غري مت�ساربة من جهة ومتتع االأطفال بحقوقهم و�سمان طفولة 

�سعيدة لهم من جهة اأخرى.
تلتزم ال�سلطة الوطنية باالعرتاف بجميع حقوق االأطفال وتاأخذ باحل�سبان الطفل 
عند اتخاذ القرارات الت�رشيعية وال�سيا�سية، حيث مت و�سع قانون الطفل الفل�سطيني 
من�سجمًا مع روح ون�سو�س االتفاقية. ولكن ال تزال عملية التغيري واالإ�سالح يف 

مراحلها االأولية.
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 كما اأن املنظمات االأهلية املعنية باالأطفال عليها اأن ت�ساعف جهودها يف جمال 
التوعية بحقوق االأطفال وتوفري اأو�سع الفر�س التنموية لتلبية احتياجات االأطفال، 
وهي مطالبة بح�سن اإدارة براجمها و�سمان م�ساركة االأطفال فيها وتفعيل الت�سبيك 
فيما بينها من اجل ال�سغط الحرتام حقوق االأطفال. وعلى اجلميع اأن يعمل على 
اإيجاد بيئة وظروف اأف�سل الأطفالنا تعمل على تلبية احتياجاتهم واحرتام حقوقهم، 

بيئة تتيح لهم املجال بالتطور والنمو واالرتقاء. 

حالة درا�سية
الطفل )�سامر( من قرية الرما�سني يف حمافظة اخلليل ي�سكن مع اأ�رشته املكونة من والده 
قرية  تدعى  املدينة  عن  بعيدة  قرية  تعي�س يف  االأ�رشة  هذه  واأخوات،  اإخوة  و9  ووالدته 
الرما�سني، ال يوجد يف هذه القرية خدمات كثرية، حيث اإن جميع اخلدمات التي يحق 
لهذه االأ�رشة اأن تتلقاها بعيدة حتتاج للتنقل وي�سعب على االأ�رشة التنقل الن منزلهم ال يوجد 
له خطوط موا�سالت وال ميلكون نقودا ليتمكنوا من التنقل، االأ�رشة فقرية و�سبه معدمة، 
الطفل  لالأ�رشة هو  العمل، واملعيل  القلب وال�سكري وال ميكنه  اأمرا�س  يعاين من  االأب 
�سامر الذي يبلغ من العمر 13 �سنة، يقوم ببيع اأدوات يف ال�سارع ل�سائقي ال�سيارات، 
التي قمنا بها م�سبقا للمجل�س  الزيارة امليدانية  عندما علمنا بو�سع هذه االأ�رشة من خالل 
القروي توجهنا لزيارتها كهيئة م�ستقلة للتعرف على و�سعها احلقيقي، وللتاأكد اإن كانت 
اأم ال، واإذا  ال�سوؤون االجتماعية وتتلقى م�ساعدة منها  هذه االأ�رشة م�سجلة لدى وزارة 
الوزارة،  الت�سجيل يف  من  منعتها  التي  االأ�سباب  على  التعرف  اأردنا  م�سجلة  كانت غري 
ولتلقي �سكوى من قبلها ومتابعتها، اأثناء الزيارة ات�سح لنا اأن و�سع االأ�رشة �سيئ، املنزل 
االأطفال جميعهم  اأ�رشة،  اأثاث مالئم حلياة  فيه  �سغري جدا وفيه رطوبة عالية وال يوجد 
موجودون يف املنزل بثياب بالية، وعندما علمنا اأعمار االأطفال وجدنا اأن 5 منهم يجب اأن 
يكونوا ملتحقني باملدر�سة، ولكن الواقع ال احد منهم م�سجل يف املدر�سة، وعند �سوؤالنا 



102

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

لالأ�رشة عن �سبب عدم التحاقهم يف املدر�سة قالت االأم اإنها يف البداية �سجلت ابنها البكر 
�سامر يف املدر�سة، ولكن الن املدر�سة بعيدة وحتتاج للتنقل ا�سطرت ملنع ابنها من الذهاب 
اإىل املدر�سة، خ�سو�سا بعد مر�س والده، الأنه ال احد يعمل وابنها م�سطر للعمل مل�ساعدة 
االأ�رشة، ومل تتمكن من ت�سجيل اأبنائها االآخرين يف املدر�سة الن النقود التي يجمعها �سامر 

ال تكفي حتى لعالج والده.

بناء على ما �سبق تظهر الت�ساوؤلت التالية:
»�سامر« والإجراءات - 1 الطفل  الإن�سان يف حالة  امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  ما هو دور 

املتخذة من قبلهم؟
ما هي اآليات تدخل الهيئة لدى �سبكات حماية الطفولة لدرا�سة حالة عمالة الطفل - 2

�سامر؟
ما هي الإجراءات التي من ال�رسوري اتخاذها �سد وزارة الرتبية والتعليم، باأهمية - 3

مراقبة املت�رسبني من املدار�س والوقوف على اأ�سباب الت�رسب واحلد منها؟

• املعلومات الأولية عن الطفل:	
ال�سم: �سامر.- 
العمر: 13 �سنة.- 
امل�ستوى التعليمي: ال�سف الثالث.- 
العنوان: قرية الرما�سني/ حمافظة اخلليل. - 
عدد اأفراد الأ�رسة: 11 فرًدا )والده ووالدته + 9 اإخوة واأخوات( وترتيب الطفل - 

يف العائلة: البكر.
الو�سع ال�سحي لالأ�رسة: االأب فقط يعاين من اأمرا�س القلب وال�سكر.- 
الو�سع القت�سادي العام لالأ�رسة: اأ�رشة فقرية جدا.- 
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م�سدر دخل الأ�رسة: الطفل �سامر.- 
العالقة الأ�رسية: جيدة.- 

• و�سف امل�سكلة:	
اأن  لها  يحق  التي  االأ�سا�سية  اخلدمات  تتلقى  وال  املدينة  نائية عن  قرية  االأ�رشة يف  وجود 
تتلقاها باالإ�سافة اإىل عدم توفري حقوق لالأطفال الذين يعي�سون حتت كنف هذه االأ�رشة، 

ومن اأب�سط هذه احلقوق هو احلق يف التعليم واحلق يف ال�سحة.

• مالحظات فريق البحث امليداين:	
من خالل الزيارة امليدانية ملنزل االأ�رشة، كانت املالحظات التالية:

يتكون من: غرفة - 1 االأ�رشة، حيث  اأفراد  املنزل: �سغري جدا مقارنة مع عدد  و�سف 
لل�سكن، ورطوبته  ي�سلح  واحدة و�سالة ومطبخ وحمام، قدمي وغري �سحي، ال 

عالية.
اأفراد الأ�رسة: االأب: ال يقوى على احلركة حيث يعاين من اأمرا�س القلب وال�سكري، - 2

االأم: تظهر عليها عالمات االإرهاق والتعب، االأوالد: بحاجة اإىل عناية ورعاية من 
النواحي ال�سحية والتعليمية.

وعدم - 3 االأب  مر�س  ب�سبب  لكن  املدر�سة  يف  ت�سجيله  مت  �سامر  باملدر�سة:  االلتحاق 
وجود م�سدر دخل ا�سطر لرتك املدر�سة لتاأمني احتياجات اأ�رشته، باالإ�سافة اإىل اأن 
بعد املدر�سة وعدم وجود خط موا�سالت اأجرب االأ�رشة على عدم ت�سجيل االأطفال 
لوازم  من  االأطفال  احتياجات  توفري  على  االأ�رشة  قدرة  لعدم  املدر�سة  يف  االآخرين 

مدر�سية وموا�سالت ....الخ. 

• اآلية التدخل:	
ال�سوؤون  وزارة  لدى  م�سجلة  اأ�رشته  اأن  �سامر،  الطفل  اأ�رشة  زيارة  خالل  من  لنا  تبني 
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االجتماعية كحالة اجتماعية منذ �سنة تقريبا، اإال اأن الوزارة مل تقم مبتابعة طلب االأ�رشة 
وال حتى القيام بزيارة ميدانية للتعرف على مدى حاجة االأ�رشة ل�رشف خم�س�س �سهري 
لهم من وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وعليه فقد مت ا�ستالم �سكوى �سد وزارة ال�سوؤون 

االجتماعية.

• حتليل الدرا�سة من ناحية قانونية: 	
لقد اأكد قانون الطفل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة )2004( يف املادة )4( منه على �رشورة 
الدولة  الف�سلى يف جميع مناحي احلياة، و�رشورة ت�سافر جهود  الطفل  مراعاة م�سلحة 

لالرتقاء بالطفولة والنهو�س بها.
التي  االنتهاكات  من  العديد  وجود  واإخوته،  �سامر  الطفل  حالة  من  ن�ستنتج  وعليه، 
الت�رشيعات  عليها يف  املن�سو�س  احلقوق  العديد من  لغياب  اإ�سافة  اأ�رشته  عليه وعلى  تقع 
املحلية واالتفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق الطفل، لذلك �سيتم ر�سد اأبرز هذه احلقوق 

واالنتهاكات.
احلقوق الواجب توافرها يف هذه احلالة:

• غري 	 جميعهم  اأن  واإخوته  �سامر  حالة  عر�س  خالل  من  نالحظ  التعليم:  يف  احلق 
م�سجلني باملدر�سة لالأ�سباب التي مت ذكرها �سابقا، وذلك ي�سكل خرقا وا�سحا لن�س 
املادة )1/37( من قانون الطفل الفل�سطيني التي تن�س على: “وفقا الأحكام القانون: 
التعليم  مرحلة  اإمتام  الدولة حتى  مدار�س  املجاين يف  التعليم  احلق يف  لكل طفل  اأ. 
اإلزامي حتى اإمتام مرحلة التعليم االأ�سا�سية العليا كحد اأدنى.  الثانوي. ب. التعليم 
...« كما اأن عدم متابعة الدولة واجلهات الر�سمية ذات االخت�سا�س �سمان متتع 
االأطفال باحلقوق املن�سو�س عليها يف القوانني املحلية هو بحد ذاته يعد تق�سريا وخمالفة 
للقانون الذي اأكد على اأهمية اتخاذ الدولة التدابري الالزمة ملنع ت�رشب االأطفال من 
املدر�سة وهو ما اأكدته الفقرة الثانية من املادة ذاتها: »2. تتخذ الدولة جميع التدابري 

املنا�سبة ملنع الت�رشب املبكر لالأطفال من املدار�س«. 
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• الالئق هو 	 املعي�سة  مل�ستوى  يفتقر  منزل  االأطفال يف  اإن وجود  احلقوق الجتماعية: 
منا�سبة هو من  بيئة  الطفل يف  االأطفال، ووجود  يوؤثر على منو و�سالمة  اآخر  انتهاك 
احلقوق الواجب توافرها له والتي اأكد عليها قانون الطفل الفل�سطيني يف املادة )30(: 
»لكل طفل احلق يف م�ستوى معي�سي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واالجتماعي 
وتتخذ الدولة كافة االإجراءات والتدابري ال�رشورية لتاأمني هذا احلق«. كما جند يف 
اإعالة  وبني  بينه  التي حتول  وال�سكري  القلب  اأمرا�س  من  يعاين  االأب  اأن  احلالة  هذه 
االأب وعدم  غياب  اأنه يف حالة  الفل�سطيني  الطفل  قانون  فقد ذكر  لذلك  االأ�رشة، 
قدرته على اإعالة اأ�رشته تتوىل موؤ�س�سات الدولة وظيفة تاأمني امل�ساعدات االجتماعية 
وموؤ�س�ساتها  الدولة  ت�سعها  التي  وال�رشوط  للقواعد  »وفقا   :)31( املادة  يف  وذلك 
لالأطفال االآتي بيانهم احلق يف احل�سول على امل�ساعدات االجتماعية: 1- ... 2- 
... 3- ... 4- اأطفال امل�سجون اأو املفقود اأو العاجز عن العمل ب�سبب املر�س 

اأو االإعاقة وال عائل لهم«.

• احلق يف احلماية:	
بلوغهم �سن اخلام�سة ع�رشة«.  قبل  االأطفال  ت�سغيل  اأنه: »يحظر  املادة )14( على  تن�س 
تو�سح هذه املادة اأن عمل االأطفال قبل بلوغهم �سن 15 �سنة هو عمل خمالف للقانون 
ويعترب من باب الت�سول لذلك جند اأن قيام الطفل �سامر البالغ من العمر )13( �سنة بالبيع يف 
ال�سارع هو انتهاك حلقه يف احلياة االآمنة والنمو واالأمان على نف�سه وعلى الدولة اأن تتكفل 
بنمو الطفل وتطوره ب�سكل �سليم ح�سب ما ورد يف املادة )11(: »1. لكل طفل احلق يف 
احلياة ويف االأمان على نف�سه. 2. تكفل الدولة اإىل اأق�سى حد ممكن منو الطفل وتطوره 

ورعايته«.
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التو�سيات:
املحتاجني، حيث . 1 لالأفراد  توفرها  التي  للخدمات  ال�سوؤون االجتماعية  متابعة وزارة 

اإن اأ�رشة الطفل �سامر �سجلت لل�سوؤون منذ ما يقارب العام، وما زالت تنتظر الزيارة 
امليدانية لتقييم و�سع االأ�رشة و�رشف اخلدمة لها.

الطرق . 2 خدمات  لتوفري  ال�سلة  ذات  القروية  واملجال�س  اخلليل  بلدية  مع  التن�سيق 
واملوا�سالت الأفراد هذه القرية.

تفعيل دور املجال�س القروية يف متابعة ق�سايا اأفرادها مع ال�سوؤون االجتماعية واجلهات . 3
املعنية.

 
اأ. حقوق الطفل يف القوانني الفل�سطينية الأخرى

التعليم•■
تن�س املادتان )37 و38( يف قانون الطفل الفل�سطيني على: وفقا الأحكام القانون: اأ. لكل 
طفل احلق يف التعليم املجاين يف مدار�س الدولة حتى اإمتام مرحلة التعليم الثانوي. ب. 
التعليم اإلزامي حتى اإمتام مرحلة التعليم االأ�سا�سية العليا كحد اأدنى. 2. تتخذ الدولة جميع 

التدابري املنا�سبة ملنع الت�رشب املبكر لالأطفال من املدار�س.
تتخذ الدولة جميع التدابري املنا�سبة والفعالة بهدف اإلغاء خمتلف اأ�سكال التمييز يف التمتع 

بحق التعليم والعمل على حتقيق ت�ساوي الفر�س الفعلية بني جميع االأطفال. 
كذلك املادة 10 يف م�رشوع قانون التعليم واملادة 24 يف القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 
2003. ومع ذلك، فاإن قانون الرتبية والتعليم رقم 16 ل�سنة 1964 الذي ال يزال �ساريًا 
يف ال�سفة الغربية يربط التعليم االإلزامي بالعمر ولي�س بالتح�سيل. فح�سب املادة 10 يف هذا 
القانون، تبلغ مدة مرحلة االإلزام ت�سع �سنوات تبداأ يف اأول العام الدرا�سي الذي يلي متام 
ال�سنة ال�ساد�سة من عمر الطالب. اأما يف قطاع غزة، في�رشي قانون االنتداب الربيطاين 

حول قواعد التعليم ل�سنة 1933، وهذا القانون ال يتطرق اإىل م�ساألة التعليم االإلزامي.
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العمل•■
وملا  دوليا  امل�سكلة  هذه  حجم  تزايد  بعد  االأطفال  عمالة  مب�سكلة  الدويل  االهتمام  ازداد 
اآثار �سلبية على الطفل واملجتمع. لقد عاجلت م�سكلة عمالة االأطفال العديد من  لها من 

االتفاقيات واملواثيق الدولية واملحلية.80 
• ح�سب املادة 14 يف قانون الطفل الفل�سطيني، يحظر ت�سغيل االأطفال قبل بلوغهم �سن 	

اخلام�سة ع�رشة، وكذلك ح�سب املادة 93 يف قانون العمل رقم 7 ل�سنة 2000، 
ال�ساري يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ما اأكدته اتفاقية احلد االأدنى 

ل�سن اال�ستخدام رقم )138( ل�سنة 1973 التي ن�ست على ما يلي:
• جميع 	 يف  بها  العمل  لالأطفال  ي�سمح  التي  الدنيا  ال�سن  هي   15 الـ  �سن  جعل 

املجاالت مبا يف ذلك الزراعة وال�سناعة.
• ال�سماح للدول بت�سجيع االأطفال الذين تبلغ �سنهم بني 13- 15 �سنة يف االأعمال 	

غري ال�ساقة وغري ال�سارة ب�سحة الطفل.
• يجوز للدول ذات االقت�ساد املتقدم اأن تقرر �سن الـ 14 عاما كحد اأدنى لعمالة 	

االأطفال، وذلك بعد الت�ساور مع اأ�سحاب العمل والعمال.81
• وت�سع املادة 1 يف قانون العمل تعريف احلدث على اأنه »كل من بلغ اخلام�سة 	

ع�رشة من عمره ومل يتجاوز الثامنة ع�رشة«. ومع ذلك، من املهم االإ�سارة اإىل 
اأن املادة 99 ت�ستثني االأحداث الذين يعملون لدى اأقاربهم من الدرجة االأوىل من 
هذه االأحكام، وبالتايل فال توجد حدود عمرية مو�سوعة لالأطفال الذين يعملون 
لدى اأقارب من الدرجة االأوىل. وهذا ما ا�ستثنته اأي�سا اتفاقية احلد االأدنى ل�سن 
اال�ستخدام رقم )138( ل�سنة 1973 حيث ا�ستثنت االتفاقية العمل لدى االأ�رشة 

ويف اإطار التدريب املهني واملدر�سي والعرو�س الفنية.

 http://www.ichr.ps/pdfs/legal31.pdf :80  - لقراءة املزيد عن عمالة االأطفال
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Child_labor_Min_Age_ -  81

conevntion_Ar.pdf
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الطفل يو�سف يبلغ من العمر )11 �سنة( ي�سكن يف مدينة بيت جاال يف اأ�رشة مكونة من 
اأب واأم واأخ واأختني، يو�سف يعاين من اإعاقة حركية حيث تعر�س حلادث �سري منذ 4 
للتنقل، متفوق  ب�سلل ن�سفي وا�سطر ال�ستخدام كر�سي متحرك  اإ�سابته  اإىل  اأدى  اأعوام 
زيارتي الإحدى  ممتازا، خالل  ال�سابقة كان  ال�سنوات  تقديره يف  اإن  مدر�سته حيث  يف 
املوؤ�س�سات للت�سبيك معها لربنامج �سكاوى االأطفال وبال�سدفة التقيت يو�سف يف املركز 
يف جل�سة اإر�سادية، وباال�ستف�سار مع مر�سدته بعد اإنهاء جل�سته قالت اإن يو�سف يرف�س 
االلتحاق باملدر�سة بالرغم من انه واٍع جدا وحت�سيله االأكادميي ممتاز، وال�سبب يف رف�سه 
االإعاقة، ما ي�سطر يو�سف  املدر�سة لالأ�سخا�س ذوي  تهيئة  باملدر�سة هو عدم  االلتحاق 
الحتياج زمالئه عند دخول املدر�سة ومغادرتها، باالإ�سافة اإىل نظرات ال�سفقة والكلمات 
له  �سببت  االأمور  هذه  املدر�سة،  يف  ومعلميه  زمالئه  من  يو�سف  ي�سمعها  التي  الالذعة 
ا قاطًعا للذهاب اإىل املدر�سة، اإال اأن اأ�رشته واعية جدا ومهتمة مبتابعة  م�سكلة نف�سية ورف�سً

يو�سف لدرا�سته الأنه ذكي جدا.
وطنية  كهيئة  اإليه  التحدث  الإمكانية  اإذنه  واأخذ  يو�سف  مع  الرتتيب  املر�سدة  من  طلبت 
اأخذها  لعدم  والتعليم  الرتبية  منه على  �سكوى  تلقي  باإمكاننا  اإن كان  والتحقق  م�ستقلة، 
وفح�س  للمدار�س،  واإن�سائها  ت�سميمها  عند  االعتبار  بعني  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س 
االأقل  على  يو�سف  فيها  يدر�س  التي  املدر�سة  لتهيئة  والتعليم  الرتبية  مع  التن�سيق  اإمكانية 

الأ�سخا�س ذوي اإعاقة.

بناًء على ما �سبق تظهر الت�ساوؤلت التالية:
واالإجراءات - 1 »يو�سف«  الطفل  حالة  يف  االإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  دور  هو  ما 

املتخذة من قبلهم؟
اآليات التعاون والتدخل التي من املمكن اتخاذها مع املر�سد االجتماعي يف املدر�سة - 2

التي كان يدر�س فيها يو�سف، وذلك لتوعية الطالب حول مفهوم االأ�سخا�س ذوي 
االإعاقة وحقوقهم؟
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كيفية التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة احلكم املحلي، للتاأكيد على اأهمية - 3
مراعاة حقوق الطالب ذوي االإعاقة يف التنقل عند ت�سميم املدر�سة؟

• املعلومات الأولية عن الطفل:	
ال�سم: يو�سف.- 
العمر: 11 �سنة.- 
التاريخ التعليمي: ملتحق باملدر�سة.- 
العنوان: مدينة بيت جاال/ حمافظة بيت حلم. - 
عدد اأفراد الأ�رسة: 5 اأفراد )والده ووالدته/ اأخ واأختان( وترتيب الطفل يف العائلة: - 

الثاين.
التح�سيل التعليمي للطفل: ال�سف ال�سابع، متفوق يف املدر�سة.- 
الو�سع ال�سحي للطفل: يعاين من اإعاقة حركية.- 
الو�سع ال�سحي لباقي اأفراد الأ�رسة: ممتاز.- 
الو�سع القت�سادي العام لالأ�رسة: جيد جدا.- 
م�سدر دخل الأ�رسة: االأب واالأم.- 
العالقة الأ�رسية: ممتازة.- 
طموحات الأ�رسة بالن�سبة للطفل: دجمه يف املجتمع وتعزيز ثقته بنف�سه، وا�ستكمال - 

درا�سته خا�سة اأنه متفوق وذكي جدا.

• و�سف امل�سكلة:	
عدم تهيئة املدار�س واملراكز ال�سحية خ�سو�سا وموؤ�س�سات املجتمع املدين عموما ال�ستقبال 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، ويف احلالة املذكورة بالرغم من تفوق الطفل يف املدر�سة؛ اإال 
اأن عدم تهيئة املدر�سة لهذه الفئة اأدى اإىل اتخاذ ذلك الطفل قراًرا برتك املدر�سة، ل�سعوبة 
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تقبله م�ساعدة زمالئه له يف ا�ستخدام مرافق املدر�سة ويف دخولها ومغادرتها.

• مالحظات فريق البحث امليداين:	
من خالل الزيارة امليدانية الإحدى املوؤ�س�سات التي تعمل مع االأطفال وبعد تو�سيح طبيعة 
عمل الهيئة امل�ستقلة و�سحت لنا اإحدى املر�سدات و�سع حالة تتوجه للمركز، وهي حالة 
الطفل يو�سف املذكورة اأعاله، وقامت املر�سدة بالتن�سيق للقاء يو�سف واأ�رشته للتو�سيح 
لهم حول طبيعة عمل الهيئة امل�ستقلة، وبحث اإمكانية تلقي �سكوى من قبلهم على وزارة 
الرتبية والتعليم لعدم اتخاذها االأ�سخا�س ذوي االإعاقة بعني االعتبار عند ت�سميم املدار�س 

واإن�سائها. 
مت اللقاء وكانت املالحظات التالية:

• و�سف العائلة: من خالل احلديث مع عائلة الطفل يو�سف، تبني لنا اأن عائلته واعية 	
جدا ومهتمة مب�ستقبل طفلها على جميع االأ�سعدة وت�سعى جاهدة لتوفري وتلبية كافة 
ال  حكومية  مدر�سة  يف  الطفل  وجود  اأن  اإال  باملجتمع،  دجمه  وحماولة  احتياجاته 
تتوفر فيها احتياجات االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، جعل من ال�سعب على االأهل جتاوز 

امل�ساكل النف�سية التي ظهرت له.
• و�سف حالة الطفل: الطفل يعاين من عزلة �سديدة وعدم قدرته على تقبل اإعاقته نتيجة 	

ت�رشف االأ�سخا�س الذين يحيطون به يف املدر�سة.

• اآلية التدخل:	
من خالل احلديث مع اأهل الطفل ومر�سد املدر�سة التي يلتحق بها الطفل يو�سف، حتددت 

اآليات التدخل كهيئة م�ستقلة حلقوق االإن�سان بالتايل: 
• لعدم 	 يو�سف، وذلك  الطفل  والتعليم من عائلة  الرتبية  ا�ستقبال �سكوى �سد وزارة 

اأخذها بعني االعتبار اأهمية مواءمة املرافق العامة جلميع االأ�سخا�س.
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• متابعة ال�سكوى مع اجلهات املعنية )وزارة الرتبية والتعليم ووزارة احلكم املحلي(، 	
والتن�سيق معها للتاأكيد على اأهمية بناء املدار�س مبا يتالءم مع جميع الطالب املوجودين، 
وااللتزام بال�رشوط واملوا�سفات الفنية والهند�سية واملعمارية الواجب توافرها يف املباين 

واملرافق العامة القدمية واجلديدة خلدمة ذوي االإعاقة.

• حتليل الدرا�سة من ناحية قانونية: 	
ينظم  واجب  املعاقني  »رعاية  اأن:  على  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  من   )22( املادة  ن�ست 
القانون اأحكامه وتكفل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لهم خدمات التعليم والتاأمني ال�سحي 

واالجتماعي«.
 ن�ستخل�س من هذه املادة اأن الدولة تتحمل امل�سوؤولية يف توفري البيئة املالئمة ليتمتع ال�سخ�س 

ذو االإعاقة بكامل حقوقه. 
اأن عدم مواءمة املدر�سة لظروف االأ�سخا�س  الطفل يو�سف،  ن�ستنتج من حالة  وعليه، 
ي�سكالن  باملجتمع،  دجمهم  ب�رشورة  عام  ب�سكل  املجتمع  وعي  وعدم  االإعاقة  ذوي 

االنتهاك االأكرب لهذه الفئة.

احلقوق الواجب توافرها يف هذه احلالة:
احلق يف التعليم: نالحظ من خالل عر�س حالة يو�سف اأنه م�سجل يف مدر�سة حكومية 
لكنها تفتقر يف بنائها لتلبية احتياجات الطالب ذوي االإعاقة، وهذا ي�سكل انتهاكا وا�سحا 
حلقوق هذه الفئة يف احل�سول على التعليم وتوفري الدولة كافة االإمكانيات لتلبية احتياجاتهم، 
وهذا ما اأكدت عليه املادة )14( من قانون رقم )4( ل�سنة )1999( ب�ساأن حقوق املعوقني 
واحتياجات  تتنا�سب  بيئة  تاأمني  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارتي  »على  على:  ن�ست  حيث 
املعوقني يف املدار�س والكليات واجلامعات«. كما اأكدت املادة )41( من قانون الطفل 
الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة )2004( على حق هذه الفئة يف التعليم، حيث ن�ست على: 
»للطفل ذي االحتياجات اخلا�سة احلق يف التعليم والتدريب بنف�س املدار�س واملراكز املعدة 
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والتدريب يف  التعليم  بتاأمني  الدولة  تلتزم  اال�ستثنائية  االإعاقة  حاالت  للتالميذ. 2. يف 
العادي  التعليم  بنظام  مرتبطة  تكون  اأ.  اأن:  مراكز خا�سة �رشيطة  اأو  مدار�س  اأو  ف�سول 
ومالئمة حلاجات الطفل. ب. تكون قريبة من مكان اإقامته و�سهال الو�سول اإليها. ج. 
لتعليمهم  تربويا  املوؤهلني  توفر  د.  احتياجاتهم.  ح�سب  وم�ستوياته  باأنواعه  التعليم  توفر 
وتدريبهم ح�سب اإعاقتهم«. وقد اأكدت اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املادة 
)9( على �رشورة متكني االأ�سخا�س ذوي االإعاقة لت�سهيل و�سولهم للمرافق العامة مبا فيها 

املدار�س واملراكز ال�سحية.

التجنيد. 1
االلتحاق الطوعي والتجنيد االإجباري يف القوات امل�سلحة وامل�ساركة يف االأعمال العدائية: 
النزاعات  اأو  الع�سكرية  االأعمال  يف  االأطفال  »ا�ستخدام  الفل�سطيني  الطفل  قانون  يحظر 
امل�سلحة« )املادة 46(. ومع ذلك، ال يرد ذكر لاللتحاق الطوعي اأو التجنيد االإجباري 
لالأحداث يف مواقع غري قتالية. اإن قانون املخابرات العامة رقم 17 ل�سنة 2005 يحظر 
التجنيد يف املخابرات ملن هم دون �سن الثامنة ع�رشة )املادة 27(. ولكن قانون اخلدمة يف 
قوى االأمن الفل�سطينية رقم 8 ل�سنة 2005 ال يذكر �سنًا دنيا لاللتحاق الطوعي اأو التجنيد 
امل�سلحة  النزاعات  يف  االأطفال  ا�سرتاك  ب�ساأن  االختياري  الربوتوكول  اأما  االإجباري. 
الـ 15  يقل عمره عن  اأي طفل  بعد جتنيد  الدول  األزم  فقد  الطفل  باتفاقية حقوق  امللحق 
عاما. حيث حظرت االتفاقية ا�سرتاك الطفل الذي يقل عمره عن الـ 15 يف احلرب باأي 
�سكل من االأ�سكال. ويف حال اأرادت الدولة جتنيد االأطفال ما بني عامي 15-18 �سنة 

فيجب على الدولة اأن تختار الطفل ذا ال�سن الكربى بينهم. 

الأموال. 2
ح�سب قانون موؤ�س�سة اإدارة وتنمية اأموال اليتامى رقم 14 ل�سنة 2005، يح�سل االأيتام 
على حق الت�رشف مبا يرثونه من اأموال وممتلكات عند بلوغهم الثامنة ع�رشة من العمر )املادة 

.)18
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كما يتيح قانون الطفل رقم 7 ل�سنة 2004 لالأطفال يف اأي عمر اأن ين�سموا للجمعيات 
)املادة 34(. وين�س قرار جمل�س الوزراء رقم 9 ل�سنة 2003 يف املادة 1 على اأنه يجب 

اأن يكون ال�سخ�س قد اأمت الثامنة ع�رشة من العمر حتى يحق له ت�سكيل جمعية.

اخلطوة القادمة: مراجعة القوانني الفل�سطينية املوجودة على امل�ستوى الوطني، 
اآخذين م�سلحة الطفل الف�سلى بعني االعتبار، وب�رشاكة مع موؤ�س�سات القطاع 

العام، واخلا�س، واملدين، واالأكادميي، واملجل�س الت�رشيعي، وحتديثها 
وحتقيق االن�سجام بينها، وتفعيلها.

االأ�سئلة التي يجب االإجابة عليها اأو توفري املعلومات عنها م�ستقبال اإذا مل تتوفر 
حاليا:

 اإىل اأي مدى تعك�س القوانني والت�رشيعات املوجودة حقوق الطفل؟1. 
هل يوجد اأدوات تنفيذية للقانون؟. 2
هل متت مراجعة القوانني والت�رشيعات وتقييم اأثرها من قبل الدولة وممثلني . 3

عن املجتمع املدين واالأطفال؟ 
هل تتوفر املعلومات الكافية لتقييم القوانني؟ ما اأهم الثغرات؟ . 4

 هل تنعك�س مبادئ م�سلحة الطفل الف�سلى، وعدم التمييز، واحلق يف 5. 
احلياة والنمو، وتخ�سي�س املوارد املالئمة يف القوانني والت�رشيعات؟

هل تقوم الدولة بتعريف االأطفال والوالدين واملجتمع حول حقوق الطفل؟ . 6
ما هي الو�سائل؟

ما هي املعيقات لتطبيق القوانني والت�رشيعات؟ . 7
هل يوجد بنود تن�س على �رشورة مراجعة دورية للقوانني والت�رشيعات . 8

ومدى ان�سجامها مع حقوق الطفل؟
ما ن�سبة االأطفال واالآباء الذين يعرفون عن حقوق الطفل؟. 9
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الكيفية:
 ت�سكيل جلنة وطنية ملراجعة القوانني وتعديلها.1. 

عقد ور�س عمل وطنية لعر�س النتائج- تطوير لوائح تنفيذية وقانون . 2
عقوبات فل�سطيني 

رفع م�ستوى الوعي حول القوانني والت�رشيعات على م�ستوى ال�سعب . 3
و�سناع القرار واملوظفني احلكوميني وح�سد التاأييد واملنا�رشة.

*** اجلهة امل�سوؤولة: الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان بقرار من الرئي�س.

• املتحدة بخ�سو�س ع�سوية 	 االأمم  الفل�سطيني طلًبا لدى  الرئي�س  يف عام 2012 قدم 
االأر�س  منح  املتحدة  االأمم  قررت  الطلب  هذا  املتحدة. مبوجب  االأمم  فل�سطني يف 
الفل�سطينية �سفة دولة مراقب غري ع�سو. وبالتايل اأ�سبحت فل�سطني دولة ويحق لها 

قانونيا اأن ت�سادق على جميع االتفاقيات الدولية لدى االأمم املتحدة.
• من 	 غريها  اأو  الطفل  اتفاقية حقوق  على  الفل�سطينية  الدولة  ت�سادق  مل  اللحظة  لهذه 

االتفاقيات الدولية لعدة اأ�سباب:
• من 	 املعاهدات  ت�سديق  حول  وا�سحة  قانونية  لقواعد  الفل�سطيني  الد�ستور  ق�سور 

التنفيذية  ال�سلطتني  بني  مهام  تداخل  هناك  زال  ما  حيث  الت�رشيعي.  املجل�س  قبل 
والت�رشيعية. فعلى �سبيل املثال، يف عام 1997 قام رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية باإبرام 
اتفاق مع اإ�رشائيل )اتفاق اخلليل( دون الرجوع اإىل ال�سلطة الت�رشيعية، حيث رف�س 
رئي�س ال�سلطة عر�س االتفاقية على املجل�س الت�رشيعي بحجة اأن املجل�س لي�س �ساحب 

االخت�سا�س.
• مل 	 اإ�رشائيل  مع  ال�سالم  اتفاقية  مبوجب  الفل�سطينية  لل�سلطة  نقلت  التي  ال�سالحيات 

ت�سمل العالقات الدولية واإبرام املعاهدات.
• الت�رشيعية االخت�سا�س باملوافقة 	 ال�سلطة  اأعطت  اأن معظم دول العامل  على الرغم من 
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عليها  ي�سعب  �سوف  الفل�سطينية  فالدولة  عدمه،  من  الدولية  االتفاقية  ت�سديق  على 
الت�رشيعي. حيث  املجل�س  الدولية عر�سها على  االتفاقيات  يف حالة م�سادقتها على 
الذي  نوابه  ن�ساب  اكتمال  لعدم  معطل حاليا  �سبه  الفل�سطيني  الت�رشيعي  املجل�س  اإن 
هو اأكرث من الثلثني. فب�سبب اعتقال اإ�رشائيل للنواب الفل�سطينيني واإغالقها لغزة لن 

يتمكن املجل�س الت�رشيعي من االجتماع.
• الوقت 	 يف  الطفل  حقوق  اتفاقية  ت�سديق  تعيق  التي  املعيقات  جميع  من  الرغم  على 

الراهن، اإال اأن ال�سلطة الفل�سطينية ملزمة التزاما اأخالقيا بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. 
الد�ستور  يف  لذلك  اأ�سارت  وقد  الدويل  القانون  بتنفيذ  دوليا  التزاما  التزمت  حيث 
وبالتايل  املحلي.  القانون  على  تعلو  الدولية  القواعد  اأن  على  ن�س  الذي  الفل�سطيني 

فال�سلطة الفل�سطينية ملزمة بتطبيق االتفاقية.

ثانيًا: مبوجب ال�سيا�سات والتدابري والإجراءات الوطنية 
الطفل(  الر�سمية يف حماية حقوق  املوؤ�س�سة  نتناول يف هذه اجلزئية اآليات حكومية )دور 
واآليات غري حكومية )موؤ�س�سات حقوق االإن�سان امل�ستقلة اخلا�سة باالأطفال( ودور الهيئة 

امل�ستقلة حلقوق االإن�سان )املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق االإن�سان(.
 

اآليات حكومية )دور املوؤ�س�سة الر�سمية يف حماية حقوق الطفل(. 1
قطاعية.  وعرب  وقطاعية  وطنية  املدى،  ومتو�سطة  طويلة  خطط  احلكومة  لدى  يوجد 
املهم�سني  واالأطفال  االأطفال  على  تركز  ال  اأنها  اإال  ال�سيا�سات.  من  العديد  يوجد  كما 
املالية والب�رشية املتخ�س�سة، وعدم تخ�سي�س  ب�سكل خا�س، وب�سبب حمدودية املوارد 
ال�سلطة  واعتماد  املجتمع،  ن�سف  ي�سكلون  اأنهم  من  بالرغم  باالأطفال  خا�سة  موازنة 
الوطنية الفل�سطينية على الدعم اخلارجي، فاإن تنفيذ هذه اخلطط وال�سيا�سات يكون غري 
م�سمون، ويحد من اإمكانية تخطيط طويل املدى يف ظل الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية 
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واالجتماعية املتدهورة ب�سبب االحتالل واإجراءاته، وتق�سيم االأر�س الفل�سطينية وفقدان 
ال�سيطرة على احلدود واملوارد. باالإ�سافة اإىل اأنه ال يوجد ج�سم وطني فاعل يخت�س مبراقبة 

ال�سيا�سات واخلطط واملوازنات الفل�سطينية ومدى ان�سجامها مع حقوق الطفل.
 من اأجل اإعمال حقوق الطفل يجب اأن يتم اإعداد وتطوير اخلطط واال�سرتاتيجيات الوطنية 
اإىل االتفاقية، بحيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا باالإ�سرتاتيجية الوطنية  ال�ساملة لالأطفال ا�ستنادا 
للتنمية مع تخ�سي�س املوارد املنا�سبة لها، وتغطية جميع خطط العمل املحددة التي تتعلق 
مبختلف جوانب حقوق الطفل، وذلك اإما يف �سكل خطة عمل وطنية لالأطفال اأو غريها 
من االأطر االأخرى، واأي�سًا اإقامة اآليات متابعة وتقييم من اأجل التنفيذ الكامل خلطة العمل 
لكي يتم ب�سورة منتظمة تقدير مدى التقدم املحرز وحتديد الفجوات، ويتم ذلك بالت�ساور 
مع كافة اجلهات ذات العالقة على ال�سعيدين الر�سمي والوطني، بهدف و�سع اإ�سرتاتيجية 

�ساملة لالأطفال ول�سمان:
)اأ( اأن ت�سكل جزءاً من اخلطة التنموية الوطنية؛ 

اأن توفر املبادئ التوجيهية واملوارد الالزمة للنظم املحلية املتعلقة بحماية الطفل من  )ب( 
اأجل تقييم ال�سيا�سة وخطة العمل الوطنيتني لالأطفال واملراهقني وتنفيذهما ور�سدهما؛

كاالأطفال  االأقليات،  اإىل  املنتمني  االأطفال  ب�ساأن  وطنية  عمل  خطة  تت�سمن  اأن  )ج( 
الالجئني، و�سمان م�ساركتهم يف و�سع هذه اخلطة. 

- قامت ال�سلطة الوطنية باإنتاج جمموعة متنوعة من اخلطط، مثل اخلطة التطويرية والطارئة 
واأهدافًا  مبادئ  تخطيطي  اإطار  كل  وتبنى  والوطنية.  االإن�سانية  واخلطة  االإنعا�س  وخطة 
وغايات واآليات تطبيق وتنفيذ وموؤ�رشات ونظم مراقبة خمتلفة، ما يجعل من غري املمكن 
من الناحية الفعلية تقييم ما مت حتقيقه وبوا�سطة من واأين. ويظهر ذلك ب�سكل وا�سح يف 
غياب حتليل االأثر الأي من اأنواع اخلطط املذكورة اأعاله. وما يبقى جليًا اأنه ال يوجد نهج 
واإذا  بو�سوح.  احلقوق  هذه  ماهية  ويحدد  وحقوقهم  االأطفال  احتياجات  يجمع  مركز 
ما وا�سلت احلكومة و�سع خطتها اخلا�سة بها، فيما اأن االأطراف االأخرى ت�سع خططًا 
اإن�سانية وخططًا تطويرية، فاإن الفجوات يف نظام التنفيذ �ستبقى قائمة و�سيكون التكرار 
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واال�ستعمال غري الفعال للموارد املحلية والدولية هو القاعدة. ومن التحديات والفجوات 
الرئي�سية يف جمال التخطيط حلقوق الطفل:

• عدم االن�سجام بني الت�رشيعات وال�سيا�سات	
• اإىل خطط 	 الطفل  اأهداف حقوق  الوعي واملعرفة واملهارات يف كيفية ترجمة  نق�س 

وطنية.
•  النق�س يف ح�ساب تكاليف اخلطط على النحو املالئم: يتطلب ذلك ا�ستخدام البيانات 	

واملعلومات ب�سكل اأف�سل يف حتديد الفئات امل�ستهدفة وامل�ستفيدين، والتدريب على 
و�سع ال�سيا�سات وح�ساب التكاليف، ومعرفة وا�سحة مبقادير املوارد املرجحة التي 

ميكن تخ�سي�سها لالأطفال بحيث يكون باالإمكان حتديد اأولويات التخطيط.
• غياب االأطفال ب�سكل جلي عن اإعداد اخلطط القطاعية الوطنية، حيث ال يتم الرتكيز 	

اإعداد هذه  عند  اإ�رشاكهم  يتم  الوطنية وال  والربامج  للخطط  م�ستهدفة  عليهم كفئة 
اخلطط.

ال�رسوط العامة الواجب توفرها عند اإعداد اخلطط
املحلية  للقوانني  اإعدادها  حني  اخلطط  ت�ستند  اأن  يجب  للقوانني:  تعديل  اأو  ر�سم   اأ. 
والدولية، ولكن وبذات الوقت فاإن دور اخلطط اأي�سا هو مراجعة القوانني وتعديلها- 
اإن لزم- لتاأمني حقوق الطفل، وتاأمني االأف�سل لهم دون متييز، ومب�ساركة اجلميع، 

واحلد من جميع اأ�سكال العنف �سد االأطفال.
لالأطفال،  ونواد  موؤ�س�سات  تطوير  اأو  اإن�ساء  الأطفال:  م�ساركة  وتاأكيد  ب. الت�سبيك 
حيث يتم ت�سجيع م�ساركة االأطفال بدءا من حتديد االحتياجات حتى االإ�رشاف على 

التنفيذ وتقييم امل�ساريع والربامج.
الربامج  اإليها  ت�سل  فئات مهم�سة مل  هناك  زالت  ما  املهم�سة:  الفئات  اإىل   ت. الو�سول 
وامل�ساريع. يف هذا ال�سياق، �سوف ت�ستهدف الربامج يف جميع امل�ستويات لت�سل 
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اإىل اجلميع دون ا�ستثناء اأو متييز.
واالأحداث  املعاقني،  االأطفال  حلقوق  االأ�سا�سية  اخلدمات  يف  الأولوية   ث. اإعطاء 
اجلانحني، واملهم�سني، واالأطفال يف ال�سجون االإ�رشائيلية، واالأطفال الالجئني، 

واالأطفال الذين يعانون ب�سبب العنف والنزاع امل�سلح.
بناء قدرات اجلهات املعنية: يف جمال التخطيط، والتنفيذ، والر�سد والتقييم لربامج   ج. 

حقوق الطفل.
حتديد وتوفري بيئة �سديقة للبيئة يف جميع القطاعات.  ح. 

التن�سيق والتعاون مع جميع اجلهات املعنية بتوفري اخلربات التي ميتلكها كل جانب.  خ. 
توزيع وا�ستخدام امل�سادر باأكرب كفاءة وفاعلية ممكنة من اأجل تاأمني حقوق الطفل. د.   

و�سع اإطار وطني، ي�سرت�سد به �سانعو القرار من القطاعات املعنية بالطفولة، للبدء  ذ.   
بو�سع برامج مف�سلة جلميع الفئات العمرية، مراعية املبادئ االأ�سا�سية حلقوق الطفل.

ان�سجامها مع  الوطنية ومدى  ال�سيا�سات واخلطط  اأهم  القادمة: مراجعة  اخلطوة 
حقوق الطفل وتوفر املوازنات الالزمة. والتاأكد من وجود ا�سرتاتيجيات �ساملة 
لتقييم  واآليات  ال�سيا�سات واخلطط، ال مركزية،  لتنفيذ  اآليات  بالطفل،  خا�سة 
اأثر ال�سيا�سات واخلطط ال�سابقة على االأطفال. مراجعة اخلطة الوطنية للطفل التي 

اأعدت  يف عام 2013 وحتديثها وفق ال�سياق الراهن.
االأ�سئلة التي يجب االإجابة عليها: من �سارك يف اإعداد ال�سيا�سات واخلطط الوطنية؟ 
هل مت اأخذ راأي الطفل وم�سلحته الف�سلى وعدم التمييز بعني االعتبار؟ هل مت متييز 
اإيجابي بحق االأطفال املهم�سني؟ هل مت تخ�سي�س املوارد املالية والب�رشية الالزمة 
لتنفيذ ال�سيا�سة/ اخلطة؟ مدى ان�سجام ال�سيا�سات واخلطط الوطنية القطاعية وغري 

القطاعية مع بع�سها ومع حقوق الطفل؟ مدى و�سوح االأدوار واملوؤ�س�سات:
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- هل يوجد اأهداف وغايات وا�سحة؟
- هل تعك�س املوازنة العامة الن�سبة املخ�س�سة لالأطفال يف كل قطاع؟

- مدى ال�سفافية يف التخطيط وو�سع املوازنات؟
- هل يوجد اآليات لتقييم هذه ال�سيا�سات واخلطط الوطنية؟

- ما هي املعيقات التي حتول دون تنفيذ ال�سيا�سة؟
- هل مت االأخذ بعني االعتبار �سيا�سات وخطط بديلة حلماية االأطفال وخ�سو�سا 
املهم�سني منهم من الظروف ال�سلبية اأو التاأثريات اجلانبية ال�سلبية لل�سيا�سات احلالية؟
االجتماعية  ال�سيا�سات  و�سع  يف  والكافية  املتخ�س�سة  الكفاءات  تتوفر  هل   -

وال�سحية والتعليمية واالقت�سادية والتخطيط االإ�سرتاتيجي....

حقوق الطفل يف اخلطط وال�سرتاتيجيات الوطنية. 2
اإذا ما قورنت بدول عربية  تعترب متميزة  التي رمبا  الربامج واخلدمات،  العديد من  يوجد 
جماورة. اإال اأن امل�ساكل تكمن يف عدم اال�ستمرارية واال�ستدامة، واالعتماد على الدعم 
ب�سبب  الداخلي  التحفيز  و�سعف  املتخ�س�سة،  والب�رشية  املالية  املوارد  و�سح  اخلارجي، 
اإىل كانتونات، ووجود احلواجز  الفل�سطينية  اأن تق�سيم االأر�س  الراهنة. كما  االأو�ساع 
الع�سكرية يدفع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اإىل التو�سع االأفقي يف اخلدمات على ح�ساب 
اجلودة ل�سمان و�سول اأكرب قدر ممكن من ال�سكان للخدمات. اإال اأن ذلك ال مينع من 
وجود جتمعات �سكانية مهم�سة، ومناطق ال متلك ال�سلطة الفل�سطينية ال�سيطرة عليها مثل 
اأن عدم  ال�رشقية وغريها. كما  ما ت�سمى منطقة ج، واملناطق خلف اجلدار، والقد�س 
على  والتناف�س  احلكومية(  وغري  )احلكومية  اخلدمات  مقدمي  جميع  بني  الكايف  التن�سيق 
اإىل  يوؤدي  اأو  يجب،  كما  للخدمات  ال�ساملة  التغطية  دون  يحول  املحدودة،  امل�سادر 
ازدواجية يف اخلدمات يف بع�س املناطق وافتقارها يف مناطق اأخرى. اإن اتفاقية حقوق 
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الطفل قد اأولت اهتمامها حلماية االأطفال جميعا وخا�سة االأطفال املهم�سني وذوي االإعاقة 
الـتاأكيد  لذا يجب  املعاملة وغري ذلك.  والتعذيب و�سوء  يتعر�س منهم لال�ستغالل  ومن 
على اأن تهتم اخلطط واالإ�سرتاتيجيات الوطنية بهذه الفئة املهمة يف املجتمع، واأن ت�سع 

لهم برامج خا�سة الإعادة تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.

داخلية  اأفقية  تن�سيقية  اآليات  لو�سع  التاأييد  ح�سد  من  التاأكد  القادمة:  اخلطوة 
االأهلي  القطاع  من  ال�رشكاء  مع  وخارجية  املختلفة(  احلكومة  موؤ�س�سات  )بني 
واخلا�س والوكالة، واملانحني، وعمودية بني امل�ستويات املختلفة )ال�سيا�سات، 
والتخطيط، والتنفيذ، واحلكم املحلي والبلديات واملجال�س، ...(. ومراجعة 
الثغرات  واأهم  الطفل  حقوق  مع  ان�سجامها  ومدى  املختلفة  واخلدمات  الربامج 

فيها.

 الأ�سئلة التي يجب الإجابة عليها:
• هل توجد اآليات للتن�سيق بني جميع ال�رشكاء وعلى جميع امل�ستويات؟	
• هل يتم اأخذ التغذية الراجعة ودرو�س وعرب م�ستفادة من العاملني يف امليدان 	

ويف الربامج واخلدمات لت�سب يف عملية و�سع ال�سيا�سات والتخطيط؟
• اأهم 	 ما  القطاعات؟  جميع  يف  املوجودة  والربامج  اخلدمات  م�ستوى  ما 

الثغرات؟ هل هي �سديقة الطفل والطفل املعاق؟
• هل توجد معايري مل�ستوى اخلدمات الواجب توفرها؟	
• بحيث 	 قطاع  كل  يف  االإجراءات  لتحديد  واأدلة  بروتوكوالت  يوجد  هل 

تكون مبثابة االأ�سا�س للمحا�سبية؟
• ما هي اأهم املعيقات؟	
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• هل تتم تغطية جميع الفئات وخ�سو�سا املهم�سة من االأطفال؟	
• وتنفيذ 	 اخلدمات  لتقدمي  واملتخ�س�سة  الكافية  الب�رشية  املوارد  توجد  هل 

الربامج النوعية؟
• الربامج 	 ت�ساهم  هل  واخلدمات؟  الربامج  يف  الطفل  حقوق  تنعك�س  هل 

واملهارات(  املعرفة  م�ستوى  )على  الطفل  تهيئة  يف  املوجودة  واخلدمات 
ليكون فردا فاعال يف املجتمع على اختالف و�سعه؟

حقوق الطفل يف امليزانيات واملوازنات العامة. 3
املعلومات التي تتعلق باملوارد املخ�س�سة يف امليزانية الإعمال حقوق الطفل حمدودة للغاية، 
وال تتوفر اآلية فعالة لتتبع ور�سد املوارد املخ�س�سة واآثار املوارد املتاحة من م�سادر وطنية 

ودولية، من منظور حقوق الطفل.
على الدولة اأن تقوم مبا يلي:

• تخ�سي�س موارد كافية يف امليزانية وفقًا للمادة 4 من االتفاقية الإعمال حقوق الطفل 	
فيما يتعلق ببقائه ومنائه وحمايته وم�ساركته.

• لتتبُّع 	 تنفيذ نظام  الدولة من خالل  الطفل يف و�سع ميزانية  يراعي حقوق  اتباع نهج 
ما  وهو  ككل،  امليزانية  نطاق  على  وا�ستخدامها  الطفل  لق�سايا  املخ�س�سة  املوارد 
�سيلقي ال�سوء على مدى اال�ستثمار يف االأطفال. على اأن ت�ستخدم الدولة نظام التتبُّع 
اأي قطاع من  توؤثِّر بها اال�ستثمارات يف  اأن  التي ميكن  للكيفية  هذا الإجراء تقييمات 
القطاعات على نحو يخدم »امل�سالح الف�سلى للطفل«، مبا يكفل قيا�س التاأثري املتباين 

لهذه اال�ستثمارات على الفتيات والفتيان على النحو املنا�سب.
• ر�سد مدى فاعلية تخ�سي�س املوارد وتقييمها، وعند اللزوم التما�س التعاون الدويل 	

يف هذا ال�سدد.
• باإن�ساء خدمات اجتماعية يف 	 اإجراء تقييم �سامل لالحتياجات من امليزانية فيما يتعلق 
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املقاطعات التي ت�رشرت من جراء النزاع امل�سلح، وو�سع خم�س�سات حمددة لهذه 
املجاالت التي تت�سدى للفوارق يف ظروف معي�سة االأطفال وتق�سي عليها تدريجيًا.

• �سمان ال�سفافية وامل�ساركة يف و�سع امليزانية باأ�سلوب قائم على احلوار مع اجلمهور 	
وم�ساركته وال �سيما االأطفال، وكفالة م�ساءلة ال�سلطات املحلية على النحو املالئم.

• التي 	 اأو �سعفًا وللحاالت  االأ�سد حرمانًا  لالأطفال  امليزانية  اإ�سرتاتيجية يف  بنود  اإدراج 
تقت�سي اتخاذ تدابري اجتماعية اإيجابية )كت�سجيل املواليد وتغذية الطفالت( مع �سمان 

حماية هذه البنود املدرجة يف امليزانية حتى يف حالة االأزمات.
• على الدولة اأن تخ�س�س ميزانية م�ستقلة لالأطفال »الأق�سى قدر ممكن ت�سمح به املوارد 	

املتاحة. 
يجب على الدولة اأن تقوم بخطوات على كافة امل�ستويات احلكومية ل�سمان و�سع م�سلحة 
والقرارات  واالجتماعية  االقت�سادية  اخلطط  يف  االأولويات  كاإحدى  الف�سلى  االأطفال 
املتخذة ب�ساأن امليزانية، واأن ت�سمن كذلك حماية االأطفال من االآثار ال�سلبية لل�سيا�سات 
تعك�س  فهي  للحكومة  اقت�سادية  اأداة  اأهم  هي  واملوازنة  املالية،  واالأزمات  االقت�سادية 
وااللتزامات  ال�سيا�سات  ترتجم  حيث  وال�سيا�سية،  واالقت�سادية  االجتماعية  االأولويات 
ال�سيا�سية اإىل نفقات، وهذا يتطلب من الدولة الوفاء بالتزاماتها املالية جتاه االأطفال مبوجب 
االتفاقية من اجل حت�سني اال�ستهداف و�سمان ا�ستدامة االإنفاق لتلبية حقوق االأطفال وعدم 
ربطها باجلهات املانحة والدعم املتوفر الذي يلعب الدور االأ�سا�سي يف ا�ستمرارية الربامج.
لدعم  املعونات  على  الفل�سطينية  احلكومة  واعتماد  الراهن،  الفل�سطيني  للو�سع  ونظراً 
اأهدافها التنموية. فال يوجد تخ�سي�س موارد لالأطفال وال كادر خمت�س يعمل على ر�سد 
املوازنة وحتليلها وتزويدنا باملعلومات حول ما يتم تخ�سي�سه لالأطفال من املوازنة الوطنية. 
وبالتايل ال بد من ت�سكيل ج�سم اأو جلنة م�سغرة تدر�س تخ�سي�س املوارد وحتليل املوازنة 
الفل�سطينية  الناجت عنه يف االأر�س  الفريد والو�سع االقت�سادي  ال�سيا�سي  الو�سع  يف �سياق 
املحتلة. فاأدوات التنمية االقت�سادية التي متلكها كل البلدان املتطورة والنامية بحكم �سيادتها 
)ال�سيا�سات النقدية واملالية، والتحكم باملوارد الطبيعية، والتحكم باحلدود، وغريها(. 
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ب�سبب و�سعها كاأر�س حمتلة. يجب على  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  غري موجودة يف 
املوؤ�س�سات احلقوقية التي تعنى بحقوق االإن�سان والطفل مثل الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 
العامة  املوازنة  بنقد  الهيئة  تقوم  العامة. حيث  للموازنة  واملراجع  املراقب  دور  تلعب  اأن 
اإقرارها، وذلك ل�سمان تخ�سي�س اأكرب قدر من املوارد اخلا�سة  وو�سع مالحظاتها قبل 

باالأطفال يف املوازنة، وحماولة تلبية اأكرب قدر من احتياجاتهم. 

ال�سفافية واملحا�سبة. 4
تقع امل�سوؤولية االأ�سا�سية لتن�سئة االأطفال على عاتق االأ�رشة يف الدرجة االأوىل، ومن ثم 
احلكومة ب�سفتها ممثلة عن ال�سعب، وبالرغم من اأن االتفاقية خاطبت احلكومات ب�سكل 
عام اإال اأنها يف احلقيقة تخاطب م�سوؤولية كل فرد من اأفراد املجتمع. وب�سكل عام، ال 
ميكن اإعمال املعايري الواردة فيها اإال اإذا اكت�سبت تلك املعايري احرتام اجلميع: اأولياء االأمور 
التدري�س  حقل  يف  والعاملني  املهنية  املجاالت  يف  والعاملني  واملجتمع،  االأ�رشة  واأفراد 
واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، والعاملني يف اأو�ساط االأطفال ويف املحاكم، ومن خالل 

تاأدية كل منهم الدور اخلا�س به اأو بها، وا�سعني ن�سب اأعينهم احرتام هذه املعايري. 
الطبيعية  والبيئة  االأ�سا�سية  املجتمع  االأ�رشة كونها وحدة  اإىل  ب�سفة خا�سة  االتفاقية  ت�سري 
حكومة  اأي  االتفاقية  تلزم  ذلك،  على  وبناء  االأطفال.  وخا�سة  اأفرادها،  ورفاه  لنماء 
امل�ساعدة  وتوفري  الأطفالهم،  والتوجيه  الرعاية  بتقدمي  االآباء  يبذلها  التي  اجلهود  باحرتام 
اأي�سا بذل اجلهد للحيلولة دون  القرار  اأ�سحاب  الدعم لهم. وينبغي على  املادية وبرامج 

ف�سل االأطفال عن اأ�رشهم اإال اإذا كان الف�سل من اأجل م�سلحتهم العليا.

• هل توجد �سفافية يف عملية التخطيط واإعداد املوازنات؟	
• هل توجد اآليات للرقابة واملحا�سبية؟	
• اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية 	 الفردية لقوى  لبع�س امل�سالح  هل يتم اخل�سوع 

على ح�ساب م�سلحة الطفل الف�سلى ومبداأ عدم التمييز وحق الطفل يف احلياة 
والنماء؟



124

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

• تخ�سي�س 	 يتم  الوطنية؟ هل  االحتياجات  والدعم وفق  املوارد  توزيع  يتم  هل 
جزء لالأطفال؟

• هل تتم التعيينات وفق احلاجة واملوؤهالت اأم وفق املحاباة؟	
• هل هنالك اآليات ملكافحة الف�ساد وحما�سبة امل�سوؤولني؟	
• هل تتوفر االإرادة ال�سيا�سية للمحا�سبية ومكافحة الف�ساد؟	
• وامل�ساريف 	 واملوازنات  والربامج  لل�سيا�سات  دورية  مراجعات  عقد  يتم  هل 

والعالقة مع ال�رشكاء؟
• هل يتم تخ�سي�س موازنة خا�سة لدعم الفئات املهم�سة؟	
• هل يتم و�سع الطفل من �سمن االأولويات الوطنية؟	
• هل توجد اآليات م�ستقلة ملحا�سبة القطاع املدين واخلا�س؟	
• هل توجد اآليات وطنية حلماية الفئات املهم�سة على اختالفها؟	
• ما دور االإعالم يف منا�رشة ق�سايا حقوق الطفل والك�سف عن االنتهاكات؟	

ال�رسكاء والتن�سيق بينهم. 5
• اخلا�س، 	 والقطاع  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  االأهلي/  القطاع  ال�رشكاء:  اأهم 

ومن  الدويل  واملجتمع  واالأكادمييون،  واالإعالم،  والقروية،  البلدية  واملجال�س 
�سمنه وكالة الغوث ومنظمات االأمم املتحدة املختلفة، واملوؤ�س�سات الدولية االأهلية، 

والدول املانحة.
• يف ظل الظروف التي تعاين منها االأر�س الفل�سطينية املحتلة وواقع االنق�سام اجلغرايف 	

اإ�رشائيلية  اأمنية  و�سوؤون  داخلية،  و�سوؤون  واجلدار،  الع�سكرية،  احلواجز  ب�سبب 
الطبيعية  واملوارد  احلدود  على  الفل�سطينية  ال�سيطرة  وانعدام  ج(،  ب،  اأ،  )مناطق 
واملالية، فاإن توزيع االأدوار والتن�سيق املنا�سب بني جميع ال�رشكاء بدال من التناف�س 

على املوارد املحدودة �سي�سمن التغطية جلميع فئات املجتمع ويحد من التهمي�س.



125

دليل املدرب حول حقوق الطفل الفل�سطيني بني الواقع والقانون

• هل توجد �رشاكة يف عملية التخطيط و�سنع القرار؟	
• هل توجد اآليات للتن�سيق وتوزيع االأدوار؟	
• هل ين�سجم الدعم الدويل مع االحتياجات الوطنية اأم يتبع اأجندات �سخ�سية 	

وخارجية؟
• هل توجد ملكية وطنية للربامج املدعومة؟ ما مدى ا�ستدامتها وماأ�س�ستها؟	
• هل توجد قاعدة بيانات حمدثة للربامج املدعومة؟	
• خلف�س 	 املوحدة  الدعم  وبرامج  امل�سرتكة  ال�سناديق  مبداأ  اعتماد  يتم  هل 

التكاليف االإدارية و�سمان الفاعلية للدعم؟
• يتم و�سع ملف 	 ال�رشكاء؟ هل  تن�سيقية دورية مع  يتم عقد اجتماعات  هل 

الطفل �سمن االأولويات الوطنية؟ 
• هل توجد قوانني حتكم عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين واخلا�س؟	
• هل توجد اآليات وقوانني لت�سجيع اال�ستثمار؟	
• هل يوجد وعي كاف لدى ال�رشكاء حول حقوق الطفل؟ هل يتم اأخذ ذلك 	

بعني االعتبار عند التخطيط وو�سع املوازنات والربامج؟
• هل يتم تطبيق �سيا�سة حماية االأطفال يف املوؤ�س�سات ال�رشيكة؟	
• هل هنالك برامج وم�ساقات متخ�س�سة حول تطبيق مبادئ حقوق الطفل؟ 	

الرتبية اخلا�سة؟ اأطباء وعاملون �سحيون وتربويون متخ�س�سني باالأطفال؟
• ما دور االأكادمييني يف املنا�رشة حلقوق الطفل؟	
• ما دور االإعالم يف اإي�سال املعلومات االآمنة لالأطفال؟	
• هل توجد رقابة على املعلومات التي ي�سل اإليها االأطفال يف البيت، واملدر�سة 	

واملجتمع؟
• هل يتم اأخذ م�سلحة الطفل الف�سلى وحقوقه يف �سيا�سات الدول املانحة؟	
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التقارير )الجنازات والنتهاكات(. 6
تقوم الوزارات املعنية برفع تقارير دورية حول اجنازات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. كما 
تقوم الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان برفع تقارير دورية حول االنتهاكات حلقوق االإن�سان 
اأو تقارير خا�سة مبو�سوع  ب�سكل عام، دون الرتكيز على االنتهاكات بحقوق الطفل، 
معني مثل االإعاقة، واالإهمال الطبي، واملحاكم، ..... اأما بخ�سو�س االنتهاكات 
االإ�رشائيلية حلقوق االإن�سان من قبل االحتالل االإ�رشائيلي، فتتوىل موؤ�س�سات مثل احلق، 
واحلركة العاملية للدفاع عن االأطفال، وميزان، وبت�سيلم، وغريها من املنظمات الدولية 
م�سوؤولية رفع التقارير لالأمم املتحدة وتعميمها لرفع م�ستوى الوعي حول تلك االنتهاكات 
اإىل  ال�سكاوى دون احلاجة  اأو تقدمي  اآلية ت�سمح للطفل برفع  اأنه ال توجد  اإال  وتوثيقها. 
اآليات اأو وعي كاف لدى املجتمع بكيفية واأهمية  اأنه ال توجد  وجود ويل االأمر، كما 
االإبالغ عن االنتهاكات حلقوق الطفل. كما اأنه ال يوجد ن�ساط اإعالمي منظم وهادف 
اليومية بحق االأطفال  الفل�سطينية واالنتهاكات  الق�سية  العاملي حول  لرفع م�ستوى الوعي 

يف فل�سطني. 

• التي 	 والر�سمية  االأ�سا�سية  املرجعية  الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  ي�سكل 
االإح�سائية  والتقارير  باملعلومات  املوؤ�س�سات  كافة  تزويد  م�سوؤولية  عاتقها  على  يقع 
املطلوبة، ومن �سمنها الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان التي يجب اأن ميثلها مندوب يف 
اأخذ االأطفال واالنتهاكات التي تقع بحقهم بعني  كافة امل�سوحات من اأجل �سمان 
االعتبار. وتتجلى مهمته يف تطوير وتعزيز النظام االإح�سائي الفل�سطيني الر�سمي بناء 
على اأ�س�س قانونية تنظم عملية جمع البيانات وا�ستخدامها الأغرا�س اإح�سائية. حيث 
البالد.  داخل  واالإح�ساءات  البيانات  جتميع  عن  االإجمالية  امل�سوؤولية  اجلهاز  يتوىل 
كما قام جهاز االإح�ساء املركزي بتطوير موؤ�رشات مبنية على اأ�سا�س حقوق الطفل يف 

قطاعات احلماية، والتعليم، وال�سحة، واالإعاقة وامل�ساركة.
• مت حاليا تاأ�سي�س برنامج �سكاوى ور�سد حقوق الطفل الذي يدخل �سمن عمل الهيئة 	

واملراقبة  وال�سيا�سات،  القوانني  مراجعة  م�سوؤولية  يتوىل  االإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة 
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والتفتي�س، واملنا�رشة، وتاأ�سي�س اآلية لل�سكاوى مالئمة للطفل، ورفع التقارير حول 
واأهمية  بالطفل  اخلا�سة  الق�سايا  حول  الوعي  م�ستوى  ورفع  خا�س،  ب�سكل  الطفل 

االإبالغ عن اأية انتهاكات حلقوق الطفل.
• من اأجل تطوير نظام �سامل جلمع البيانات من �ساأنه اأن يتيح ت�سنيف البيانات واال�ستمرار 	

يف حتليلها فيما يتعلق بالظروف املعي�سية لالأطفال، وال �سيما االإناث واالأطفال الذين 
جلهاز  التقنية  القدرة  تعزيز  يجب  االإعاقة،  ذوي  واالأطفال  الفقر  ظل  يف  يعي�سون 
االإح�ساء املركزي، واأن ُين�سئ قاعدة بيانات مركزية وطنية عن االأطفال واأن تو�سع 
موؤ�رشات تن�سجم مع اأحكام االتفاقية بغية �سمان جمع البيانات ب�ساأن جميع املجاالت 
ح�سب  املثال،  �سبيل  على  البيانات،  هذه  ت�سنيف  وينبغي  االتفاقية.  يف  امل�سمولة 
جمموعات  اإىل  اإ�سافًة  الريفية،  احل�رشية/  واملناطق  واجلن�س  العمرية  املجموعات 
االأطفال املحتاجني اإىل حماية خا�سة، واأن ت�ستخدم هذه املوؤ�رشات وكذا البيانات 
تتيح  واأن  االتفاقية،  لتنفيذ  الالزمة  والربامج  ال�سيا�سات  �سياغة  لتي�سري  جُتمع  التي 

التدريب على جمع البيانات للمجموعات املهنية املعنية.

• املو�سوع 	 يندرج هذا  االأطفال حول حقوقهم؟ هل  لتوعية  برامج  هل يوجد 
�سمن املناهج الدرا�سية؟

• هل يتم تدريب العاملني مع االأطفال على حقوق الطفل وكيفية التعامل معه؟	
• هل ي�سارك االأطفال يف حمالت رفع م�ستوى الوعي حول حقوقهم واآليات 	

التبليغ؟ هل يتم تطوير قدراتهم بهذا اخل�سو�س؟
• بخ�سو�س 	 االنتهاكات  حول  التبليغ  يف  واخلا�س  االأهلي  القطاع  دور  ما 

حقوق الطفل؟
• انتهاكات 	 اأية  عن  للتبليغ  املجتمع  لدى  كاف  ووعي  اآليات  توجد  هل 

بخ�سو�س الطفل؟
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• اأو 	 احلكومة  قبل  من  �سواء  التق�سري  حال  يف  للمحا�سبية  اآليات  توجد  هل 
املجتمع املدين اأو القطاع اخلا�س؟

• هل ينعك�س مو�سوع ال�سفافية واملحا�سبية يف الت�رشيعات؟	
• هل توجد موؤ�س�سات م�ستقلة اأو اأج�سام وطنية ملتابعة االنتهاكات حول حقوق 	

الطفل؟

جمع البيانات واملعلومات. 7
• االإجمالية 	 امل�سوؤولية  �سابقا  ذكر  كما  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  يتوىل 

النظام  وتعزيز  تطوير  اإىل  وي�سعى  البالد.  داخل  واالإح�ساءات  البيانات  جتميع  عن 
البيانات  عملية جمع  تنظم  قانونية  اأ�س�س  على  املبني  الر�سمي  الفل�سطيني  االإح�سائي 
وا�ستخدامها الأغرا�س اإح�سائية وفق قانون االإح�ساءات العامة رقم 5 ل�سنة 2000، 
الذي ين�س بو�سوح على اأن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني م�سوؤول عن جمع 
جماالت  يف  وحتليلها  وتخزينها  املعنية  الوزارات  مع  بالتن�سيق  االإح�سائية  البيانات 
ال�سحة والتعليم والعائلة واجلماعات ذات احلاجات اخلا�سة والعمل والثقافة والرتفيه 

والعديد من املجاالت االأخرى.
• �رشع اجلهاز املركزي لالإح�ساء يف عام 1999 يف عملية جمع معلومات عن حقوق 	

الطفل، واأنتج تقريراً �سنويًا عن اإح�ساءات حقوق الطفل ل�سنتني متتاليتني 1999-
2000. ولكن يف اأعقاب هذه الفرتة، وبعد اأن انطلقت االنتفا�سة الثانية، توقف 
اإ�سدار هذا التقرير. ومع ذلك، ال يزال اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني ي�سدر 
تقريراً �سنويًا عن االأطفال يقدم معلومات عن التنمية ال�سحية واالجتماعية والتعليمية 

وغري الر�سمية لالأطفال.
كما اأنه يف عام 2010 قام اجلهاز املركزي لالإح�ساء باإ�سدار تقرير تنفيذ اتفاقية حقوق 
الطفل يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة، ويتوقع يف عام 2013، اإ�سدار تقرير واقع حقوق 

الطفل الفل�سطيني.
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اأهم الثغرات والتو�سيات

• تدريب طاقم الوزارات على كيفية جمع املعلومات والتبليغ عنها بطريقة موثوقة 	
وثابتة واالحتفاظ ب�سجالت اإدارية موثقة جيدا وذات م�سداقية.

• حتديد م�سادر املعلومات بو�سوح واإجراء التدريب على جمع معلومات وبيانات 	
والهيئات  الوزارات  مع  الطفل  حقوق  موؤ�رشات  حول  واآنية  و�ساحلة  موثوقة 

ومراكز االإيواء واملوؤ�س�سات التي يتواجد فيها االأطفال. 
• وموقع 	 وجن�سه  الطفل  عمر  ح�سب  م�سنفة  البيانات  جميع  تكون  اأن  ينبغي 

�سكنه، ويجب اأن يكون جمع البيانات م�سنفًا واأن يكون قائمًا على احلقوق 
من  املزيد  اإىل  الوزارات  حتتاج  فقط.  االأطفال  رفاه  على  تركيزه  يقت�رش  وال 
موثوقة  تكون  بحيث  االإدارية  ال�سجالت  اإعداد  على  واالإ�رشاف  التدريب 

و�ساحلة.
• واالإ�ساءة، 	 االنتحار،  حاالت  عن  املعلومات  جمع  و�سائل  حتديد  وينبغي 

واال�ستغالل، ووفيات االأطفال »غري املق�سودة«، والقتل على خلفية ال�رشف، 
واالأطفال الذين هم يف خالف مع القانون، وغريها من املوا�سيع احل�سا�سة، 
تعطى  اأن  وينبغي  املنا�سبني.  والتبليغ  التوثيق  اإتاحة  املمكن  من  يكون  بحيث 
املقتب�سة  البيانات  للبيانات عن االأطفال ذوي االإعاقات نظراً الأن  عناية خا�سة 

من امل�سادر املختلفة ال تخلو من التناق�سات.
• احلكومية 	 الهيئات  من  ال�رشكاء  بني  التن�سيق  العملية  هذه  تت�سمن  اأن  يجب   

واملوؤ�س�سات االأهلية والقطاع اخلا�س الذين يقدمون امل�ساعدة والدعم لالأطفال 
ذوي االإعاقات.

• التما�سك 	 حتقيق  اأجل  من  اجلميع  ي�ستخدمها  موحدة  تعريفات  على  االتفاق 
واالن�سجام يف االإح�ساءات الوطنية.
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• تدريب طاقم الوزارات امل�سوؤول عن حت�سري ال�سجالت االإدارية املتعلقة بحقوق 	
الطفل على و�سائل جمع البيانات.

• اخلدمات 	 وتتلقى  توثيقها  يتم  التي  احلاالت  متثيل  على  البيانات  تقت�رش  ال  اأن 
يتلقون  ال  الذين  واأولئك  االنتهاكات  التقارير  ت�سمل  اأن  يجب  بل  فح�سب، 

اخلدمات.
• تقدمها 	 التي  االإدارية  وال�سجالت  امل�سوحات  على  اجلهاز  عمل  اأغلب  يعتمد 

ال�سجالت االإدارية  الرئي�سية، وت�سري مراجعة جلودة هذه  الهيئات والوزارات 
اإىل احلاجة الإجراء مزيد من التدريب وتطوير القدرات من اأجل حت�سني جودة 
املعلومات، كما يلزم تطوير موؤ�رشات وتعريفات واآليات حمددة جلمع البيانات 
وتوفري املوارد الكافية )الفنية واملالية( الإتاحة املجال لتطوير نظم على م�ستوى 
اأن  كما  وحتللها.  وتخزنها  املتوفرة  املعلومات  جتمع  اأن  ت�ستطيع  املحافظات 

م�ستوى ت�سنيف البيانات يتطلب مزيداً من الرتكيز والتف�سيل. 
• على اجلهاز املركزي لالإح�ساء والهيئات التنفيذية ذات ال�سلة اأن تطور جمموعة 	

حمورية من املوؤ�رشات التي تعمل على مراقبتها ب�سكل دائم وروتيني. اإن جمع 
املعلومات بناء على مقايي�س دائمة التغري بخ�سو�س الفئات ال�سكانية والتعريفات 
ت�سكل  اإىل  اأدى  قد  وغريها  البالد  ومناطق  العمرية  والفئات  الزمني  واالإطار 
من  اال�ستفادة  حماولة  العملي  من  لي�س  ولكن  البيانات،  من  كبري  م�ستودع 
اأ�سا�س  يتم حتديد خطوط  اإجراء مقارنات ومل  ال�سعب  البيانات الأنه من  هذه 

للمعلومات.
• ال تغطي ال�سجالت االإدارية حاليًا �سوى املعلومات عن الذين يتلقون خدمة معينة 	

(االنتظام يف التعليم، واللقاحات، وت�سجيل الوالدات، واالأطفال الذين هم 
يف خالف مع القانون، الخ)، ولكنها ال تقدم اأية بيانات عن االأطفال الذين 

ال ي�سلون اإىل مثل هذه اخلدمات.
• بعد 	 ماأ�س�ستها  تتم  ومل  اخلارجي  التمويل  على  امل�سوح  هذه  من  العديد  تعتمد 
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كم�سوح وطنية رئي�سية. اأدى هذا االعتماد العايل على املعونات لدعم امل�سوح 
اإىل فر�س موؤ�رشات معينة يتم جمعها بناء على نوع امل�رشوع الذي يجري متويله. 
وبالتايل فاإن امل�سوح ال�سحية والتعليمية تتم بتكرار كبري، فيما اأن امل�سوح حول 
و�سول االأطفال اإىل احلماية تظل نادرة ب�سبب عدم تركيز املانحني يف دعمهم 

على هذا املجال.
• اإعطاء االأولوية الأهمية تطوير �سجل وطني للم�سوح وموؤ�رشات حمددة 	 ينبغي 

ومنهجيات واأ�ساليب معاينة وقدرات كافية يف جمع البيانات داخل الوزارات 
زيادة تخ�سي�س  لالإح�ساء. ويتوجب  املركزي  ال�سلة واجلهاز  التنفيذية ذات 

احلكومة للموارد ل�سالح امل�سوح املتعلقة باالأطفال.
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ملخ�س لو�سع الأطفال يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة يف قطاعات الإعاقة، . 1
وامل�ساركة، وال�سحة، والتعليم، واحلماية

الثغراتالجنازاتاملو�سوع
يوجد قانون املعوقني 1999 -الإعاقة

توجد الئحة تنفيذية  -
يوجد جمل�س اأعلى لالإعاقة -
ومت  - بيانات  قاعدة  توجد 

االإعاقة  م�سح  من  االنتهاء 
2011

موؤ�رشات  - على  العمل  يتم   
خا�سة بحقوق االأطفال ذوي 

االإعاقة
بطاقة  - تطوير  على  العمل  يتم   

املعاق
 يوجد تاأمني �سحي جماين  -
 توجد اإ�سرتاتيجية لدى وزارة  -

ت�سمل  االجتماعية  ال�سوؤون 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة

اجلامع  - للتعليم  برنامج  يوجد   
لدى وزارة الرتبية والتعليم

 يوجد مقرتح ورقة �سيا�ساتية  -
الإدارة  ونظام  اآلية  لتطوير 

احلالة لالأطفال ذوي االإعاقة
جزًءا  - املدين  املجتمع  يتوىل   

اإعادة  خدمات  من  كبرًيا 
املقدمة  واخلدمات  التاأهيل 

لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة
غري  - اخلدمات  �رشاء  يتم 

من  ال�سلطة  لدى  املتوفرة 
القطاع اخلا�س واالأهلي

القانون ال يخ�س االأطفال ذوي االإعاقة - 
عدم وجود تعريف حمدد- 
بنود حمدودة حول امل�سوؤولية واملحا�سبية- 
القوانني االأخرى تتناول عدم التمييز ب�سكل - 

عام
تفا�سيل -  اأو  للحالة  اإدارة  نظام  وجود  عدم 

دقيقة حول احلاالت
عدم وجود االإرادة ال�سيا�سية الكافية لو�سع - 

املو�سوع على قائمة االأولويات
حتى -  االأطفال  يغطي  اجلامع  التعليم  برنامج 

غرف  وجود  ويعتمد  الرابع،  ال�سف 
املوؤهلة  والكوادر  الدعم  توفر  امل�سادر على 

واملتخ�س�سة 
حول -  اأكادميية  وم�ساقات  برامج  يوجد  ال 

املتعلقة  والتخ�س�سات  اخلا�سة  الرتبية 
باالأ�سخا�س واالأطفال ذوي االإعاقة 

البنية التحتية يف معظمها ال تزال غري مالئمة - 
لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة

الكايف -  االهتمام  تتلقى  ال  العقلية  االإعاقة 
مقارنة باالأنواع االأخرى

الو�سمة االجتماعية والثقافة ال�سائدة- 
متخ�س�سة -  حكومية  مراكز  وجود  عدم 

ذوي  االأ�سخا�س  وعالج  تاأهيل  الإعادة 
االإعاقة اأو متابعتهم
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- يوجد قانون لل�سحة العامةال�سحة
ال�سيا�سات  من  العديد  يوجد   -
الوطنية  واال�سرتاتيجيات 

واخلطط القطاعية
العامة  ال�سحة  �سيا�سة  توجد   -

للطفل الفل�سطيني.
ال�سحي  للـتاأمني  نظام  يوجد   -
قانون  م�رشوع  على  العمل  ويتم 

للتاأمني ال�سحي
- يوجد نظام معلومات �سحي

 

عدم التن�سيق الكايف بني مقدمي اخلدمات- 
التغطية جلميع املناطق والتو�سع االأفقي- 
الالزمة، -  والتخ�س�سات  الكوادر  �سح 

الكوادر  على  احلفاظ  على  القدرة  وعدم 
املوجودة

 - 3 عمر  حتى  لالأطفال  اخلدمات  جمانية 
�سنوات.

عدم وجود الدعم الكايف للقطاع ال�سحي، - 
البناء  على  الرتكيز  يتم  وجوده  حال  ويف 
وبناء  اال�ستدامة  ح�ساب  على  واالأجهزة، 

قدرات النظام ال�سحي
زيادة يف االأمرا�س املزمنة وحوادث ال�سري - 

واأمناط احلياة غري ال�سليمة وال�سغط النف�سي
الفقر و�سوء التغذية- 
للتعامل -  وا�سحة  بروتوكوالت  يوجد  ال 

حاالت  التعامل يف  اأو  الطبي  االإهمال  مع 
الطوارئ 

املوارد -  لتنمية  املدى  طويلة  خطة  يوجد  ال 
الب�رشية

ال�سحة النف�سية ال تزال يف املراحل االأوىل- 
من -  ملزيد  بحاجة  تزال  ال  والتقارير  التوثيق 

التف�سيل
عدم وجود التحفيز الكايف للموظفني- 
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احلماية 
الجتماعية

وطنية  - اإ�سرتاتيجية  توجد   
و�سبكة حلماية الطفولة

لل�سوؤون  - قانون  يوجد   
االجتماعية

للفئات  - بيانات  قواعد  توجد   
املهم�سة

وحدات  - تطوير  حديثا  مت   
حماية االأ�رشة

 يوجد قانون لالأحداث ويتم  -
حماكم  توفري  على  العمل 
وق�ساة متخ�س�سني باالأطفال

التي -  امللفات  من  العديد  الوزارة  تتوىل 
الكوادر  توفر  دون  املهم�سة  الفئات  تتناول 
امل�ستوى  وعلى  امليدانية  وخ�سو�سا  الكافية 

املركزي )التخطيط و�سنع ال�سيا�سات(.
قانون ال�سوؤون االجتماعية قدمي جدا- 
ال يوجد نظم الإدارة احلالة- 
عدم توفر املوارد املالية الكافية مع زيادة يف - 

عدد االأفراد املهم�سني يف املجتمع )الفقر، 
االإعاقة، اليتم، االأحداث يف خالف مع 

القانون، البطالة، ...(
عدم توفر اآليات لالإبالغ عن الفئات املهم�سة - 

ت�ستطيع  ال  اأو  م�ساعدة  اإىل  حتتاج  التي 
الو�سول اإىل اخلدمات االجتماعية

عن -  والبعد  املجتمع  يف  جديدة  اجتاهات 
التكافل االجتماعي وم�ساعدة اجلار واأفراد 

العائلة
عدم وجود التحفيز الكايف للموظفني- 
ال توجد اأماكن خم�س�سة النتظار االأحداث - 

اأو ق�ساة وحماكم متخ�س�سة
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 يوجد قانون للتعليم وم�سودة  -التعليم
قانون فل�سطيني

خم�سية  - خطة  توجد   
وا�سرتاتيجيات قطاعية

 توجد قاعدة بيانات -
اجلامع  - للتعليم  دائرة  يتوجد   

واملتابعة امليدانية
 توجد �سيا�سة الو�سول االآمن  -

والعادل لتعليم نوعي

تنفيذية -  لوائح  اأو  فل�سطيني  قانون  يوجد  ال 
معتمدة، قانون التعليم قدمي جدا

عدم وجود جتان�س مع قوانني اأخرى خا�سة - 
بالطفل

عدم وجود اآليات ملتابعة االأطفال املت�رشبني - 
وعالج  التعليمي  بالنظام  امللتحقني  غري  اأو 
وطني  م�ستوى  على  جورها  من  االأ�سباب 

و�سيا�سي
بع�س الربامج غري مماأ�س�سة وتعتمد على توفر - 

الدعم
عدم ال�سيطرة على بع�س املناطق مثل منطقة - 

ج والقد�س ال�رشقية واملناطق خلف اجلدار 
تقدمي  يف  توازن  عدم  يخلق  ما  وغزة، 

اخلدمات
التو�سع االأفقي على ح�ساب النوعية- 
والتقدير -  الكايف  التحفيز  توفر  عدم 

االجتماعي املنا�سب للمعلم
عدم وجود اإ�سرتاتيجية لالإر�ساد- 
االعتماد على الدعم اخلارجي- 
العمل -  ل�سوق  اخلريجني  مواءمة  عدم 

الفل�سطيني
مع -  من�سجمة  وغري  تقليدية  التعليم  اأ�ساليب 

املوارد  حمدودية  ب�سبب  اخلارجي  العامل 
املقدمة  اخلدمات  نوعية  يف  التوازن  وعدم 
ب�سبب االنق�سام اجلغرايف والو�سع الراهن.
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لقيا�س  -امل�ساركة موؤ�رشات  و�سع  مت   
م�ساركة الطفل

 توجد �سيا�سة م�ساركة ومتثيل  -
الطفل الفل�سطيني 

قطاعية -  عرب  ا�سرتاتيجيات  وجود  عدم 
معتمدة اأو �سيا�سات اأو قوانني

مركزية توزيع االأندية واملراكز ال�سبابية - 
لهذا -  العامة  املوازنة  من  التخ�سي�س  ن�سبة 

القطاع �سئيلة جدا
تتناول -  والدرا�سات ال  االإح�سائيات  معظم 

مو�سوع امل�ساركة 
االعتماد على الدعم اخلارجي- 
ال -  امل�ستويات  جميع  على  ال�سائدة  الثقافة 

توؤمن بحق الطفل يف التعبري اأو امل�ساركة يف 
اتخاذ القرار

الكوادر -  من  الكايف  العدد  وجود  عدم 
وخ�سو�سا املوؤهلة واملتخ�س�سة

عدم وجود االإرادة ال�سيا�سية الكافية- 

اإن الدولة هي املوؤ�س�سة امل�سوؤولة عن تق�سي انتهاكات حقوق الطفل ور�سدها. فهي من 
الفئات ال�سعيفة مثل االأطفال. هذا باالإ�سافة  م�سوؤوليتها حماية جميع مواطنيها وخا�سة 
اإىل الدور الذي تلعبه املوؤ�س�سات احلقوقية والدولية وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف عملية 

الر�سد والتوثيق. 
ورفع  املوؤ�س�سي  اإطارها  �سمن  باالأطفال  اخلا�سة  البيانات  جتميع  احلكومات  على  يجب 
التقارير ب�سكل دوري حول االنتهاكات التي يتعر�س لها االأطفال. يجب اأن تكون عملية 
ي�ستفيد  لكي  وموؤ�رشات حمددة  ولها �سوابط  موؤ�س�سة  املعلومات �سمن  التق�سي وجمع 

جميع املعنيني من هذه البيانات واملعلومات.
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وجمع  التق�سي  عند  اعتمادها  يجب  التي  وامل�سادر  تق�سيها  يجب  التي  املعلومات   
املعلومات، يجب اأن تكون: 

• حديثة )يف�سل �سنة �سابقة(.	
• االجتماعي 	 والو�سع  اجلغرايف،  واملوقع  واجلن�س،  العمر،  ح�سب  مف�سلة 

واالقت�سادي، والفرتة الزمنية، وامل�ستوى التعليمي.
• قابلة للمقارنة ولها خط اأو �سنة اأ�سا�س.	
• وا�سحة التعريفات واملنهجية.	
• تعك�س واقع االأطفال الذين ال يتلقون اخلدمات، ولي�س فقط الذين يح�سلون على 	

اخلدمات
•  موثوقة. 	

ويجب اأن تكون م�سادر املعلومات موثوقة ومعتمدة مثل:
الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية الفل�سطينية واملوؤ�س�سات ذات العالقة . 1

)اإ�سدارات، مقابالت، مواقعها اللكرتونية(.
• اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.	
• وزارة الرتبية والتعليم واملدار�س وريا�س االأطفال.	
• وزارة ال�سحة والعيادات.	
• وزارة ال�سوؤون االجتماعية ومراكز الرعاية واالإيواء واحلماية، ومراكز االأحداث.	
• ال�رشطة، ومراكز التوقيف واالحتجاز.	
• وزارة العدل، وجمل�س الق�ساء االأعلى، والنيابة. 	
•  رئا�سة الوزراء.	
• املجل�س الت�رشيعي.	
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موؤ�س�سات الأبحاث واملوؤ�س�سات الأكادميية املعتمدة . 2
مواقع قانونية متخ�س�سة مثل املقتفي. 3
موؤ�س�سات اأهلية مثل:. 4

• احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال	
• احلق	
• الهالل االأحمر	
• االإغاثة الطبية الفل�سطينية	
• جذور	

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان. 5
ال�سحافة والإعالم . 6
موؤ�س�سات دولية مثل:. 7

• ال�سليب االأحمر	
• 	OCHA

• UNICEF/ �سندوق االأمم املتحدة لالأطفال	

• WHO/ منظمة ال�سحة العاملية	

• 	UNFPA

• UNRWA/ وكالة الغوث	

• 	UN Women

• 	UNESCO

• 	ILO

• 	UNCTAD

• 	UN Habitat

• البنك الدويل	



139

دليل املدرب حول حقوق الطفل الفل�سطيني بني الواقع والقانون

• 	DIAKONIA

• 	SOIR

• موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل الدولية	

الأطفال اأنف�سهم. 8

• املعلومات العامة الواجب توفرها لتقرير الو�سع يف كل قطاع:	
• اإىل 	 التي حتتاج  البنود  القوانني والت�رشيعات مع حقوق الطفل،  مدى توافق 

اإعادة نظر، القوانني املقرتحة ل�سد الثغرات.
• ال�سيا�سات واخلطط املتوفرة ومدى ان�سجامها مع حقوق الطفل، النقاط التي 	

حتتاج اإىل اإعادة نظر اأو �سيا�سات جديدة.
• هل يتم حتديد املوازنات اخلا�سة بالطفل يف كل قطاع؟ 	
• وتوزيع 	 وامل�ساركة،  التن�سيق،  يتم  هل  القطاع؟  ال�رشكاء يف  اأهم  هم  من 

االأدوار؟
• الطفل 	 مع  للتعامل  واملتخ�س�سة  الالزمة  الب�رشية  املوارد  تخ�سي�س  يتم  هل 

واحلماية  وال�سحة،  والق�ساء،  ال�رشطة،  قطاعات  يف  وخ�سو�سا 
االجتماعية، واآليات تطويرها واحلفاظ عليها؟

• توفر حمالت لرفع م�ستوى الوعي	
• توفر اآليات لل�سكاوى/ مراجعة ال�سكاوى املوجودة.	
• توفر بروتوكوالت اأو اأدلة للعمل ومدى ان�سجامها مع حقوق الطفل كاأ�سا�س 	

ملراقبة االإهمال اأو التق�سري.
• توفر البنية التحتية ال�سديقة للطفل يف كل قطاع وهل تخدم حقوق الطفل/ 	

�سهولة الو�سول اإىل اخلدمات؟
• مراقبة املوؤ�س�سات املوجودة، عددها، ونوعية اخلدمات فيها، هل تتم مراعاة 	
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حقوق الطفل فيها، الكوادر املوجودة، ....؟
• توفر اآليات للمراقبة والتقييم.	
• توفر موؤ�رشات مبنية على اأ�سا�س حقوق الطفل لقيا�س التقدم املحرز.	
• هل يتم �سماع �سوت الطفل/ م�ساركته يف عملية التخطيط و�سنع القرار؟	
• هل يتم اعتبار م�سلحة الطفل الف�سلى ومبداأ عدم التمييز على جميع امل�ستويات 	

ال�سابقة؟
• وجود ج�سم وطني يعنى ب�سوؤون الطفل، ومدى فاعليته.	
• توفر ال�سمان االجتماعي، التاأمني ال�سحي، جمانية بع�س اخلدمات ح�سب 	

القانون.
• وجود خطط وا�سرتاتيجيات خا�سة بالطفل.	
• وجود موؤ�س�سات م�ستقلة تعنى بالطفل.	
• مدى ان�سجام ال�رشيعة والعرف مع حقوق الطفل.	

2. اخلطوات الالحقة املتبعة حلماية حقوق الطفل
البدء يف ال�سغط ل�سن قانون �سكاوى االأطفال يف فل�سطني باالإ�سافة لتغيري القوانني . 1

املجحفة يف حق الطفل، و�سن اللوائح التنفيذية املرفقة بقانون الطفل وغريها، وذلك 
ل�سمان تطبيق القانون �سمن الوزارات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.

اأ�سا�س حقوق الطفل واالتفاق على . 2 اعتماد قائمة موؤ�رشات وطنية مف�سلة مبنية على 
تعريفات ومنهجيات لقيا�سها.

تطوير ال�سجالت االإدارية والتوثيق وتدريب العاملني عليها.. 3
تطوير قدرات العاملني على جمع البيانات وعلى ا�ستقبال �سكاوى االأفراد . 4

ومتابعتها.
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2. اآليات غري حكومية )موؤ�س�سات حقوق الإن�سان امل�ستقلة اخلا�سة 
بالأطفال(

اأ( موؤ�س�سات حقوق الإن�سان امل�ستقلة اخلا�سة بالأطفال 
التدابري  االأطراف كل  الدول  اأن: »تتخذ  الطفل على  اتفاقية حقوق  املادة )4( من  تن�س 
هذه  يف  بها  املعرتف  احلقوق  الإعمال  املالئمة  التدابري  من  وغريها  واالإدارية  الت�رشيعية 
االتفاقية. وفيما يتعلق باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول االأطراف 
هذه التدابري اإىل اأق�سى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف اإطار التعاون الدويل«.
وتعزيزها.  وحمايتها  الطفل  حقوق  مراقبة  الطفل يف  �سكاوى  مكاتب  دور  اأهمية  تربز 
تلك  ومنح  وتعزيزها،  الطفل  حقوق  حلماية  م�ستقلة  وطنية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  يجب  لذا 
املوؤ�س�سات �سالحيات وا�سعة يف �سن القوانني والقيام مبهام وواجبات حمددة يف حماية 

وتعزيز حقوق الطفل التي تكفلها االتفاقية. 
تعزيز  م�سوؤولية  بها  وتناط  االإن�سان  بحقوق  تعنى  م�ستقلة  موؤ�س�سة  توفري  دولة  كل  على 
حقوق االأطفال وحمايتها، ومن املهم، وكيفما كان طبيعة �سكلها، اأن تكون قادرة على 
مراقبة حقوق الطفل وحمايتها ب�سكل فاعل وم�ستقل، فقد تكون موؤ�س�سة م�ستقلة حلقوق 
اإطار موؤ�س�سة وطنية حلقوق  ا لالأطفال �سمن  اأو مفو�سً اأو جلنة  اأو ديوان مظامل  االإن�سان 
التعامل مع  اأجل  اأن يتم رفد الديوان باملوارد املالية والب�رشية املنا�سبة من  االإن�سان، على 
ال�سكاوى املقدمة بطريقة �رشيعة وفعالة حتقق م�سلحة الطفل. ويف اإطار تطوير موؤ�س�سات 
ا لالأطفال اأو ق�سما اأو �سعبة م�سوؤولة  حقوق االإن�سان يجب اأن تت�سمن يف هيكلها اإما مفو�سً
عن حقوق االأطفال متنح التفوي�سات وال�سالحيات الالزمة لتعزيز حقوق جميع االأطفال 

اخلا�سعني ل�سلطة الدولة.
يجب اأن يتوفر لدى جميع املوؤ�س�سات وخ�سو�سا احلقوقية منها، التي تعمل مع االأطفال، 
وجميع املوؤ�س�سات احلكومية �سيا�سة داخلية معتمدة وملزمة حلماية االأطفال، يوقع عليها 
وغريها.  والتعيينات  االإدارية  االإجراءات  جميع  يف  موجهة  مبادئها  وتعترب  املوظفون، 
وتعترب هذه ال�سيا�سة مهمة جدا، ويجب اأن تعتمد من قبل جميع املوؤ�س�سات كمجموعة 
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من االإجراءات املحلية كميثاق اأخالقي لتكون موؤ�س�سات اآمنة للطفل خ�سو�سا من حيث 
العاملون فيها، وحماية االأطفال من العنف واال�ستغالل. كما يجب تعميمها بهدف رفع 

م�ستوى الوعي والوقاية. وتت�سمن اأهم مبادئ هذه ال�سيا�سة ما يلي:
عدم تعيني اأي �سخ�س م�سكوك يف �سحة تعامله مع االأطفال يف البيت اأو العمل، . 1

واالنتباه اإىل اأية اإ�سارة من اأي موظف ميكن اأن تدل على عدم �سالحيته للعمل مع 
االأطفال اأو ل�سوء معاملته لالأطفال �سواء يف البيت اأو العمل.

بالعمل، . 2 القيام  التي حتدد كيفية  واالإجرائية  االإدارية  االأنظمة  ال�سيا�سة �سمن  اإدراج 
الو�سف الوظيفي، اخلطوط املرجعية، تقييم االأداء وغريها من االإجراءات التنظيمية.

يجب رفع م�ستوى الوعي للوالدين واالأو�سياء القانونيني حول االأنظمة املعمول بها . 3
املوظفني من خالل و�سائل �سديقة  املتوقع من  ال�سكاوى، وال�سلوك  واآليات تقدمي 

للطفل، ذات لغة �سهلة وب�سيطة. 
املعلومات، . 4 تكنولوجيا  ا�ستعمال  فيها  مبا  واخلدمات،  الن�ساطات  تعك�س  اأن  يجب 

مبادئ ال�سيا�سة واأن ت�سل باالأطفال اإىل اأق�سى اإمكانياتهم، واأن تتم متابعتها وتقييمها 
وحتديد املخاطر فيها وو�سع املحددات.

واالإر�ساد . 5 واالت�سال،  والت�سويق،  االإعالم،  يف  الطفل  م�ساركة  تكون  اأن  يجب 
وامل�ساركة واملنا�رشة بر�سى الطفل وعائلته، بحيث ال ت�سكل �سغطا عليه، اأو تعر�سه 

للخطر اأو اال�ستغالل. ويجب و�سع املحددات لذلك.
اجل�سدي . 6 اال�ستغالل  عن  الك�سف  و�سائل  على  االأطفال  مع  العاملني  تدريب  يجب 

واجلن�سي واالإ�ساءة، مع الفهم الكامل لل�سياق والثقافة ال�سائدة بعني االعتبار، بحيث 
ال يتم اتخاذ اأي اإجراء من �ساأنه تعري�س الطفل لالأذى.

اأو 7.  اإ�ساءة  اأية  عن  والتبليغ  االأطفال  �سيا�سة حلماية  اعتماد  ال�رشيكة  املوؤ�س�سات  على   
تق�سري بحقهم.

على جميع املوظفني وال�رشكاء عدم القيام باأي من االأعمال التالية:. 8
 �رشب االأطفال اأو االإ�ساءة اإليهم اأو تقدمي ن�سيحة غري منا�سبة. 	
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 الثامنة ع�رشة، ب�رشف 	 اأي �سخ�س دون �سن  االنخراط يف عالقة جن�سية مع 
النظر عن الر�سى اأو العادات، وال يعترب عدم معرفة العمر كعذر.

 عدم تطوير عالقة مع االأطفال تفهم من باب اال�ستغالل اأو االإ�ساءة اأو تعر�سهم 	
للخطر.

 عدم الت�رشف بطريقة م�ستفزة اأو مثرية جن�سيا.	
 النوم معه يف 	 اأو  مراقبة  الليل ودون  يعمل معه يف  البقاء وحيدا مع طفل  عدم 

ال�رشير نف�سه اأو الغرفة اإال يف ظروف ا�ستثنائية ومبوافقة من املدير، وعدم القيام 
باأي ت�رشف من �ساأنه اأن يجعل املوظف عر�سة لق�سايا قانونية اأو اتهامات ب�سوء 
الت�رشف، اأو يثري اخلجل واملهانة، اأو بطريقة غري قانونية اأو م�سيئة اأو غري اآمنة.

 التمييز بني االأطفال اأو املحاباة بطريقة توؤدي اإىل التفرقة والتمييز. 	
على العاملني مع االأطفال اأن يكونوا على علم بـ:. 9

 اأية اأو�ساع ميكن اأن تعر�س الطفل للخطر وكيفية التعامل معها.	
 تنظيم مكان العمل خلف�س اإمكانية التعر�س للخطر.	
 اأن يكونوا قدر االإمكان ظاهرين ومرئيني خالل العمل مع االأطفال.	
 قلق 	 اأو  �سكوك  اأية  عن  بالتعبري  للطفل  ت�سمح  منفتحة  بيئة  خالل  من  العمل 

ومناق�ستها.
 تعزيز ال�سعور بامل�سوؤولية واملمار�سات الف�سلى.	
 اأو 	 مقبول  هو  ما  بحقوقهم،  تعريفهم  خالل  من  االأطفال  اإمكانيات  تعزيز 

وجود  حال  الت�رشف يف  وكيفية  وجتاههم،  منهم  الت�رشفات  من  مقبول  غري 
م�ساكل.

 احرتام حقوق االأطفال ومعاملتهم بعدل ونزاهة واحرتام.	
 ت�سجيع امل�ساركة مع االأطفال، التي تعزز من قدرتهم على حماية اأنف�سهم.	
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اأية . 10 حول  لل�سلطات  التبليغ  ووقت  كيفية  الداخلية  التعليمات  حتتوي  اأن  يجب 
ادعاءات بخ�سو�س انتهاك حقوق االأطفال، اأو اأية عوامل اأو ق�سايا اأو بنية حتتية مثرية 
للقلق اأو ال�سك، و�سواء كان املرتكب من داخل املكتب اأو خارجه اأو من ال�رشكاء 
خ�سو�سيته  على  احلفاظ  مع  للخطر،  الطفل  تعر�س  ال  بحيث  املحيطة،  البيئة  اأو 

وال�رشية.
واالإجراءات . 11 االأ�سا�سية  املبادئ  حول  موظفيها  وتعلم  تدرب  اأن  املوؤ�س�سة  على 

باالأ�سخا�س  اأن يكونوا على علم  بلغة �سل�سة ومفهومة. كما يجب  حلماية الطفل، 
وكيفية  حمافظة،  كل  يف  الطفولة(  حماية  )مر�سدي  الطفل  حماية  عن  امل�سوؤولني 

االت�سال بهم. 

ب( نبذة عن مكاتب �سكاوى الأفراد
هي موؤ�س�سات وطنية م�ستقلة تعنى بحماية حقوق االإن�سان وتعزيزها، وميكن الداللة عليها 
اأي�سا باأمني ال�سكاوى اأو اأمني املظامل: وهو �سخ�س اأو هيئة تعينها احلكومة لتلقى �سكاوى 
فيها، ومن مرتادفاتها  الر�سميني، والتحقيق  املوظفني  اأو  االأفراد �سد اجلهات احلكومية 

الدالة على الدور نف�سه: النائب، واملفو�س، والو�سيط، واملدافع. 
االأفراد،  من  ال�سكاوى  يتلقى  وبع�سها  املواطنني،  بالدفاع عن  ال�سكاوى  مكاتب  تقوم 
وتكون لها �سلطة التو�سط والت�سوية بينهم، وبع�سها له �سلطة اإحالتها اإىل الق�ساء. ومكتب 
ال�سكاوى هو هيئة وطنية ين�س على اإن�سائها الد�ستور اأو ت�رشيع )مر�سوم اأو قرار( برملاين، 
وترتاأ�سها �سخ�سية عامة م�ستقلة ورفيعة امل�ستوى، يتوىل املكتب م�سوؤولية تلقي �سكاوى 
روؤيته  اأ�سا�س  على  ويت�رشف  احلكوميني،  واملوظفني  احلكومية  اجلهات  �سد  املواطنني 
اخلا�سة، ويكون له �سالحية التحقيق والتو�سية بتحرك من�سف، واإ�سدار التقارير )جلنة 

مكاتب ال�سكاوى، قرار نقابة املحامني الدولية عام 1974(.



145

دليل املدرب حول حقوق الطفل الفل�سطيني بني الواقع والقانون

اأن�سئ اأول مكتب �سكاوى لالأفراد عام 1809 بال�سويد، با�سم اأمني مظامل العدل 
Ombudsman for Justice، ويوجد حاليا موؤ�س�سات مماثلة يف اأكرث من 100 

بلد باأوروبا واأمريكا الالتينية واآ�سيا واأفريقيا، ومنها ما لها اخت�سا�س حمدد مثل 
اأمني مظامل الطفل.

• ال�سفات الأ�سا�سية التي يجب توفرها يف مكاتب �سكاوى الأفراد	
اال�ستقاللية عن احلكومة: . 1

ينبغي اأن يعلو اأمني ال�سكاوى على االنتماءات احلزبية ال�سيا�سية، واأن يتميز باحلياد والنزاهة 
وتكون له القدرة على انتقاد احلكومة واإ�سدار التو�سيات لها. 

�سلطة وا�سعة للتحقيق: . 2
ينبغي اأن يتمتع اأمني ال�سكاوى بحرية النظر يف ال�سكاوى اأو االلتما�سات التي تقع يف نطاق 

اخت�سا�سه وواجباته، دون احلاجة اإىل اإذن م�سبق من ال�سلطات.
االكتفاء املادي:. 3

 ينبغي اأن تتمتع جلنة ال�سكاوى باالكتفاء الذاتي يف مواردها بعيدا عن التحكم احلكومي 
يف مالياتها وان تقوم بتويل ال�سكاوى جمانًا دون مقابل.

• اأهمية مكاتب �سكاوى الأفراد	
وتكمن احلاجة الإن�ساء مكتب �سكاوى:

لتح�سني االأداء العام للحكومة•-
لتعزيز مبداأ م�ساءلة احلكومة•-
لت�سهيل و�سول املواطنني للحكومة•-
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باالإ�سافة اإىل اأن االأطفال فئة معر�سة للخطر ب�سكل خا�س، وحتتاج حلماية: يتعر�س •-
االأطفال النتهاكات حقوق االإن�سان ب�سهولة وال ي�ستطيعون االنت�ساف اإال مب�ساعدة 

الكبار.
االأطفال لي�ست لهم قوة �سيا�سية متثلهم: االأطفال لي�س لهم حق الت�سويت اأو امل�ساركة •-

يف اأجندة عمل احلكومة.
االأطفال •- ي�ستطيع  ال  الوطنية:  ال�سكاوى  الآليات  للو�سول  طرق  لهم  لي�س  االأطفال 

وحدهم التقدم بتظلم اأو اخلو�س يف م�سائل للمحاكم والنظم الق�سائية والقانونية.

• دور مكاتب �سكاوى الأفراد	
- تعزيز حقوق الطفل وم�ساحله وحمايتها.

- حت�سني اإعمال حقوق الطفل على اأر�س الواقع.
- التوعية باحلقوق التي مل تتج�سد بعد يف الت�رشيعات واملمار�سات.

لكل بلد نظامه يف تاأ�سي�س مكتب ال�سكاوى اأو املوؤ�س�سة الوطنية حلماية حقوق االإن�سان 
ا ل�سكاوى الطفل فقط، اأو جلنة/ مفو�سية  وتعزيزها، فقد توؤ�س�س احلكومة مكتًبا خا�سًّ

ل�سوؤون الطفل، اأو جلنة معنية بحقوق الطفل داخل الهيئة الوطنية حلقوق االإن�سان.
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3. دور الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان )املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان( 

1( نبذة عامة عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان واآليات عملها واأهدافها
الرئي�س •- عن  �سادر  مر�سوم  بقراٍر/  )الهيئة(  االإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  اأن�سئت 

االإن�ساء  قرار  ن�رش  وقد  بتاريخ 1993/9/30.  الله،  رحمه  عرفات  يا�رش  الراحل 
الفل�سطينية(، حتت  الوطنية  لل�سلطة  الر�سمية  )اجلريدة  الفل�سطينية  الوقائع  الحقًا يف 

رقم )59( لعام 1995.
»متابعة و�سمان •- التايل:  النحو  الهيئة على  القرار حتددت مهام وم�سوؤوليات  مبوجب 

واالأنظمة  والت�رشيعات  القوانني  خمتلف  يف  االإن�سان  حقوق  �سيانة  متطلبات  توافر 
فل�سطني  دولة  يف  واملوؤ�س�سات  واالأجهزة  الدوائر  خمتلف  عمل  ويف  الفل�سطينية، 
مبا  االأ�سا�سي  نظامها  و�سع  مهمة  للهيئة  القرار  وترك  الفل�سطينية«.  التحرير  ومنظمة 
ي�سمن ا�ستقاللها وفاعليتها. وقد بداأت الهيئة متار�س ن�ساطاتها يف بداية عام 1994، 
واملحرك  الفكرة  �ساحبة  ع�رشاوي،  حنان  الدكتورة  االأول  العام  مفو�سها  وكان 

االأول لتاأ�سي�سها.
الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان هي الهيئة الوطنية الفل�سطينية التي تعنى بحقوق املواطن •-

الفل�سطيني، وهي تتمتع بالع�سوية الكاملة يف اللجنة التن�سيقية الدولية للهيئات الوطنية 
.)ICC( حلقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة

فيما بعد، ن�ست املادة )31( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، الذي اأقره املجل�س •-
على   ،2002 عام  الفل�سطينية  الوقائع  يف  ون�رش  و�سدر   ،1997 عام  الت�رشيعي 
القانون ت�سكيلها ومهامها  االإن�سان، ويحدد  بقانون هيئة م�ستقلة حلقوق  “تن�ساأ  اأن: 
واخت�سا�سها، وتقدم تقاريرها لكل من رئي�س ال�سلطة الوطنية، واملجل�س الت�رشيعي 
الفل�سطيني”. وبالرغم من عدم اإقرار واإ�سدار القانون املذكور حتى اللحظة، لكن 
الهيئة تعمل، وب�سكل وا�سح، ا�ستناداً اإىل املر�سوم املذكور اأعاله حلني اإقرار قانون 

الهيئة.
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عالوة على ذلك تقوم الهيئة ب�سفتها، الهيئة الوطنية حلقوق االإن�سان وديواًنا للمظامل، •-
مبتابعة و�سمان توافر متطلبات �سيانة حقوق االإن�سان يف خمتلف القوانني والت�رشيعات 
الوطنية  ال�سلطة  واملوؤ�س�سات يف  واالأجهزة  الدوائر  الفل�سطينية، ويف عمل خمتلف 
حقوق  انتهاكات  ق�سايا  مع  التعامل  لي�سمل  الهيئة  عمل  نطاق  ويت�سع  الفل�سطينية، 
بحقوق  املتمثلة  االنتهاكات  ب�ساأن  املواطنون  يقدمها  التي  وال�سكاوى  االإن�سان، 
االإن�سان، والتي تقع على املواطن من قبل ال�سلطة التنفيذية، ون�رش الوعي القانوين 
الدولية  للمعايري  مواءمتها  ومدى  الوطنية،  وال�سيا�سات  الت�رشيعات  على  والرقابة 

اخلا�سة بحقوق االإن�سان.

• الروؤية 	
جمتمع فل�سطيني حر، تتاأ�سل فيه قيم العدالة واحلرية وحقوق االإن�سان لت�سبح جزًءا من 

ن�سيجه الثقايف.

• الر�سالة 	
ا�ستناداً  االإن�سان،  حقوق  وتعزيز  حلماية  والد�ستورية  الوطنية  الهيئة  ب�سفتها  الهيئة  تقوم 
للقانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، واملعايري الدولية حلقوق االإن�سان، دون جتزئة اأو انتقا�س 
املعايري،  لتلك  وموؤ�س�ساتها  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  امتثال  مبراقبة مدى  عامليتها،  من 
من خالل ر�سد وتوثيق االنتهاكات وتلقي ال�سكاوى، ومتابعتها، والتدخل الق�سائي، 
حقوق  ثقافة  ون�رش  واحلريات،  احلقوق  ملنظومة  مواءمتها  ل�سمان  الت�رشيعات  ومراجعة 
للثقافة  القيمي  الن�سيج  من  جزًءا  الثقافة  تلك  لت�سبح  والتدريب،  بالتوعية  االإن�سان 

الفل�سطينية، وذلك بوا�سطة برامج فاعلة وعمل كفوؤ وقادر على اال�ستمرار.

• تراعي الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف عملها القيم الأ�سا�سية التالية:	
1. امل�سداقية

2. النزاهة وامل�ساءلة
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3. ال�رشية
4. الت�سامح
5. امل�ساواة

• الأهداف الإ�سرتاتيجية:	
تعزيز موقع الهيئة كموؤ�س�سة وطنية حلقوق االإن�سان - 
تعزيز االإطار القانوين والبناء املوؤ�س�سي للهيئة- 

• تقوم الهيئة مبتابعة تطبيق اأهدافها بال�سكل التايل:	
جمع �سكاوى املواطنني ومتابعتها، الفردية اأو اجلماعية، املرتبطة بانتهاكات حقوق . 1

االإن�سان من ال�سلطات الر�سمية و�سبه الر�سمية.
التدخل الق�سائي عن طريق تقدمي راأي ا�ست�ساري، واإقامة دعاوى يف ق�سايا تتعلق . 2

بحقوق االإن�سان.
مراجعة القوانني الفل�سطينية وم�ساريعها، ل�سمان توافقها مع القانون االأ�سا�سي واملعايري . 3

الدولية حلقوق االإن�سان.
و�سبه . 4 الر�سمية  املوؤ�س�سات  قبل  من  تعد  التي  والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  متابعة 

الر�سمية، ل�سمان توافقها واحرتامها حلقوق االإن�سان الفل�سطيني.
من . 5 حمايتها  واآليات  وحرياتهم،  حقوقهم  ب�ساأن  الفل�سطينيني  املواطنني  تثقيف 

االنتهاكات.
ن�رش التقارير ال�سنوية والتقارير اخلا�سة ب�ساأن و�سع حقوق االإن�سان الفل�سطيني وانتهاك . 6

هذه احلقوق من قبل ال�سلطة الفل�سطينية، وتقارير خا�سة ب�ساأن االنتهاكات االإ�رشائيلية 
واأثرها على اأداء ال�سلطة الفل�سطينية وحقوق املواطنني.
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• يف اإطار متابعة ال�سكاوى ومعاجلتها ت�ستخدم الهيئة اآليات متنوعة، منها:	
التحقيق واملتابعة امليدانية، حيث تلجاأ الهيئة اإىل هذه االآلية للتحقق من ادعاء ال�سخ�س •-

مقدم ال�سكوى وبحث �سكواه مع اجلهات امل�سوؤولة.
املخاطبات اخلطية ويتم ذلك للمطالبة بوقف االنتهاك اإذا كانت هناك اأدلة قاطعة على •-

وقوعه، اأو اإ�سالح اخلطاأ واإن�ساف امل�ستكي، اأو التحقق من االنتهاك باال�ستف�سار عن 
�سحة ادعاء امل�ستكي.

جل�سات اال�ستماع، حيث يتم تنظيمها مع م�سوؤولني يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية •-
من اأجل ت�سليط ال�سوء على ال�سكاوى العامة ومناق�ستها علنا بح�سور االأطراف ذات 

العالقة.
تق�سي احلقائق يف انتهاكات ج�سيمة حلقوق االإن�سان.•-
التقارير اخلا�سة وتعالج الق�سايا التي تكون حمل عدد كبري من ال�سكاوى.•-
اجلهات •- اإىل  اللجوء  يف  بحقه  احتفاظه  مع  امل�ستكي  مبوافقة  ذلك  ويتم  امل�ساحلة، 

الق�سائية املخت�سة للمطالبة بحقوقه.
يف حال ا�ستنفاد الهيئة كافة طرق املتابعة، ميكن التوجه للق�ساء يف ق�سايا ذات طابع •-

عام، اأو يف اأمناط من ال�سكاوى املتكررة، وذلك بعد موافقة جمل�س املفو�سني على 
ذلك. وقد جلاأت الهيئة يف ال�سنوات ال�سابقة للق�ساء يف عدد من الق�سايا ذات الطبيعة 

العامة.

• التقارير ال�سادرة عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان	
تقوم الهيئة باإ�سدار تقارير خمتلفة منها ال�سهرية، وال�سنوية، وتقارير تق�سي احلقائق، •-

حول  خا�سة  وتقارير  االحتجاز،  ومراكز  ال�سكاوى  وتقارير  قانونية،  وتقارير 
موا�سيع خمتلفة كـ«اأثر االنتهاكات االإ�رشائيلية يف العام 2009 على قدرة ال�سلطة 
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الوطنية الفل�سطينية على حماية حقوق االإن�سان، 2010«. 
تتعلق •- التي  املختلفة  الق�سايا  من  عدداً  االإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  تقارير  تطرح 

باالأطفال، مثل ق�سايا االإهمال الطبي، وعمل االأطفال، وبالغات عن اإ�ساءات من 
معلمني. وتطرح الهيئة يف تقاريرها ال�سنوية عدداً من انتهاكات حقوق االإن�سان التي 
ارتكبت �سد االأطفال وجرى الت�سدي لها، ولكن من خالل اآليات غري ر�سمية يف 

العادة.
تقارير تق�سي احلقائق: ا�ستخدمت الهيئة يف منت�سف �سيف عام 2006 �سل�سلة تقارير •-

مت�س حقوق  بعينها  ق�سية  اأو  حالة  على  ال�سوء  اإلقاء  بهدف  احلقائق  وتق�سي  الر�سد 
وحريات االإن�سان، بحيث تقوم بتعريف احلالة امل�ستهدفة ومعرفة االإجراءات املتخذة 
من قبل اجلهات الر�سمية ب�ساأنها، ومن ثم اخلروج با�ستنتاجات وو�سع تو�سيات لهذه 
اجلهات للقيام بدورها جتاه هذه احلالة. وقد اأ�سدرت الهيئة )8( تقارير �سمن هذه 

ال�سل�سلة حتى نهاية �سهر كانون االأول 2009. 82
الكوادر •- يف  النق�س  ب�سبب  الطفل  حقوق  انتهاكات  توثيق  من  حمدود  قدر  هناك 

الفل�سطينية. وقد  الوطنية  ال�سلطة  املفرو�سة على  الطفل والقيود  املخت�سة يف حقوق 
اتفاقية حقوق  تنفيذ  وتن�سيق  املعلومات  بها جلمع  اآليات خا�سة  املتحدة  االأمم  اأعدت 
الطفل، وذلك على �سكل تقارير وبيانات يجمعها املقرر اخلا�س حول و�سع حقوق 
االإن�سان يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة 1967. يتم تقدمي هذه التقارير اإىل 
االأمم املتحدة ب�سكل منتظم،83 كما يتم الت�سارك بها مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من 

اأجل حت�سني جهودها يف الق�ساء على انتهاكات حقوق االإن�سان عمومًا. 

http://www.ichr.ps :82  للمزيد ُينظر موقع الهيئة االإلكرتوين
83   من وكاالت االأمم املتحدة االأخرى التي تقوم بدور ملمو�س يف دعم ومراقبة رفاه االأطفال وحقوقهم منظمة اليوني�سيف، وبرنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، ومكتب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية، ومكتب املفو�س ال�سامي حلقوق االإن�سان. 
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• برنامج �سكاوى ور�سد حقوق الطفل �سمن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان	
قامت الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان باإدراج مو�سوع الطفل يف اخلطة االإ�سرتاتيجية للهيئة 

لالأعوام 2018-2014.
تتمثل مهام برنامج �سكاوى ور�سد حقوق الطفل يف الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان - 

بالتايل: 
جمع ومتابعة �سكاوى االأطفال، والتدخل الق�سائي عن طريق تقدمي راأي ا�ست�ساري، . 1

واإقامة دعاوى يف ق�سايا تتعلق باالأطفال. 
مراجعة القوانني الفل�سطينية وم�ساريعها، ل�سمان توافقها مع القانون االأ�سا�سي واملعايري . 2

الدولية حلقوق االإن�سان. وتقدمي تو�سيات الإجراء تعديالت على القوانني القائمة مبا 
لو�سع  التوجيه  يقدم  الطفل، كما  املمار�سات يف جمال حقوق  اأف�سل  يتما�سى مع 

ال�سيا�سات.
و�سبه . 3 الر�سمية  املوؤ�س�سات  قبل  من  تعد  التي  والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  متابعة 

الر�سمية، ل�سمان توافقها واحرتامها حلقوق االإن�سان الفل�سطيني، مع التاأثري والتوجيه 
ل�سّناع ال�سيا�سات والربامج والقائمني على تنفيذها لالهتمام بق�سايا حقوق الطفل.

وحرياتهم، . 4 حقوقهم  ب�ساأن  والبالغني  االأطفال  لدى  والتثقيف  الوعي  م�ستوى  رفع 
واآليات حمايتها من االنتهاكات. وذلك بن�رش معلومات عن حقوق الطفل واتفاقية 
مع  والعمل  االأطفال،  مع  املتعاملني  واملوظفني  املهنيني  وتدريب  الطفل،  حقوق 

االإعالم، وغري ذلك من املهام ال�سبيهة.
ن�رش التقارير ال�سنوية والتقارير اخلا�سة ب�ساأن و�سع حقوق الطفل الفل�سطيني وانتهاك . 5

هذه احلقوق من قبل ال�سلطة الفل�سطينية، ور�سد التزامها باتفاقية حقوق الطفل، مبا 
يف ذلك التزامها بتقدمي التقارير الوطنية حول االتفاقية، وتقدمي تقارير مكملة للتقارير 
اأداء  على  واأثرها  االإ�رشائيلية  االنتهاكات  ب�ساأن  خا�سة  وتقارير  الر�سمية،  احلكومية 

ال�سلطة الفل�سطينية وحقوق االأطفال. 
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و�سيتم حتقيق هذه النتائج من خالل تطبيق ال�سرتاتيجيات التالية:
تاأ�سي�س عالقات عمل و�رشاكات مع وزارات رئي�سية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.. 1
 تاأ�سي�س ائتالف من املوؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غري احلكومية امل�سوؤولة، التي . 2

ت�ستجيب الحتياجات وحقوق االأطفال.
 اإعداد ون�رش مواد توعوية واأن�سطة تربز حقوق الطفل، وامل�سالح الف�سلى لالأطفال، . 3

واأف�سل املمار�سات ل�سمان حقوق الطفل يف التمثيل، وامل�ساركة.
واأف�سل . 4 الطفل،  حقوق  ق�سايا  ب�ساأن  احلكومة  ممثلي  مع  املنا�رشة  بحمالت  القيام   

املمار�سات، وتبادل مثل هذه الر�سائل يف و�سائل االإعالم.
 التدريب، والتوجيه، وتنمية القدرات للموظفني.. 5

ينبغي اأن ي�سمن برنامج �سكاوى ور�سد حقوق الطفل يف عمله ما يلي:
 االهتمام باآراء الطفل واالإ�سغاء اإليه ب�سكل فّعال.•-
التي •- واال�سرتاتيجيات  وامل�ساريع  واملقرتحات  وحتركاته  تقاريره  يف  ال�سوء  ت�سليط 

ي�سعها واالأبحاث التي يقوم بها على اآراء االأطفال.
متثيل الطفل عند ال�رشورة مبا�رشة وبفاعلية من خالل توفر اآلية وا�سحة ويف متناول •-

اجلميع لتقدمي ال�سكاوى، ومتابعتها، وتوثيقها، وحماولة اإيجاد احللول املنا�سبة لها.

ق�سية:
واجبها  بحل  تقم  االبتدائي، مل  الثالث  ال�سف  قلقيلية يف  مدينة  من  طفلة  ربا   
املنزيل ملادة الريا�سيات، وعليه قامت معلمة الريا�سيات مبعاقبتها و�رشبها بالع�سا 

على يدها.
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ذهبت والدة ربا للمدر�سة وقامت باال�ستكاء على املعلمة اإال اأن املعلمة بدال من 
االعتذار قامت مبعاقبة الطفلة، وذلك باإنقا�س درجاتها املدر�سية. جاءت والدة 

ربا ملكتب �سكاوى االأطفال واأخربتك بق�سة ربا.
ما هي االإجراءات التي �سوف تقوم باتباعها مل�ساعدة الطفلة ربا؟

يجب عليك كنا�سط يف حقوق الطفل اأن تقوم مبا يلي:
مراجعة قانون التعليم ووجود �سيا�سة ملنع العنف املدر�سي. 1
يف . 2 �سكاوى  �سندوق  ووجود  املر�سد  )دور  واملراقبة  التبليغ  اآلية  من  التاأكد 

املدر�سة(
التحقيق يف ال�سكوى وال�سماع من كافة االأطراف.. 3
اإذا ما كانت ال�سكوى �سحيحة اتخاذ اإجراءات تاأديبية تتم من خالل جمل�س . 4

اإدارة املدر�سة.
حيث تقوم بكتابة تقرير حول احلالة ويتم اإر�ساله الإدارة املدر�سة وينتظر للرد . 5

عليه.
اإذا مل تتخذ املدر�سة اأي اإجراء تاأديبي تقوم برفع ال�سكوى لدى وزارة الرتبية . 6

والتعليم.
اإذا مل يتم اتخاذ اأي اإجراء ل�سالح الطفل فيتم رفع دعوى ق�سائية �سد املعلمة . 7

واالإدارة.

الطفل  حقوق  ور�سد  �سكاوى  برنامج  مهام  تو�سيع  امل�ستقبلية:  اخلطوة 
و�سالحياته، وتقييم التجربة.
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الباب الثامن

تبعات ح�سول فل�سطني على دولة مراقب يف الأمم املتحدة 
وانعكا�س ذلك على حقوق الطفل الفل�سطيني

اتفاقية  على  بامل�سادقة  الدولة  قيام  قبل  الفل�سطينية  ال�سلطة  ا�ستطاعة  عدم  من  الرغم  على 
اأن الرئي�س الراحل يا�رش عرفات قام بت�سديق االتفاقية ب�سكل رمزي  حقوق الطفل، اإال 
عام 1991، كما قام باإقرارها كوثيقة قانونية ملزمة يف عام 1995. واأكد اأي�سا التزام 
عام  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  اال�ستثنائية  الدورة  االتفاقية يف  اأحكام  بتطبيق  ال�سلطة 

84.2002
يرتتب على قبول دولة فل�سطني كع�سو مراقب يف هيئة االأمم املتحدة بتاريخ 11-29-
الدولية  القانونية  التبعات  من  العديد  دولة،85  اأ�سوات 138  على  بعد ح�سولها   2012
اأهمها  ومن  االإن�سان  حلقوق  الت�سع  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  على  امل�سادقة  ومنها 

اتفاقية حقوق الطفل لعام )1989(.

التدابري الدولية الالزمة للم�سادقة على اتفاقية حقوق الطفل
 يعزز ح�سول فل�سطني على دولة مراقب ومن ثم م�سادقتها على اتفاقية حقوق الطفل من 
اإجراءات خا�سة  االأول  املقام  يتطلب يف  اأن ذلك  اإال  الفل�سطيني.  الطفل  حماية حقوق 

يجب على احلكومة البدء فيها وهي:
يجب على دولة فل�سطني اأن تعرب عن التزامها مبعاهدة حقوق الطفل وذلك ح�سب . 1

http://www.bokra.net/Articles/1121538/Sections/1355/%D8%A7%D9%84%D9 :84   للمزيد ُينظر الرابط االلكرتوين
%85%D8%AC%D9%84%D8%A9.html

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%:85   للمزيد حول دولة فل�سطني ُينظر الرابط االإلكرتوين
A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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املواد )46-49( من اأحكام االتفاقية. واالإعراب عن االلتزام يتم عن طريق توقيع 
فل�سطني على االتفاقية، ومن ثم اإيداع �سك الت�سديق املعتمد لدى االأمني العام لالأمم 
املتحدة ب�سفته وديع هذه االتفاقية ح�سب ن�س املادة )50( من اأحكام اتفاقية حقوق 
الطفل. اإن توقيع فل�سطني على االتفاقية ال يجعلها طرًفا يف املعاهدة، اإال اأنها متتنع 
مبوجب التوقيع عن االإتيان بفعل من �ساأنه تعطيل املعاهدة اأو هدفها. اأما جمرد اإيداع 
�سك الت�سديق فيجعل فل�سطني ملزمة بتطبيق املعاهدة.86 اإن ان�سمام فل�سطني لالتفاقية 
ال يتطلب منها التوقيع امل�سبق عليها، اإال اأن اإيداع �سك االن�سمام لدى الوديع يرتب 
»امل�سادقة«  مل�سطلح  كمعادل  »االإقرار«  وي�ستخدم  للم�سادقة.  ذاته  القانوين  االأثر 

عندما تعرب منظمة دولية عن موافقتها على االلتزام مبعاهدة.87
بعد اإعالن الدولة موافقتها على االلتزام باالتفاقية �سواء بوثيقة امل�سادقة اأو االن�سمام . 2

اأو االإقرار، تدخل املعاهدة يف حيز النفاذ يف تلك الدولة وهي ثالثون يوما بعد اإيداع 
ال�سك اخلا�س باتفاقية حقوق الطفل.88 وهنا ت�سبح الدولة طرفا يف االتفاقية وملزمة 

بحماية و�سمان حقوق الطفل وحتمل هذا االلتزام اأمام املجتمع الدويل.

التدابري الوطنية الالزمة للم�سادقة على اتفاقية حقوق الطفل
ينظم القانون الداخلي للدولة االإجراءات العملية التي جتري على ال�سعيد املحلي قبل . 1

الت�سديق اأو االن�سمام على ال�سعيد الدويل. اإال اأن النظام القانوين الفل�سطيني يفتقد 
لالأ�س�س  يفتقد  الدولية، كما  االتفاقيات  على  للم�سادقة  املنظمة  الد�ستورية  للقواعد 
الد�ستورية التي تنظم عمل ال�سلطات. لكن ح�سب العرف ال�سائد يف فل�سطني وبناء 
على االتفاقيات التي اأبرمت يف وقت �سابق فاإن ال�سلطة التنفيذية هي من ت�سادق على 

االتفاقيات بعد عر�سها على املجل�س الت�رشيعي الإقرارها قبل التوقيع عليها.89

 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf:18 86   اتفاقية فينا، املادة
  - Treaty Reference Guide; http://untreaty.un.org/ola-internet/assistance/guide.htm 87

88   املادة )49( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
 http://www.ichr.ps/ :89   بحث بعنوان: الرقابة الربملانية على املعاهدات التي تربمها ال�سلطة التنفيذية، من�سور على املوقع االإلكرتوين

pdfs/legal40.pdf
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اتفاقية . 2 على  امل�سادقة  قبل  فل�سطني  دولة  بها  تقوم  اأن  يجب  التي  االإجراءات  من 
من  للتاأكد  الوطنية  وال�سيا�سات  الت�رشيعات  با�ستعرا�س  تقوم  اأن  الطفل  حقوق 
حتديد  ناحية  من  �سامال  الت�رشيعات  ا�ستعرا�س  يكون  اأن  يجب  لالتفاقية.  مالءمتها 
من هو »الطفل«، واحتياجاته وحقوقه ال�سحية، والتعليمية، والرعاية االجتماعية، 
واإعادة التاأهيل، والو�ساية وال�سخ�سية القانونية، واحلماية، وغريها. لذا يجب على 
احلكومة الفل�سطينية مراجعة التدابري الق�سائية واالإدارية والرتبوية واملالية واالجتماعية 

مبا يتالءم واأحكام اتفاقية حقوق الطفل.
الوطنية جراء امل�سادقة على االتفاقية، من حيث . 3 اإجراء حتليل للم�سلحة  كما يجب 

حيث  من  ذلك  واآثار  الطفل،  حقوق  اتفاقية  يف  طرفا  فل�سطني  ت�سبح  اأن  دواعي 
االلتزامات والتكاليف املرتتبة عليها باالإ�سافة اإىل اإجراءات التنفيذ.

يجب اإ�رشاك املوؤ�س�سات غري احلكومية ذات ال�سلة مع ممثلني من االأطفال يف امل�ساورات . 4
الوطنية. حيث يعترب مبداأ امل�ساركة من اأهم املبادئ التي ن�ست عليها اتفاقية حقوق 
الطفل.90 كما ينبغي على احلكومة الفل�سطينية االإطالق العلني لعملية امل�سادقة واخلطة 
امل�سادقة.  على  املرتتبة  املادية  والتكاليف  الزمني  االإطار  وحتديد  للم�سورات  املرفقة 
كما ينبغي عليها اإعالن ا�ستنتاجات حتليل امل�سلحة الوطنية، وذلك قبل الت�سديق على 
ال�سعب وح�سد  الوعي لدى  يتطلب ذلك رفع م�ستوى  الطفل. كما  اتفاقية حقوق 
الـتاأييد واملنا�رشة على امل�ستوى الوطني ل�سمان التطبيق ال�سامل لالتفاقية من قبل جميع 

االأطراف.
امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  على عمل  مراقب  دولة  على  فل�سطني  تبعات ح�سول 

الإن�سان91
يرتتب على ح�سول فل�سطني على دولة مراقب لدى االأمم املتحدة العديد من التبعات على 

90   ن�ست املادة 1/12 من اتفاقية حقوق الطفل على اأن “تكفل الدول االأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين اآرائه اخلا�سة 
حق التعبري عن تلك االآراء بحرية يف جميع امل�سائل التي مت�س الطفل، وتوىل اآراء الطفل االعتبار الواجب وفقا ل�سن الطفل ون�سجه«.

91  راجع يا�رش عالونة، اال�ستحقاقات القانونية املرتتبة على ح�سول فل�سطني على دولة مراقب يف االأمم املتحدة، من�سور على املوقع 
http://www.ichr.ps/ar/1/7/153 :االلكرتوين
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عمل الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، اأهمها:
متكني الهيئة من القيام بدورها كهيئة وطنية حلقوق االإن�سان، تتمتع بالع�سوية الكاملة . 1

.)A( يف اللجنة التن�سيقية الدولية للهيئات الوطنية امل�سنفة
تقدمي الن�سح وامل�سورة للدولة وخا�سة فيما يتعلق بحقوق الطفل. . 2
اأ�سا�س . 3 على  الدولية  بالتزاماتها  لالإيفاء  فل�سطني  لدولة  والتو�سيات  املقرتحات  رفع 

ا�ست�ساري اإىل احلكومة، وبخا�سة تلك املتعلقة بحقوق االإن�سان، اأو تلك االتفاقيات 
اأو القرارات التي تعقدها اأو تتخذها احلكومة وعلى راأ�سها اتفاقية حقوق الطفل لعام 

 .1989
تعزيز عمل الهيئة مع الربملان، حيث ميكن لها التقدم مبقرتحات وتو�سيات، وبخا�سة . 4

فيما يتعلق مبدى انطباق م�ساريع القوانني اخلا�سة بالطفل قيد البحث ومواءمتها ملنظومة 
حقوق االإن�سان واتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل وتقدمي مقرتحات للربملان لتعديل 

اأو اإقرار قوانني جديدة.
احلكومية . 5 للموؤ�س�سات  قدمتها  التي  والتقارير  واملقرتحات  والتو�سيات  الفتاوى  ن�رش 

الر�سمية اأو للربملان، لتو�سيح الدور الذي تقوم به مع تلك اجلهات. 
بالتنظيمات . 6 املتعلقة  االأحكام  وكذلك  واالإدارية،  الت�رشيعية  االأحكام  جميع  ن�رش 

الق�سائية، التي تهدف اإىل املحافظة على حماية حقوق الطفل وتو�سيع نطاقها. 
القوانني . 7 م�ساريع  عن  ف�سال  ال�سارية،  االإدارية  والن�سو�س  الت�رشيعات  درا�سة 

ومقرتحاتها، واأن تقدم التو�سيات التي تراها منا�سبة، ل�سمان ات�ساق هذه الن�سو�س 
مع املبادئ االأ�سا�سية حلقوق الطفل خا�سة واالإن�سان عامة.

بتعديل . 8 اأو  جديد  ت�رشيع  باعتماد  االقت�ساء،  عند  احلكومة  اأو  للربملان  تو�سية  عمل 
الت�رشيع ال�ساري، وباعتماد التدابري االإدارية اأو بتعديلها.
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دور الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف الت�سجيع بالن�سمام اإىل التفاقيات 
الدولية

ت�سجيع احلكومة الفل�سطينية على م�سادقة الدولة على ال�سكوك واالتفاقيات الدولية . 1
املتعلقة بحقوق االإن�سان اأو االن�سمام اإليها وكفالة تنفيذها. 

م�ساعدة الدولة اأو احلكومة على و�سع تقاريرها حول و�سع حقوق االإن�سان وحقوق . 2
الطفل ب�سكل خا�س، وتقدميها اإىل اللجان املعنية.

اإعداد التقارير املوازية )البديلة( والعمل مع منظمات املجتمع املدين يف و�سع التقارير . 3
البديلة.

امل�ساهمة يف اإعداد التقارير التي ينبغي للدولة اأن تقدمها اإىل هيئات وجلان االأمم املتحدة . 4
واإىل املوؤ�س�سات االإقليمية، تنفيًذا اللتزاماتها مبوجب املعاهدات، وعند االقت�ساء، 

اإبداء الراأي فيها، مع اإيالء االحرتام الواجب ال�ستقاللها.
املتحدة . 5 االأمم  منظومة  يف  االأخرى  املوؤ�س�سات  وجميع  املتحدة  االأمم  مع  التعاون 

مبجاالت  املخت�سة  االأخرى  البلدان  يف  الوطنية  واملوؤ�س�سات  االإقليمية  واملوؤ�س�سات 
تعزيز وحماية الطفل. ويف جمال ن�رش ثقافة حقوق االإن�سان. 

لالأمم  التابع  الإن�سان  الإن�سان يف جمل�س حقوق  امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  دور 
املتحدة92

امل�ساركة يف اأعمال جمل�س حقوق االإن�سان واأن تتناول جميع بنود جدول االأعمال.. 1
ا، اأن تعمم بياناتها املكتوبة، واأن ت�سدر وثائقها بو�سفها وثائق ر�سمية . 2 وميكنها اأي�سً

لالأمم املتحدة.
واأن حتظى برتتيبات منف�سلة حل�سور دورات املجل�س.. 3

92  راجع يا�رش عالونة، اال�ستحقاقات القانونية املرتتبة على ح�سول فل�سطني على دولة مراقب يف االأمم املتحدة، من�سور على املوقع 
 http://www.ichr.ps/ar/1/7/153:االلكرتوين
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ت�سطلع الهيئات الوطنية حلقوق االإن�سان بدور مهم فيما يتعلق باال�ستعرا�س الدوري . 4
اجلهات  تقرير  يف  االإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  اإ�سهامات  وتدرج  ال�سامل، 

املعنية.
باال�ستعرا�س . 5 املعني  العامل  الفريق  ا�ستعرا�س  خالل  للتكلم  وقٌت  للهيئة  �س  ُيخ�سَّ

الدوري ال�سامل لتقارير بلدانها، وذلك عِقب عر�س الدولة املعنية.
يت�سنى للهيئة تقدمي تقرير مف�سل ب�ساأن الدولة التي تنتمي اإليها يف دورات اال�ستعرا�س . 6

الدوري ال�سامل املقبلة.
يت�سنى للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق االإن�سان تقدمي اأ�سئلة وتو�سيات مكتوبة ب�ساأن عملية . 7

اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل لتقارير بلدانها. 
اال�ستعرا�س . 8 تو�سيات  تنفيذ  ب�ساأن  املجل�س  اإىل  منتظمة  تقدمي حتديثات  للهيئة  يت�سنى 

الدوري ال�سامل. 
اال�ستعرا�س . 9 تو�سيات  تنفيذ  يف  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  الهيئة  ت�ساعد 

الدوري ال�سامل املتعلقة بتعزيز حقوق االإن�سان، وتقدمي املعلومات والتعاون يف اإطار 
االإجراءات اخلا�سة.

واليات . 10 تنفيذ  ويف  اخلا�سني،  املقررين  مع  العمل  يف  ا  مهمًّ دوًرا  الهيئة  تلعب 
االإجراءات اخلا�سة.
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الدوري  ال�ستعرا�س  يف  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  دور  من  املتوقع 
ال�سامل

اأوًل: التقارير الدورية اأمام جلنة حقوق الطفل 
 اإن عملية اإعداد التقارير الدورية ت�سكل الو�سيلة الرئي�سية التي ميكن بوا�سطتها تقييم التقّدم 
�سنوات.  خم�س  كّل  للجنة  دورّية  تقارير  تقدمي  االأطراف  الدول  من  ُيطلب  املُحَرز. 
ويجب اأن تت�سّمن هذه التقارير معلومات حول التقّدم املُحَرز منذ تقدمي التقرير االأخري. 
املّتخذة  للتدابري  للقيام مبراجعة �ساملة  اإعداد كّل تقرير فر�سًة  اأن ي�سّكل  كذلك، يجب 
للتوفيق بني القانون وال�سيا�سة من جهة واالّتفاقّية من جهة اأخرى، وملراقبة التقّدم املُحَرز 

يف جمال التمّتع بحقوق االأطفال.

املعلومات التي يجب اأن تت�سّمنها التقارير الدورّية
التدابري املعتمدة ملتابعة االقرتاحات والتو�سيات التي اتخذتها اللجنة عند معاينة تقريرها  -

امل�سبق
التدابري املّتخذة ملراقبة التقّدم املُحرز، وي�سمل ذلك االأهداف، واجلداول الزمنّية،  -

والواقع احلايّل للتدابري املّتخذة 
�سة لالأطفال - تخ�سي�س موارد امليزانّية واملوارد االأخرى املخ�سّ
البيانات االإح�سائّية امل�سّنفة بح�سب نوع اجلن�س والعمر  -
ال�سعوبات التي واجهتها يف تنفيذ التزاماتها مبوجب االّتفاقّية -

يجب اأن يرتكز التقرير على اأو�سع جمموعة ممكنة من م�سادر املعلومات التي ت�سمل: 
الت�رشيع احلايّل والتقارير احلكومّية حول تنفيذه.  -
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اإح�ساءات احلكومة.  -
�سجالت حما�رش اجلل�سات النيابّية/ الت�رشيعّية.  -
التقارير املن�سورة من جانب املنّظمات والهيئات املهنّية التي تعمل مع االأطفال. -
غري  - املنّظمات  اأو  اجلامعات،  اأو  احلكومات،  عن  )ال�سادرة  املن�سورة  االأبحاث 

احلكومّية(، والكتب، والن�رشات الدورّية.93 

 يتمثل دور الهيئة امل�ستقلة يف عملية تقدمي التقارير الدورية بالتايل:
يجب اأن ُتعترب عملّية اإعداد التقارير كاأحد العنا�رش يف عملّية املراقبة امل�ستمّرة لتنفيذ . 1

�سواء.  حّد  على  احلكومّية  غري  واملنّظمات  االأطراف  الدول  جانب  من  االّتفاقّية 
وبالتايل، من املهّم بالن�سبة للهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان اأن تعّد عملّيات مراقبة على 
امل�ستوى الوطنّي ت�سمح مبتابعة متوا�سلة للتقّدم املُحَرز، واإعداد التقارير املنتظمة اإىل 

اللجنة حول املجاالت التي ت�ستلزم اهتمامًا ومتابعة اإ�سافيني.
وال�سلبية يف و�سع . 2 االإيجابية  التطورات  اآخر  ال�سوء على  ت�سلط  اأن  الهيئة  يتوقع من 

االأطفال وباالأخ�س اأوجه الق�سور فيما يتعلق بتنفيذ تو�سيات الدورة االأوىل والتغريات 
اخلا�سة بهم. 

يتوقع من الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان كونها من املوؤ�س�سات املن�ساأة بناء على مبادئ . 3
باري�س اأن تقدم معلومات اأكرث دقة وقوة.

ال�سغط على احلكومة من اأجل حتديد خطة عمل وتدابري م�ستقبلية بهدف حت�سني و�سع . 4
االأطفال.

امل�ساركة الفاعلة يف امل�ساورات اخلا�سة باال�ستعرا�س الدوري ال�سامل على امل�ستوى . 5
الوطني. 

93  دليل للمنّظمات غري احلكومّية من اأجل اإعداد التقارير للجنة حقوق الطفل لـ لورا تايتاز- بريغمان، 2006. 
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الإعداد . 6 االأطفال  لقاءات  وت�سهيل  بتنظيم  وذلك  التقرير  باإعداد  االأطفال  م�ساركة 
ة، التي يتّم اإر�سالها ب�سكل منف�سل اإىل اللجنة. م�سّودة تقاريرهم اخلا�سّ

تقدمي تقرير م�ستقل حول و�سع االأطفال يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة والت�ساور مع . 7
موؤ�س�سات املجتمع املدين. 

نتائج . 8 ن�رش  امل�ستقلة  الهيئة  على  الطفل  للجنة حقوق  املقدم  التقرير  نتائج  بعد �سدور 
التقرير وتعميمها يف الدولة واملراقبة واملتابعة والعمل مع احلكومة لتنفيذ التو�سيات. 

ثانيا: ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يف جمل�س حقوق الإن�سان
فو�ست اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة بناء على قرارها رقم )251/60( جمل�س حقوق 
االإن�سان بـ: اإجراء ا�ستعرا�س دوري �سامل ي�ستند اإىل معلومات مو�سوعية وموثوق بها، 
ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال حقوق االإن�سان على نحو يكفل �سمولية 
التطبيق وامل�ساواة يف املعاملة فيما يتعلق بجميع الدول«. من املبادئ االأ�سا�سية لال�ستعرا�س 
وال�سفافية،  وامل�ساواة،  التمييز،  وعدم  ال�سمولية،  القرار 1/5:  وفق  ال�سامل  الدوري 

والتعاون واحلوار، وغريها من املبادئ.
يهدف اال�ستعرا�س الدوري حلقوق االإن�سان وفقا للقرار املذكور اأعاله اإىل ما يلي: 

حت�سني حالة حقوق االإن�سان على اأر�س الواقع. 1
الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية يف جمال حقوق االإن�سان. 2
تعزيز قدرات الدولة من خالل تقدمي امل�ساعدة التقنية )مبوافقتها(. 3

 تبادل اأف�سل املمار�سات بني الدول واأ�سحاب امل�سلحة االآخرين4. 
 دعم التعاون من اأجل تعزيز حقوق االإن�سان وحمايتها5. 
حقوق 6.  وهيئات  االإن�سان  حقوق  جمل�س  مع  فعال  ب�سكل  والعمل  التعاون  ت�سجيع   

االإن�سان االأخرى وكذلك مع املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان. 
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املتوقع من دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل
يتوقع من املوؤ�س�سات الوطنية اأن ت�سلط ال�سوء على اآخر التطورات االإيجابية وال�سلبية •-

منها، وباالأخ�س اأوجه الق�سور فيما يتعلق بتنفيذ تو�سيات الدورة االأوىل.
دقة •- اأكرث  معلومات  تقدم  اأن  باري�س  مبادئ  على  بناء  املن�ساأة  املوؤ�س�سات  من  يتوقع 

وقوة.
الدولة •- بعد  املداخلة  »اأ«  الفئة  من  الوطنية  للموؤ�س�سات  اجلديدة  االإجراءات  خولت 

مبا�رشة. 
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الباب التا�سع

الإجراءات والإجنازات لتح�سني و�سع الطفل يف فل�سطني 
خالل عامي 2012 و2013

اأول: ال�سيا�سات اخلا�سة بالأطفال•■
اأ�سدرت احلكومة الفل�سطينية اأربع �سيا�سات خا�سة بتح�سني و�سع االأطفال يف فل�سطني 

خالل عام 2013 وهي:
1- مقرتح ورقة �سيا�ساتية لتطوير اآلية ونظام لإدارة احلالة لالأطفال ذوي الإعاقة94

وموؤ�س�سات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  مع  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ت�سرتك 
املجتمع املدين يف توفري احلماية للمواطنني الفل�سطينيني من خالل برامج الوزارة يف الرعاية 
والوقاية والتمكني ون�رش الوعي، التي ترتكز على النهج احلقوقي. ولتحقيق هذا الهدف 
تعمل الوزارة حاليًا مع ال�رشكاء يف القطاع على تطوير خطة تنظيمية لتوفري حماية اأكرب 

للمواطنني.
على الرغم من عدم حتديد االأطفال ذوي االإعاقة يف �سيا�سة الوزارة، اإال اأنها ركزت يف 
عملها على حماية االأطفال جميعا كونهم ميثلون الفئة االأكرث �سعفًا وفقراً يف املجتمع. لذا 
حر�ست الوزارة على توفري خدمات ممنهجة ومتكاملة و�ساملة تلبي احتياجات االأطفال. 
مثل هذه اخلدمات والربامج حتتاج اإىل جهود كبرية تبذلها الوزارة لتعديل القوانني اخلا�سة 
وذلك  وال�سيا�سات،  التنظيمية  اللوائح  اإىل  باالإ�سافة  االإعاقة،  ذوي  وخا�سة  باالأطفال 

ل�سمان اأن تكون اخلدمات املقدمة لالأطفال ذوي االإعاقة مدجمة بجميع القطاعات. 
تلبية  ل�سمان  اجتاهات  اأربعة  على  اإ�سرتاتيجيتها  يف  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ركزت 

http://www.ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7382 :94   للمزيد حول املقرتح راجع املوقع االلكرتوين
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حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة:
تطوير ال�سيا�سات والقوانني التي ت�سمن وحتمي حقوق االأطفال ذوي االإعاقة وذلك . 1

لتعزيز دعمهم يف املجتمع.
العمل . 2 اأ�سواق  املجتمع، وخا�سة يف  لهم لدجمهم يف  االقت�سادي  اال�ستقالل  دعم 

املختلفة.
 توفري اخلدمات الالزمة لهم وتطويرها.3. 
 تعزيز املوؤ�س�سات التي تقدم الدعم لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة.4. 

على الرغم من اأن عملية تلبية حقوق االأطفال ذوي االإعاقة ت�ستلزم جهًدا ووقًتا كبريين 
كونها عملية م�ستمرة ومتطورة، اإال اأن وزارة ال�سوؤون االجتماعية بداأت يف �سل�سلة من 

اخلطوات مثل:
اإعطاء جمل�س الوزراء االأولوية الإ�سدار بطاقة املعاق.. 1
امل�سادقة يف عام 2010 على تخ�سي�س االأموال جلهاز االإح�ساء املركزي كي يجري . 2

م�سحا لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة ل�سنة 2011 بالتعاون مع الوزارة.
اإعادة تفعيل املجل�س االأعلى 3.   �سادق قرار جمل�س الوزراء )10( ل�سنة 2010 على 

لالإعاقة من اأجل دعم عملية تطوير واإ�سدار بطاقة املعاق.

2- �سيا�سة م�ساركة ومتثيل الطفل الفل�سطيني95
اهتمام  كموا�سيع  االأطفال  معاملة  اأهمية  من  الطفل  حقوق  جمال  يف  التخطيط  ينطلق 
واأ�سحاب قرار. من هنا انطلقت روؤية املجل�س االأعلى لل�سباب والريا�سة من خالل خلق 
�سباب من جميع فئات املجتمع واأنحائه، متمكن وم�سارك وم�سوؤول وقادر على الو�سول 
اإىل ما يحتاجه من معلومات وخدمات لتطوير ذاته وجمتمعه، وقادر على االعتماد على 

95  للمزيد راجع �سيا�سة م�ساركة ومتثيل الطفل الفل�سطيني، موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل، فل�سطني، 2013.
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الذات والتفكري النقدي البناء.
ما زال جمتمعنا الفل�سطيني يعاين من عدم االكرتاث براأي االأطفال وال�سباب وعزز ذلك 
عدم وجود عدد من اخلطط والربامج التي طورت من اأجل تعزيز م�ساركة االأطفال. فلم 
يتم التعامل مع االأطفال ب�سكل جوهري مبني على قاعدة حقوقية من حيث توفري الفر�س 
الالزمة لهم ملراجعة اخلطط وال�سيا�سات، بالرغم من دجمهم يف بع�س الربامج الثقافية. 
املوؤ�س�سات احلقوقية  فالعديد من  الطفل ولتعبريه عن نف�سه،  ناهيك عن غياب راأي  هذا 
ما زالت تفتقر مل�ساركة الطفل ومتثيله �سمن املوؤ�س�سة، على الرغم من وجود منرب وطني 
)الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان( الذي يحمل على اأكتافه مهمة متثيل �سوت االأطفال يف 
كافة مناحي احلياة ومتابعة ق�ساياهم ب�سكل فعال وم�ستمر، لكن ما زلنا حتى اللحظة نحتاج 

لرفع م�ستوى التوعية املجتمعية وتعزيز ثقة ال�سعب بدور هذه املوؤ�س�سة و�سالحياتها.
اأوال �سمان  التي تخ�سه وتخ�س املجتمع يجب  الق�سايا  الطفل يف  لتطبيق حق م�ساركة 
حماية الطفل و�سمان عدم تعر�سه الأذى من جراء اإبدائه لراأيه. اإن و�سول �سوت االأطفال 
اأ�سا�سي كفلته لهم القوانني واملواثيق الدولية، فهم اجلهة االأقدر على  وال�سباب هو حق 
و�سف احتياجاتهم ورغباتهم. فاإ�رشاكهم يوؤدي اإىل تعزيز ثقتهم باأنف�سهم وي�سمح لهم 
اأهمية الربامج التي تهدف مل�ساركة  بتطوير مهارات االت�سال والتعاون. على الرغم من 
التنفيذ  اأكرب من حيث  باهتمام  بحاجة الأن حتظى  زالت  ما  اأنها  اإال  وال�سباب،  االأطفال 

والأن ترتقي لت�سبح نهجا ن�سلكه وفل�سفة نعي�سها.
باأهمية  املجتمعي  الوعي  م�ستوى  ترفع  برامج  لت�سيغ  االأطفال  م�ساركة  �سيا�سة  فجاءت 
واالإ�سغاء  اأنف�سهم  عن  التعبري  من  االأطفال  ولتمكن  وال�سباب،  االأطفال  م�ساركة 
لالآخرين، خا�سة يف املناطق املهم�سة التي يعاين فيها االأطفال من غياب م�ساركتهم يف 
�سنع القرار. كما تتيح هذه ال�سيا�سة للكبار اأن يعرفوا تطلعات واأفكار وحقوق االأطفال 

وال�سباب منهم وب�سكل مبا�رش.
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3- �سيا�سة الو�سول الآمن والعادل لتعليم نوعي96
جاءت �سيا�سة الو�سول االآمن والعادل لتعليم النوعي لتتما�سى مع روؤية وزارة الرتبية والتعليم 
يف »تهيئة اإن�سان فل�سطيني يعتز بدينه وقوميته ووطنه وثقافته العربية واالإ�سالمية، وي�سهم 
يف نه�سة جمتمعه، وي�سعى للمعرفة واالإبداع، ويتفاعل باإيجابية ومتطلبات التطور العلمي 
والتكنولوجي، وقادر على املناف�سة يف املجاالت العلمية والعملية، ومنفتح على الثقافات 
واالأ�سواق االإقليمية والعاملية، وقادر على بناء جمتمع يقوم على العدالة االجتماعية للنوع 
االجتماعي، والتم�سك بالقيم االإن�سانية والت�سامح الديني، والنهو�س بنظام التعليم العايل 
الذي يتميز ب�سهولة االلتحاق به، وتنوع براجمه، وتعدد م�ستوياته، ومرونته، وكفاءته، 

وفعاليته، وا�ستدامته، وا�ستجابته لالحتياجات املحلية وجودته«.97
متا�سيا مع ال�سيا�سات العري�سة لوزارة الرتبية والتعليم التي تت�سمن:

1- التعليم جلميع االأطفال
2- الرتكيز على نوعية التعليم وتاأهيل املعلمني

3- احلد من الفقر من خالل توفري اخلدمات التعليمية للجميع وخا�سة يف املناطق املهم�سة.
4- ربط التعليم يف احتياجات �سوق العمل
5- تو�سيع ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم

6- دمج واإ�رشاك القطاع اخلا�س ب�سكل ا�سرتاتيجي من خالل امل�سورة يف جمال ال�سيا�سات 
والربامج.

7- ت�سجيع املانحني على اال�ستثمار يف القد�س.
8- حت�سني ال�رشاكات بني املوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

http://www.ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7384 :96  للمزيد حول التقرير راجع املوقع االلكرتوين
97   اإ�سرتاتيجية التعليم عرب القطاعي، وزارة الرتبية والتعليم )2013-2011(
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�سيا�سة وطنية  تطوير  املعنية،  املوؤ�س�سات  مع  بال�رشاكة  والتعليم  الرتبية  ارتاأت وزارة  لقد 
تهدف اإىل توفري تعليم نوعي واآمن جلميع االأطفال يف فل�سطني، وخ�سو�سا االأطفال يف 
املناطق املهم�سة واالأكرث فقرا. وذلك من خالل خلق بيئة قانونية، اجتماعية وموؤ�س�ساتية 
وحما�سبية ممكنة واالرتقاء بنوعية التعليم واأ�ساليبه ومكافحة العوامل التي توؤدي اإىل الت�رشب 
من املدر�سة، وتزويد االأطفال والعائلة باآليات الزمة ل�سمان اإلزامية التعليم على امل�ستوى 

املركزي وغري املركزي.
من اأولويات ال�سيا�سة:

تطوير اآليات وبروتوكوالت واأنظمة ل�سمان معاجلة العوامل التي متنع الطفل من االلتحاق 
باملدر�سة مثل الفقر، والزواج املبكر، وعمالة االأطفال وغريها، وذلك من خالل:

اعتماد قانون التعليم الفل�سطيني وتعديله وحتديد م�سوؤولية الوزارة وال�رشكاء فيما يتعلق . 1
باإلزامية التعليم ومراقبتها، وحتديد م�سوؤولية العائلة واملجتمع املدين، والقطاع اخلا�س 

ووكالة الغوث فيما يتعلق باإلزامية التعليم.
االرتقاء بنوعية التعليم للو�سول بالطفل اإىل اأق�سى اإمكانياته وتطبيق املعرفة واملهارات.. 2
زيادة املخ�س�سات املالية لقطاع التعليم.. 3
م�ستوى . 4 لرفع  امل�ستويات  كافة  على  واملنا�رشة  التاأييد  وح�سد  الوعي  م�ستوى  رفع 

التعليم والو�سول اإىل املناطق املهم�سة.

4- �سيا�سة ال�سحة العامة للطفل الفل�سطيني98
تعاين االأر�س الفل�سطينية من و�سع فريد من نوعه ب�سبب وجود االحتالل الذي اأدى اإىل 
تدهور االأو�ساع ال�سحية على مدار ال�سنني. هذا باالإ�سافة لالنق�سام اجلغرايف بني مدن 
على  �سلبي  تاأثري  ال�سابق  للو�سع  وكان  الغربية.  وال�سفة  غزة  قطاع  وبني  وقراها  ال�سفة 
االأو�ساع ال�سحية لالأطفال، خ�سو�سا يف املناطق والفئات املهم�سة. واأدى هذا اأي�سا اإىل 

http://www.moh.ps/attach/500.pdf :98  للمزيد راجع التقرير املن�سور على املوقع االلكرتوين
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تعدد مقدمي اخلدمات وعدم التن�سيق الكايف بينهم يف العمل وت�سارك املعلومات، ويف 
امل�ساركة الفعالة يف عملية التخطيط الوطني وو�سع ال�سيا�سات واتخاذ القرار.

ت�سعى �سيا�سة ال�سحة العامة للطفل الفل�سطيني خلف�س ن�سبة انت�سار االأمرا�س غري ال�سارية 
والك�سف  الوقاية  برامج  خالل  من  وذلك  وم�ساعفاتها.  االأطفال  بني  واالإعاقات 
املبكر جلميع االأطفال وعالج االأطفال يف دائرة اخلطر يف مرحلة مبكرة وحمايتهم من 

امل�ساعفات. 
حددت ال�سيا�سة م�سوؤولية احلكومة عن تهيئة البيئة املنا�سبة حلماية الطفل من االأمرا�س، 

وذلك من خالل:
 توفري فحو�سات الر�سد والتق�سي لت�سمل جميع االأطفال.1. 

اعتماد مبداأ احلقوق ولي�س احلاجة فقط.. 2
اعتبار االأطفال ك�رشكاء اأ�سا�سيني ولي�س كم�ستقبلني للخدمة.. 3
اعتماد برامج طويلة املدى، م�ستدامة، وجمدية اقت�ساديا.. 4
تنمية القدرات املوجودة على م�ستوى ال�سيا�سات، واخلدمات، واالجتاهات، . 5

واملعرفة واملهارات.

اأولويات ال�سيا�سة وفق امل�ساورات الوطنية:
تعزيز وماأ�س�سة اأمناط حياتية �سليمة )تغذية، متارين ريا�سية، مكافحة تدخني...( . 1

والتثقيف  والطفل،  والعائلة،  واملدر�سة،  واملجتمع،  الدولة،  م�ستوى  على 
ال�سحي، ورفع م�ستوى الوعي لدى الطفل.

اإدراج ال�سحة النف�سية املجتمعية كخط دفاع اأول حلماية ال�سحة النف�سية للطفل.. 2
ماأ�س�سة اإجراءات وبروتوكوالت واآليات للك�سف والتدخل املبكرين، و�سمان املتابعة . 3

واحلد من امل�ساعفات من قبل االأهل واملدر�سة والطواقم ال�سحية.
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ا�سرتاتيجيات �سيا�سة ال�سحة العامة الفل�سطينية خالل الـ 5- 10 �سنوات القادمة:
تطوير خطة عمل �سحية للع�رش �سنوات القادمة وحتديد االحتياجات ال�سحية.. 1
مكافحة التاأثريات ال�سلبية للفقر وتدين م�ستوى املعي�سة.. 2
اإن�ساء �سناديق خا�سة اأو اعتماد متويل موحد لالأطفال املهم�سني اأو الذين يعانون من . 3

اأمرا�س غري �سارية اأو اإعاقات.
تطوير نهج قطاعي وا�سع مع تف�سيل املوازنة املخ�س�سة لالأطفال.. 4
ب�سكل . 5 االأطفال  العالقة ل�سمان حقوق  العامة والقوانني ذات  ال�سحة  قانون  مراجعة 

عام واالأطفال املهم�سني ب�سكل خا�س.
زيادة خم�س�سات قطاع ال�سحة التي ت�ستهدف االأطفال من املوازنة العامة.. 6
حو�سبة ملف الطفل.. 7
توفري متخ�س�سني يف التخطيط، والتقييم واملتابعة، وم�رشفني �سحيني وتربويني.. 8
تطوير مدونة �سلوك حول م�سوؤولية الطواقم ال�سحية جتاه الطفل وحقوقه.. 9

تطوير اأنظمة للتعامل مع موا�سيع االإهمال ال�سحي.. 10
تطوير نظام �سامل للك�سف املبكر واملراقبة واملحا�سبة.. 11
تطوير قاعدة بيانات وطنية و�ساملة، وموؤ�رشات م�سنفة ونظام اإدارة حاالت الفئات . 12

الفل�سطينية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  مع  بالتعاون  ومتابعتهم،  االأطفال  من  املهم�سة 
املعنية.

ثانيا: موؤ�رسات حقوق الطفل الفل�سطيني•■
تبنى معظم موؤ�رشات حقوق الطفل يف فل�سطني على اأ�سا�س رفاه الطفل ولي�س على مبداأ 
احلقوق. فلكي يتحقق مبداأ احلكم الر�سيد يف اإعمال حقوق الطفل يجب ن�رش املعلومات 
وحتديد  االأطفال  يعي�سها  التي  احلياة  حقيقة  حول  واملحللة  واملوثوقة  املف�سلة  والبيانات 
م�سوؤولية املوؤ�س�سات واالأفراد يف اإعمال حقوق الطفل يف فل�سطني كما ن�س عليها القانون، 
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ومدى انعكا�س مبادئ م�ساركة االأطفال، وعدم التمييز، وامل�ساواة، وحتقيق امل�سلحة 
الف�سلى يف ال�سيا�سات والت�رشيعات واخلطط الوطنية.99 وبالرغم من قيام الوزارات بتطوير 
موؤ�رشات مل�ساعدة املوؤ�س�سات يف تقييم اخلطط الوطنية واالإ�سرتاتيجيات وحتديد الثغرات، 
اإال اأنه يف اأحيان اأخرى يكون ذلك بناء على حاجة معينة اأو متطلب لربنامج معني. وتعتمد 

هذه امل�سوح على التمويل اخلارجي ومل تتم ماأ�س�ستها كم�سوح وطنية رئي�سية. 

اأهمية ومربرات تطوير موؤ�رسات حلقوق الطفل
التزاماتها يف جمال حقوق . 1 بتنفيذ  احلكومة  �سماًنا اللتزام  ومراقبتها  املوؤ�رشات  تعترب 

الطفل، ومدى تطبيق القوانني واإجراء التعديالت الالزمة لتوفري حماية اأكرب للطفل. 
اخلطط  يف  حمددة  ا�ستهدافات  على  بناء  واملحا�سبة  ال�سفافية  حتقيق  ت�سمن  كما 

وال�سيا�سات والربامج الوطنية.
ت�سكل املوؤ�رشات اأ�سا�سا ي�سرت�سد به وا�سعو ال�سيا�سات الوطنية لتح�سني و�سع االأطفال . 2

ولتطوير قدراتهم.
املعايري و�سيلة لالتفاق على االأولويات االأ�سا�سية )كمية ونوعية( املطروحة يف 3.   تعد 

كل قطاع من قطاعات تنمية الطفل.
مقارنة وحتديد . 4 موؤ�رشات مف�سلة وذات م�سداقية، ميكننا من  معايري ووجود  حتديد 

التقدم املحرز وتقييم التدخالت املختلفة واأ�سباب جناحها اأو ف�سلها وحتديد الثغرات 
ومواقع ال�سعف يف جمال حقوق الطفل.

الوقت احلايل  الفل�سطيني ال تهدف يف  اأن وثيقة موؤ�رشات حقوق الطفل  من املهم ذكر 
اإىل ماأ�س�سة جميع املوؤ�رشات، بل تهدف اإىل تطويرها ب�سكل تدريجي ممنهج، من خالل 
�سيا�سة متو�سطة- طويلة االأمد، حتدد تعريفات وطنية ومنهجيات وا�سحة وما يلزم من 
قواعد بيانات متكن من رفع التقارير الدورية ومراقبة و�سع االأطفال يف االأر�س الفل�سطينية 

املحتلة خالل فرتة معقولة من الزمن.
99   اأداة التحليل للحكم الر�سيد يف اإعمال حقوق الطفل، اآذار 2012، موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل.
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امل�ستقلة •■ الهيئة  عمل  �سمن  الطفل  حقوق  ور�سد  �سكاوى  برنامج  اإن�ساء  ثالثا: 
حلقوق الإن�سان

لالإح�ساء •■ املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادر  الفل�سطيني  الطفل  واقع  تقرير  رابعا: 
الفل�سطيني

�سي�سدر اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني تقريراً حول واقع الطفل الفل�سطيني خالل 
عام 2013.
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الباب العا�رس

املوا�سيع الواجب البحث فيها

املبادئ العامة يف كافة القطاعات وعلى كافة امل�ستويات:. 1
امل�سلحة الف�سلى للطفل  اأ. 

 ب. عدم التمييز
احلق يف البقاء والتطور   ج. 

احرتام راأي الطفل  د. 

التدابري العامة:. 2
الت�رشيعات  اأ. 

 ب. املوارد املالية والب�رشية
التن�سيق  ج. 

ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج واخلدمات  د. 
هياكل املراقبة امل�ستقلة  ه. 

عملية جمع البيانات  و. 
الوعي بحقوق الطفل والقوانني من قبل الطفل نف�سه، والعائلة، واملدر�سة،   ز. 

واملجتمع، واملوؤ�س�سات احلكومية

ال�سوؤون املدنية واحلريات: . 3
ت�سجيل االأطفال )والدات ووفيات(  اأ. 

 ب. احلق يف اال�سم واجلن�سية والهوية
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احلق يف طلب املعلومات، والو�سول اإليها وتلقيها ونقلها  ج. 
احلق يف التعبري عن الراأي وامل�ساركة  د. 

احلق يف تكوين اجلمعيات واالجتماع ال�سلمي  ه. 
حرية الفكر والوجدان والدين  و. 

اخل�سو�سية  ز. 
حظر التعذيب واملعاملة الالاإن�سانية والعقاب البدين  ح. 

تاأهيل نف�سي واجتماعي للطفل ال�سحية  ط. 

البيئة العائلية والرعاية البديلة:. 4
م�سوؤولية الوالدين  اأ. 

 ب. الف�سل عن الوالدين ومل ال�سمل والنفقة
االأطفال املحرومون من البيئة العائلية  ج. 

االأطفال يف مراكز االإيواء والرعاية واالإجراءات واملراجعات الدورية  د. 
التبني  ه. 

نقل االأطفال ب�سورة غري �رشعية/ االختطاف  و. 

الأطفال ذوو الإعاقة:. 5
التدابري التي تكفل الكرامة واالعتماد على النف�س وامل�ساركة والو�سول اإىل اخلدمات

القوانني والت�رشيعات  اأ. 
 ب.  ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط واملوازنات

الربامج واخلدمات ال�سحية والتعليمية والتاأويلية واالجتماعية   ج. 
ال�رشكاء، التعاون الدويل والتن�سيق  د. 

الثغرات   ه. 
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اخلدمات ال�سحية:. 6
واخلدمات  والربامج  والتخطيط  واالإ�سرتاتيجية  وال�سيا�ساتية  والت�رشيعية  القانونية  االأطر 
الكوادر  توفر  اخلدمات،  جودة  واملايل(،  )املادي  الو�سول  على  القدرة  واملوازنات، 

والبنية التحتية، توفر الربوتوكوالت، اال�ستدامة، التوثيق، امل�ساءلة

احلق يف البقاء والنمو والتطور، من �سمنها وفيات االأطفال واالأمهات واأ�سبابها،   اأ. 
موؤ�رشات التغذية والنمو، الرعاية اأثناء احلمل وقبل احلمل وبعد احلمل

الرعاية االأولية وامل�ست�سفيات  ب. 
الرعاية الوقائية  ج. 

 د.  ال�سحة النف�سية وتعزيز اأمناط حياة �سحية
االأمرا�س ال�سارية وغري ال�سارية  ه. 

 و.  املمار�سات االجتماعية التقليدية ال�سارة مثل ختان البنات، الزواج املبكر، زواج 
االأقارب، التدخني، العقاقري واملوؤثرات العقلية

االإهمال الطبي  ز. 
التحديات والثغرات  ح. 

ال�رشكاء والتن�سيق والتعاون الدويل  ط. 

ال�سمان الجتماعي وم�ستوى معي�سي مالئم )مكافحة الفقر واحلاجة(. 7
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بع�س املراجع املهمة:
•  تقرير ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف االأر�س الفل�سطينية 	

املحتلة 2010، وامللخ�س التنفيذي. 
• تقارير الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان.	
•  قائمة القوانني الفل�سطينية.	
•  تقارير احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال، بت�سيلم، يوني�سيف، OCHA وغريها.	
•  التقرير البديل املقدم لالأمم املتحدة. 	
• 	.Safeguarding policy سيا�سة حماية الطفل�
• تقارير حتليل الو�سع من قبل املوؤ�س�سات الدولية مثل اإنقاذ الطفل، يوني�سيف.	
• التقارير الدورية لالأمم املتحدة.	
• مبادئ باري�س ب�ساأن املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق االإن�سان.	
• 	http://www.aihr-iadh.org/docs/Conventions/HTML/principesdepar-

is1993.htm

• التعليق العام رقم 2 للجنة حقوق الطفل ب�ساأن دور املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية 	
حقوق االإن�سان،

• 	http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.

GC.2002.2.En?OpenDocument

• التدبري العام للتنفيذ رقم 2 ب�ساأن اإن�ساء موؤ�س�سات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل.  	
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20420#1
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ملحق رقم )1(

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  واالن�سمام  والت�سديق  للتوقيع  وعر�ست   اعتمدت 
1989 نوفمرب  الثاين/  ت�رشين   20 يف  املوؤرخ   25/44 املتحدة   لالأمم 

تاريخ بدء النفاذ: 2 اأيلول/ �سبتمرب 1990، وفقا للمادة 49.

الديباجة
االأمم  ميثاق  املعلنة يف  للمبادئ  اأنه وفقا  ترى  اإذ  االتفاقية،  االأطراف يف هذه  الدول  اإن 
وبحقوقهم  الب�رشية  االأ�رشة  اأع�ساء  جلميع  املتاأ�سلة  بالكرامة  االعرتاف  ي�سكل  املتحدة، 

املت�ساوية وغري القابلة للت�رشف، اأ�سا�س احلرية والعدالة وال�سلم يف العامل،
امليثاق  يف  جديد  من  اأكدت  قد  املتحدة  االأمم  �سعوب  اأن  اعتبارها  يف  ت�سع  واإذا 
اأن  على  العزم  وعقدت  وقدره،  الفرد  وبكرامة  لالإن�سان  االأ�سا�سية  باحلقوق  اإميانها 
اأف�سح، احلرية  من  جو  يف  احلياة  م�ستوى  وترفع  قدما  االجتماعي  بالرقى   تدفع 
واإذا تدرك اأن االأمم املتحدة قد اأعلنت، يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ويف العهدين 
الدوليني اخلا�سني بحقوق االإن�سان، اأن لكل اإن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات 
الواردة يف تلك ال�سكوك، دون اأي نوع من اأنواع التمييز كالتمييز ب�سبب العن�رش اأو اللون 
اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو غريه اأو االأ�سل القومي اأو االجتماعي اأو 
الرثوة اأو املولد اأو اأي و�سع اآخر، واتفقت على ذلك، واإذ ت�سري اإىل اأن االأمم املتحدة قد 
اأعلنت يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان اأن للطفولة احلق يف رعاية وم�ساعدة خا�ستني، 
لنمو  الطبيعية  والبيئة  للمجتمع  االأ�سا�سية  الوحدة  باعتبارها  االأ�رشة،  باأن  منها  واقتناعا 
الالزمتني  وامل�ساعدة  احلماية  توىل  اأن  ينبغي  االأطفال،  وبخا�سة  اأفرادها  ورفاهية جميع 
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كي  الطفل،  باأن  تقر  واإذ  املجتمع،  داخل  مب�سوؤولياتها  الكامل  اال�سطالع  من  لتتمكن 
من  جو  يف  عائلية  بيئة  يف  ين�ساأ  اأن  ينبغي  ومتنا�سقا،  كامال  ترعرعا  �سخ�سيته  ترتعرع 

ال�سعادة واملحبة والتفاهم،
واإذ ترى اأنه ينبغي اإعداد الطفل اإعدادا كامال ليحيا حياة فردية يف املجتمع وتربيته بروح 
والت�سامح  والكرامة  ال�سلم  بروح  املتحدة، وخ�سو�سا  االأمم  ميثاق  املعلنة يف  العليا  املثل 
واحلرية وامل�ساواة واالإخاء، واإذ ت�سع يف اعتبارها اأن احلاجة اإىل توفري رعاية خا�سة للطفل 
قد ذكرت يف اإعالن جنيف حلقوق الطفل لعام 1924 ويف اإعالن حقوق الطفل الذي 
اعتمدته اجلمعية العامة يف 20 ت�رشين الثاين/نوفمرب 1959 واملعرتف به يف االإعالن العاملي 
حلقوق االإن�سان ويف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )وال�سيما يف املادتني 
)وال  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ويف  و24(   23
ال�سلة للوكاالت املتخ�س�سة  النظم االأ�سا�سية وال�سكوك ذات  املادة 10( ويف  �سيما يف 

واملنظمات الدولية املعنية بخري الطفل،
اإىل  يحتاج  والعقلي،  البدين  ن�سجه  عدم  ب�سبب  الطفل،  “اأن  اعتبارها  يف  ت�سع  واإذ 
اإجراءات وقاية ورعاية خا�سة، مبا يف ذلك حماية قانونية منا�سبة، قبل الوالدة وبعدها” 
وذلك كما جاء يف اإعالن حقوق الطفل، واإذ ت�سري اإىل اأحكام االإعالن املتعلق باملبادئ 
االجتماعية والقانونية املت�سلة بحماية االأطفال ورعايتهم، مع االهتمام اخلا�س باحل�سانة 
والتبني على ال�سعيدين الوطني والدويل، واإىل قواعد االأمم املتحدة الدنيا النموذجية الإدارة 
�سئون ق�ساء االأحداث )قواعد بكني(، واإىل االإعالن ب�ساأن حماية الن�ساء واالأطفال اأثناء 
اأطفاال  العامل،  بلدان  جميع  يف  ثمة،  باأن  ت�سلم  واإذ  امل�سلحة،  واملنازعات  الطوارئ 
يعي�سون يف ظروف �سعبة للغاية، وباأن هوؤالء االأطفال يحتاجون اإىل مراعاة خا�سة، واإذ 
تاأخذ يف االعتبار الواجب اأهمية تقاليد كل �سعب وقيمه الثقافية حلماية الطفل وترعرعه 
التعاون الدويل لتح�سني ظروف معي�سة االأطفال يف  اأهمية  ترعرعا متنا�سقا، واإذا تدرك 

كل بلد، وال �سيما يف البلدان النامية،
قد اتفقت على ما يلي:
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اجلزء الأول
املادة 1

الأغرا�س هذه االتفاقية، يعنى الطفل كل اإن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�رشة، ما مل يبلغ �سن 
الر�سد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.

املادة 2
حترتم الدول االأطراف احلقوق املو�سحة يف هذه االتفاقية وت�سمنها لكل طفل يخ�سع . 1

لواليتها دون اأي نوع من اأنواع التمييز، بغ�س النظر عن عن�رش الطفل اأو والديه اأو 
الو�سي القانوين عليه اأو لونهم اأو جن�سهم اأو لغتهم اأو دينهم اأو راأيهم ال�سيا�سي اأو غريه 
اأو اأ�سلهم القومي اأو االإثني اأو االجتماعي، اأو ثروتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم، 

اأو اأي و�سع اآخر.
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتكفل للطفل احلماية من جميع اأ�سكال . 2

التمييز اأو العقاب القائمة على اأ�سا�س مركز والدي الطفل اأو االأو�سياء القانونيني عليه 
اأو اأع�ساء االأ�رشة، اأو اأن�سطتهم اأو اآرائهم املعرب عنها اأو معتقداتهم.

املادة 3
الرعاية . 1 موؤ�س�سات  بها  قامت  �سواء  باالأطفال،  تتعلق  التي  االإجراءات  جميع  يف 

االجتماعية العامة اأو اخلا�سة، اأو املحاكم اأو ال�سلطات االإدارية اأو الهيئات الت�رشيعية، 
يويل االعتبار االأول مل�سالح الطفل الف�سلى.

تتعهد الدول االأطراف باأن ت�سمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه، مراعية . 2
عنه،  قانونا  امل�سوؤولني  االأفراد  من  غريهم  اأو  اأو�سيائه  اأو  والديه  وواجبات  حقوق 

وتتخذ، حتقيقا لهذا الغر�س، جميع التدابري الت�رشيعية واالإدارية املالئمة.
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اأن تتقيد املوؤ�س�سات واالإدارات واملرافق امل�سوؤولة عن رعاية . 3 تكفل الدول االأطراف 
�سيما يف جمايل  وال  املخت�سة،  ال�سلطات  و�سعتها  التي  باملعايري  االأطفال  اأو حماية 
ال�سالمة وال�سحة ويف عدد موظفيها و�سالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة 

االإ�رشاف.

املادة 4
تتخذ الدول االأطراف كل التدابري الت�رشيعية واالإدارية وغريها من التدابري املالئمة الإعمال 
واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  يتعلق  وفيما  االتفاقية.  هذه  يف  بها  املعرتف  احلقوق 
والثقافية، تتخذ الدول االأطراف هذه التدابري اإىل اأق�سى حدود مواردها املتاحة، وحيثما 

يلزم، يف اإطار التعاون الدويل.

املادة 5
االقت�ساء،  عند  اأو،  الوالدين  وواجبات  وحقوق  م�سوؤوليات  االأطراف  الدول  حترتم 
اأو  االأو�سياء  اأو  املحلي،  العرف  عليه  ين�س  ح�سبما  اجلماعة  اأو  املو�سعة  االأ�رشة  اأع�ساء 
غريهم من االأ�سخا�س امل�سوؤولني قانونا عن الطفل، يف اأن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات 
الطفل املتطورة، التوجيه واالإر�ساد املالئمني عند ممار�سة الطفل احلقوق املعرتف بها يف 

هذه االتفاقية.

املادة 6
1. تعرتف الدول االأطراف باأن لكل طفل حقا اأ�سيال يف احلياة.

2. تكفل الدول االأطراف اإىل اأق�سى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه.
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املادة 7
ي�سجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته يف ا�سم واحلق يف اكت�ساب . 1

جن�سية، ويكون له قدر االإمكان، احلق يف معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
تكفل الدول االأطراف اإعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها مبوجب . 2

ال�سكوك الدولية املت�سلة بهذا امليدان، وال�سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلن�سية يف 
حال عدم القيام بذلك.

املادة 8
تتعهد الدول االأطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جن�سيته، . 1

وا�سمه، و�سالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غري 
�رشعي.

اإذا حرم اأي طفل بطريقة غري �رشعية من بع�س اأو كل عنا�رش هويته، تقدم الدول . 2
االأطراف امل�ساعدة واحلماية املنا�سبتني من اأجل االإ�رشاع باإعادة اإثبات هويته.

املادة 9
اإال عندما . 1 منهما،  والديه على كره  الطفل عن  ف�سل  االأطراف عدم  الدول  ت�سمن 

تقرر ال�سلطات املخت�سة، رهنا باإجراء اإعادة نظر ق�سائية، وفقا للقوانني واالإجراءات 
املعمول بها، اأن هذا الف�سل �رشوري ل�سون م�سالح الطفل الف�سلى. وقد يلزم مثل 
هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة اإ�ساءة الوالدين معاملة الطفل اأو اإهمالهما له، اأو 

عندما يعي�س الوالدان منف�سلني ويتعني اتخاذ قرار ب�ساأن حمل اإقامة الطفل.
املعنية . 2 االأطراف  جلميع  تتاح  املادة،  هذه  من   1 بالفقرة  عمال  تقام  دعاوى  اأية  يف 

الفر�سة لال�سرتاك يف الدعوى واالإف�ساح عن وجهات نظرها.
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حترتم الدول االأطراف حق الطفل املنف�سل عن والديه اأو عن اأحدهما يف االحتفاظ . 3
تعار�س  اإذا  اإال  مبا�رشة بكال والديه،  بعالقات �سخ�سية وات�ساالت  منتظمة  ب�سورة 

ذلك مع م�سالح الطفل الف�سلى.
يف احلاالت التي ين�ساأ فيها هذا الف�سل عن اأي اإجراء اتخذته دولة من الدول االأطراف، . 4

مثل تعري�س اأحد الوالدين اأو كليهما اأو الطفل لالحتجاز اأو احلب�س اأو النفي اأو الرتحيل 
اأو الوفاة )مبا يف ذلك الوفاة التي حتدث الأي �سبب اأثناء احتجاز الدولة ال�سخ�س(، 
تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين اأو الطفل، اأو عند االقت�ساء، لع�سو 
الغائب  االأ�رشة  ع�سو  وجود  مبحل  اخلا�سة  االأ�سا�سية  املعلومات  االأ�رشة،  من  اآخر 
)اأو اأع�ساء االأ�رشة الغائبني( اإال اإذا كان تقدمي هذه املعلومات لي�س ل�سالح الطفل. 
وت�سمن الدول االأطراف كذلك اأن ال ترتتب على تقدمي مثل هذا الطلب، يف حد 

ذاته، اأي نتائج �سارة لل�سخ�س املعنى )اأو االأ�سخا�س املعنيني(.

املادة 10
وفقا لاللتزام الواقع على الدول االأطراف مبوجب الفقرة 1 من املادة 9، تنظر الدول . 1

االأطراف يف الطلبات التي يقدمها الطفل اأو والداه لدخول دولة طرف اأو مغادرتها 
بق�سد جمع �سمل االأ�رشة، بطريقة اإيجابية واإن�سانية و�رشيعة. وتكفل الدول االأطراف 
كذلك اأال ترتتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج �سارة على مقدمي الطلب 

وعلى اأفراد اأ�رشهم.
منتظمة . 2 ب�سورة  االحتفاظ  يف  احلق  خمتلفتني  دولتني  يف  والداه  يقيم  الذي  للطفل 

بعالقات �سخ�سية وات�ساالت مبا�رشة بكال والديه، اإال يف ظروف ا�ستثنائية. وحتقيقا 
لهذه الغاية ووفقا اللتزام الدول االأطراف مبوجب الفقرة 2 من املادة 9، حترتم الدول 
ويف  هم،  بلدهم  ذلك  مبا يف  بلد،  اأي  مغادرة  ووالديه يف  الطفل  حق  االأطراف 
دخول بلدهم. وال يخ�سع احلق يف مغادرة اأي بلد اإال للقيود التي ين�س عليها القانون 
العامة،  ال�سحة  اأو  العام،  النظام  اأو  الوطني،  االأمن  تكون �رشورية حلماية  والتي 
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اأو حقوق االآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع احلقوق االأخرى  العامة  اأو االآداب 
املعرتف بها يف هذه االتفاقية.

املادة 11
تتخذ الدول االأطراف تدابري ملكافحة نقل االأطفال اإىل اخلارج وعدم عودتهم ب�سورة . 1

غري م�رشوعة.
وحتقيقا لهذا الغر�س، ت�سجع الدول االأطراف عقد اتفاقات ثنائية اأو متعددة االأطراف . 2

اأو االن�سمام اإىل اتفاقات قائمة.

املادة 12
تكفل الدول االأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين اآرائه اخلا�سة حق . 1

التعبري عن تلك االآراء بحرية يف جميع امل�سائل التي مت�س الطفل، وتوىل اآراء الطفل 
االعتبار الواجب وفقا ل�سن الطفل ون�سجه.

اإليه يف اأي اإجراءات . 2 ولهذا الغر�س، تتاح للطفل، بوجه خا�س، فر�سة اال�ستماع 
ق�سائية واإدارية مت�س الطفل، اإما مبا�رشة، اأو من خالل ممثل اأو هيئة مالئمة، بطريقة 

تتفق مع القواعد االإجرائية للقانون الوطني.

املادة 13
اأنواع . 1 جميع  طلب  حرية  احلق  هذا  وي�سمل  التعبري،  حرية  يف  احلق  للطفل  يكون 

اأو  بالقول  �سواء  للحدود،  اعتبار  اأي  دون  واإذاعتها،  وتلقيها  واالأفكار  املعلومات 
الكتابة اأو الطباعة، اأو الفن، اأو باأية و�سيلة اأخرى يختارها الطفل.

واأن . 2 القانون عليها  ين�س  اأن  ب�رشط  القيود،  لبع�س  اإخ�ساع ممار�سة هذا احلق  يجوز 
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تكون الزمة لتاأمني ما يلي:
)اأ( احرتام حقوق الغري اأو �سمعتهم، اأو،

)ب( حماية االأمن الوطني اأو النظام العام، اأو ال�سحة العامة اأو االآداب العامة.

املادة 14
حترتم الدول االأطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين.. 1
حترتم الدول االأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، االأو�سياء . 2

القانونيني عليه، يف توجيه الطفل يف ممار�سة حقه بطريقة تن�سجم مع قدرات الطفل 
املتطورة.

ال يجوز اأن يخ�سع االإجهاز بالدين اأو املعتقدات اإال للقيود التي ين�س عليها القانون . 3
احلقوق  اأو  العامة  االآداب  اأو  ال�سحة  اأو  النظام  اأو  العامة  ال�سالمة  حلماية  والالزمة 

واحلريات االأ�سا�سية لالآخرين.

املادة 15
تعرتف الدول االأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف حرية االجتماع . 1

ال�سلمي.
ال يجوز تقييد ممار�سة هذه احلقوق باأية قيود غري القيود املفرو�سة طبقا للقانون والتي . 2

العامة  ال�سالمة  اأو  الوطني  االأمن  ل�سيانة  دميقراطي  جمتمع  يف  ال�رشورة  تقت�سيها 
الغري  حقوق  حلماية  اأو  العامة  االآداب  اأو  العامة  ال�سحة  حلماية  اأو  العام،  النظام  اأو 

وحرياتهم.
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املادة 16
ال يجوز اأن يجرى اأي تعر�س تع�سفي اأو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا�سة اأو اأ�رشته . 1

اأو منزله اأو مرا�سالته، وال اأي م�سا�س غري قانوين ب�رشفه اأو �سمعته.
للطفل حق يف اأن يحميه القانون من مثل هذا التعر�س اأو امل�سا�س.. 2

املادة 17
اإمكانية  وت�سمن  االإعالم  و�سائط  توؤديها  التي  الهامة  بالوظيفة  االأطراف  الدول  تعرتف 
ح�سول الطفل على املعلومات واملواد من �ستى امل�سادر الوطنية والدولية، وبخا�سة تلك 
تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية و�سحته اجل�سدية والعقلية،  ت�ستهدف  التي 

وحتقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول االأطراف مبا يلي:
ت�سجيع و�سائط االإعالم على ن�رش املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية  اأ. 

للطفل ووفقا لروح املادة 29،
اإنتاج وتبادل ون�رش هذه املعلومات واملواد من �ستى  ت�سجيع التعاون الدويل يف  ب. 

امل�سادر الثقافية والوطنية والدولية،
ت�سجيع اإنتاج كتب االأطفال ون�رشها، ج. 

الذي  للطفل  اللغوية  لالحتياجات  خا�سة  عناية  اإيالء  على  االإعالم  و�سائط  ت�سجيع  د. 
ينتمي اإىل جمموعة من جمموعات االأقليات اأو اإىل ال�سكان االأ�سليني،

التي ت�رش  املعلومات واملواد  الطفل من  ت�سجيع و�سع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية  ه. 
ب�ساحله، مع و�سع اأحكام املادتني 13 و18 يف االعتبار.

املادة 18
تبذل الدول االأطراف ق�سارى جهدها ل�سمان االعرتاف باملبداأ القائل اإن كال الوالدين . 1

اأو  الوالدين  يتحمالن م�سوؤوليات م�سرتكة عن تربية الطفل ومنوه. وتقع علي عاتق 
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ومنوه.  الطفل  تربية  عن  االأويل  امل�سوؤولية  احلالة،  ح�سب  القانونيني،  االأو�سياء 
وتكون م�سالح الطفل الف�سلى مو�سع اهتمامهم االأ�سا�سي.

يف �سبيل �سمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه االتفاقية، على الدول االأطراف يف . 2
هذه االتفاقية اأن تقدم امل�ساعدة املالئمة للوالدين ولالأو�سياء القانونيني يف اال�سطالع 
رعاية  ومرافق وخدمات  موؤ�س�سات  تطوير  تكفل  اأن  وعليها  الطفل  تربية  مب�سئوليات 

االأطفال.
حق . 3 العاملني  الوالدين  الأطفال  لت�سمن  املالئمة  التدابري  كل  االأطراف  الدول  تتخذ 

االنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم موؤهلون لها.

املادة 19
والتعليمية . 1 واالجتماعية  واالإدارية  الت�رشيعية  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ 

املالئمة حلماية الطفل من كافة اأ�سكال العنف اأو ال�رشر اأو االإ�ساءة البدنية اأو العقلية 
واالإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�ساءة املعاملة اأو اال�ستغالل، مبا يف ذلك 
)االأو�سياء  القانوين  الو�سي  اأو  )الوالدين(  الوالد  رعاية  وهو يف  اجلن�سية،  االإ�ساءة 

القانونيني( عليه، اأو اأي �سخ�س اآخر يتعهد الطفل برعايته.
ينبغي اأن ت�سمل هذه التدابري الوقائية، ح�سب االقت�ساء، اإجراءات فعالة لو�سع برامج . 2

برعايتهم،  الطفل  يتعهدون  الذين  والأولئك  للطفل  الالزم  الدعم  لتوفري  اجتماعية 
الطفل  معاملة  اإ�ساءة  حاالت  ولتحديد  الوقاية،  من  االأخرى  لالأ�سكال  وكذلك 
املذكورة حتى االآن واالإبالغ عنها واالإحالة ب�ساأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها 

وكذلك لتدخل الق�ساء ح�سب االقت�ساء.

املادة 20
للطفل املحروم ب�سفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية اأو الذي ال ي�سمح له، حفاظا . 1
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احلق يف حماية وم�ساعدة خا�ستني  البيئة،  تلك  بالبقاء يف  الف�سلي،  على م�ساحلة 
توفرهما الدولة.

ت�سمن الدول االأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة ملثل هذا الطفل.. 2
يف . 3 الواردة  الكفالة  اأو  احل�سانة،  اأمور،  جملة  يف  الرعاية،  هذه  ت�سمل  اأن  ميكن 

منا�سبة  موؤ�س�سات  االإقامة يف  ال�رشورة،  عند  اأو،  التبني،  اأو  االإ�سالمي،  القانون 
لرعاية االأطفال. وعند النظر يف احللول، ينبغي اإيالء االعتبار الواجب ال�ست�سواب 

اال�ستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل االإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

املادة 21
ت�سمن الدول التي تقر و/اأو جتيز نظام التبني اإيالء م�سالح الطفل الف�سلى االعتبار االأول 

والقيام مبا يلي:
للقوانني  وفقا  حتدد،  التي  املخت�سة  ال�سلطات  اإال  الطفل  بتبني  ت�رشح  اأال  ت�سمن  اأ. 
اأن  ال�سلة املوثوق بها،  اأ�سا�س كل املعلومات ذات  واالإجراءات املعمول بها وعلى 
التبني جائز نظرا حلالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين واالأقارب واالأو�سياء القانونيني واأن 
التبني على  اأعطوا عن علم موافقتهم على  املعنيني، عند االقت�ساء، قد  االأ�سخا�س 

اأ�سا�س ح�سولهم على ما قد يلزم من امل�سورة،
تعرتف باأن التبني يف بلد اآخر ميكن اعتباره و�سيلة بديلة لرعاية الطفل، اإذا تعذرت  ب. 
اإقامة الطفل لدي اأ�رشة حا�سنة اأو متبنية، اأو اإذا تعذرت العناية به باأي طريقة مالئمة 

يف وطنه،
اأن ي�ستفيد الطفل من �سمانات ومعايري تعادل  ت�سمن، بالن�سبة للتبني يف بلد اآخر،  ج. 

تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،
تتخذ جميع التدابري املنا�سبة كي ت�سمن، بالن�سبة للتبني يف بلد اآخر، اأن عملية التبني  د. 

ال تعود على اأولئك امل�ساركني فيها بك�سب مايل غري م�رشوع،
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تعزز، عند االقت�ساء، اأهداف هذه املادة بعقد ترتيبات اأو اتفاقات ثنائية اأو متعددة  ه. 
االأطراف، وت�سعى، يف هذا االإطار، اإىل �سمان اأن يكون تبنى الطفل يف بلد اآخر 

من خالل ال�سلطات اأو الهيئات املخت�سة.

املادة 22
ي�سعى . 1 الذي  للطفل  لتكفل  املالئمة  التدابري  االتفاقية  هذه  االأطراف يف  الدول  تتخذ 

للح�سول على مركز الجئ، اأو الذي يعترب الجئا وفقا للقوانني واالإجراءات الدولية 
اأو املحلية املعمول بها، �سواء �سحبه اأو مل ي�سحبه والداه اأو اأي �سخ�س اآخر، تلقى 
املنطبقة املو�سحة يف هذه  التمتع باحلقوق  املنا�سبتني يف  احلماية وامل�ساعدة االإن�سانية 
التي  املتعلقة بحقوق االإن�سان  اأو  الدولية االإن�سانية  ال�سكوك  االتفاقية ويف غريها من 

تكون الدول املذكورة اأطرافا فيها.
ولهذا الغر�س، توفر الدول االأطراف، ح�سب ما تراه منا�سبا، التعاون يف اأي جهود . 2

املنظمات  اأو  املخت�سة  الدولية  احلكومية  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  االأمم  تبذلها 
غري احلكومية املتعاونة مع االأمم املتحدة، حلماية طفل كهذا وم�ساعدته، وللبحث 
عن والدي طفل الجئ ال ي�سحبه اأحد اأو عن اأي اأفراد اآخرين من اأ�رشته، من اأجل 
اأ�رشته، ويف احلاالت التي يتعذر فيها  احل�سول على املعلومات الالزمة جلمع �سمل 
العثور على الوالدين اأو االأفراد االآخرين الأ�رشته، مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة 
الأي طفل اآخر حمروم ب�سفة دائمة اأو موؤقتة من بيئته العائلية الأي �سبب، كما هو 

مو�سح يف هذه االتفاقية.

املادة 23
كاملة . 1 بحياة  ج�سديا  اأو  عقليا  املعوق  الطفل  متتع  بوجوب  االأطراف  الدول  تعرتف 

النف�س وتي�رش م�ساركته  اعتماده على  له كرامته وتعزز  وكرمية، يف ظروف تكفل 
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الفعلية يف املجتمع.
تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خا�سة وت�سجع وتكفل . 2

امل�ساعدة  املوارد، تقدمي  بتوفر  املوؤهل لذلك وللم�سوؤولني عن رعايته، رهنا  للطفل 
التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه اأو غريهما ممن 

يرعونه.
اإدراكا لالحتياجات اخلا�سة للطفل املعوق، توفر امل�ساعدة املقدمة وفقا للفقرة 2 من . 3

هذه املادة جمانا كلما اأمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين اأو غريهما ممن 
يقومون برعاية الطفل، وينبغي اأن تهدف اإىل �سمان اإمكانية ح�سول الطفل املعوق 
فعال على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية ال�سحية، وخدمات اإعادة التاأهيل، 
حتقيق  اإىل  توؤدى  ب�سورة  ذلك  وتلقيه  الرتفيهية  والفر�س  عمل،  ملمار�سة  واالإعداد 
االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي، على 

اأكمل وجه ممكن.
على الدول االأطراف اأن ت�سجع، بروح التعاون الدويل، تبادل املعلومات املنا�سبة يف . 4

ميدان الرعاية ال�سحية الوقائية والعالج الطبي والنف�سي والوظيفي لالأطفال املعوقني، 
واإمكانية  املهنية  التاأهيل واخلدمات  اإعادة  مبناهج  املتعلقة  املعلومات  ن�رش  مبا يف ذلك 
ومهاراتها  قدراتها  حت�سني  من  االأطراف  الدول  متكني  بغية  وذلك  اإليها،  الو�سول 
ال�سدد،  هذا  يف  خا�سة،  ب�سفة  وتراعى  املجاالت.  هذه  يف  خربتها  وتو�سيع 

احتياجات البلدان النامية.

املادة 24
بلوغه . 1 ميكن  �سحي  م�ستوى  باأعلى  التمتع  الطفل يف  بحق  االأطراف  الدول  تعرتف 

وبحقه يف مرافق عالج االأمرا�س واإعادة التاأهيل ال�سحي. وتبذل الدول االأطراف 
ق�سارى جهدها لت�سمن اأال يحرم اأي طفل من حقه يف احل�سول على خدمات الرعاية 

ال�سحية هذه.
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تتابع الدول االأطراف اإعمال هذا احلق كامال وتتخذ، بوجه خا�س، التدابري املنا�سبة . 2
من اأجل:

 )اأ( خف�س وفيات الر�سع واالأطفال،
)ب( كفالة توفري امل�ساعدة الطبية والرعاية ال�سحية الالزمتني جلميع االأطفال مع 

 الت�سديد على تطوير الرعاية ال�سحية االأولية،
)ج( مكافحة االأمرا�س و�سوء التغذية حتى يف اإطار الرعاية ال�سحية االأولية، عن 

طريق اأمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة ب�سهولة وعن طريق توفري االأغذية املغذية 
 الكافية ومياه ال�رشب النقية، اآخذة يف اعتبارها اأخطار تلوث البيئة وخماطره،

 )د( كفالة الرعاية ال�سحية املنا�سبة لالأمهات قبل الوالة وبعدها،
)هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات املجتمع، وال �سيما الوالدين والطفل، 

باملعلومات االأ�سا�سية املتعلقة ب�سحة الطفل وتغذيته، ومزايا الر�ساعة الطبيعية، 
ومبادئ حفظ ال�سحة واالإ�سحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وح�سول 

هذه القطاعات على تعليم يف هذه املجاالت وم�ساعدتها يف اال�ستفادة من هذه 
 املعلومات،

)و( تطوير الرعاية ال�سحية الوقائية واالإر�ساد املقدم للوالدين، والتعليم واخلدمات 
املتعلقة بتنظيم االأ�رشة.

اإلغاء املمار�سات التقليدية . 3 تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري الفعالة واملالئمة بغية 
التي ت�رش ب�سحة االأطفال.

ب�سكل . 4 التو�سل  اأجل  من  الدويل  التعاون  وت�سجيع  بتعزيز  االأطراف  الدول  تتعهد 
تدريجي اإىل االإعمال الكامل للحق املعرتف به يف هذه املادة. وتراعى ب�سفة خا�سة 

احتياجات البلدان النامية يف هذا ال�سدد.
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املادة 25
تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل الذي تودعه ال�سلطات املخت�سة الأغر�س الرعاية اأو 
احلماية اأو عالج �سحته البدنية اأو العقلية يف مراجعة دورية للعالج املقدم للطفل وجلميع 

الظروف االأخرى ذات ال�سلة باإيداعه.

املادة 26
تعرتف الدول االأطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من ال�سمان االجتماعي، مبا يف . 1

ذلك التاأمني االجتماعي، وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق االإعمال الكامل لهذا احلق 
وفقا لقانونها الوطني.

ينبغي منح االإعانات، عند االقت�ساء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واالأ�سخا�س . 2
امل�سوؤولني عن اإعالة الطفل، ف�سال عن اأي اعتبار اآخر ذي �سلة بطلب يقدم من جانب 

الطفل اأو نيابة عنه للح�سول على اإعانات.

املادة 27
تعرتف الدول االأطراف بحق كل طفل يف م�ستوى معي�سي مالئم لنموه البدين والعقلي . 1

والروحي واملعنوي واالجتماعي.
يتحمل الوالدان اأو اأحدهما اأو االأ�سخا�س االآخرون امل�سوؤولون عن الطفل، امل�سوؤولية . 2

االأ�سا�سية عن القيام، يف حدود اإمكانياتهم املالية وقدراتهم، بتاأمني ظروف املعي�سة 
الالزمة لنمو الطفل.

تتخذ الدول االأطراف، وفقا لظروفها الوطنية ويف حدود اإمكانياتها، التدابري املالئمة . 3
من اأجل م�ساعدة الوالدين وغريهما من االأ�سخا�س امل�سوؤولني عن الطفل، علي اإعمال 
هذا احلق وتقدم عند ال�رشورة امل�ساعدة املادية وبرامج الدعم، وال �سيما فيما يتعلق 

بالتغذية والك�ساء واالإ�سكان.



197

دليل املدرب حول حقوق الطفل الفل�سطيني بني الواقع والقانون

الوالدين . 4 من  الطفل  نفقة  لكفالة حت�سيل  املنا�سبة  التدابري  االأطراف كل  الدول  تتخذ 
اأو من االأ�سخا�س االآخرين امل�سوؤولني ماليا عن الطفل، �سواء داخل الدولة الطرف 
اأو يف اخلارج. وبوجه خا�س، عندما يعي�س ال�سخ�س امل�سوؤول ماليا عن الطفل يف 
الدول االأطراف االن�سمام  الطفل، ت�سجع  فيها  يعي�س  التي  الدولة  اأخرى غري  دولة 
اإبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات اأخرى  اإىل اتفاقات دولية اأو 

منا�سبة.

املادة 28
تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف التعليم، وحتقيقا لالإعمال الكامل لهذا احلق . 1

تدريجيا وعلى اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س، تقوم بوجه خا�س مبا يلي:
 )اأ( جعل التعليم االبتدائي اإلزاميا ومتاحا جمانا للجميع،

)ب( ت�سجيع تطوير �ستى اأ�سكال التعليم الثانوي، �سواء العام اأو املهني، وتوفريها 
واإتاحتها جلميع االأطفال، واتخاذ التدابري املنا�سبة مثل اإدخال جمانية التعليم وتقدمي 

 امل�ساعدة املالية عند احلاجة اإليها،
)ج( جعل التعليم العايل، ب�ستى الو�سائل املنا�سبة، متاحا للجميع على اأ�سا�س 

 القدرات،
)د( جعل املعلومات واملبادئ االإر�سادية الرتبوية واملهنية متوفرة جلميع االأطفال 

 ويف متناولهم،
)هـ( اتخاذ تدابري لت�سجيع احل�سور املنتظم يف املدار�س والتقليل من معدالت ترك 

الدرا�سة.
تتخذ الدول االأطراف كافة التدابري املنا�سبة ل�سمان اإدارة النظام يف املدار�س على . 2

نحو يتم�سى مع كرامة الطفل االإن�سانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
تقوم الدول االأطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وت�سجيع التعاون الدويل يف االأمور . 3

املتعلقة بالتعليم، وبخا�سة بهدف االإ�سهام يف الق�ساء على اجلهل واالأمية يف جميع 
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اأنحاء العامل وتي�سري الو�سول اإىل املعرفة العلمية والتقنية واإىل و�سائل التعليم احلديثة. 
وتراعى ب�سفة خا�سة احتياجات البلدان النامية يف هذا ال�سدد.

املادة 29
توافق الدول االأطراف على اأن يكون تعليم الطفل موجها نحو:. 1

 )اأ( تنمية �سخ�سية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية اإىل اأق�سى اإمكاناتها،
)ب( تنمية احرتام حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية واملبادئ املكر�سة يف ميثاق 

 االأمم املتحدة،
)ج( تنمية احرتام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة اخلا�سة، والقيم الوطنية 

للبلد الذي يعي�س فيه الطفل والبلد الذي ن�ساأ فيه يف االأ�سل واحل�سارات املختلفة عن 
 ح�سارته،

)د( اإعداد الطفل حلياة ت�ست�سعر امل�سوؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم وال�سلم 
والت�سامح وامل�ساواة بني اجلن�سني وال�سداقة بني جميع ال�سعوب واجلماعات االإثنية 

 والوطنية والدينية واالأ�سخا�س الذين ينتمون اإىل ال�سكان االأ�سليني،
)هـ( تنمية احرتام البيئة الطبيعية.

لي�س يف ن�س هذه املادة اأو املادة 28 ما يف�رش على اأنه تدخل يف حرية االأفراد والهيئات . 2
يف اإن�ساء املوؤ�س�سات التعليمية واإدارتها، رهنا على الدوام مبراعاة املبادئ املن�سو�س 
عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة وبا�سرتاط مطابقة التعليم الذي توفره هذه املوؤ�س�سات 

للمعايري الدنيا التي قد ت�سعها الدولة.

املادة 30
يف الدول التي توجد فيها اأقليات اإثنية اأو دينية اأو لغوية اأو اأ�سخا�س من ال�سكان االأ�سليني، 
ال يجوز حرمان الطفل املنتمى لتلك االأقليات اأو الأولئك ال�سكان من احلق يف اأن يتمتع، 
مع بقية اأفراد املجموعة، بثقافته، اأو االجهار بدينه وممار�سة �سعائره، اأو ا�ستعمال لغته.
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املادة 31
االألعاب . 1 ومزاولة  الفراغ،  ووقت  الراحة  يف  الطفل  بحق  االأطراف  الدول  تعرتف 

واأن�سطة اال�ستجمام املنا�سبة ل�سنه وامل�ساركة بحرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون.
حترتم الدول االأطراف وتعزز حق الطفل يف امل�ساركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية . 2

واال�ستجمام  والفني  الثقايف  للن�ساط  ومت�ساوية  مالئمة  فر�س  توفري  على  وت�سجع 
واأن�سطة اأوقات الفراغ.

املادة 32
تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف حمايته من اال�ستغالل االقت�سادي ومن اأداء . 1

اأي عمل يرجح اأن يكون خطريا اأو اأن ميثل اإعاقة لتعليم الطفل، اأو اأن يكون �سارا 
ب�سحة الطفل اأو بنموه البدين، اأو العقلي، اأو الروحي، اأو املعنوي، اأو االجتماعي.

تتخذ الدول االأطراف التدابري الت�رشيعية واالإدارية واالجتماعية والرتبوية التي تكفل . 2
تنفيذ هذه املادة. ولهذا الغر�س، ومع مراعاة اأحكام ال�سكوك الدولية االأخرى ذات 

ال�سلة، تقوم الدول االأطراف بوجه خا�س مبا يلي:
 )اأ( حتديد عمر اأدنى اأو اأعمار دنيا لاللتحاق بعمل،
 )ب( و�سع نظام منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه،

)ج( فر�س عقوبات اأو جزاءات اأخرى منا�سبة ل�سمان بغية اإنفاذ هذه املادة بفعالية.

املادة 33
واالإدارية  الت�رشيعية  التدابري  ذلك  مبا يف  املنا�سبة،  التدابري  االأطراف جميع  الدول  تتخذ 
املخدرة  للمواد  امل�رشوع  غري  اال�ستخدام  من  االأطفال  لوقاية  والرتبوية،  واالجتماعية 
ال�سلة، وملنع  الدولية ذات  املعاهدات  العقل، وح�سبما حتددت يف  املوؤثرة على  واملواد 

ا�ستخدام االأطفال يف اإنتاج مثل هذه املواد بطريقة غري م�رشوعة واالجتار بها
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املادة 34
واالنتهاك  اجلن�سي  اال�ستغالل  اأ�سكال  جميع  من  الطفل  بحماية  االأطراف  الدول  تتعهد 
اجلن�سي. ولهذه االأغرا�س تتخذ الدول االأطراف، بوجه خا�س، جميع التدابري املالئمة 

الوطنية والثنائية واملتعددة االأطراف ملنع:
 )اأ( حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطي اأي ن�ساط جن�سي غري م�رشوع،

)ب( اال�ستخدام اال�ستغاليل لالأطفال يف الدعارة اأو غريها من املمار�سات اجلن�سية 
 غري امل�رشوعة،

)ج( اال�ستخدام اال�ستغاليل لالأطفال يف العرو�س واملواد الداعرة.

املادة 35
ملنع  االأطراف  واملتعددة  والثنائية  الوطنية  املالئمة  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ 
باأي �سكل من  اأو  اأو االجتار بهم الأي غر�س من االأغرا�س  بيعهم  اأو  اختطاف االأطفال 

االأ�سكال.

املادة 36
حتمي الدول االأطراف الطفل من �سائر اأ�سكال اال�ستغالل ال�سارة باأي جانب من جوانب 

رفاه الطفل.

املادة 37
تكفل الدول االأطراف:

اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  لغريه  اأو  للتعذيب  طفل  اأي  يعر�س  اأال  )اأ( 
ب�سبب جرائم  احلياة  مدي  ال�سجن  اأو  االإعدام  عقوبة  تفر�س  وال  املهينة.  اأو  الالاإن�سانية 
 يرتكبها اأ�سخا�س تقل اأعمارهم عن ثماين ع�رشة �سنة دون وجود اإمكانية لالإفراج عنهم،



201

دليل املدرب حول حقوق الطفل الفل�سطيني بني الواقع والقانون

)ب( اأال يحرم اأي طفل من حريته ب�سورة غري قانونية اأو تع�سفية. ويجب اأن يجرى اعتقال الطفل 
 اأو احتجازه اأو �سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممار�سته اإال كملجاأ اأخري والأق�رش فرتة زمنية منا�سبة،
)ج( يعامل كل طفل حمروم من حريته باإن�سانية واحرتام للكرامة املتاأ�سلة يف االإن�سان، وبطريقة 
تراعى احتياجات االأ�سخا�س الذين بلغوا �سنه. وبوجه خا�س، يف�سل كل طفل حمروم من 
حريته عن البالغني، ما مل يعترب اأن م�سلحة الطفل تقت�سي خالف ذلك، ويكون له احلق يف 
 البقاء على ات�سال مع اأ�رشته عن طريق املرا�سالت والزيارات، اإال يف الظروف اال�ستثنائية،
قانونية  )د( يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف احل�سول ب�رشعة على م�ساعدة 
وغريها من امل�ساعدة املنا�سبة، ف�سال عن احلق يف الطعن يف �رشعية حرمانه من احلرية اأمام 
حمكمة اأو �سلطة خمت�سة م�ستقلة وحمايدة اأخرى، ويف اأن يجرى البت ب�رشعة يف اأي 

اإجراء من هذا القبيل.

املادة 38
املنطبقة عليها يف . 1 الدويل  االإن�ساين  القانون  باأن حترتم قواعد  االأطراف  الدول  تتعهد 

املنازعات امل�سلحة وذات ال�سلة بالطفل واأن ت�سمن احرتام هذه القواعد.
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املمكنة عمليا لكي ت�سمن اأال ي�سرتك االأ�سخا�س . 2

الذين مل يبلغ �سنهم خم�س ع�رشة �سنة ا�سرتاكا مبا�رشا يف احلرب.
متتنع الدول االأطراف عن جتنيد اأي �سخ�س مل تبلغ �سنه خم�س ع�رشة �سنة يف قواتها . 3

�سنة  ع�رشة  �سنهم خم�س  بلغت  الذين  االأ�سخا�س  بني  من  التجنيد  وعند  امل�سلحة. 
الإعطاء  ت�سعي  اأن  االأطراف  الدول  على  يجب  �سنة،  ع�رشة  ثماين  تبلغ  ولكنها مل 

االأولوية ملن هم اأكرب �سنا
بحماية . 4 الدويل  االإن�ساين  القانون  مبقت�سى  اللتزاماتها  وفقا  االأطراف،  الدول  تتخذ 

ت�سمن  لكي  عمليا  املمكنة  التدابري  جميع  امل�سلحة،  املنازعات  املدنيني يف  ال�سكان 
حماية ورعاية االأطفال املتاأثرين بنزاع م�سلح.
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املادة 39
تتخذ الدول االأطراف كل التدابري املنا�سبة لت�سجيع التاأهيل البدين والنف�سي واإعادة االندماج 
اأو  اال�ستغالل  اأو  االإهمال  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  �سحية  يقع  الذي  للطفل  االجتماعي 
االإ�ساءة، اأو التعذيب اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 
اأو املهينة، اأو املنازعات امل�سلحة. ويجرى هذا التاأهيل واإعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز 

�سحة الطفل، واحرتامه لذاته، وكرامته.

املادة 40
تعرتف الدول االأطراف بحق كل طفل يدعي اأنه انتهك قانون العقوبات اأو يتهم بذلك . 1

اأو يثبت عليه ذلك يف اأن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة اإح�سا�س الطفل بكرامته 
االأ�سا�سية  االإن�سان واحلريات  لالآخرين من حقوق  ملا  الطفل  وقدره، وتعزز احرتام 
بناء يف  بدور  وقيامه  الطفل  اندماج  اإعادة  ت�سجيع  وا�ست�سواب  الطفل  �سن  وتراعي 

املجتمع.
الدول . 2 تكفل  ال�سلة،  ذات  الدولية  ال�سكوك  اأحكام  مراعاة  ومع  لذلك،  وحتقيقا 

االأطراف، بوجه خا�س، ما يلي:
)اأ( عدم اإدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات اأو اتهامه بذلك اأو اإثبات ذلك عليه 

ب�سبب اأفعال اأو اأوجه ق�سور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطني اأو الدويل عند 
 ارتكابها،

)ب( يكون لكل طفل يدعي باأنه انتهك قانون العقوبات اأو يتهم بذلك ال�سمانات 
 التالية على االأقل:

"“1” افرتا�س براءته اإىل اأن تثبت اإدانته وفقا للقانون،
“2” اإخطاره فورا ومبا�رشة بالتهم املوجهة اإليه، عن طريق والديه اأو االأو�سياء 

القانونيني عليه عند االقت�ساء، واحل�سول على م�ساعدة قانونية اأو غريها من امل�ساعدة 
 املالئمة الإعداد وتقدمي دفاعه،
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“3” قيام �سلطة اأو هيئة ق�سائية خمت�سة وم�ستقلة ونزيهة بالف�سل يف دعواه دون 
تاأخري يف حماكمة عادلة وفقا للقانون، بح�سور م�ست�سار قانوين اأو مب�ساعدة منا�سبة 

اأخرى وبح�سور والديه اأو االأو�سياء القانونيني عليه، ما مل يعترب اأن ذلك يف غري 
 م�سلحة الطفل الف�سلى، وال �سيما اإذا اأخذ يف احل�سبان �سنه اأو حالته،

“4” عدم اإكراهه على االإدالء ب�سهادة اأو االعرتاف بالذنب، وا�ستجواب اأو تاأمني 
ا�ستجواب ال�سهود املناه�سني وكفالة ا�سرتاك وا�ستجواب ال�سهود ل�ساحله يف ظل 

 ظروف من امل�ساواة،
“5” اإذا اعترب اأنه انتهك قانون العقوبات، تاأمني قيام �سلطة خمت�سة اأو هيئة ق�سائية 

م�ستقلة ونزيهة اأعلى وفقا للقانون باإعادة النظر يف هذا القرار ويف اأية تدابري مفرو�سة 
 تبعا لذلك،

“6” احل�سول على م�ساعدة مرتجم �سفوي جمانا اإذا تعذر على الطفل فهم اللغة 
 امل�ستعملة اأو النطق بها،

“7” تاأمني احرتام حياته اخلا�سة متاما اأثناء جميع مراحل الدعوى.

ت�سعى الدول االأطراف لتعزيز اإقامة قوانني واإجراءات و�سلطات وموؤ�س�سات منطبقة . 3
خ�سي�سا على االأطفال الذين يدعى اأنهم انتهكوا قانون العقوبات اأو يتهمون بذلك اأو 

يثبت عليهم ذلك، وخا�سة القيام مبا يلي:
 )اأ( حتديد �سن دنيا يفرت�س دونها اأن االأطفال لي�س لديهم االأهلية النتهاك قانون العقوبات،
)ب( ا�ست�سواب اتخاذ تدابري عند االقت�ساء ملعاملة هوؤالء االأطفال دون اللجوء اإىل 
احرتام  القانونية  وال�سمانات  االإن�سان  حقوق  حترتم  اأن  �رشيطة  ق�سائية،  اإجراءات 

كامال.
وامل�سورة، . 4 واالإ�رشاف،  واالإر�ساد  الرعاية  اأوامر  مثل  خمتلفة،  ترتيبات  تتاح 

الرعاية  بدائل  املهني وغريها من  والتدريب  التعليم  وبرامج  واالختبار، واحل�سانة، 
ظروفهم  مع  وتتنا�سب  رفاههم  تالئم  بطريقة  االأطفال  معاملة  ل�سمان  املوؤ�س�سية، 

وجرمهم على ال�سواء.
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املادة 41
الطفل  اإعمال حقوق  اإىل  اإف�ساء  اأ�رشع  اأحكام تكون  اأي  لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س 

والتي قد ترد يف:
 )اأ( قانون دولة طرف، اأو،

)ب( القانون الدويل ال�ساري على تلك الدولة.

اجلزء الثاين 

املادة 42
بالو�سائل  وا�سع  نطاق  واأحكامها على  االتفاقية  مبادئ  تن�رش  باأن  االأطراف  الدول  تتعهد 

املالئمة والفعالة، بني الكبار واالأطفال على ال�سواء.

املادة 43
تن�ساأ لغر�س درا�سة التقدم الذي اأحرزته الدول االأطراف يف ا�ستيفاء تنفيذ االلتزامات . 1

التي تعهدت بها يف هذه االتفاقية جلنة معنية بحقوق الطفل ت�سطلع بالوظائف املن�سو�س 
عليها فيما يلي.

تتاألف اللجنة من ع�رشة خرباء من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة املعرتف بها . 2
يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية. وتنتخب الدول االأطراف اأع�ساء اللجنة من بني 
رعاياها ويعمل هوؤالء االأع�ساء ب�سفتهم ال�سخ�سية، ويوىل االعتبار للتوزيع اجلغرايف 

العادل وكذلك للنظم القانونية الرئي�سية.
ينتخب اأع�ساء اللجنة باالقرتاع ال�رشي من قائمة اأ�سخا�س تر�سحهم الدول االأطراف، . 3

ولكل دولة طرف اأن تر�سح �سخ�سا واحدا من بني رعاياها.
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يجرى االنتخاب االأول لع�سوية اللجنة بعد �ستة اأ�سهر على االأكرث من تاريخ بدء نفاذ . 4
هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل �سنتني. ويوجه االأمني العام لالأمم املتحدة قبل اأربعة 
اأ�سهر على االأقل من تاريخ كل انتخاب ر�سالة اإىل الدول االأطراف يدعوها فيها اإىل 
األفبائيا  تقدمي تر�سيحاتها يف غ�سون �سهرين. ثم يعد االأمني العام قائمة مرتبة ترتيبا 
بجميع االأ�سخا�س املر�سحني على هذا النحو مبينا الدول االأطراف التي ر�سحتهم، 

ويبلغها اإىل الدول االأطراف يف هذه االتفاقية.
جترى االنتخابات يف اجتماعات للدول االأطراف يدعو االأمني العام اإيل عقدها يف . 5

مقر االأمم املتحدة. ويف هذه االجتماعات، التي ي�سكل ح�سور ثلثي الدول االأطراف 
فيها ن�سابا قانونيا لها، يكون االأ�سخا�س املنتخبون لع�سوية اللجنة هم الذين يح�سلون 
على اأكرب عدد من االأ�سوات وعلى االأغلبية املطلقة الأ�سوات ممثلي الدول االأطراف 

احلا�رشين امل�سوتني.
ينتخب اأع�ساء اللجنة ملدة اأربع �سنوات. ويجوز اإعادة انتخابهم اإذا جرى تر�سيحهم . 6

االأول  االنتخاب  املنتخبني يف  االأع�ساء  من  والية خم�سة  مدة  اأن  غري  من جديد. 
تنق�سي بانق�ساء �سنتني، وبعد االنتخاب االأول مبا�رشة يقوم رئي�س االجتماع باختيار 

اأ�سماء هوؤالء االأع�ساء اخلم�سة بالقرعة.
قادر على . 7 اأنه غري  اآخر  �سبب  اأعلن الأي  اأو  ا�ستقال  اأو  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  توفى  اإذا 

تاأدية مهام اللجنة، تعني الدولة الطرف التي قامت برت�سيح الع�سو خبريا اآخر من بني 
رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية، رهنا مبوافقة اللجنة.

ت�سع اللجنة نظامها الداخلي.. 8
تنتخب اللجنة اأع�ساء مكتبها لفرتة �سنتني.. 9

تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر االأمم املتحدة اأو يف اأي كان منا�سب اآخر . 10
اللجنة،  اجتماعات  مدة  وحتدد  ال�سنة  مرة يف  عادة  اللجنة  وجتتمع  اللجنة.  حتدده 
ويعاد النظر فيها، اإذا اقت�سى االأمر، يف اجتماع للدول االأطراف يف هذه االتفاقية، 
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رهنا مبوافقة اجلمعية العامة.
اللجنة . 11 ومرافق ال�سطالع  موظفني  من  يلزم  ما  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  يوفر 

ب�سورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية.
العامة، . 12 اجلمعية  مبوافقة  االتفاقية،  هذه  مبوجب  املن�ساأة  اللجنة  اأع�ساء  يح�سل 

على مكافاآت من موارد االأمم املتحدة، وفقا ملا قد تقرره اجلمعية العامة من �رشوط 
واأحكام.

املادة 44
تتعهد الدول االأطراف باأن تقدم اإىل اللجنة، عن طريق االأمني العام لالأمم املتحدة، . 1

التي اعتمدتها الإنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية وعن  التدابري  تقارير عن 
التقدم املحرز يف التمتع بتلك احلقوق:

املعنية، الطرف  للدولة  بالن�سبة  االتفاقية  هذه  نفاذ  بدء  من  �سنتني  غ�سون  يف   )اأ( 
)ب( وبعد ذلك مرة كل خم�س �سنوات.

تو�سح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل وال�سعاب التي توؤثر على درجة الوفاء . 2
بااللتزامات املتعهد بها مبوجب هذه االتفاقية اإن وجدت مثل هذه العوامل وال�سعاب. 
اأي�سا على معلومات كافية توفر للجنة فهما �سامال لتنفيذ  اأن ت�ستمل التقارير  ويجب 

االتفاقية يف البلد املعنى.
ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا اأوليا �سامال اإيل اللجنة اأن تكرر، يف ما تقدمه . 3

من تقارير الحقة وفقا للفقرة 1 )ب( من هذه املادة، املعلومات االأ�سا�سية التي �سبق 
لها تقدميها.

يجوز للجنة اأن تطلب من الدول االأطراف معلومات اإ�سافية ذات �سلة بتنفيذ االتفاقية.. 4
االقت�سادي . 5 املجل�س  طريق  عن  �سنتني،  كل  العامة  اجلمعية  اإىل  اللجنة  تقدم 

واالجتماعي، تقارير عن اأن�سطتها.
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تتيح الدول االأطراف تقاريرها على نطاق وا�سع للجمهور يف بلدانها.. 6

املادة 45
تغطيه  الذي  امليدان  يف  الدويل  التعاون  وت�سجيع  فعال  نحو  علي  االتفاقية  تنفيذ  لدعم 

االتفاقية:
من  وغريها  للطفولة  املتحدة  االأمم  ومنظمة  املتخ�س�سة  الوكاالت  حق  من  يكون  )اأ( 
تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليتها من  النظر يف  اأن تكون ممثلة لدى  اأجهزة االأمم املتحدة 
املتحدة  االأمم  ومنظمة  املتخ�س�سة  الوكاالت  تدعو  اأن  وللجنة  االتفاقية.  هذه  اأحكام 
خربائها  م�سورة  لتقدمي  مالئما،  تراه  ح�سبما  االأخرى،  املخت�سة  والهيئات  للطفولة 
اأن  وللجنة  منها.  كل  والية  نطاق  يف  تدخل  التي  املجاالت  يف  االتفاقية  تنفيذ  ب�ساأن 
االأمم  اأجهزة  من  وغريها  للطفولة  املتحدة  االأمم  ومنظمة  املتخ�س�سة  الوكاالت  تدعو 
اأن�سطتها، نطاق  تدخل يف  التي  املجاالت  االتفاقية يف  تنفيذ  عن  تقارير  لتقدمي   املتحدة 
)ب( حتيل اللجنة، ح�سبما تراه مالئما، اإىل الوكاالت املتخ�س�سة ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة 
والهيئات املخت�سة االأخرى اأية تقارير من الدول االأطراف تت�سمن طلبا للم�سورة اأو امل�ساعدة 
التقنيتني، اأو ت�سري اإىل حاجتها ملثل هذه امل�سورة اأو امل�ساعدة، م�سحوبة مبالحظات اللجنة 
 واقرتاحاتها ب�سدد هذه الطلبات اأو االإ�سارات، اإن وجدت مثل هذه املالحظات واالقرتاحات،
العام  االأمني  اإىل  العامة  اجلمعية  تطلب  باأن  تو�سي  اأن  للجنة  يجوز  )ج( 
الطفل، بحقوق  تت�سل  حمددة  ق�سايا  عن  عنها  بالنيابة  درا�سات   اإجراء 
عمال  تلقتها  معلومات  اإىل  ت�ستند  عامة  وتو�سيات  اقرتاحات  تقدم  اأن  للجنة  يجوز  )د( 
العامة  والتو�سيات  االقرتاحات  هذه  مثل  وحتال  االتفاقية.  هذه  من  باملادتني 44، 45 
اإىل اأية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة م�سحوبة بتعليقات الدول االأطراف. اإن 

وجدت.
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اجلزء الثالث

املادة 46
يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول.

املادة 47
تخ�سع هذه االتفاقية للت�سديق. وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

املادة 48
يظل باب االن�سمام اإىل هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول. وتودع �سكوك االن�سمام 

لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

املادة 49
اأو . 1 الت�سديق  �سك  اإيداع  تاريخ  يلي  الذي  الثالثني  اليوم  االتفاقية يف  هذه  نفاذ  يبداأ 

االن�سمام الع�رشين لدي االأمني العام االأمم املتحدة.
اأو . 2 الت�سديق  �سك  اإيداع  بعد  اإليها  تن�سم  اأو  االتفاقية  هذه  علي  ت�سدق  التي  الدول 

االن�سمام الع�رشين، يبداأ نفاذ االتفاقية اإزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ اإيداع 
هذه الدولة �سك ت�سديقها اأو ان�سمامها.

املادة 50
يجوز الأي دولة طرف اأن تقرتح اإدخال تعديل واأن تقدمه اإىل االأمني العام لالأمم . 1
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مع  املقرتح  بالتعديل  االأطراف  الدول  باإبالغ  عندئذ  العام  االأمني  ويقوم  املتحدة. 
طلب باإخطاره مبا اإذا كانت هذه الدول حتبذ عقد موؤمتر للدول االأطراف للنظر يف 
االقرتاحات والت�سويت عليها. ويف حالة تاأييد ثلث الدول االأطراف على االأقل، 
يف غ�سون اأربعة اأ�سهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا املوؤمتر، يدعو االأمني العام 
الدول  من  اأغلبية  تعتمده  تعديل  اأي  ويقدم  املتحدة.  االأمم  رعاية  اإىل عقده حتت 

االأطراف احلا�رشة وامل�سوتة يف املوؤمتر اإىل اجلمعية العامة الإقراره.
يبداأ نفاذ اأي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه املادة عندما تقره اجلمعية العامة . 2

لالأمم املتحدة وتقبله الدول االأطراف يف هذه االتفاقية باأغلبية الثلثني.
تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول االأطراف التي قبلتها وتبقى الدول . 3

االأطراف االأخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأية تعديالت �سابقة تكون قد قبلتها.

املادة 51
اأو . 1 الت�سديق  وقت  الدول  تبديها  التي  التحفظات  ن�س  املتحدة  لالأمم  االأمني  يتلقى 

االن�سمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
ال يجوز اإبداء اأي حتفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغر�سها.. 2
العام . 3 االأمني  اإىل  املعنى  بهذا  اإ�سعار  بتوجيه  وقت  اأي  يف  التحفظات  �سحب  يجوز 

لالأمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ باإبالغ جميع الدول به. وي�سبح هذا االإ�سعار نافذ 
املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل االأمني العام.

املادة 52
يجوز الأي دولة طرف اأن تن�سحب من هذه االتفاقية باإ�سعار خطى تر�سله اإىل االأمني العام 
لالأمم املتحدة. وي�سبح االن�سحاب نافذا بعد مرور �سنة على تاريخ ت�سلم االأمني العام هذا 

االإ�سعار.
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املادة 53
يعني االأمني العام لالأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.

املادة 54
يودع اأ�سل هذه االتفاقية التي تت�ساوى يف احلجية ن�سو�سها باالأ�سبانية واالإجنليزية والرو�سية 

وال�سينية والعربية والفرن�سية، لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.
جانب  من  االأ�سول  ح�سب  املخولون  اأدناه،  املوقعون  املفو�سون  قام  لذلك،  واإثباتا 

حكوماتهم، بالتوقيع على هذه االتفاقية.
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امللحق رقم )2(

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ساأن ا�سرتاك 
الأطفال يف املنازعات امل�سلحة*

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  واالن�سمام مبوجب  والت�سديق  للتوقيع  اعتمد وعر�س 
263 الدورة الرابعة واخلم�سون املوؤرخ يف 25 اأيار/مايو 2000دخل حيز النفاذ يف 23 

فرباير 2002

 اإن الدول االأطراف يف هذا الربوتوكول،
اإذ ي�سجعها التاأييد ال�ساحق التفاقية حقوق الطفل)1( مما يدل على االلتزام الوا�سع بالعمل 

 على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
واإذ توؤكد من جديد اأن حقوق االأطفال تتطلب حماية خا�سة، وت�ستدعي اال�ستمرار يف 
 حت�سني حالة االأطفال دون متييز، ف�ساًل عن تن�سئتهم وتربيتهم يف كنف ال�سلم واالأمن،

واإذ ت�سعر باجلزع ملا للمنازعات امل�سلحة من تاأثري �سار ومتف�س على االأطفال وما لهذا 
 الو�سع من عواقب يف االأجل الطويل على ا�ستدامة ال�سلم واالأمن والتنمية،

واإذ تدين ا�ستهداف االأطفال يف حاالت املنازعات امل�سلحة والهجمات املبا�رشة على 
اأهداف حممية مبوجب القانون الدويل، مبا فيها اأماكن تت�سم عمومًا بتواجد كبري 

 لالأطفال مثل املدار�س وامل�ست�سفيات،
واإذ تالحظ اعتماد النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية)2( وخا�سة اإدراجها التجنيد 

االإلزامي اأو الطوعي لالأطفال دون �سن اخلام�سة ع�رشة اأو ا�ستخدامهم لال�سرتاك الن�سط 
يف االأعمال احلربية بو�سفه جرمية حرب يف املنازعات امل�سلحة الدولية وغري الدولية على 

 ال�سواء،
واإذ تعترب لذلك اأن موا�سلة تعزيز اإعمال احلقوق املعرتف بها يف اتفاقية حقوق الطفل 
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 يتطلب زيادة حماية االأطفال من اال�سرتاك يف املنازعات امل�سلحة،
واإذ تالحظ اأن املادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل حتدد اأن املق�سود بالطفل، الأغرا�س 
تلك االتفاقية، هو كل اإن�سان يقل عمره عن 18 �سنة ما مل يكن بلغ �سن الر�سد قبل 

 ذلك مبوجب القانون املنطبق على الطفل،
واقتناعًا منها باأن بروتوكواًل اختياريًا لالتفاقية يرفع ال�سن التي ميكن عندها جتنيد 

االأ�سخا�س يف القوات امل�سلحة وا�سرتاكهم يف االأعمال احلربية �سي�سهم م�ساهمة فعالة 
يف تنفيذ املبداأ الذي يق�سي باأن تكون م�سالح الطفل الف�سلى اعتباراً اأوليًا يف جميع 

 االإجراءات التي تتعلق باالأطفال،
واإذ تالحظ اأن املوؤمتر الدويل ال�ساد�س والع�رشين لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر 

املعقود يف كانون االأول/ دي�سمرب 1995 اأو�سى يف جملة اأمور باأن تتخذ اأطراف النزاع 
كل اخلطوات املمكنة ل�سمان عدم ا�سرتاك االأطفال دون �سن الثامنة ع�رشة يف االأعمال 

 احلربية،
واإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ب�ساأن حظر اأ�سواأ اأ�سكال عمل 

االأطفال واالإجراءات الفورية للق�ساء عليها، باالإجماع يف حزيران/ يونيه 1999، 
وهي االتفاقية التي حتظر، �سمن جملة اأمور، التجنيد الق�رشي اأو االإجباري لالأطفال 

 ال�ستخدامهم يف املنازعات امل�سلحة،
واإذ تدين ببالغ القلق جتنيد االأطفال وتدريبهم وا�ستخدامهم داخل وعرب احلدود الوطنية 

يف االأعمال احلربية من جانب املجموعات امل�سلحة املتميزة عن القوات امل�سلحة للدولة، 
 واإذ تعرتف مب�سوؤولية القائمني بتجنيد االأطفال وتدريبهم وا�ستخدامهم يف هذا ال�سدد،

واإذ تذكر بالتزام كل طرف يف اأي نزاع م�سلح بالتقيد باأحكام القانون االإن�ساين 
 الدويل،

واإذ ت�سدد على اأن هذا الربوتوكول ال يخل باملقا�سد واملبادئ الواردة يف ميثاق االأمم 
 املتحدة مبا فيها املادة 51 واملعايري ذات ال�سلة يف القانون االإن�ساين،

واإذ ت�سع يف اعتبارها اأن اأو�ساع ال�سلم واالأمن باال�ستناد اإىل االحرتام التام للمقا�سد 
واملبادئ الواردة يف امليثاق والتقيد ب�سكوك حقوق االإن�سان الواجبة التطبيق اأو�ساع 
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ال غنى عنها حلماية االأطفال حماية تامة وال �سيما اأثناء املنازعات امل�سلحة واالحتالل 
 االأجنبي،

واإذ تعرتف باالحتياجات اخلا�سة لهوؤالء االأطفال املعر�سني ب�سورة خا�سة للتجنيد اأو 
اال�ستخدام يف االأعمال احلربية مبا يخالف هذا الربوتوكول نظراً لو�سعهم االقت�سادي اأو 

 االجتماعي اأو نظراً جلن�سهم،
واإذ ال يغيب عن بالها �رشورة مراعاة االأ�سباب اجلذرية االقت�سادية واالجتماعية 

 وال�سيا�سية ال�سرتاك االأطفال يف النزاعات امل�سلحة،
واقتناعًا منها ب�رشورة تقوية التعاون الدويل على تنفيذ هذا الربوتوكول ف�ساًل عن اإعادة 
 التاأهيل البدين والنف�سي واإعادة االإدماج االجتماعي لالأطفال �سحايا املنازعات امل�سلحة،

واإذ ت�سجع على ا�سرتاك املجتمع، وخا�سة ا�سرتاك االأطفال وال�سحايا من االأطفال، يف 
 ن�رش املعلومات والربامج التعليمية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول،

قد اتفقت على ما يلي:

املادة 1
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املمكنة عمليًا ل�سمان عدم ا�سرتاك اأفراد قواتها امل�سلحة 

الذين مل يبلغوا الثامنة ع�رشة من العمر ا�سرتاكًا مبا�رشاً يف االأعمال احلربية.

املادة 2
العمر  الثامنة ع�رشة من  يبلغوا  الذين مل  الدول االأطراف عدم خ�سوع االأ�سخا�س  تكفل 

للتجنيد االإجباري يف قواتها امل�سلحة.

املادة 3
ترفع الدول االأطراف احلد االأدنى ل�سن تطوع االأ�سخا�س يف قواتها امل�سلحة الوطنية . 1

اآخذة يف  الطفل،  اتفاقية حقوق  املادة 38 من  الفقرة 3 من  ال�سن املحددة يف  عن 
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الثامنة  املادة، ومعرتفة بحق االأ�سخا�س دون �سن  الواردة يف تلك  املبادئ  االعتبار 
ع�رشة يف حماية خا�سة مبوجب االتفاقية.

 تودع كل دولة طرف اإعالنًا ملزمًا بعد الت�سديق على هذا الربوتوكول اأو االن�سمام 2. 
اإليه يت�سمن احلد االأدنى لل�سن الذي ت�سمح عنده بالتطوع يف قواتها امل�سلحة الوطنية 

وو�سفًا لل�سمانات التي اعتمدتها ملنع فر�س هذا التطوع جرباً اأو ق�رشاً.
تقوم الدول االأطراف التي ت�سمح بالتطوع يف قواتها امل�سلحة الوطنية دون �سن الثامنة . 3

ع�رشة بالتم�سك بال�سمانات لكفالة ما يلي كحد اأدنى:
 )اأ( اأن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛

)ب( اأن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقة م�ستنرية من االآباء اأو االأو�سياء القانونيني 
 لالأ�سخا�س؛

)ج( اأن يح�سل هوؤالء االأ�سخا�س على املعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي 
 عليها هذه اخلدمة الع�سكرية؛

)د( اأن يقدم هوؤالء االأ�سخا�س دلياًل موثوقًا به عن �سنهم قبل قبولهم يف اخلدمة 
الع�سكرية الوطنية.

لكل دولة طرف اأن تعزز اإعالنها يف اأي وقت باإخطار لهذا الغر�س يوجه اإىل االأمني . 4
العام لالأمم املتحدة الذي يقوم باإبالغ جميع الدول االأطراف. ويدخل هذا االإخطار 

حيز التنفيذ يف التاريخ الذي يتلقاه فيه االأمني العام.
 ال ينطبق ا�سرتاط رفع ال�سن املذكور يف الفقرة 1 من هذه املادة على املدار�س التي 5. 

تديرها القوات امل�سلحة يف الدول االأطراف اأو تقع حتت �سيطرتها مت�سيًا مع املادتني 
28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

املادة 4
القوات امل�سلحة الأي دولة يف 1.  املتميزة عن  اأن تقوم املجموعات امل�سلحة   ال يجوز 

الثامنة ع�رشة يف  االأ�سخا�س دون �سن  ا�ستخدام  اأو  بتجنيد  الظروف  اأي ظرف من 
االأعمال احلربية.
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 تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املمكنة عمليًا ملنع هذا التجنيد واال�ستخدام، مبا 2. 
يف ذلك اعتماد التدابري القانونية الالزمة حلظر وجترمي هذه املمار�سات.

 ال يوؤثر تطبيق هذه املادة مبوجب هذا الربوتوكول على املركز القانوين الأي طرف 3. 
يف اأي نزاع م�سلح.

املادة 5
الواردة يف قانون دولة  باأنه ي�ستبعد االأحكام  لي�س يف هذا الربوتوكول ما يجوز تف�سريه 
اإىل  اأكرب  بقدر  تف�سي  والتي  الدويل  االإن�ساين  والقانون  الدولية  ال�سكوك  يف  اأو  طرف 

اإعمال حقوق الطفل.

املادة 6
التدابري . 1 القانونية واالإدارية وغريها من  الالزمة  التدابري  تتخذ كل دولة طرف جميع 

لكفالة فعالية تنفيذ واإعمال اأحكام الربوتوكول يف نطاق واليتها.
وا�سع 2.  نطاق  على  الربوتوكول  هذا  واأحكام  مبادئ  بن�رش  االأطراف  الدول  تتعهد   

وتعزيزه بال�سبل املالئمة بني البالغني واالأطفال على ال�سواء.
االأ�سخا�س 3.  ت�رشيح  لكفالة  عمليًا  املمكنة  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ   

هذا  مع  يتناق�س  مبا  واليتها  نطاق  احلربية يف  االأعمال  امل�ستخدمني يف  اأو  املجندين 
االأطراف عند  الدول  اآخر من اخلدمة. وتوفر  اإعفائهم على نحو  اأو  الربوتوكول، 
والإعادة  ونف�سيًا  ج�سديًا  ل�سفائهم  االأ�سخا�س  لهوؤالء  املالئمة  امل�ساعدة  كل  اللزوم 

اإدماجهم اجتماعيًا.

املادة 7
 تتعاون الدول االأطراف يف تنفيذ هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك التعاون يف منع اأي 1. 

ن�ساط يناق�س الربوتوكول ويف اإعادة التاأهيل واإعادة االإدماج االجتماعي لالأ�سخا�س 
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الذين يقعون �سحايا اأفعال تناق�س هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك من خالل التعاون 
التقني وامل�ساعدة املالية. ويتم اال�سطالع بهذه امل�ساعدة وبهذا التعاون بالت�ساور مع 

الدول االأطراف املعنية واملنظمات الدولية ذات ال�سلة.
التي ت�ستطيع تقدمي هذه امل�ساعدة بتقدميها من خالل الربامج . 2 تقوم الدول االأطراف 

القائمة املتعددة االأطراف اأو الثنائية اأو الربامج االأخرى اأو من خالل اأمور اأخرى منها 
اإن�ساء �سندوق تربعات وفقًا لقواعد اجلمعية العامة.

املادة 8
 تقدم كل دولة طرف، يف غ�سون �سنتني بعد دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيذ 1. 

اإىل جلنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات �ساملة عن التدابري  بالن�سبة لها، تقريراً 
التي اتخذتها لتنفيذ اأحكام الربوتوكول، مبا يف ذلك التدابري املتخذة لتنفيذ االأحكام 

املتعلقة باال�سرتاك والتجنيد.
جلنة . 2 اإىل  تقدمها  التي  التقارير  دولة طرف يف  تدرج كل  ال�سامل  التقرير  تقدمي  بعد 

حقوق الطفل، وفقًا للمادة 44 من االتفاقية، اأية معلومات اإ�سافية يف �سدد تنفيذ 
تقريراً كل خم�س  الربوتوكول  االأطراف يف  االأخرى  الدول  الربوتوكول. وتقدم 

�سنوات.
 يجوز للجنة حقوق الطفل اأن تطلب من الدول االأطراف تقدمي مزيد من املعلومات 3. 

املت�سلة بتنفيذ هذا الربوتوكول.

املادة 9
اأو موقعة . 1 اأمام اأي دولة طرف يف االتفاقية  يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول 

عليها.
يخ�سع هذا الربوتوكول للت�سديق اأو يتاح االن�سمام اإليه الأي دولة. وتودع �سكوك . 2

الت�سديق اأو االن�سمام لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.
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 يقوم االأمني العام ب�سفته الوديع لالتفاقية والربوتوكول باإبالغ جميع الدول االأطراف 3. 
يف االتفاقية وجميع الدول االأطراف التي وقعت عليها باإيداع كل �سك من �سكوك 

االإعالن عماًل باملادة 3.

املادة 10
يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة اأ�سهر من اإيداع ال�سك العا�رش من �سكوك الت�سديق . 1

اأو االن�سمام.
حيز . 2 دخوله  بعد  اإليه  تن�سم  اأو  الربوتوكول،  هذا  على  ت�سدق  دولة  لكل  بالن�سبة 

النفاذ، يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد �سهر واحد من تاريخ اإيداعها �سك الت�سديق 
اأو االن�سمام.

املادة 11
يجوز الأي دولة طرف اأن تن�سحب من هذا الربوتوكول يف اأي وقت مبوجب اإخطار . 1

كتابي يوجه اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة الذي يقوم بعدها باإعالم الدول االأطراف 
االأخرى يف االتفاقية وجميع الدول التي وقعت على االتفاقية. وي�سبح االن�سحاب 
نافذاً بعد �سنة من تاريخ ا�ستالم االأمني العام لالأمم املتحدة لالإخطار. ولكن اإذا كانت 
الدولة الطرف املن�سحبة تخو�س نزاعًا م�سلحًا عند انق�ساء تلك ال�سنة، ال يبداأ نفاذ 

االن�سحاب قبل انتهاء النزاع امل�سلح.
هذا 2.  مبوجب  التزاماتها  من  الطرف  الدولة  اإعفاء  االن�سحاب  هذا  على  يرتتب  ال   

الربوتوكول يف �سدد اأي فعل يقع قبل التاريخ الذي ي�سبح فيه االن�سحاب نافذاً. 
بالفعل قيد  النظر يف اأي م�ساألة تكون  باأي حال با�ستمرار  وال يخل هذا االن�سحاب 

النظر اأمام اللجنة قبل التاريخ الذي ي�سبح فيه االن�سحاب نافذاً.
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املادة 12
 الأي دولة طرف اأن تقرتح تعدياًل تودعه لدى االأمني العام لالأمم املتحدة. وعلى اإثر 1. 

ذلك يقوم االأمني العام باإبالغ الدول االأطراف بالتعديل املقرتح، طالبًا اإليها اإعالمه مبا 
اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول االأطراف للنظر يف املقرتحات والت�سويت عليها. 
فاإذا حبذ ثلث الدول االأطراف على االأقل، يف غ�سون اأربعة �سهور من تاريخ هذا 
اأي  ويعر�س  املتحدة.  االأمم  برعاية  العام  االأمني  عقده  املوؤمتر،  هذا  عقد  االإبالغ، 
تعديل تعتمده اأغلبية الدول االأطراف احلا�رشة وامل�سوتة يف املوؤمتر على اجلمعية العامة 

الإقراره.
يبداأ نفاذ التعديل املعتمد وفقًا للفقرة 1 من هذه املادة متى اأقرته اجلمعية العامة لالأمم . 2

املتحدة وقبلته اأغلبية ثلثي الدول االأطراف.
 متى بداأ نفاذ التعديل، ي�سبح ملزمًا للدول االأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول 3. 

باأحكام هذا الربوتوكول وباأي تعديالت �سابقة تكون قد  االأطراف االأخرى ملزمة 
قبلتها.

املادة 13
 يودع هذا الربوتوكول، الذي تت�ساوى ن�سو�سه االأ�سبانية واالإنكليزية والرو�سية 1. 

وال�سينية والعربية والفرن�سية يف حجيتها يف حمفوظات االأمم املتحدة.
 ير�سل االأمني العام لالأمم املتحدة ن�سخًا م�سدقة من هذا الربوتوكول اإىل جميع 2. 

الدول االأطراف يف االتفاقية وجميع الدول املوقعة عليها.
 _________________________ 

.A/RES/54/263 وثيقة االأمم املتحدة * 
 )1( القرار 25/44، املرفق.

A/CONF.183/9 )2(
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املحلق رقم )3(

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ساأن بيع الأطفال 
وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الباحية

لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  واالن�سمام  والت�سديق  للتوقيع  وعر�س  اعتمد 
2000 مايو  اأيار/   25 يف  املوؤرخ  واخلم�سون  الرابعة  الدورة   263  املتحدة 

دخل حيز النفاذ يف 18 كانون الثاين/ يناير 2002

اإن الدول االأطراف يف هذا الربوتوكول،
اإذ ترى اأنه لكي تتحقق اأغرا�س اتفاقية حقوق الطفل)1( وتنفذ اأحكامها، وال �سيما 
املواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر اأن تقّيم التدابري التي ينبغي 

للدول االأطراف اأن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع االأطفال وا�ستغالل االأطفال يف 
 البغاء ويف املواد االإباحية،

واإذ ترى اأي�سًا اأن اتفاقية حقوق الطفل ت�سلم بحق الطفل يف احلماية من اال�ستغالل 
االقت�سادي ومن اأداء اأي عمل يحتمل اأن يكون خطرياً اأو يعرقل تعليم الطفل اأو ي�رش 

 ب�سحة الطفل اأو بنمائه البدين اأو العقلي اأو الروحي اأو اخللقي اأو االجتماعي،
واإذ ي�ساورها بالغ القلق اإزاء االجتار الدويل باالأطفال الوا�سع النطاق واملتزايد وذلك 

 لغر�س بيع االأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف املواد االإباحية،
واإذ ي�ساورها عميق القلق اإزاء املمار�سة املنت�رشة واملتوا�سلة املتمثلة يف ال�سياحة اجلن�سية 

التي يتعر�س لها االأطفال ب�سكل خا�س، نظراً الأنها ممار�سة ت�سجع ب�سورة مبا�رشة على 
 بيع االأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف املواد االإباحية،

واإذ تعرتف باأن عدداً من املجموعات �سديدة ال�سعف، مبا فيها الطفالت، تواجه خطراً 
كبرياً قوامه اال�ستغالل اجلن�سي، واأن الطفـالت ميثلن فئة م�ستغّلة ب�سكل ال متنا�سب على 



220

 �سعيد من ُي�ستغل جن�سيًا،
واإذ ي�ساورها القلق اإزاء توافر املواد االإباحية ب�سكل متزايد على �سبكة االإنرتنت وغريها 
من التكنولوجيات النا�سئة، واإذ ت�سري اإىل املوؤمتر الدويل ملكافحة ا�ستغالل االأطفال يف 
املواد االإباحية على �سبكـة االإنرتنت )فيينا، 1999( وال �سيما ما انتهى اإليه هذا املوؤمتر 

من دعوة اإىل جترمي اإنتاج وتوزيع وت�سدير وبث وا�سترياد املواد االإباحية املتعلقة باالأطفال 
وحيازتها عمداً والرتويج لها واإذ ت�سدد على اأهمية التعاون االأوثق وال�رشاكة بني 

 احلكومات وال�سناعة املتمثلة يف االإنرتنت،
واإذ تعتقد اأن الق�ساء على بيع االأطفال وا�ستغالل االأطفال يف البغاء ويف املواد االإباحية 
�سيتي�رش باعتماد نهج جامع، يت�سدى للعوامل امل�ساهمة يف ذلك والتي ت�سمل التخلف 
والفقر والتفاوت يف م�ستويات الدخل والهياكل االجتماعية االقت�سادية اجلائرة وتعطل 
الدور الذي توؤديه االأ�رش واالفتقار اإىل الرتبية والهجرة من االأرياف اإىل املدن والتمييز 

املبني على نوع اجلن�س وال�سلوك اجلن�سي الالم�سوؤول من جانب الكبار واملمار�سات 
 التقليدية ال�سارة والنزاعات امل�سلحة واالجتار باالأطفال،

واعتقاداً منها اأنه يلزم بذل جهود لرفع م�ستوى الوعي العام باحلد من طلب امل�ستهلكني 
على بيع االأطفال وا�ستغالل االأطفال يف البغاء ويف املواد االإباحية واإدراكًا منها الأهمية 

تعزيز ال�رشاكة العاملية بني كافة اجلهات الفاعلة وحت�سني م�ستوى اإنفاذ القوانني على 
 ال�سعيد الوطني،

واإذ تالحظ اأحكام ال�سكوك القانونية الدولية ذات العالقة بحماية االأطفال مبا فيها اتفاقية 
الهاي ب�ساأن حماية االأطفال والتعاون يف جمال التبني على ال�سعيد الدويل، واتفاقية 
الهاي ب�ساأن اجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لالأطفال واتفاقية الهاي ب�ساأن الوالية 

القانونية والقانون املنطبق واالعرتاف والتنفيذ والتعاون يف جمال امل�سوؤولية االأبوية 
والتدابري حلماية االأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 املتعلقة بحظر اأ�سواأ 

 اأ�سكال عمل االأطفال واتخاذ تدابري فورية للق�ساء عليها،
واإذ ي�سجعها التاأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام �سائع 

 بتعزيز وحماية حقوق الطفل،
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واعرتافًا منها باأهمية تنفيذ اأحكام برنامج العمل ملنع بيع االأطفال وا�ستغالل االأطفال يف 
البغاء ويف املواد االإباحية)2( واالإعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املوؤمتر العاملي ملكافحة 

اال�ستغالل اجلن�سي التجاري لالأطفال الذي ُعقد يف ا�ستكهومل يف الفرتة من 27 اإىل 
31 اآب/اأغ�سط�س 1996 )3( و�سائر القرارات والتو�سيات ذات العالقة بهذا املو�سوع 

 ال�سادرة عن الهيئات الدولية املخت�سة،
واإذ ت�سع يف اعتبارها اأهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل �سعب من اأجل حماية الطفل 

ومنائه ب�سكل متنا�سق.
قد اتفقت على ما يلي:

املادة 1
حتظر الدول االأطراف بيع االأطفال وا�ستغالل االأطفال يف البغاء ويف املواد االإباحية كما 

هو من�سو�س عليه يف هذا الربوتوكول.

املادة 2
لغر�س هذا الربوتوكول:

)اأ( ُيق�سد ببيع االأطفال اأي فعل اأو تعامل يتم مبقت�ساه نقل طفل من جانب اأي �سخ�س اأو 
 جمموعة من االأ�سخا�س اإىل �سخ�س اآخر لقاء مكافاأة اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال العو�س؛
لغر�س  طفل  ا�ستخدام  البغاء  يف  االأطفال  با�ستغالل  ُيق�سد  )ب( 
العو�س؛ اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  اأي  اأو  مكافاأة  لقاء  جن�سية   اأن�سطة 
)ج( ُيق�سد با�ستغالل االأطفال يف املواد االإباحية ت�سوير اأي طفل، باأي و�سيلة كانت، 
ميار�س ممار�سة حقيقية اأو باملحاكاة اأن�سطة جن�سية �رشيحة اأو اأي ت�سوير لالأع�ساء اجلن�سية 

للطفل الإ�سباع الرغبة اجلن�سية اأ�سا�سا.
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املادة 3
1 - تكفل كل دولة طرف اأن تغطي، كحد اأدنى، االأفعال واالأن�سطة التالية تغطية كاملة 
مبوجب قانونها اجلنائي اأو قانون العقوبات فيها �سواء اأكانت هذه اجلرائم ترتكب حمليًا اأو 

دوليًا اأو كانت ترتكب على اأ�سا�س فردي اأو منظم:
 )اأ( يف �سيــــاق بيع االأطفال كما هو معرَّف يف املادة 2:

"‘1’ عر�س اأو ت�سليم اأو قبول طفل باأي طريقة كانت لغر�س من االأغرا�س التالية:
 )اأ( اال�ستغالل اجلن�سي للطفل؛

 )ب( نقل اأع�ساء الطفل توخيًا للربح؛
 )ج( ت�سخري الطفل لعمل ق�رشي؛

‘2’ القيام، كو�سيط، باحلفز غري الالئق على اإقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي 
 ي�سكل خرقًا لل�سكوك القانونية الواجبة التطبيق ب�ساأن التبني؛

)ب( عر�س اأو تاأميـن اأو تدبيـر اأو تقدمي طفل لغر�س ا�ستغالله فــي البغاء على النحو 
 املعرَّف يف املادة 2؛

)ج( واإنتاج اأو توزيع اأو ن�رش اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأو عر�س اأو بيع اأو حيازة مواد اإباحية 
 متعلقة بالطفل على النحو املعرَّف يف املادة 2.

2 - رهنًا باأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق ال�سيء نف�سه على اأي حماولة 
 ترمي اإىل ارتكاب اأي من هذه االأفعال اأو التواطوؤ اأو امل�ساركة يف اأي منها.

3 - تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة التي جتعل هذه اجلرائم موجبة للعقوبات 
 املنا�سبة والتي ت�سع يف االعتبار خطورة طابعها.

4 - تقوم، عند االقت�ساء، كل دولة طرف، رهنًا باأحكام قانونها الوطني، باتخاذ 
االإجراءات الرامية اإىل حتديد م�سوؤولية االأ�سخا�س االعتباريني عن اجلرائم املحددة يف 

الفقرة 1 من هذه املادة. ورهنًا باملبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون م�سوؤولية 
 االأ�سخا�س االعتباريني هذه جنائية اأو مدنية اأو اإدارية.

5 - تتخذ الدول االأطراف كافة االإجراءات القانونية واالإدارية املالئمة التي تكفل 
ت�رشف جميع االأ�سخا�س امل�ساركني يف عملية تبني طفل ت�رشفًا يتم�سى مع ال�سكوك 
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القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

املادة 4
1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه �رشوريًا من التدابري الإقامة واليتها الق�سائية على 

اجلرائم امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 3 عندما ترتكب هذه اجلرائم يف اإقليمها اأو 
 على منت �سفينة اأو طائرة م�سجلة يف تلك الدولة.

2 - يجوز لكل دولة طرف اأن تتخذ من التدابري ما تراه �رشوريًا الإقامـــة واليتها علـى 
 اجلرائم امل�سـار اإليهـا يف الفقرة 1 من املادة 3 يف احلاالت التايل ذكرها:

)اأ( عندما يكون املجرم املتهم مواطنًا من مواطني تلك الدولة اأو �سخ�سًا يقيم عادة يف 
 اإقليمها؛

 )ب( عندما تكون ال�سحية مواطنًا من مواطني تلك الدولة.
3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه �رشوريًا من التدابري الإقامة واليتها الق�سائية على 

اجلرائم االآنف ذكرها عندما يكون املجرم املتهم موجوداً يف اإقليمها وال تقوم بت�سليمه اأو 
 ت�سليمها اإىل دولة طرف اأخرى على اأ�سا�س اأن اجلرمية ارتكبها مواطن من مواطنيها.

4 - ال ي�ستبعد هذا الربوتوكول اأي والية ق�سائية جنائية متار�س وفقًا للقانون الدويل.

املادة 5
1 - تعترب اجلرائم امل�سـار اإليهـا فـي الفقرة 1 من املادة 3 مدرجة بو�سفها جرائم 
ت�ستوجـب ت�سليـم مرتكبيها يف اأي معاهدة لت�سليـم املجرميـن قائمـة بيـن الـدول 

االأطـراف وتدرج بو�سفها جرائم ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها يف كل معاهدة لت�سليم 
املجرمني تربم يف وقت الحق فيما بني هذه الدول وفقًا لل�رشوط املن�سو�س عليها يف 

 هذه املعاهدات.
2 - اإذا تلقت دولة طرف جتعل ت�سليم املجرمني م�رشوطًا بوجود معاهدة طلبًا لت�سليم 
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مـجرم من دولـة طـرف اأخـرى ال تربطها بها معاهدة لت�سليم املجرمني يجوز لها اأن 
تعترب هذا الربوتوكول قانونيًا لت�سليم املجرم فيما يتعلق بتلك اجلرائم. ويجب اأن يخ�سع 

 الت�سليم لل�رشوط املن�سو�س عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب.
3 - على الدول االأطراف التي ال جتعل ت�سليم املجرمني م�رشوطًا بوجود معاهدة اأن 

تعامل هذه اجلرائم بو�سفها جرائم ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها لبع�سها البع�س رهنًا 
 بال�رشوط املن�سو�س عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب.

4 - تعامل هذه اجلرائم، الأغرا�س ت�سليم الدول االأطراف للمجرمني بع�سها لبع�س، 
كما لو اأنها ارتكبت ال يف املكان الذي حدثت فيه بل يف اأقاليم الدول املطلوب منها 

 اإقامة واليتها الق�سائية وفقًا للمادة 4.
5 - اإذا ما ُقدم طلب لت�سليم جمرم فيما يتعلق بجرمية من اجلرائم الوارد ذكرها يف 

الفقرة 1 من املادة 3 واإذا ما كانت الدولة الطرف املتلقية للطلب ال ت�سلم اأو لن ت�سلم 
املجرم، ا�ستناداً اإىل جن�سية املجرم يجب على تلك الدولة اأن تتخذ التدابري املالئمة 

لعر�س احلالة على ال�سلطات املخت�سة فيها لغر�س املقا�ساة.

املادة 6
1 - تقوم الدول االأطراف بتقدمي اأق�سى قدر من امل�ساعدة اإىل بع�سها البع�س فيما يتعلق 

بعمليات التحقيق اأو االإجراءات اجلنائية اأو اإجراءات ت�سليم املجرم فيما يت�سل باجلرائم 
املحددة يف الفقرة 1 من املادة 3، مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدة يف جمال احل�سول على 

 ما يف حوزتها من اأدلة الزمة لهذه االإجراءات.
2 - تفي الدول االأطراف بالتزاماتها مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة مبا يتم�سى مع ما قد 

يوجد بينها من معاهدات اأو ترتيبات اأخرى لتقدمي امل�ساعدة الق�سائية. ويف حالة عدم 
وجود مثل هذه املعاهدات اأو الرتتيبات تقدم الدول االأطراف امل�ساعدة لبع�سها البع�س 

وفقًا لقانونها املحلي.
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املادة 7
 تقوم الدول االأطراف، مبا يتفق مع اأحكام قانونها الوطني مبا يلي:

 )اأ( اتخاذ التدابري املالئمة لكي يت�سنى اإجراء احلجز وامل�سادرة على النحو املالئم ملا يلي:
‘1’ املمتلكات مثل املواد واملوجودات وغري ذلك من املعدات التي ت�ستخدم الرتكاب 

 اجلرائم امل�سار اإليها يف هذا الربوتوكول اأو لت�سهيل ارتكابها؛
"‘2’ العوائد املتاأتية من هذه اجلرائم؛

)ب( تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف اأخرى ب�ساأن حجز اأو م�سادرة املواد اأو 
 العوائد امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية )اأ( ‘1’؛

)ج( اتخاذ التدابري الالزمة التي ت�ستهدف اإغالق املباين امل�ستخدمة يف ارتكاب هذه 
اجلرائم ب�سورة موؤقتة اأو نهائية.

املادة 8
1 - تتخذ الدول االأطراف التدابري املنا�سبة حلماية حقوق وم�سالح االأطفال �سحايا 

املمار�سات املحظورة مبوجب هذا الربوتوكول يف جميع مراحل االإجراءات الق�سائية 
 اجلنائية، وال �سيما عن طريق ما يلي:

)اأ( االعرتاف ب�سعف االأطفال ال�سحايا وتكييف االإجراءات جلعلها تعرتف باحتياجاتهم 
 اخلا�سة، مبا يف ذلك احتياجاتهم اخلا�سة ك�سهود؛

)ب( اإعالم االأطفال ال�سحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق االإجراءات وتوقيتها وتقدمها 
 وبالبت يف ق�ساياهم؛

)ج( ال�سماح بعر�س اآراء االأطفال ال�سحايا واحتياجاتهم و�سواغلهم والنظر فيها اأثناء 
الدعاوى التي مت�س م�ساحلهم ال�سخ�سية بطريقة تتم�سى مع القواعد االإجرائية للقانون 

 الوطني؛
 )د( توفري خدمات امل�ساندة املالئمة لالأطفال ال�سحايا طيلة �سري االإجراءات القانونية؛

)ه ( حماية خ�سو�سيات وهوية االأطفال ال�سحايا واتخاذ التدابري الالزمة وفقًا للقانون 
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 الوطني لتجنب ن�رش معلومات ميكن اأن تف�سي اإىل التعرف على هوؤالء االأطفال ال�سحايا؛
)و( القيام، يف احلاالت املنا�سبة، بكفالة حماية �سالمة االأطفال ال�سحايا واأ�رشهم 

 وال�سهود الذين ي�سهدون ل�ساحلهم من التعر�س لالإرهاب واالنتقام؛
)ز( تفادي التاأخري الذي ال لزوم له يف البت يف الق�سايا وتنفيذ االأوامر اأو القرارات التي 

 متنح تعوي�سات لالأطفال ال�سحايا.
2 - تكفل الدول االأطراف اأال يحول عدم التيّقن من عمر ال�سحية احلقيقي دون بدء 

 التحقيقات اجلنائية، مبا يف ذلك التحقيقات الرامية اإىل حتديد عمر ال�سحية.
3 - تكفل الدول االأطراف اأن يعامل النظام الق�سائي اجلنائي لالأطفال الذين هم �سحايا 

اجلرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول امل�سلحة الف�سلى للطفل بو�سفها االعتبار 
 الرئي�سي.

4 - تتخذ الدول االأطراف التدابري الالزمة التي تكفل التدريب املالئم، وخا�سة 
التدريب القانوين والنف�سي، لالأ�سخا�س الذين يعملون مع �سحايا اجلرائم املحظورة 

 مبوجب هذا الربوتوكول.
5 - وتتخذ الدول االأطراف، يف احلاالت املالئمة، التدابري الرامية اإىل حماية اأمن 

و�سالمة هوؤالء االأ�سخا�س و/اأو املوؤ�س�سات العاملني يف جمال وقاية و/اأو حماية وتاأهيل 
 �سحايا هذه اجلرائم.

6 - ال �سيء يف هذا الربوتوكول يف�رش على نحو ي�رش بحقوق املتهم يف حماكمة عادلة 
ونزيهة اأو ال يتعار�س مع هذه احلقوق.

املادة 9
1 - تعتمد الدول االأطراف اأو تعزز وتنفذ وتن�رش القوانني والتدابري االإدارية وال�سيا�سات 
وينبغي  الربوتوكول.  هذا  يف  اإليها  امل�سار  اجلرائم  متنع  التي  االجتماعية  والربامج 
املمار�سات. لهذه  خا�س  بوجه  عر�سة  هم  الذين  االأطفال  حلماية  خا�س  اهتمام   اإيالء 
2 - تقوم الدول االأطراف بتعزيز الوعي لدى اجلمهور عامة، مبا يف ذلك االأطفال، عن 
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طريق االإعالم بجميع الو�سائل املنا�سبة، وعن طريق التثقيف والتدريب املت�سل بالتدابري 
الوقائية واالآثار ال�سارة الناجمة عن اجلرائم امل�سار اإليها يف هذا الربوتوكول. وتقوم الدول، 
بالتزاماتها مبوجب هذه املادة، بت�سجيع م�ساركة املجتمع املحلي، وال �سيما  يف وفائها 
 االأطفال، يف برامج االإعالم والتثقيف تلك، مبا يف ذلك امل�ساركة على ال�سعيد الدويل.
تاأمني  اإىل  تهدف  التي  املمكنة،  التدابري  جميع  االأطراف  الدول  تتخذ   -  3
ذلك  يف  مبا  اجلرائم،  هذه  �سحايا  اإىل  املنا�سبة  امل�ساعدات  كل  تقدمي 
ونف�سيًا. بدنيًا  الكامل  �سفائهم  وحتقيق  املجتمع  يف  الكامل  اإدماجهم   اإعادة 
هذا  يف  املو�سوفة  اجلرائم  �سحايا  االأطفال  جلميع  االأطراف  الدول  تكفل   -  4
على  متييز،  دون  للح�سول،  ال�سعي  يف  املنا�سبة  االإجراءات  اإتاحة  الربوتوكول 
ذلك. عن  قانونًا  امل�سوؤولني  االأ�سخا�س  من  بهم  حلقت  التي  االأ�رشار  عن   تعوي�س 
5 - تتخذ الدول االأطراف التدابري املالئمة الهادفة اإىل احلظر الفعال الإنتاج ون�رش املواد 

التي تروج للجرائم املو�سوفة يف هذا الربوتوكول.

املادة 10
طريق  عن  الدويل  التعاون  لتقوية  الالزمة  اخلطوات  كل  االأطراف  الدول  تتخذ   -  1
ومقا�ساة  وحتري  وك�سف  ملنع  واالإقليمية  االأطراف  واملتعددة  الثنائية  الرتتيبات 
البغاء  يف  وا�ستغاللهم  االأطفال  بيع  على  تنطوي  اأفعال  عن  امل�سوؤولة  اجلهات  ومعاقبة 
والتن�سيق  التعاون  االأطراف  الدول  تعزز  كما  اجلن�سية.  وال�سياحة  االإباحية  املواد  ويف 
الدولية. واملنظمات  والدولية  الوطنية  احلكومية  غري  واملنظمات  �سلطاتها  بني   الدوليني 
على  ال�سحايا  االأطفال  مل�ساعدة  الدويل  التعاون  بتعزيز  االأطراف  الدول  تقوم   -  2
اأوطانهم. اإىل  واإعادتهم  املجتمع  يف  اإدماجهم  واإعادة  والنف�سي  البدين   ال�سفاء 
الت�سدي  بغية  الدويل  التعاون  تعزيز  على  االأطراف  الدول  ت�سجع   -  3
االأطفال  ا�ستهداف  يف  ت�سهم  التي  والتخلف  الفقر  مثل  اجلذرية  لالأ�سباب 
اجلن�سية. ال�سياحة  ويف  االإباحية  املواد  ويف  البغاء  يف  وا�ستغاللهم   للبيع 
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4 - تقوم الدول االأطراف التي هي يف مركز ي�سمح لها بذلك، بتقدمي امل�ساعدة املالية 
والفنية وغريها من امل�ساعدة عن طريق الربامج القائمة املتعددة االأطراف اأو االإقليمية اأو 

الثنائية اأو غريها من الربامج.

املادة 11
ال �سيء يف هذا الربوتوكول مي�س باأي من االأحكام املف�سية على نحو اأف�سل اإىل اإعمال 

 حقوق الطفل واملمكن اأن يت�سمنها:
 )اأ( قانون الدولة الطرف؛ 

)ب( القانون الدويل ال�ساري بالن�سبة لتلك الدولة.

املادة 12
الربوتوكول  نفاذ  بدء  من  �سنتني  غ�سون  يف  طرف،  دولة  كل  تقوم   -  1
يقدم  الطفل  حقوق  جلنة  اإىل  تقرير  بتقدمي  الطرف،  الدولة  لتلك  بالن�سبة 
الربوتوكول. هذا  اأحكام  لتنفيذ  اتخذتها  التي  التدابري  حول  �ساملة   معلومات 
ما  بت�سمني  طرف  دولة  كل  تقوم  ال�سامل،  التقرير  هذا  تقدمي  اإثر  وعلى   -  2
االتفاقية،  من   44 للمادة  وفقًا  الطفل،  حقوق  جلنة  اإىل  التقارير  من  تقدمه 
الدول  وتقوم  الربوتوكول.  تنفيذ  يخ�س  فيما  اإ�سافية  معلومات  اأية 
�سنوات. خم�س  كل  مرة  تقرير  بتقدمي  الربوتوكول  يف  االأخرى   االأطراف 
ذات  اإ�سافية  معلومات  االأطراف  الدول  اإىل  تطلب  اأن  الطفل  للجنة حقوق  يجوز   - 3

عالقة بتنفيذ هذا الربوتوكول.

املادة 13
 1 - يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول اأمام اأي دولة هي طرف يف االتفاقية اأو وقعت عليها.



229

دليل املدرب حول حقوق الطفل الفل�سطيني بني الواقع والقانون

2 - يخ�سع هذا الربوتوكول للت�سديق عليه ويكون مفتوحًا باب االن�سمام اإليه الأي دولة 
من الدول االأطراف يف االتفاقية اأو املوقعة عليها. وتودع �سكوك الت�سديق اأو االن�سمام 

لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.

املادة 14
 1 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة اأ�سهر من اإيداع �سك الت�سديق اأو االن�سمام العا�رش.
2 - يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالن�سبة لكل دولة ت�سدق عليه اأو تن�سم اإليه بعد دخوله 

حيز النفاذ، بعد �سهر من تاريخ اإيداعها �سك ت�سديقها اأو ان�سمامها.

 _________________________ )1( 

.A/RES/54/263 وثيقة االأمم املتحدة * 
 )1( القرار 25/44، املرفق.

 (،E/1992/22) 2 2( الوثائق الر�سمية للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي، 1992، امللحق رقم(
 الف�سل الثاين، الفرع األف، القرار 74/1992، املرفق.

)A/51/385 )3، املرفق.
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امللحق رقم )4(

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل
املتعلق باإجراء تقدمي البالغات

القرار 138/66
دون  دي�سمرب 2011،  االأول/  كانون  املعقودة يف 19  العامة 89،  اجلل�سة  اتخذ يف 

ت�سويت، بناء على تو�سية اللجنة )A/66/457، الفقرة 20(100

تقدمي  باإجراء  املتعلق  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول   - 138/66
البالغات

اإن اجلمعية العامة،
اإذ حتيط علما مع التقدير باعتماد جمل�س حقوق االإن�سان، مبوجب قراره 18/17 املوؤرخ 
املتعلق  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول   ،101  2011 17 حزيران/يونيه 

باإجراء تقدمي البالغات،
تعتمد الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باإجراء تقدمي البالغات كما   - 1

يرد يف مرفق هذا القرار؛
اأوروغواي،  اأملانيا،  األبانيا،  اإ�ستونيا،  اإ�سبانيا،  االأردن،  التالية:  البلدان  اللجنة  تقرير  به يف  املو�سى  القرار  م�رشوع  تقدمي  100 ا�سرتك يف 
املتعددة  )دولة -  بوليفيا  بولندا،  والهر�سك،  البو�سنة  بنما،  بنغالدي�س،  بلجيكا،  الربتغال،  الربازيل،  اإيطاليا،  اآيرلندا،  اأوكرانيا، 
مقدونيا  جمهورية  الدومينيكية،  اجلمهورية  الت�سيكية،  اجلمهورية  االأ�سود،  اجلبل  لي�ستي،  تيمور -  تركيا،  تايلند،  بريو،  القوميات(، 
اليوغو�سالفية ال�سابقة، الدامنرك، �سلوفاكيا، �سلوفينيا، ال�سنغال، �سيلي، �رشبيا، غواتيماال، فنلندا، قرب�س، كازاخ�ستان، كرواتيا، 
املتحدة  الواليات  هنغاريا،  هندورا�س،  النم�سا،  ملديف،  املغرب،  مايل،  ليختن�ستاين،  لك�سمربغ،  كو�ستاريكا،  ديفوار،  كوت 

االأمريكية، اليابان، اليونان.

101 ُينظر: الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، الدورة ال�ساد�سة وال�ستون، امللحق رقم A/66/53( 53(، الف�سل االأول.
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ينظم  توقيع  الربوتوكول االختياري يف حفل  التوقيع على  باب  يفتح  باأن  تو�صي   - 2
يف عام 2012، وتطلب اإىل االأمني العام ومفو�سة االأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االإن�سان 

تقدمي امل�ساعدة الالزمة.

املرفق
الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق باإجراء تقدمي البالغات

اإن الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول،
االإقرار مبا جلميع  اأن  املتحدة،  االأمم  ميثاق  املن�سو�س عليها يف  للمبادئ  اإذ ترى، وفقا 
اأع�ساء االأ�رشة الب�رشية من كرامة اأ�سيلة فيهم ومن حقوق مت�ساوية ال ميكن الت�رشف فيها 

اأ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل،
با�سم  يلي  فيما  اإليها  )امل�سار  الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  االأطراف  الدول  اأن  تالحظ  واإذ 
نوع من  اأي  لواليتها دون  فيها لكل طفل خا�سع  الواردة  باحلقوق  تعرتف  ”االتفاقية“( 
اأنواع التمييز، ب�رشف النظر عن عرق الطفل اأو والديه اأو الو�سي القانوين عليه اأو لونهم 
اأو جن�سهم اأو لغتهم اأو دينهم اأو اآرائهم ال�سيا�سية اأو اآرائهم االأخرى اأو اأ�سلهم القومي اأو 

االإثني اأو االجتماعي اأو ثروتهم اأو اإعاقتهم اأو مولدهم اأو اأي و�سع اآخر،
للتجزئة  قابلة  االأ�سا�سية عاملية وغري  االإن�سان واحلريات  اأن جميع حقوق  تاأكيد  تعيد  واإذ 

ومرتابطة ومت�سابكة،
واإذ تعيد اأي�صا تاأكيد و�سع الطفل بو�سفه �ساحب حقوق وكائنا ب�رشيا له كرامته وقدراته 

املتنامية،
واإذ ت�صلم باأن االأطفال، بحكم و�سعهم اخلا�س واعتمادهم على غريهم، قد يواجهون 

�سعوبات كبرية يف اللجوء اإىل �سبل االنت�ساف من انتهاك حقوقهم،
و�سيمكن  ويكملها،  واالإقليمية  الوطنية  االآليات  �سيعزز  الربوتوكول  هذا  اأن  ترى  واإذ 
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االأطفال من تقدمي �سكاوى عند حدوث انتهاكات حلقوقهم،
يجب  التي  االعتبارات  اأول  من  تكون  اأن  ينبغي  الف�سلى  الطفل  م�سالح  باأن  ت�صلم  واإذ 
�سبل  واأن  الطفل،  حقوق  انتهاكات  من  االنت�ساف  �سبل  اإىل  اللجوء  لدى  مراعاتها 
تراعي ظروف  اإجراءات  تطبيق  اإىل  احلاجة  االعتبار  تاأخذ يف  اأن  ينبغي  هذه  االنت�ساف 

الطفل على جميع امل�ستويات،
اإن�ساء اآليات وطنية منا�سبة لتمكني الطفل الذي تنتهك  واإذ ت�صجع الدول االأطراف على 

حقوقه من اللجوء اإىل �سبل انت�ساف فعالة على امل�ستوى املحلي،
الوطنية  املوؤ�س�سات  ال�سدد  هذا  يف  توؤديه  اأن  ميكن  الذي  الهام  الدور  اإىل  ت�صري  واإذ 
حقوق  بتعزيز  املكلفة  ال�سلة  ذات  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  من  وغريها  االإن�سان  حلقوق 

الطفل وحمايتها،
واإذ ترى اأن من املنا�سب، من اأجل تعزيز وتكملة هذه االآليات الوطنية وزيادة تعزيز تنفيذ 
االتفاقية وكذلك بروتوكوليها االختياريني املتعلقني ببيع االأطفال وبغاء االأطفال وا�ستغالل 
االأطفال يف املواد االإباحية وباإ�رشاك االأطفال يف النزاعات امل�سلحة، حيثما كانا منطبقني، 
متكني جلنة حقوق الطفل )امل�سار اإليها فيما يلي با�سم ”اللجنة“( من اأداء املهام املن�سو�س 

عليها يف هذا الربوتوكول،
قد اتفقت على ما يلي:

اجلزء الأول
اأحكام عامة

1  املادة 
اخت�سا�س جلنة حقوق الطفل

عليه  ين�س  اللجنة كما  باخت�سا�س  الربوتوكول  هذا  دولة طرف يف  تعرتف كل   - 1
هذا الربوتوكول.
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ال متار�س اللجنة اخت�سا�سها فيما يتعلق بدولة طرف يف هذا الربوتوكول يف امل�سائل   - 2
املت�سلة بانتهاكات حلقوق من�سو�س عليها يف �سك ال تكون تلك الدولة طرفا فيه.

ال تتلقى اللجنة اأي بالغ يتعلق بدولة لي�ست طرفا يف هذا الربوتوكول.  - 3

 املادة 2
املبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة يف اأداء مهامها

تهتدي اللجنة، يف اأداء املهام امل�سندة اإليها مبوجب هذا الربوتوكول، مببداأ م�سالح الطفل 
الف�سلى. وتراعي اللجنة اأي�سا حقوق الطفل واآراءه، وتعطى هذه االآراء االأهمية الواجبة 

تبعا ل�سن الطفل ون�سجه.

 املادة 3
النظام الداخلي

هذا  مبوجب  اإليها  امل�سندة  املهام  ممار�ستها  لدى  يتبع  داخليا  نظاما  اللجنة  تعتمد   - 1
اأجل  من  الربوتوكول  هذا  املادة 2 من  ب�سفة خا�سة،  وتراعي يف ذلك،  الربوتوكول 

�سمان اتباع اإجراءات تراعي ظروف الطفل.
لالأ�سخا�س  يكون  اأن  دون  للحيلولة  �سمانات  الداخلي  نظامها  يف  اللجنة  تدرج   - 2
الذين يت�رشفون بالنيابة عن الطفل تاأثري يف الطفل، ولها اأن ترف�س النظر يف اأي بالغ ترى 

اأنه ال يخدم م�سالح الطفل الف�سلى.

 املادة 4
تدابري احلماية

الذين  االأفراد  تعر�س  عدم  لكفالة  املنا�سبة  التدابري  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ   - 1
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يخ�سعون لواليتها الأي انتهاك من انتهاكات حقوق االإن�سان اأو ل�سوء معاملة اأو تخويف 
نتيجة ملا يقدمونه اإىل اللجنة من بالغات اأو لتعاونهم معها عمال بهذا الربوتوكول.

دون  املعنيني  االأفراد  من  جمموعة  اأو  معني  فرد  اأي  هوية  عن  يعلن  ال   - 2
موافقتهم ال�رشيحة.

اجلزء الثاين
اإجراء تقدمي البالغات

 املادة 5
البالغات الفردية

�سحايا  اأنهم  يدعون  دولة طرف  لوالية  يخ�سعون  اأفراد  اأو جمموعة  لفرد  يجوز   - 1
النتهاك الدولة الطرف الأي حق من احلقوق املن�سو�س عليها يف اأي من ال�سكوك التالية 

التي تكون تلك الدولة طرفا فيها اأو من ينوب عنهم تقدمي البالغات:
االتفاقية؛ )اأ( 

وا�ستغالل  االأطفال  وبغاء  ببيع االأطفال  املتعلق  لالتفاقية  االختياري  الربوتوكول  )ب( 
االأطفال يف املواد االإباحية؛

الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق با�سرتاك االأطفال يف املنازعات امل�سلحة. )ج( 
اإال اإذا  مبوافقتهم  يكون ذلك  اأفراد،  اأو جمموعة  فرد  نيابة عن  بالغ  يقدم  عندما   - 2

ا�ستطاع �ساحب البالغ اأن يربر ت�رشفه نيابة عنهم دون احل�سول على تلك املوافقة.

 املادة 6
التدابري املوؤقتة

يجوز للجنة يف اأي وقت، بعد تلقي بالغ ما وقبل التو�سل اإىل قرار ب�ساأن اأ�س�سه   - 1
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اتخاذ  ب�سورة عاجلة يف  تنظر  املعنية طلبا كي  الطرف  الدولة  اإىل  اأن حتيل  املو�سوعية، 
ما تقت�سيه ال�رشورة يف ظروف ا�ستثنائية من تدابري موؤقتة لتاليف اإمكانية اأن يلحق ب�سحية 

اأو �سحايا االنتهاكات املدعاة �رشر ال ميكن جربه.
ذلك  فاإن  املادة،  هذه  من   1 للفقرة  وفقا  التقديرية  �سلطتها  اللجنة  متار�س  عندما   - 2

ال يعني اتخاذ قرار ب�ساأن مقبولية البالغ اأو ب�ساأن اأ�س�سه املو�سوعية.

 املادة 7
املقبولية

تعترب اللجنة البالغ غري مقبول يف احلاالت التالية:
عندما ي�سدر البالغ عن �سخ�س جمهول الهوية؛ )اأ( 

عندما ال يقدم البالغ كتابيا؛ )ب( 
يتنافى مع  اأو  البالغات  ا�ستعمال للحق يف تقدمي هذه  اإ�ساءة  البالغ  عندما ي�سكل  )ج( 

اأحكام االتفاقية و/اأو بروتوكوليها االختياريني؛
عندما تكون امل�ساألة نف�سها قد �سبق اأن بحثتها اللجنة اأو كانت، اأو ما زالت، حمل  )د( 

بحث يف اإطار اإجراء اآخر من اإجراءات التحقيق الدويل اأو الت�سوية الدولية؛
اإذا مل ت�ستنفد جميع �سبل االنت�ساف املحلية املتاحة. وال تنطبق هذه القاعدة يف  )ه( 
احلاالت التي ي�ستغرق فيها تطبيق �سبل االنت�ساف هذه وقتا طويال اإىل حد غري معقول اأو 

كان من غري املحتمل اأن يوؤدي اإىل جرب فعال؛
اأنه غري مدعم مبا يكفي من  اأو  اأ�س�س �سليمة  اأن البالغ ال ي�ستند اإىل  عندما يت�سح  )و( 

االأدلة؛
الربوتوكول  هذا  نفاذ  بدء  قبل  حدثت  قد  البالغ  مو�سوع  الوقائع  تكون  عندما  )ز( 

بالن�سبة اإىل الدولة الطرف املعنية، اإال اإذا ا�ستمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
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عندما ال يقدم البالغ يف غ�سون �سنة واحدة بعد ا�ستنفاد �سبل االنت�ساف املحلية،  )ح( 
وت�ستثنى من ذلك احلاالت التي ي�ستطيع فيها �ساحب البالغ اأن يثبت تعذر تقدمي البالغ يف 

غ�سون هذه املهلة.

 املادة 8
اإحالة البالغ

املعنية،  الطرف  الدولة  اإىل  الرجوع  دون  مقبول  ما غري  بالغا  اللجنة  تعترب  ما مل   - 1
تتوخى اللجنة ال�رشية يف توجيه نظر الدولة الطرف املعنية يف اأقرب وقت ممكن اإىل اأي 

بالغ يقدم اإليها مبوجب هذا الربوتوكول.
امل�ساألة  فيها  تو�سح  مكتوبة  بيانات  اأو  تف�سريات  اللجنة  اإىل  الطرف  الدولة  تقدم   - 2
و�سبل االنت�ساف التي رمبا تكون قد اأتاحتها، اإن وجدت. وتقدم الدولة الطرف ردها يف 

اأقرب وقت ممكن يف غ�سون �ستة اأ�سهر.

 املادة 9
الت�سوية الودية

ت�سوية  اإىل  التو�سل  املعنية بهدف  االأطراف  على  احلميدة  م�ساعيها  اللجنة  تعر�س   - 1
ودية للم�ساألة على اأ�سا�س احرتام االلتزامات التي تن�س عليها االتفاقية و/اأو بروتوكوالها 

االختياريان.
يعترب االتفاق على ت�سوية ودية يتم التو�سل اإليه برعاية اللجنة مبثابة اإنهاء للنظر يف   - 2

البالغ مبوجب هذا الربوتوكول.
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 املادة 10
النظر يف البالغات

تنظر اللجنة يف اأقرب وقت ممكن يف البالغات التي تتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول   - 1
يف �سوء جميع الوثائق املقدمة اإليها، �رشيطة اإحالة هذه الوثائق اإىل االأطراف املعنية.

مبوجب  تتلقاها  التي  البالغات  بحث  عند  مغلقة  جل�سات  اللجنة  تعقد   - 2
هذا الربوتوكول.

بالنظر  اأن تعجل  اتخاذ تدابري موؤقتة، يكون عليها  اللجنة قد طلبت  عندما تكون   - 3
يف البالغ.

عند بحث بالغ يدعى فيه حدوث انتهاكات للحقوق االقت�سادية اأو االجتماعية اأو   - 4
الثقافية، تنظر اللجنة يف مدى معقولية اخلطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا للمادة 
4 من االتفاقية. وت�سع اللجنة يف االعتبار وهي تفعل ذلك اأن الدولة الطرف يجوز لها اأن 
تعتمد طائفة من التدابري ال�سيا�ساتية املمكنة من اأجل اإعمال احلقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية الواردة يف االتفاقية.
بعد بحث البالغ، حتيل اللجنة دون تاأخري اإىل االأطراف املعنية اآراءها ب�ساأن البالغ   - 5

م�سفوعة بتو�سياتها، اإن وجدت.

 املادة 11
املتابعة

وجدت،  اإن  ولتو�سياتها  اللجنة،  الآراء  الواجب  االعتبار  الطرف  الدولة  تويل   - 1
اأو  اتخذتها  اإجراءات تكون قد  اأي  يت�سمن معلومات عن  اللجنة ردا مكتوبا  اإىل  وتقدم 
اآراء اللجنة وتو�سياتها. وتقدم الدولة الطرف ردها يف اأقرب  تتوخى اتخاذها يف �سوء 

وقت ممكن يف غ�سون �ستة اأ�سهر.
للجنة اأن تدعو الدولة الطرف اإىل تقدمي معلومات اإ�سافية ب�ساأن اأي تدابري تكون   - 2
قد اتخذتها ا�ستجابة الآراء اللجنة اأو تو�سياتها، اأو تنفيذا التفاق ت�سوية ودية، اإن وجد، 
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مبا يف ذلك تقدمي هذه املعلومات، ح�سبما تراه اللجنة منا�سبا، يف التقارير الالحقة التي 
الربوتوكول  من   12 املادة  اأو  االتفاقية،  من   44 املادة  مبوجب  الطرف  الدولة  تقدمها 
املواد  يف  االأطفال  وا�ستغالل  االأطفال  وبغاء  االأطفال  ببيع  املتعلق  لالتفاقية  االختياري 
االأطفال يف  با�سرتاك  املتعلق  لالتفاقية  الربوتوكول االختياري  املادة 8 من  اأو  االإباحية، 

املنازعات امل�سلحة، حيثما كان ذلك منطبقا.

 املادة 12
تبادل البالغات بني الدول

تعرتف  اأنها  وقت  اأي  تعلن يف  اأن  الربوتوكول  هذا  دولة طرف يف  الأي  يجوز   - 1
باخت�سا�س اللجنة يف تلقي وبحث بالغات تدعي فيها دولـة طرف اأن دولة طرفا اأخرى 

ال تفي بالتزاماتها مبوجب اأي من ال�سكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها:
االتفاقية؛ )اأ( 

وا�ستغالل  االأطفال  وبغاء  االأطفال  ببيع  املتعلق  لالتفاقية  االختياري  الربوتوكول  )ب( 
االأطفال يف املواد االإباحية؛

الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق با�سرتاك االأطفال يف املنازعات امل�سلحة. )ج( 
ال تقبل اللجنة اأي بالغ يتعلق بدولة طرف مل تعلن ذلك، وال اأي بالغ يرد من دولة   - 2

طرف مل تعلن ذلك.
التو�سل  بهدف  االأطراف املعنية  الدول  على  احلميدة  م�ساعيها  اللجنة  تعر�س   - 3
االتفاقية  عليها  تن�س  التي  االلتزامات  احرتام  على اأ�سا�س  للم�ساألة  ودي  حل  اإىل 

وبروتوكوالها االختياريان.
العام  االأمني  لدى  املادة  الفقرة 1 من هذه  اإعالنا مبوجب  االأطراف  الدول  تودع   - 4
لالأمم املتحدة الذي ير�سل ن�سخا منه اإىل الدول االأطراف االأخرى. ويجوز �سحب اأي 
اإعالن يف اأي وقت باإخطار يوجه اإىل االأمني العام. وال يخل هذا ال�سحب بالنظر يف اأية 
م�ساألة تكون مو�سوع بالغ اأحيل بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال يجوز تلقي اأي بالغ اآخر 
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من اأية دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي االأمني العام لالإخطار ب�سحب االإعالن، 
اإال اإذا �سدر عن الدولة الطرف املعنية اإعالن اآخر.

اجلزء الثالث
اإجراء التحري

 املادة 13
اإجراء التحري ب�ساأن وقوع انتهاكات ج�سيمة اأو منهجية

اإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات ج�سيمة   - 1
االختياري  الربوتوكول  يف  اأو  االتفاقية،  يف  عليها  املن�سو�س  للحقوق  منهجية  اأو 
اأو  االإباحية،  املواد  االأطفال يف  وا�ستغالل  االأطفال  وبغاء  االأطفال  ببيع  املتعلق  لالتفاقية 
امل�سلحة،  املنازعات  يف  االأطفال  با�سرتاك  املتعلق  لالتفاقية  االختياري  الربوتوكول  يف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف اإىل التعاون يف فح�س املعلومات والقيام لهذا الغر�س بتقدمي 

مالحظاتها ب�ساأن هذه املعلومات دون تاأخري.
قدمتها  املعنية  الطرف  الدولة  تكون  قد  مالحظات  اأية  مراعاة  مع  للجنة،  يجوز   - 2
اأو اأكرث من  اأن تعني ع�سوا  اأخرى موثوق بها تكون متاحة لها،  اأية معلومات  وكذلك 
التحري زيارة  ي�سمل  اأن  اللجنة. ويجوز  اإىل  تقرير عاجل  اأع�سائها الإجراء حتر وتقدمي 

اإقليم الدولة الطرف، عند وجود م�سوغ لذلك ومبوافقة الدولة الطرف.
جميع  يف  الطرف  الدولة  تعاون  ويلتم�س  �رشية،  ب�سفة  التحري  هذا  يجرى   - 3

مراحل االإجراءات.
بعد النظر يف نتائج هذا التحري، تقوم اللجنة دون تاأخري باإحالة هذه النتائج اإىل   - 4

الدولة الطرف املعنية، م�سفوعة باأية تعليقات وتو�سيات.
تقدم الدولة الطرف املعنية مالحظاتها اإىل اللجنة يف اأقرب وقت ممكن يف غ�سون   - 5

�ستة اأ�سهر من تلقي النتائج والتعليقات والتو�سيات املحالة اإليها من اللجنة.
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اإمتام هذه االإجراءات املتعلقة باأي حتر يجرى وفقا للفقرة 2 من هذه املادة،  بعد   - 6
يجوز للجنة اأن تقرر، بعد الت�ساور مع الدولة الطرف املعنية، اإدراج بيان موجز بنتائج 

االإجراءات يف تقريرها املن�سو�س عليه يف املادة 16 من هذا الربوتوكول.
يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا الربوتوكول اأو الت�سديق عليه اأو االن�سمام   - 7
اإليه، اأن تعلن اأنها ال تعرتف باخت�سا�س اللجنة املن�سو�س عليه يف هذه املادة فيما يتعلق 

باحلقوق الواردة يف بع�س ال�سكوك املذكورة يف الفقرة 1 اأو يف جميعها.
وفقا  اللجنة  باخت�سا�س  تعرتف  اأنها ال  اأعلنت  قد  تكون  دولة طرف  يجوز الأي   - 8
للفقرة 7 من هذه املادة اأن ت�سحب هذا االإعالن يف اأي وقت بتوجيه اإخطار اإىل االأمني 

العام لالأمم املتحدة.

 املادة 14
متابعة اإجراء التحري

يجوز للجنة، عند االقت�ساء، وبعد انتهاء فرتة االأ�سهر ال�ستة امل�سار اإليها يف الفقرة   - 1
بالتدابري املتخذة واملتوخى  اإبالغها  اأن تدعو الدولة الطرف املعنية اإىل  5 من املادة 13، 

اتخاذها ا�ستجابة لتحر اأجري مبوجب املادة 13 من هذا الربوتوكول.
تدابري  اأية  عن  اإ�سافية  معلومات  تقدمي  اإىل  الطرف  الدولة  تدعو  اأن  للجنة  يجوز   - 2
تكون الدولة الطرف قد اتخذتها ا�ستجابة لتحر اأجري مبوجب املادة 13، مبا يف ذلك 
تقدمي هذه املعلومات، ح�سبما تراه اللجنة منا�سبا، يف التقارير الالحقة التي تقدمها الدولة 
الطرف مبوجب املادة 44 من االتفاقية، اأو املادة 12 من الربوتوكول االختياري لالتفاقية 
املتعلق ببيع االأطفال وبغاء االأطفال وا�ستغالل االأطفال يف املواد االإباحية، اأو املادة 8 من 
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق با�سرتاك االأطفال يف املنازعات امل�سلحة، حيثما 

يكون ذلك منطبقا.
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اجلزء الرابع
اأحكام ختامية

 املادة 15
امل�ساعدة والتعاون الدوليان

يجوز للجنة اأن حتيل، مبوافقة الدولة الطرف املعنية، اإىل وكاالت االأمم املتحدة   - 1
املتخ�س�سة و�سناديقها وبراجمها وغريها من الهيئات املخت�سة، اآراءها اأو تو�سياتها ب�ساأن 
البالغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة اإىل م�سورة اأو م�ساعدة تقنية، م�سفوعة 

مبالحظات الدولة الطرف واقرتاحاتها، اإن وجدت، ب�ساأن هذه االآراء اأو التو�سيات.
يجوز للجنة اأي�سا اأن توجه نظر هذه الهيئات، مبوافقة الدولة الطرف املعنية، اإىل   - 2
اأن  ميكن  والتي  الربوتوكول  هذا  مبوجب  فيها  تنظر  التي  البالغات  عن  تن�ساأ  م�ساألة  اأي 
ت�ساعدها يف التو�سل، كل يف جمال اخت�سا�سها، اإىل قرار ب�ساأن مدى ا�ست�سواب اتخاذ 
تدابري دولية من �ساأنها اأن ت�سهم يف م�ساعدة الدول االأطراف على اإحراز تقدم يف اإعمال 

احلقوق املعرتف بها يف االتفاقية و/اأو يف بروتوكوليها االختياريني.

 املادة 16
التقرير املقدم اإىل اجلمعية العامة

تدرج اللجنـة يف تقريرهـا الذي يقدم اإىل اجلمعيـة العامة كل �سنتني، وفقا للفقرة 5 من 
املادة 44 من االتفاقية، موجزا لالأن�سطة التي ا�سطلعت بها مبوجب هذا الربوتوكول.

 املادة 17
ن�رس الربوتوكول الختياري وتقدمي املعلومات ب�ساأنه

وتي�سري  ون�رشه  وا�سع  نطاق  على  الربوتوكول  بهذا  بالتعريف  طرف  دولة  كل  تتعهد 
املتعلقة  امل�سائل  ب�ساأن  وبخا�سة  وتو�سياتها،  اللجنة  باآراء  املتعلقة  املعلومات  على  احل�سول 
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بالدولة الطرف، والقيام بذلك بو�سائل منا�سبة وفعالة وي�سهل و�سول الكبار واالأطفال اإليها 
على ال�سواء، مبن فيهم ذوو االإعاقة.

 املادة 18
التوقيع والت�سديق والن�سمام

على  �سدقت  اأو  دولة وقعت  كل  اأمام  الربوتوكول  هذا  على  التوقيع  باب  يفتح   - 1
االتفاقية اأو على اأي من بروتوكوليها االختياريني االأولني اأو ان�سمت اإىل االتفاقية اأو اإىل 

اأي من الربوتوكولني.
يخ�سع هذا الربوتوكول للت�سديق من جانب كل دولة �سدقت على االتفاقية اأو   - 2
من  اأي  اإىل  اأو  االتفاقية  اإىل  ان�سمت  اأو  االأولني  االختياريني  بروتوكوليها  من  اأي  على 

الربوتوكولني. وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام لالأمم املتحدة.
االتفاقية  على  �سدقت  دولة  اأمام كل  الربوتوكول  هذا  اإىل  االن�سمام  باب  يفتح   - 3
اأو على اأي من بروتوكوليها االختياريني االأولني اأو ان�سمت اإىل االتفاقية اأو اإىل اأي من 

الربوتوكولني.
يتم االن�سمام باإيداع �سك االن�سمام لدى االأمني العام.  - 4

 املادة 19
بدء النفاذ

اأو  الت�سديق  �سك  اإيداع  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  بعد  الربوتوكول  هذا  نفاذ  يبداأ   - 1
االن�سمام العا�رش.

اإليه بعد  تن�سم  اأو  اإىل كل دولة ت�سدق عليه  بالن�سبة  الربوتوكول،  نفاذ هذا  يبداأ   - 2
اإيداع �سك الت�سديق اأو االن�سمام العا�رش، بعد م�سي ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإيداع �سك 

ت�سديقها اأو ان�سمامها هي.
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 املادة 20
النتهاكات التي حتدث بعد بدء النفاذ

ال يكون للجنة اخت�سا�س اإال فيما يتعلق باالنتهاكات التي ترتكبها الدولة الطرف   - 1
االختياريني  بروتوكوليها  يف  و/اأو  االتفاقية  يف  عليها  املن�سو�س  احلقوق  من  حق  الأي 

االأولني والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول.
نفاذه، ال تتعلق  تاريخ بدء  الربوتوكول بعد  اأ�سبحت دولـة ما طرفا يف هـذا  اإذا   - 2
التزامات تلك الدولة اإزاء اللجنة اإال بانتهاكات احلقوق املن�سو�س عليها يف االتفاقية و/اأو 
يف بروتوكوليها االختياريني االأولني التي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول 

بالن�سبة اإىل الدولة املعنية.

 املادة 21
التعديالت

يجوز الأي دولة طرف اأن تقرتح اإدخال تعديل على هذا الربوتوكول واأن تقدمه   - 1
اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة. ويقوم االأمني العام باإبالغ الدول االأطراف باأية تعديالت 
مقرتحة م�سفوعة بطلب اإخطاره مبا اإذا كانت تف�سل عقد اجتماع للدول االأطراف لغر�س 
يف  االأقل،  على  االأطراف  الدول  ثلث  اأعرب  واإذا  فيها.  والبت  املقرتحات  يف  النظر 
يدعو  القبيل،  هذا  من  اجتماع  عقد  تاأييد  عن  االإبالغ،  تاريخ  من  اأ�سهر  اأربعة  غ�سون 
اأي تعديل يعتمد  العام  اإىل عقده حتت رعاية االأمم املتحدة. ويحيل االأمني  العام  االأمني 
باأغلبية ثلثي الدول االأطراف احلا�رشة وامل�سوتة اإىل اجلمعية العامة للموافقة عليه، ثم يحيله 

اإىل جميع الدول االأطراف لقبوله.
يبداأ نفاذ كل تعديل اعتمد وحظي باملوافقة وفقا للفقرة 1 من هذه املادة اعتبارا من   - 2
اليوم الثالثني التايل للتاريخ الذي يبلغ فيه عدد �سكوك القبول املودعة ثلثي عدد الدول 
االأطراف يف تاريخ اعتماد التعديل. ثم ي�سبح التعديل نافذا بالن�سبة اإىل اأي دولة طرف 
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اعتبارا من اليوم الثالثني التايل لتاريخ اإيداع �سك القبول اخلا�س بها. وال يكون التعديل 
ملزما اإال للدول االأطراف التي قبلت به.

 املادة 22
النق�س

اإخطار  بتوجيه  اأي وقت  الربوتوكول يف  تنق�س هذا  اأن  يجوز الأي دولة طرف   - 1
مكتوب اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة. وي�سبح هذا النق�س نافذا بعد �سنة من تاريخ ت�سلم 

االأمني العام لذلك االإخطار.
ال يخل النق�س با�ستمرار انطباق اأحكام هذا الربوتوكول على اأي بالغ قدم مبوجب   - 2

املادة 5 اأو املادة 12 اأو باأي حتر بداأ مبوجب املادة 13 قبل تاريخ نفاذ النق�س.

 املادة 23
الوديع والإخطارات املوجهة من الأمني العام

يكون االأمني العام لالأمم املتحدة الوديع لهذا الربوتوكول.  - 1
يبلغ االأمني العام جميع الدول مبا يلي:  - 2

التوقيعات والت�سديقات واالن�سمامات التي تتم يف اإطار هذا الربوتوكول؛ )اأ( 
تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ اأي تعديل يجرى مبوجب املادة 21؛ )ب( 

اأي نق�س مبوجب املادة 22 من هذا الربوتوكول. )ج( 
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املادة 24
اللغات

االإ�سبانية  باللغات  ن�سو�سه  احلجية  يف  تت�ساوى  الذي  الربوتوكول  هذا  يودع   - 1
واالإنكليزية والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية يف حمفوظات االأمم املتحدة.

اإىل  الربوتوكول  هذا  من  عليها  م�سدقا  ن�سخا  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  يحيل   - 2
جميع الدول.
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ملحق رقم )5(

قائمة بجميع الآليات العامة حلقوق الإن�سان

• املوؤمترات العاملية حلقوق االإن�سان واجتماع اجلمعية العامة ب�ساأن االألفية.	
• اإعالن وبرنامج عمل فيينا.	
• اإعالن االأمم املتحدة ب�ساأن االألفية. 	
• حق تقرير امل�سري.	
• اإعالن االأمم املتحدة ملنح اال�ستقالل للبلدان وال�سعوب امل�ستعمرة. 	
• قرار اجلمعّية العاّمة 1803 )د - 17( املوؤرخ يف 14 كانون االأول/ دي�سمرب 1962 	

واملعنون: ال�ّسيادة الّدائمة على املوارد الطبيعية. 
• االتفاقية الدولية ملناه�سة جتنيد املرتزقة وا�ستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم. 	
• حقوق ال�سعوب االأ�سلية واالأقّلّيات.	
• االتفاقية املتعلقة بال�سعوب االأ�سلية والقبلّية، 1989 )رقم169(. 	
• اأقليات دينية 	 اإثنية واإىل  اأقليات قومية اأو  اإعالن ب�ساأن حقوق االأ�سخا�س املنتمني اإىل 

ولغوية. 
• منع الّتمييز.	
• اّتفاقّية امل�ساواة يف االأجور، 1951 )رقم100(. 	
• اّتفاقّية الّتمييز )يف جمال اال�ستخدام واملهنة(، لعام 1958 )رقم111(. 	
• االّتفاقّية الّدولّية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشّي.	
• 	.http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

• اإعالن ب�ساأن العن�رش والتحيز العن�رشّي. 	
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• اّتفاقّية مكافحة الّتمييز يف جمال الّتعليم. 	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/education.htm

• الأيّة 	 ت�سوية  عن  البحث  بها  يناط  احلميدة  وامل�ساعي  للتوفيق  جلنة  اإن�ساء  بروتوكول 
خالفات قد تن�ساأ بني الّدول االأطراف يف االّتفاقّية اخلا�سة مبكافحة التمييز يف جمال 

الّتعليم.
• ب والّتمييز القائمني على اأ�سا�س الدين 	 اإعالن ب�ساأن الق�ساء على جميع اأ�سكال الّتع�سّ

اأو املعتقد 
• املوؤمتر العاملّي �سّد العن�رشّية، 2001 )اإعالن وبرنامج عمل ديربان( 	
• حقوق املراأة	
• اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 	
• الربوتوكول االختياري التفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 	
• اإعالن ب�ساأن حماية الن�ساء واالأطفال يف حاالت الّطوارئ والّنزاعات امل�سّلحة 	
• اإعالن ب�ساأن الق�ساء على العنف �سّد املراأة 	
• حقوق الطفل	
• اّتفاقّية حقوق الّطفل 	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

• الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع االأطفال، وبغاء االأطفال 	
وا�ستغالل االأطفال يف املواد االإباحية 

• 	http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

• الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق با�سرتاك االأطفال يف النزاعات 	
امل�سلحة 

• 	http://www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

• اّتفاقّية احلد االأدنى ل�سن اال�ستخدام لعام 1973 )رقم138( 	
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• 	http://www2.ohchr.org/english/law/ageconvention.htm

• 	http://www2.ohchr.org/  1999 لعام  االأّطفال  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  حظر  اّتفاقّية 
english/law/childlabour.htm 9 (رقم182) 

• حقوق كبار ال�سن	
• مبادئ االأمم املتحدة املتعلقة بكبار ال�سن 	
• حقوق االأ�سخا�س املعوقون	
• اإعالن اخلا�س بحقوق االأ�سخا�س املتخلفني عقليا 	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/res2856.htm

• اإعالن ب�ساأن حقوق املعوقني 	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/res3447.htm

• مبادئ حلماية االأ�سخا�س امل�سابني مبر�س عقلي وحت�سني العناية بال�سحة العقلّية 	
• قواعد موحدة ب�ساأن حتقيق تكافوؤ الفر�س للمعوقني 	
• اأو 	 لالحتجاز  املعر�سني  االأ�سخا�س  حماية  العدل:  اإقامة  جمال  يف  االإن�سان  حقوق 

ال�ّسجن
• القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 	
• املبادئ االأ�سا�سّية ملعاملة ال�سجناء 	
• يتعر�سون الأي �سكل من 	 الذين  االأ�سخا�س  املتعلقة بحماية جميع  املبادئ  جمموعة 

اأ�سكال االحتجاز اأو ال�سجن 
• قواعد االأمم املتحدة حلماية االأحداث املجردين من حريتهم 	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/res45_113.htm

• اإعالن حماية جميع االأ�سخا�س من التعر�س للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو 	
العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 

• اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 	
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املهينة 
• بروتوكول اختيارّي التفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 	

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة- مل يعمل به بعد 
• يف 	 االأطباء  �سيما  وال  ال�سحيني،  املوظفني  بدور  املت�سلة  الطب  مهنة  اآداب  مبادئ 

العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  من  واملحتجزين  امل�سجونني  حماية 
القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 

• املبادئ املتعلقة بالتق�سي والتوثيق الفعالني ي�ساأن التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو 	
العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 

• مانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة االإعدام 	 ال�سّ
• مدونة لقواعد �سلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني 	
• النارية من جانب املوظفني املكلفني 	 القّوة واالأ�سلحة  اأ�سا�سّية ب�ساأن ا�ستخدام  مبادئ 

باإنفاذ القوانني 
• قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية )قواعد طوكيو( 	
• قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا الإدارة �سوؤون ق�ساء االأحداث )قواعد بيجني )	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/beijingrules.htm

• مبادئ توجيهية للعمل املتعلق باالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/system.htm

• مبادئ االأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح االأحداث )مبادئ الريا�س( 	
• 	http://www2.ohchr.org/english/law/juvenile.htm

• اإعالن ب�ساأن املبادئ االأ�سا�سّية لتوفري العدالة ل�سحايا اجلرمية واإ�ساءة ا�ستعمال ال�ّسلطة 	
• مبادئ اأ�سا�سّية ال�ستقالل هيئة الق�ساء 	
• مبادئ اأ�سا�سّية ب�ساأن دور املحامني 	
• مبادئ توجيهة ب�ساأن دور اأع�ساء النيابة العامة 	
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• واالإعدام 	 القانون  نطاق  خارج  االإعدام  لعمليات  الفعالني  والتق�سي  املنع  مبادئ 
التع�سفي واالإعدام باإجراءات موجزة 

• االإعالن اخلا�س بحماية جميع االأ�سخا�س من االختفاء الق�رشي	
• ل�سحايا 	 واجلرب  االنت�ساف  يف  احلق  ب�ساأن  التوجيهية  واملبادئ  االأ�سا�سية  املبادئ 

االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق االإن�سان واالنتهاكات اخلطرية للقانون 
االإن�ساين الدويل

• الرفاهية والّتقّدم واالإمناء يف امليدان االجتماعي	
• اإعالن حول الّتقّدم واالإمناء يف امليدان االجتماعي	
• االإعالن العاملي اخلا�س با�ستئ�سال اجلوع و�سوء التغذية 	
• االإعالن اخلا�س بت�سخري التقدم العلمي والتكنولوجي مل�سلحة ال�سلم وخري الب�رشية 	
• اإعالن ب�ساأن حّق ال�سعوب يف ال�سلم 	
• اإعالن ب�ساأن احلّق يف التنمية 	
• االإعالن العاملي ب�ساأن املجني الب�رشي وحقوق االإن�سان 	
• اإعالن عاملي ب�ساأن التنّوع الّثقايف 	
• تعزيز وحماية حقوق االإن�سان	
• )مبادئ 	 االإن�سان  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  املبادئ 

باري�س( 
• االإعالن املتعلق بحق وم�سوؤولية االأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية 	

حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية املعرتف بها عامليا 
• الّزواج	
• اتفاقية ب�ساأن الر�سا بالزواج، واحلد االأدنى ل�سن الزواج، وت�سجيل عقود الزواج 	
• ّتو�سية ب�ساأن الر�سا بالزواج، واحلد االأدنى ل�سن الزواج، وت�سجيل عقود الزواج 	
• احلق يف ال�سحة	
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• م�رشوع اإعالن التزام ب�ساأن فريو�س نق�س املناعة الب�رشية واالإيدز 	
• احلق يف العمل ويف �رشوط ا�ستخدام من�سفة	
• اّتفاقّية �سيا�سة العمالة لعام 1964 )رقم122( 	
• حّرّية اال�سرتاك يف نقابات	
• اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، 1948 )رقم87( 	
• اتفاقية حق التنظيم النقابي واملفاو�سة اجلماعية، 1949 )رقم98( 	
• الرق واملمار�سات ال�سبيهة بالرق وال�سخرة	
• االّتفاقّية اخلا�سة بالرق 	
• الربوتوكول املعّدل الّتفاقّية الرق املوقع يف جنيف يف 25 �سبتمرب 1926 	
• االّتفاقّية التكميلية الإبطال الرق وجتارة الّرقيق واملوؤ�س�سات واملمار�سات ال�سبيهة بالرق 	
• اّتفاقّية ال�سخرة، 1930 )رقم29( 	
• اّتفاقّية حترمي ال�سخرة، 1957 )رقم105( 	
• اّتفاقّية حظر االجتار باالأ�سخا�س وا�ستغالل بغاء الغري 	
• املكمل الّتفاقّية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية	
• عليه 	 واملعاقبة  وقمعه  واالأطفال  الن�ساء  ة  وبخا�سّ باالأ�سخا�س  االجتار  منع  بروتوكول 

 http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm

• حقوق املهاجرين	
• االّتفاقّية الّدولّية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم 	
• املكمل التفاقّية 	 الرب والبحر واجلو  املهاجرين عن طريق  تهريب  بروتوكول مكافحة 

االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية 
• اجلن�سّية، وانعدم اجلن�سية، وامللجاأ والالجئون	
• اّتفاقّية ب�ساأن خف�س حاالت انعدام اجلن�سية 	
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• اّتفاقّية ب�ساأن و�سع االأ�سخا�س عدميي اجلن�سية 	
• االّتفاقّية اخلا�سة بو�سع الالجئني 	
• الربوتوكول اخلا�س بو�سع الالجئني 	
• اإعالن حقوق االإن�سان لالأفراد الذين لي�سوا من مواطني البلد الذي يعي�سون فيه 	
• جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �سد االإن�سانية، مبا يف ذلك االإبادة اجلماعّية	
• اتفاقية منع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 	
• اّتفاقّية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �سد االإن�سانية	
• مبادئ التعاون الدويل يف تعقب املذنبني بارتكاب جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية 	

واعتقالهم وت�سليمهم 
• النظام االأ�سا�سي للمحكمة الّدولّية ليوغ�سالفيا ال�ّسابقة 	
• النظام االأ�سا�سي للمحكمة الّدولّية لرواندا	
• نظام روما االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائّية الّدولّية 	
• القانون االإن�سايّن	
• اتفاقية جنيف ب�ساأن معاملة اأ�رشى احلرب 	
• 	http://www2. احلرب  وقت  يف  املدنّيني  االأ�سخا�س  حماية  ب�ساأن  جنيف  اتفاقية 

 ohchr.org/english/law/civilianpersons.htm

• الربوتوكول االإ�سايّف االأول امللحق باّتفاقّيات جنيف بتاريخ 12 اأغ�سط�س 1949، 	
واملّتعّلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سّلحة الّدولّية 

• الربوتوكول االإ�سايّف الثاين امللحق باّتفاقّيات جنيف بتاريخ 12 اأغ�سط�س 1949، 	
واملّتعّلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سّلحة غري الّدولّية 
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ملحق )6(

اأهم القوانني التي تناولت حقوق الطفل الفل�سطيني وقائمة باأهم 
املعاهدات الدولية

هذا باالإ�سافة اإىل عدد من القوانني التي تناولت حقوق الطفل الفل�سطيني ورفاهه ب�سورة 
غري مبا�رشة منها:

• قانون املوا�سفات واملقايي�س الفل�سطينية رقم )6( ل�سنة 2000م	
• قانون املجل�س الطبي الفل�سطيني رقم )1( ل�سنة 2006م	
• قانون موؤ�س�سة اإدارة وتنمية اأموال اليتامى رقم )14( ل�سنة 2005م	
• قانون رقم )69( ل�سنة 1953 قانون االأيتام	
• قانون رقم )14( ل�سنة 1956 قانون وزارة ال�سوؤون االجتماعية	
• قانـــون االإح�ساءات العامة رقم )4( ل�سنة 2000	

قانون مهنة القبالة ورعاية االأمومة والطفل رقم )7( ل�سنة 1959
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التفاقية

ICERD التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رسي
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

ICCPR العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

ICCPR-الربوتوكول الختياري للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
OP1

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr-one.htm

الربوتوكول الختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
ICCPR-OP2الذي يهدف اإىل اإلغاء عقوبة الإعدام

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm

ICESCR العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

CEDAW اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm

OP- الربوتوكول الختياري لتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة
CEDAW

http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one.htm

اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 
 CAT اأو املهينة

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
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الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رسوب املعاملة اأو 
 OP- CATالعقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

  http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm

CRC اتفاقية حقوق الطفل
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل اخلا�س با�سرتاك الأطفال يف النزاع 
OP-CRC-AC امل�سلح

http://www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل اخلا�س ببيع الأطفال، بغاء الأطفال 
OP-CRC-SChttp://www2. وا�ستغالل الأطفال يف املواد الإباحية

  ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

 ICRMW التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رسهم
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm

التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رسي
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm

التفاقية املتعلقة بال�سعوب الأ�سلية والقبلية
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b063.html

اّتفاقّية احلد الأدنى ل�سن ال�ستخدام العام 1973 )رقم138( 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/

ED_new/pdf/Child_labor_Min_Age_conevntion_Ar.pdf



256

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة
https://www.un.org/arabic/disabilities/default.

asp?navid=12&pid=655

اّتفاقّية �سيا�سة العمالة لعام 1964 )رقم122( 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b060.html

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�سخا�س وبخا�سة الن�ساء والأطفال
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html

اتفاقية ب�ساأن الر�سا بالزواج، واحلد الأدنى ل�سن الزواج، وت�سجيل عقود الزواج
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b064.html

اتفاقية ب�ساأن خف�س حالت انعدام اجلن�سية
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b080.html

اتفاقية ب�ساأن و�سع الأ�سخا�س عدميي اجلن�سية
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html

التفاقية اخلا�سة بو�سع الالجئني 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.html

اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ساأن حظر اأ�سواأ اإ�سكال عمل الأطفال والعمل الفوري 
للق�ساء عليها.

http://www.humanitarianibh.net/internationalfile/annonce6.htm

اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �سد الإن�سانية
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b088.html

اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm
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امللحق رقم )7(

قانون رقم )16( ل�سنة 1954 قانون اإ�سالح الأحداث

 نحن ح�سني االأول ملك اململكة االأردنية الها�سمية مبقت�سى املادة )31( من الد�ستور،
وبناء على ما قرره جمل�سا االأعيان والنواب، ن�سادق على القانون االآتي وناأمر باإ�سداره 

واإ�سافته اإىل قوانني الدولة:

 املادة 1 
الت�سمية 

ي�سمى هذا القانون )قانون اإ�سالح االأحداث ل�سنة 1954( ويعمل به بعد مرور �سهر 
على ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

املادة 2 
التعاريف 

يكون للعبارات واالألفاظ التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�س�سة لها اأدناه، اإال 
اإذا دلت القرينة على خالف ذلك:

تعني لفظة )حدث( كل �سخ�س اأمت التا�سعة من عمره ومل يتم الثامنة ع�رشة ذكراً كان اأم 
اأنثى”.

وتعني لفظة )ولد( كل �سخ�س اأمت من العمر ت�سع �سنوات اأو يدل ظاهر حاله على اأنه اأمت 
التا�سعة من عمره غري اأنه مل يتم الثالثة ع�رشة.

وتعني لفظة )مراهق( كل �سخ�س اأمت من العمر ثالث ع�رشة �سنة اأو يدل ظاهر حاله على 
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اأنه اأمت الثالثة ع�رشة من عمره غري اأنه مل يتم اخلام�سة ع�رشة.
وتعني لفظة )فتى( كل �سخ�س اأمت من العمر خم�س ع�رشة �سنة اأو يدل ظاهر حاله على 

اأنه اأمت اخلام�سة ع�رشة من عمره غري اأنه مل يتم الثامنة ع�رشة.
وت�سمل لفظة )الو�سي( كل �سخ�س تعتربه املحكمة التي تنظر يف اأية دعوى مقامة على 

حدث اأو يف دعوى له عالقة بها باأنه ال�سخ�س الذي يتوىل اآنئٍذ اأمر العناية بذلك احلدث 
اأو الرقابة عليه.

وتعني عبارة )رئي�س مراقبي ال�سلوك( ال�سخ�س املعني رئي�سًا ملراقبي ال�سلوك مبقت�سى هذا 
القانون.

 وتعني عبارة )مراقب �سلوك( ال�سخ�س املعني مراقبًا لل�سلوك مبقت�سى هذا القانون.
وتعني عبارة )اأمر املراقبة( االأمر ال�سادر مبقت�سى هذا القانون القا�سي بو�سع اأي حدث 

حتت اإ�رشاف اأحد مراقبي ال�سلوك.
وتعني لفظة )املحكمة( املحكمة ذات االخت�سا�س.

وتعني عبارة )اإ�سالحية االأحداث( اأية موؤ�س�سة تديرها وزارة ال�سوؤون االجتماعية لهذا 
الغر�س للبنني والبنات.

وتعني عبارة )دار التوقيف واالعتقال( اأية موؤ�س�سة تديرها وزارة ال�سوؤون االجتماعية اأو 
غريها من الوزارات املخت�سة لهذا الغر�س للبنني اأو البنات.

وتعني لفظة )�سنة( �سنة �سم�سية حيثما وردت يف هذا القانون.

املادة 3 
القب�س على �سخ�س دون الثامنة ع�رسة 

1- اإذا قب�س مبذكرة قب�س اأو دونها على �سخ�س يدل ظاهر حاله على اأنه دون الثامنة 
ع�رشة وتعذر اإح�ساره اإىل املحكمة يف احلال، فيرتتب على ماأمور ال�رشطة والدرك 
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الذي اأتى به اإليه اأن يحقق يف الق�سية، واأن يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده اأو الو�سي 
عليه اأو احلدث نف�سه اإن كان فتى اأو اأي �سخ�س اآخر، اإما بكفالة كفالء اأو دون كفالء 
 باملبلغ الذي يراه املاأمور كافيًا لتاأمني ح�سوره عند نظر املحكمة يف التهمة املوجهة اإليه.

 2- ال يجوز تخلية ال�سبيل بالكفالة اأو دونها يف احلاالت االآتية:
 اأ- اإذا كان ذلك ال�سخ�س متهمًا بجرمية قتل اأو باأية جرمية خطرية اأخرى، اأو

ب- اإذا كانت م�سلحته تق�سي مبنعه من خمالطة اأي �سخ�س غري مرغوب يف خمالطته، 
 اأو

ج- اإذا كان لدى ماأمور ال�رشطة ما يحمله على االعتقاد باأن االإفراج عنه قد يخل ب�سري 
العدالة.

املادة 4 
اإجراءات اعتقال �سخ�س دون الثامنة ع�رسة 

اإذا قب�س على �سخ�س يدل ظاهر حاله على اأنه دون الثامنة ع�رشة من عمره ومل يفرج عنه 
وفاقًا ملا تقدم يف املادة ال�سابقة، يجب على ماأمور ال�رشطة اأو الدرك الذي اأتي به اإليه اأن 

يتخذ التدابري العتقاله يف دار التوقيف واالعتقال املعدة لهذه الغاية وفاقًا لن�سو�س هذا 
القانون اإىل اأن يت�سنى ح�سوره اأمام املحكمة ملحاكمته.

املادة 5 
حظر تقييد احلدث 

ال يجوز تقييد احلدث باأي قيد اإال يف احلاالت التي يبدي فيها من التمرد اأو ال�رشا�سة ما 
ي�ستوجب ذلك.
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املادة 6 
اإحالة احلدث للتوقيف اأو العتقال وو�سعه يف املكان املعد لأمثاله 

 يرتتب على املحكمة اأو قا�سي التحقيق عند توقيف اأو اإحالة حدث مل يفرج عنه بكفالة:
1- اأن ي�سدر قراراً باإحالته اإىل دار التوقيف واالعتقال بداًل من اإحالته اإىل ال�سجن على 
اأن يبقى معتقاًل طيلة مدة التوقيف اأو اإىل اأن يفرج عنه بحكم القانون وال يجوز توقيف 

اأي ولد يف ال�سجن.
2- اإذا ثبت للمحكمة اأو لقا�سي التحقيق اأن املراهق اأو الفتى متمرد لدرجة ال يوؤمتن 

معها اإحالته اإىل االعتقال على هذه ال�سورة اأو اأنه فا�سد اخللق لدرجة ال ي�ستن�سب معها 
اعتقاله على الوجه املتقدم، جاز لها اأو له االأمر باعتقاله يف ال�سجن يف املكان املعد 

الأمثاله من ال�سجناء.
3- يجوز للمحكمة اأو لقا�سي التحقيق اإلغاء القرار ال�سادر وفاقًا للفقرة )1( من هذه 

املادة باعتقال املراهق اأو الفتى يف دار التوقيف واالعتقال واإ�سدار قرار وفاقًا للفقرة )2( 
باعتقال ذلك املراهق اأو الفتى يف ال�سجن اإذا تبني لها اأو له �رشورة ذلك.

املادة 7 
انعقاد حمكمة الأحداث وتدابري خا�سة فيها 

1- اإيفاء بالغاية املق�سودة من هذا القانون تعترب املحكمة التي تنظر يف التهم امل�سندة اإىل 
اأي حدث اأنها )حمكمة اأحداث( وال تعترب كذلك اإذا كان ال�سخ�س اجلارية حماكمته 

متهمًا باال�سرتاك مع �سخ�س اآخر غري حدث.
وتنعقد حمكمة االأحداث كلما اأمكن ذلك:

اأ- يف غري املكان الذي تنعقد فيه جل�سات املحكمة االعتيادية اأو يف غرفة الق�ساة اإذا 
ا�ست�سوب ذلك.
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ب- يف اأيام اأو اأوقات تختلف عن االأيام واالأوقات التي تنعقد فيها جل�سات املحكمة 
االعتيادية.

2-اإذا ظهر الأية حمكمة خالف حمكمة االأحداث اأثناء النظر يف الدعوى اأن املتهم 
دون الثامنة ع�رشة، يجوز لها موا�سلة النظر يف الق�سية والف�سل فيها اإذا ا�ست�سوبت 

عدم تاأجيلها وللمحكمة اأن توؤجل اإ�سدار احلكم اإىل اأن يتمكن مراقب ال�سلوك من اإنهاء 
التحقيق االجتماعي عن حالة احلدث وتقدمي تقريره للمحكمة لتتمكن من الف�سل يف 

الدعوى على اأح�سن وجه ي�سمن اإ�سالح احلدث.
3- تتخذ التدابري حيثما اأمكن ملنع اختالط اأي حدث جتري حماكمته اأمام حمكمة 

االأحداث اأثناء نقله من املحكمة واإليها واأثناء االنتظار قبل مثوله اأمام املحكمة اأو بعده 
باالأ�سخا�س الذين جتاوزت الثامنة ع�رشة متهمني كانوا اأم مدانني.

4- ال ي�سمح الأحد بالدخول اإىل حمكمة االأحداث خالف مراقبي ال�سلوك ووالدي 
احلدث اأو و�سيه اأو من كان من موظفي املحكمة اأو من االأ�سخا�س الذين لهم عالقة 

 مبا�رشة بها.
5- ال ي�سمح الأحد اأن ين�رش ا�سم احلدث املاثل اأمام حمكمة االأحداث اأو مكان اإقامته 

اأو ا�سم مدر�سته اأو ر�سمه الفوتوغرايف اأو اأي �سيء اأو اأمر قد يوؤدي اإىل معرفة هويته اإال 
باإذن املحكمة اأو بقدر ما تقت�سيه اأحكام هذا القانون. وكل من يخالف اأحكام هذه 

الفقرة يعاقب بغرامة ال تزيد على خم�سة وع�رشين ديناراً.

املادة 8 
تكليف والد احلدث باحل�سور 

اإذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة اأن تكلف والده اأو و�سيه باحل�سور اأمامها واأن 
ت�سدر ما تراه �رشوريُا من االأوامر لتاأمني ح�سوره.
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املادة 9 
انعقاد حمكمة ال�سلح والبداية كمحاكم اأحداث 

1- تنظر حمكمة ال�سلح ب�سفتها حمكمة اأحداث يف اجلرائم التي ت�ستوجب احلب�س اأو 
االأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مبدة ال تزيد على �سبع �سنوات.

2- وتنظر املحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث يف اجلرائم اجلنائية االأخرى وفاقًا 
لالأ�سول املتبعة يف تلك املحكمة مع مراعاة ن�سو�س هذا القانون.

املادة 10 
التثبت من �سن احلدث 

اإذا اأح�رش �سخ�س متهم بجرمية اأمام اأية حمكمة وكان مظهره يدل على اأنه قد جتاوز 
الثامنة ع�رشة من عمره ولكنه ادعى باأنه ما زال حدثًا وجب على املحكمة اإذا مل يكن 

مقيداً يف �سجالت النفو�س اأن جتري حتقيقًا وافيًا للتثبت من �سنه واأن ت�سمع ما يت�سنى له 
من ال�سهادات عند النظر يف الدعوى واإيفاء بغايات هذا القانون تعترب ال�سن التي تقدرها 
املحكمة على ال�سورة االآنف ذكرها اأنها هي ال�سن احلقيقية لذلك ال�سخ�س �سواء اأكان 

تقديرها ي�سري اإىل اأنه حدث اأم اأنه جتاوز الثماين ع�رشة �سنة.

املادة 11 
اإجراءات حماكمة احلدث 

1- اإذا اأح�رش حدث اأمام اأية حمكمة ملحاكمته على اأي جرم وجب عليها عند البدء يف 
املحاكمة اأن ت�رشح له بلغة ب�سيطة خال�سة التهمة امل�سندة اإليه ثم ت�ساأله اإذا كان يعرتف بها 

 اأم ال.
2- اإذا مل يعرتف بالتهمة امل�سندة اإليه ت�رشع ب�سماع �سهود االإثبات وعند االنتهاء من 
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ا�ستجواب كل �ساهد ت�ساأل احلدث اأو والديه اأو و�سيه -اإذا مل يكن له حمام- اإذا كان 
يرغب يف توجيه اأ�سئلة لل�ساهد ويكون من واجب املحكمة اأن توجه لل�سهود االأ�سئلة 

التي تراها �رشورية ويجوز لها اأن توجه ما ت�ستن�سبه من االأ�سئلة للحدث ل�رشح وتعليل 
اأي �سيء ورد يف اإفادته.

3- اإذا كانت ثمة بينة كافية تربر تكليف املتهم بتقدمي دفاعه ت�سمع املحكمة �سهادة 
�سهود الدفاع وي�سمح للحدث اأن يتقدم بدفاعه كما ي�سمح لوالده اأو و�سيه مب�ساعدته يف 

الدفاع عن نف�سه اإال اإذا كان له حمام.
4- اإذا اعرتف احلدث بالتهمة امل�سندة اإليه واقتنعت املحكمة ب�سحة اعرتافه اأو اقتنعت 

بثبوت التهمة ت�ساأله عندئذ عما اإذا كان يرغب يف االإدالء ب�سيء لتخفيف العقوبة اأو الأي 
اأمر اآخر وقبل البت يف كيفية معاملته حت�سل املحكمة من مراقب ال�سلوك على املعلومات 

التي متكنها من الف�سل يف الدعوى على خري وجه يعود مل�سلحة املتهم ب�ساأن �سريته 
العمومية وبيئته و�سلوكه يف املدر�سة واأحواله ال�سحية ويجوز لها اأن توجه اإليه ما ت�ساء 

من االأ�سئلة فيما يتعلق بهذه املعلومات كما يجوز لها الأجل احل�سول على هذه املعلومات 
اأن تاأمر باإجراء فح�س طبي خا�س له اأو بو�سعه حتت املالحظة الطبية واأن تفرج عنه من 

وقت الآخر بكفالة اأو اأن تعتقله يف دار التوقيف واالعتقال اأو اإ�سالحية االأحداث.

املادة 12 
العقوبات التي يحكم بها احلدث 
1- ال يحكم على ولد باحلب�س.

2- ال يحكم باالإعدام اأو االأ�سغال ال�ساقة على حدث.
3- اإذا اقرتف املراهق اأو الفتى جناية ت�ستلزم االإعدام اأو االأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة يحكم 

على املراهق باالعتقال مدة ال تنق�س عن ثالث �سنوات وعلى الفتى مدة ال تقل عن 
خم�س �سنوات ويكون االعتقال يف اإ�سالحية االأحداث اأو اأي موؤ�س�سة اأخرى معينة لهذه 
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الغاية من قبل وزير ال�سوؤون االجتماعية وذلك اإىل اأن يبلغ املراهق اأو الفتى التا�سعة ع�رشة 
من عمره فينقل بعدها اإىل ال�سجن الإكمال املدة املحكوم بها عليه.

4- اإذا حكم على مراهق اأو فتى باحلب�س اأو االعتقال فينبغي عل قدر ما ت�سمح به 
االإمكانيات اأن يف�سل عن ال�سجناء الذين تزيد �سنهم على ثماين ع�رشة �سنة.

املادة 13 
طريقة الف�سل يف الدعوى يف حالة ثبوت ارتكاب احلدث للجرم 

اإذا اتهم حدث بارتكاب اأي جرم وثبت للمحكمة اإقدامه على ارتكاب اجلرم امل�سند اإليه 
وجب عليها اأن تاأخذ بعني االعتبار الطريقة املقررة للف�سل يف الدعوى مبقت�سى اأحكام 

هذا القانون اأو اأي قانون اآخر يجيز لها النظر يف الدعوى ويجوز لها اأن تف�سل يف 
الدعوى بالوجه االآتي:

1- باالإفراج عن ذلك احلدث لدى اإعطائه هو اأو وليه و�سية اأو اأي �سخ�س اآخر تعهداً، 
 اأو

 2- باحلكم عليه بدفع غرامة اأو بدل عطل و�رشر اأو م�ساريف املحاكمة، اأو
3- باحلكم على والده اأو و�سيه بدفع غرامة اأو بدل عطل و�رشر اأو م�ساريف 

 حماكمة، اأو
 4- باحلكم على والده اأو و�سيه بتقدمي كفالة على ح�سن �سريته.

ويجوز يف الفقرات )2، 3، 4( اأن يقرتن احلكم املقرر فيها باأي حكم مما هو مذكور 
يف هذه املادة:

اأ- يح�سل كل مبلغ فر�سته املحكمة وقررت ا�ستيفاءه من الوالد الو�سي مبقت�سى هذه 
املادة ومقدار الكفالة التي قررت اإلزامه بدفعها بطريق احلجز على اأمواله اأو بحب�سه كما لو 

 كان القرار قد �سدر يف دعوى حقوقية.
ب- يحق للوالد اأو الو�سي اأن ي�ستاأنف كل قرار ي�سدر �سده مبقت�سى هذه املادة كما لو 



265

دليل املدرب حول حقوق الطفل الفل�سطيني بني الواقع والقانون

 كان القرار قد �سدر على اأثر اإدانته باجلرم الذي اتهم به احلدث.
5- بو�سعه حتت اإ�رشاف مراقب ال�سلوك مبقت�سى اأمر مراقبة ملدة ال تقل عن �سنة وال 

تزيد على ثالث �سنوات:
اأ- وين�س اأمر املراقبة على ما تراه املحكمة �رشوريًا لتاأمني ح�سن �سلوك احلدث اأو منع 

تكرار ارتكابه اجلرم نف�سه وت�سلم املحكمة ن�سخة عن هذا االأمر اإىل مراقب ال�سلوك 
الذي �سيتوىل االإ�رشاف على احلدث ون�سخة اأخرى اإىل احلدث اأو وليه اأو و�سيه ويكلف 

 احلدث املو�سوع حتت املراقبة باأن يخ�سع خالل مدة املراقبة الإ�رشاف مراقب ال�سلوك.
ب- يجوز للمحكمة التي اأ�سدرت اأمر املراقبة – بناء على طلب مراقب ال�سلوك 

اأو احلدث اأو وليه اأو و�سيه- اأن تلغي اأمر املراقبة اأو اأن تعدل اأي حكم من اأحكامه 
و�رشوطه بالتبديل اأو االإ�سافة بعد اأن تطلع على تقرير ومطالعة مراقب ال�سلوك يف هذا 

 ال�ساأن.
ج- اإذا �سدر اأمر باإلغاء املراقبة اأو باإجراء تعديل فيه يرتتب على الكاتب امل�سوؤول يف 
املحكمة التي اأ�سدرت االأمر اأن يعطي ن�سخة من القرار اإىل مراقب ال�سلوك املتويل 
االإ�رشاف على احلدث املو�سوع حتت املراقبة ون�سخة اأخرى اإىل احلدث اأو وليه اأو 

 و�سيه.
6- بو�سعه اإن كان مراهقًا اأو فتى يف دار التوقيف واالعتقال مدة ال تقل عن �سهر وال 

تزيد عن �ستة اأ�سهر.
7- باإر�ساله اإىل اإ�سالحية االأحداث اأو موؤ�س�سة اأخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير 

ال�سوؤون االجتماعية وذلك ملدة ال تقل عن ال�سنة وال تزيد على اأربع �سنوات.

املادة 14 
اإح�سار احلدث للمحكمة من قبل مراقب ال�سلوك 

1- يجوز ملراقب ال�سلوك مبوافقة وزير ال�سوؤون االجتماعية اأن يح�رش اأمام املحكمة 
البدائية اأي حدث حكم باإر�ساله اإىل اإ�سالحية االأحداث اأو موؤ�س�سة اأخرى معينة لهذه 
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الغاية من قبل وزير ال�سوؤون االجتماعية واأو�سك اأن ينهي املدة املقررة يف احلكم اإذا وجد 
اأن ذلك احلدث �سيناله �رشر فيما لو اأفرج عنه عند نهاية مدة احلكم:

 اأ- ب�سبب اعتياد اأحد والديه اأو و�سيه االإجرام اأو ال�سكر اأو ف�ساد اخللق، اأو
ب- الأنه مل يتم مدة التدريب يف احلرفة اأو املهنة التي �رشع بتدريبه عليها يف االإ�سالحية 

اأو املوؤ�س�سة. ويجوز للمحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث لدى اقتناعها ب�سحة 
ذلك اأن ت�سدر قراراً باعتقال احلدث يف االإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة اإىل اأن يبلغ التا�سعة 

ع�رشة من عمره اأو اإىل اأية مدة اأقل من ذلك.
2- يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير ال�سوؤون االجتماعية اأن تفرج عن اأي حدث 

اأر�سل اإىل اإ�سالحية االأحداث اأو اأية موؤ�س�سة اأخرى معينة من قبله لهذا الغر�س اإذا 
 وجدت من االأ�سباب ما يدعو اإىل ذلك وبح�سب ال�رشوط التي تراها منا�سبة ب�رشط:

 اأ- اأن ي�ستثنى من ذلك الفتى الذي ارتكب جرمية القتل عمداً.
 ب- اأن ال تقل املدة التي ق�ساها احلدث يف االإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة عن �سنة.

 ج- اأن يكون احلدث من ذوي ال�سلوك احل�سن خالل اإقامته يف االإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة.
د- اأن ال يكون يف االإفراج عن احلدث ما يوؤدي اإىل تعر�سه ملوؤثرات اجتماعية �سيئة يف 

�سكناه اأو يف عمله.
3- يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير ال�سوؤون االجتماعية اأن تاأمر باإعادة احلدث اإىل 
االإ�سالحية اأو املوؤ�س�سة الإكمال مدة احلكم اإذا وجدت اأن اأيًا من ال�رشوط التي اأفرج عنه 

مبوجبها مل تنفذ اأو اإذا كان احلدث قد تعر�س ملوؤثرات اجتماعية �سيئة.

املادة 15 
اأ�سبقيات احلدث وت�سديد عقوبته 

اإذا اأدين حدث بجرم ال تعترب اإدانته من االأ�سبقيات وال ي�ستدعي ذلك ت�سديد العقوبة عليه 
اأو فر�س عقوبة اأخرى غري العقوبة التي ميكن اأن يحكم بها عند ارتكابه جرمًا ثانيًا.
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املادة 16 
ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة بحق الأحداث 

1- يجوز لكل من له احلق يف ا�ستئناف اأحكام حماكم الدرجة االأوىل اأن ي�ستاأنف اأي 
حكم من اأحكام حمكمة ال�سلح اأو املحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث اإىل حمكمة 

اال�ستئناف ويكون حكمها قطعيًا.
2- مع مراعاة ما جاء يف هذا القانون، ت�رشي اأحكام قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية 

على اال�ستئنافات املقدمة مبوجب هذه املادة.

املادة 17 
احلكم بغرامة على الأحداث 

اإذا حكمت املحكمة على حدث بدفع غرامة وكان تاأخره عن دفعها ي�ستوجب حب�سه 
فيما لو كان غري حدث فيجوز للمحكمة اأن تاأمر باعتقاله يف دار التوقيف واالعتقال مدة 

ال تتجاوز ثالثة اأ�سهر اأو اأن حت�سل الغرامة منه وفقًا لقانون االإجراء كما لو كانت دينًا 
م�ستحقًا عليه للحكومة.

املادة 18 
ت�سليم اأوامر العتقال للم�سوؤولني ومعاينة الأماكن املعدة لذلك 

1- ي�سلم القرار اأو االأمر اأو احلكم الذي يق�سي باعتقال �سخ�س يف مكان اعتقال معني 
مبقت�سى هذا القانون مع ال�سخ�س املقرر اعتقاله اإىل امل�سوؤول عن ذلك املكان ويعترب ذلك 

تفوي�سًا كافيًا العتقاله يف ذلك املكان.
2- يعترب ال�سخ�س اأثناء اعتقاله على هذا الوجه واأثناء نقله من مكان االعتقال واإليه اأنه 
حتت احلفظ القانوين فاإذا فر يجوز القب�س عليه بال مذكرة قب�س واإرجاعه اإىل املكان 
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الذي كان معتقاًل فيه.
3- يتخذ وزير ال�سوؤون االجتماعية التدابري ملعاينة االأماكن املخ�س�سة العتقال املذنبني 

االأحداث مبقت�سى هذا القانون وتفتي�سها ويجوز له اأن ي�سع اأنظمة يعني فيها االأماكن 
التي ت�ستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والك�سف عليها وت�سنيف االأ�سخا�س الذين 

يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم وا�ستخدامهم وت�سغيلهم ومراقبتهم يف مكان االعتقال 
املعد لذلك مبقت�سى هذا القانون وزيارتهم من حني اإىل اآخر من قبل اأ�سخا�س يعينون يف 

تلك االأنظمة.

املادة 19 
اأمر املراقبة 

اإذا اأ�سدرت اأية حمكمة اأمر املراقبة يكون لذلك االأمر ما لالإدانة من االأثر فيما يتعلق 
باإعادة املال امل�رشوق ومتكني املحكمة من اإ�سدار اأوامر برد املال اإىل �ساحبه اأو دفع اأي 

مبلغ نقدي بهذا اخل�سو�س.

املادة 20 
اختيار مراقب ال�سلوك 

1- اإن املحكمة التي ت�سدر اأمر املراقبة هي التي تختار مراقب ال�سلوك الذي �سيتوىل 
االإ�رشاف على احلدث الذي يراد و�سعه حتت املراقبة واإذا تويف هذا املراقب اأو تعذر 

عليه ل�سبب من االأ�سباب القيام بواجباته اأو وجد رئي�س مراقبي ال�سلوك اأن من امل�ستح�سن 
اأن يتوىل االإ�رشاف على ذلك احلدث مراقب �سلوك اآخر بداًل من االأول تختار املحكمة 

مراقب �سلوك اآخر.
2- اإذا تقرر و�سع اأنثى حتت اإ�رشاف مراقب ال�سلوك وجب اأن يكون مراقب ال�سلوك 

امراأة.
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املادة 21 
خمالفة اأحكام املراقبة 

1- اإذا ظهر للمحكمة بناًء على طلب النيابة اأو مراقب ال�سلوك اأن احلدث املو�سوع حتت 
املراقبة قد تخلف عن مراعاة اأي حكم من اأحكام املراقبة يجوز لها اأن ت�سدر مذكرة 

ح�سور يكلف فيها ذلك احلدث باحل�سور اإىل املكان ويف الزمان املعينني فيها اأو يجوز 
لها اأن ت�سدر مذكرة الإلقاء القب�س عليه وو�سعه يف معتقل خا�س اأو االإفراج عنه بكفالة 

اإىل اأن يت�سنى ح�سوره اأمام املحكمة.
2- اإذا ثبت للمحكمة اأن احلدث املو�سوع حتت املراقبة قد تخلف عن مراعاة اأي حكم 

من اأحكام املراقبة ت�سري يف املعاملة كاالآتي:
اأ- يجوز للمحكمة اأن تفر�س على ذلك احلدث غرامة ال تتجاوز ع�رشة دنانري تاأمر 

بتح�سيلها من ماله اأو مال والده، اأو
ب- اإذا مل يكن ذلك احلدث قد اأدين باجلرم االأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه 

يجوز للمحكمة اأن تدينه واأن ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره فيما لو كانت قد 
اأدانته بذلك اجلرم، اأو

ج- اإذا كان ذلك احلدث قد اأدين باجلرم االأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه يجوز 
للمحكمة اأن ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره فيما لو كانت قد اأدانته بذلك اجلرم 

 االأ�سلي.
3- اإذا اأ�سدرت املحكمة حكمها على احلدث مبوجب هذه املادة فاإن قرارها يلغي 

اأمر املراقبة اإال اإذا كان احلكم مقت�رشاً على دفع غرامة اأو عطل و�رشر اأو تعوي�س اأو 
م�ساريف حمكمة ففي هذه احلالة يجوز للمحكمة اأن تقرر ا�ستمرار اأمر املراقبة.
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املادة 22 
ارتكاب جرم خالل نفاذ اأمر املراقبة 

1- اإذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب ال�سلوك اأو النيابة اأن حدثًا مو�سوعًا حتت 
املراقبة قد اأدين بارتكاب جرم خالل نفاذ اأمر املراقبة يجوز لها اأن ت�سدر مذكرة ح�سور 

يكلف فيها ذلك احلدث باحل�سور اإىل املكان ويف الزمان املعينني فيها اأو يجوز لها اأن 
ت�سدر مذكرة الإلقاء القب�س عليه وو�سعه يف دار التوقيف واالعتقال اأو االإفراج عنه 

بكفالة اإىل اأن يت�سنى ح�سوره اأمام املحكمة.
2- اإذا ثبت للمحكمة اأن احلدث املو�سوع حتت املراقبة قد اأدين بارتكاب جرم خالل 

نفاذ اأمر املراقبة ت�سري يف املعاملة كاالآتي:
اأ- اإذا مل يكن ذلك احلدث قد اأدين باجلرم االأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه يجوز 

للمحكمة اأن تدينه باجلرم االأ�سلي واأن ت�سدر اأي حكم يكون يف و�سعها اإ�سداره فيما لو 
كانت قد اأدانته بذاك اجلرم االأ�سلي، اأو

ب- اإذا كان ذلك احلدث قد اأدين باجلرم االأ�سلي الذي �سدر اأمر املراقبة ب�ساأنه يجوز 
 للمحكمة اأن ت�سدر اأي حكم يف و�سعها اإ�سداره بذلك اجلرم االأ�سلي.

3- اإذا اأ�سدرت املحكمة حكمها على احلدث مبوجب هذه املادة فاإن قرارها يلغي اأمر 
املراقبة اإال اإذا كان احلكم يق�سي بدفع غرامة اأو عطل و�رشر اأو تعوي�س اأو م�ساريف 

حماكمة ففي هذه احلالة يجوز للمحكمة اأن تقرر ا�ستمرار اأمر املراقبة.

املادة 23 
�سالحيات مراقب ال�سلوك 

1- يجوز لكل مراقب �سلوك ينح�رش كامل عمله يف مراقبة �سلوك االأحداث وملفت�س 
ال�سوؤون االجتماعية اأن يح�رش اأمام حمكمة االأحداث اأي �سخ�س يلوح من مظهره اأنه 

دون اخلم�س ع�رشة �سنة من العمر:
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اأ- اإذا وجده حتت عناية والد اأو و�سي غري الئق للعناية به بالنظر العتياده االإجرام اأو 
اإدمانه ال�سكر اأو انحالله اخللقي املبني، اأو

ب- اإذا كان ذلك ال�سخ�س بنتًا �رشعية اأو غري �رشعية لوالد �سبق له اأن اأدين بارتكاب 
 جرم خمل باالآداب ب�ساأن اأية بنت من بناته �سواء اأكانت �رشعة اأم كانت غري �رشعية، اأو

 ج- اإذا كان يكرث من معا�رشة ل�س م�سهور اأو موم�س عمومية اأو معروفة، اأو
د- اإذا كان يقطن اأو ي�سكن بيتًا اأو ق�سمًا من بيت ت�ستعمله موم�س لتعاطي البغاء اأو 

ت�سجعه اأو ت�ساعده على ذلك.
وي�سرتط يف ذلك اأن ال يعترب الو�سف الوارد يف الفقرة )ج( منطبقًا على ال�سخ�س اإذا 

كانت املوم�س العمومية اأو املعروفة الوحيدة التي يكرث من معا�رشتها هي اأمه وكانت اأمه 
 تلك تبا�رش مهام الو�ساية عليه كما يجب وتعتني العناية الالزمة لوقايته من التلوث.

هـ- اإذا وجده ي�ستجدي اأو يتناول ال�سدقات من النا�س ولو ت�سرت على ذلك باأي و�سيلة 
من الو�سائل.

و- اإذا وجده هائمًا على وجهه ولي�س له بيت اأو ماأوى معروف اأو مورد رزق معلوم 
اأو وجده هائمًا على وجهه ولي�س له والد اأو و�سي اأو اأن ذلك الوالد اأو الو�سي مل يكن 

يبا�رش واليته اأو و�سايته عليه كما يجب.
2- اإذا اقتنعت حمكمة االأحداث بعد التحقيق اأن ال�سخ�س الذي اأتى به اإليها باعتبار اأنه 
من الذين ينطبق عليهم اأحد االأو�ساف املدرجة يف الفقرة )1( من هذه املادة يحتاج اإىل 

العناية واحلماية فيجوز لها:
اأ- اأن تاأمر والده اأو و�سيه باأن يتعهد مببا�رشة مهمة العناية به اأو الو�ساية عليه كما يجب 

 ولها اأي�سًا اأن تاأمر والده اأو و�سيه باالإ�سافة اإىل ذلك اأو دونه بدفع غرامة، اأو
ب- اأن حتيله اإىل معهد ت�سميه يف قرارها، اأو

ج- اأن ت�سعه حتت رعاية �سخ�س منا�سب �رشط اأن يوافق هذا ال�سخ�س على ذلك واأن 
يكون له حق االإ�رشاف عليه كوالده وذلك للمدة التي تقررها املحكمة، اأو
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د- اأن ت�سدر قراراً تق�سي فيه بو�سعه حتت اإ�رشاف اأحد مراقبي ال�سلوك باالإ�سافة اإىل اأي 
قرار من القرارات الثالثة ال�سالفة الذكر اأو دون ذلك ملدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على 

ثالثة �سنوات، اأو
هـ- اأن حتيله اإىل موؤ�س�سة معينة من قبل وزير ال�سوؤون االجتماعية خ�سي�سًا لهذه الغاية 

على اأن ي�سمل ذلك املوؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�سوؤون االجتماعية اإذا وجدت منا�سبة. 
وتكون مدة االإحالة اإىل اأي معهد اأو موؤ�س�سة حمددة مبا ال يقل عن �سنة وال يتجاوز 

ثالث �سنوات للمراهق وخم�س �سنوات لغريه.
3- كل قرار ي�سدر مبقت�سى هذه املادة يجب اأن يكون خطيًا ويجوز للمحكمة اإ�سداره 

يف غياب ال�سخ�س املعني يف القرار وتثبت موافقة املعهد الذي تكفل العناية به مبقت�سى 
ذلك القرار على ال�سورة التي تراها املحكمة كافية الإلزامه القيام بتعهده.

4- اأ- يكون لكل موؤ�س�سة اأو معهد عهد اإليه اأمر العناية ب�سخ�س مبقت�سى هذه املادة 
حق االإ�رشاف عليه كوالده ما دام قرار املحكمة نافذ املفعول ويكون م�سوؤواًل عن 

اإعالته مع مراعاة ما ورد يف البند )ب( من هذه الفقرة ب�ساأن اال�سرتاك يف نفقة االإعالة 
ويبقى ال�سخ�س حتت عناية ذلك املعهد اأو املوؤ�س�سة ولو طلب والده اأو اأي �سخ�س اآخر 

 ا�سرتداده، وكل من:
1- �ساعد اأو اأغرى ال�سخ�س املعني بالقرار مبا�رشة على الفرار من عهدة املوؤ�س�سة اأو 

املعهد الذي عهد اإليه اأمر العناية به وهو عامل بذلك، اأو
2- اآوى اأو اأخفى اأي �سخ�س معني بالقرار فر على الوجه املذكور اأو منعه من الرجوع 

اإىل املوؤ�س�سة اأو املعهد املتكفل اأمر العناية به اأو �ساعده على ما �سلف ذكره وهو عامل 
 بذلك يعاقب بغرامة ال تزيد على ع�رشين ديناراً اأو باحلب�س مدة ال تزيد على �سهرين.

ب- يرتتب على كل حمكمة متلك �سالحية اإحالة اأي �سخ�س اإىل موؤ�س�سة اأو معهد على 
الوجه املتقدم ذكره اإذا ظهر لها اأن والد ذلك ال�سخ�س اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عن اإعالته 
يف و�سعه اأن يقدم نفقة اإعالته كليًا اأو جزئيًا اأن ت�سدر قراراً اأو قرارات تكلف فيها ذلك 

الوالد اأو ال�سخ�س امل�سوؤول باال�سرتاك يف نفقة اإعالة ال�سخ�س املعني بالقرار اأثناء املدة 
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امل�سار اإليها فيما �سبق باملبلغ الذي ترى اأنه قادر �سمن احلد املعقول على تقدميه ويجوز 
لها من حني اإىل اآخر اأن تغري ما ت�سدره من القرارات يف هذا ال�ساأن.

ج- يجوز اإ�سدار اأي قرار من القرارات امل�سار اإليها فيما تقدم بناء على �سكوى اأو طلب 
من املوؤ�س�سة اأو املعهد املعهود اإليه اأمر ال�سخ�س املعني بالقرار ويدفع املبلغ الذي تقرر 

املحكمة اإلزام الوالد اأو ال�سخ�س امل�سوؤول بدفعه اإىل املوؤ�س�سة اأو املعهد وينفق يف �سبيل 
اإعالة ال�سخ�س املعني بالقرار.

د- كل مبلغ م�ستحق الدفع مبقت�سى مثل هذا القرار يح�سل وفقًا الأحكام قانون االإجراء 
كما لو كان ذلك املبلغ قد حكمت به املحكمة التي اأ�سدرت القرار املذكور يف دعوى 

 حقوقية.
هـ- اإذا اأ�سدرت املحكمة قراراً مبقت�سى هذه املادة ُتلزم به والد ال�سخ�س املعني بالقرار 
اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عن اإعالته باال�سرتاك يف نفقات اإعالته وجب على ذلك الوالد اأو 

ال�سخ�س امل�سوؤول اأن يبلغ املحكمة التي اأ�سدرت القرار كل تغيري يحدث يف مكان 
اإقامته فاإذا تخلف عن تبليغها ذلك دون عذر مقبول يعاقب بغرامة ال تزيد على خم�سة 

 دنانري.
و- يجوز لوزير ال�سوؤون االجتماعية يف اأي وقت �ساء اأن يفرج عن اأي �سخ�س عهد 

به مبوجب ما تقدم اإىل موؤ�س�سة اأو معهد وذلك دون قيد اأو �رشط اأو وفقًا ملا قد ي�سرتطه 
من ال�رشوط، ويجوز للوزير اإذا راأى ذلك منا�سبًا اأن يعيد ذلك ال�سخ�س اإىل املوؤ�س�سة 
اأو املعهد الذي اأحيل اإليه يف ال�سابق اأو اإىل معهد اأو موؤ�س�سة اأخرى اإىل اأن يكمل املدة 

املذكورة يف قرار املحكمة على اأن يكون له يف هذه احلالة نف�س ال�سالحية املبينة يف اأول 
 هذه الفقرة.

ز- يجوز لوزير ال�سوؤون االجتماعية اأن ي�سدر ما يراه منا�سبًا من التعليمات ب�سان 
االأ�سخا�س الذين ير�سلون اإىل اأي معهد اأو موؤ�س�سة مبوجب هذه املادة وعلى املوؤ�س�سة اأو 

 املعهد الذي تكفل مبثل هوؤالء االأ�سخا�س اأن يتقيد بهذه املعلومات.
ح- اإذا اأفرج عن �سخ�س من اأي معهد اأو موؤ�س�سة مبوجب هذه املادة ب�رشط اأن يو�سع 

حتت مراقبة مراقب ال�سلوك وجب على والده اأو و�سيه اأن يبلغ مراقب ال�سلوك يف احلال 
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اأي تغيري يف مكان اإقامة ال�سخ�س اأو وفاته ويف حالة الوفاة يجب على مراقب ال�سلوك اأن 
 يبلغ ذلك للمحكمة التي اأ�سدرت القرار باالإحالة اإىل املعهد اأو املوؤ�س�سة.

ط- يجوز ملراقب ال�سلوك مبوافقة وزير ال�سوؤون االجتماعية اأن يح�رش اأمام املحكمة 
البدائية اأي �سخ�س يو�سك اأن ينهي املدة التي حكم باأن يق�سيها يف اأي معهد اأو موؤ�س�سة 
مبوجب هذه املادة اإذا وجد باأن ذلك ال�سخ�س �سيناله �رشر فيما لو اأفرج عنه حني انتهاء 

مدة اعتقاله:
1- ب�سبب اعتياد اأحد والديه اأو و�سيه االإجرام اأو ال�سكر اأو ف�ساد اخللق، اأو

 2- ب�سبب عدم وجود من يعنى به عناية كافية اأو عجزه عن العناية بنف�سه، اأو
3- الأنه مل يتم مدة التدريب يف احلرفة اأو املهنة التي �رشع بتدريبه عليها يف تلك 

املوؤ�س�سة اأو املعهد ويجوز للمحكمة البدائية ب�سفتها حمكمة اأحداث اإذا اقتنعت مبا �سبق 
اأن ت�سدر قراراً بتمديد املدة التي كان قد حكم بها وذلك اإىل اأن يبلغ ذلك ال�سخ�س 

الثامنة ع�رشة من عمره اأو ملدة اأقل من ذلك.

املادة 24 
تعيني موظف م�سوؤول عن ق�سم ال�سلوك يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

يعني موظف م�سوؤول عن ق�سم ال�سلوك يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية يتوىل اإدارة 
م�سلحة ال�سلوك فيها ويعرف برئي�س مراقبي ال�سلوك وعدد كاف من مراقبي ال�سلوك 

يخ�س�س كل منهم للواء اأو منطقة يتوىل فيها القيام بواجباته مبقت�سى هذه القانون.

املادة 25 
اإ�سدار اأنظمة 

يجوز لوزير ال�سوؤون االجتماعية اأن ي�سدر مبوافقة جاللة امللك اأنظمة:
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1- تقرر مهام رئي�س مراقبي ال�سلوك.
2- تقرر مهام مراقبي ال�سلوك.

3- تبني ال�سجالت التي يجب ا�ستعمالها مبقت�سى هذا القانون.
4- لتنفيذ الغايات املق�سودة من هذا القانون.

املادة 26 
عدم امل�سا�س بت�رسيعات الأحداث 

لي�س يف هذا القانون ما يوؤثر يف اأي ت�رشيع اآخر يتعلق باالأحداث اإال يف االأحوال 
املن�سو�س عليها �رشاحة فيه.

املادة 27 
اإلغاءات 

تلغى القوانني واالأ�سول التالية:
1- قانون املجرمني االأحداث رقم )2( ل�سنة 1937، املن�سور يف العدد )667( من 

الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ يف 18 �سباط �سنة 1937.
2- قانون املجرمني االأحداث )املعدل( رقم 31 ل�سنة 1938، املن�سور يف العدد 815 

من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ يف 15 اأيلول 1938.
3- قانون مراقبة �سلوك املجرمني رقم )42( ل�سنة 1944، مع ذيوله املن�سور يف العدد 

 1380 من الوقائع الفل�سطينية املوؤرخ يف 28 كانون االأول �سنة 1944.
4- اأ�سول املجرمني االأحداث ل�سنة 1941 املن�سور يف العدد 817 من الوقائع 

 الفل�سطينية املوؤرخ يف 22 اأيلول �سنة 1938 )ملحق رقم 2(.
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5- اأ�سول املجرمني االأحداث ل�سنة 1941 املن�سور يف العدد 1134 من الوقائع 
 الفل�سطينية املوؤرخ يف 9 ت�رشين االأول �سنة 1941 )ملحق رقم 2(.

 6- قانون املجرمني االأحداث املوؤقت رقم 83 ل�سنة 1951.
7- كل ت�رشيع اأردين اأو فل�سطيني اآخر �سدر قبل �سن هذا القانون تكون اأحكامه مغايرة 

الأحكام هذا القانون.

املادة 28 
التنفيذ 

رئي�س الوزراء ووزيرا العدلية وال�سوؤون االجتماعية مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.
1954/4/29 

احل�سني بن طالل
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امللحق رقم )8(

قانون الطفل الفل�سطيني رقم )7( لعام 2004 املعدل.
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امللحق رقم )9(

قرار جمل�س الأمن رقم 1612
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