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المقدمة

يشــكل التقريــر الوطنــي لدولــة فلســطني حــول اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،االســتجابة األوىل لاللتزامات
املرتتبــة عــى انضاممهــا لالتفاقيــة ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يعطي املزيــد مــن التوضيحات بالسياســات
والترشيعــات الخاصــة بحقــوق األطفــال يف فلســطني ،ويقــدم املزيــد مــن البيانــات واملعلومات بشــأن
جهــود فلســطني كدولــة طــرف يف االتفاقيــة الدوليــة ،ومســتوى التزامهــا بإعــال الحقــوق الــواردة يف
االتفاقيــة مــن أجــل االرتقــاء بحقــوق الطفــل الفلســطيني.
تــرى الهيئــة أن التقريــر املشــار إليــه يتضمــن العديــد مــن الجوانــب اإليجابيــة التــي تشــر إىل واقــع
حقــوق األطفــال ،مبوجــب االلتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن االتفاقيــة الدوليــة ،ويغطــي العديــد
مــن الجوانــب وفقـاً لآلليــة املتعلقــة بإعــداد التقاريــر الوطنيــة.
تقــدم الهيئــة بصفتهــا ،الهيئــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وديــوانٍ للمظــامل ،تقريــر بديــل للتقريــر
الوطنــي املقــدم مــن الدولــة إىل لجنــة حقــوق الطفــل ،يعتمــد عــى املنهجيــة التــي أقرتهــا لجنــة
حقــوق الطفــل ،والتــي ترتكــز عــى الرتتيــب العنقــودي للمواضيــع الرئيســية ،كمجموعــات تشــتمل
عــى عــدة نصــوص محــددة مــن االتفاقيــة تشــكل يف مجموعهــا تغطيــة لكافــة بنــود االتفاقيــة.
وبالنظــر إىل خصوصيــة الســياق الفلســطيني ،فــإن حقــوق األطفــال تتأثر بشــكل مبــارش ،بالتعقيدات
والقيــود التــي فرضتهــا الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،يف املجتمــع الفلســطيني ،مــا
ميــس بالحاميــة القانونيــة التــي كفلتهــا وأقرتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،باعتبارهــم مــن الفئــات
الضعيفــة التــي تحتــاج إىل تضافــر الجهــود الرســمية واملجتمعيــة والدوليــة ،مــن أجــل متكينهــم مــن
التمتــع بالحقــوق والحريــات املحميــة وفقـاً للقانــون الــدويل لحقــوق االنســان.
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تدابير التنفيذ العامة

1.مل تبلــور دولــة فلســطني صيغــة تحــدد مــن خاللهــا االليــات الالزمــة إلدمــاج االتفاقيــات الدولية
يف النظــام القانــوين بنــاء عــى التفســر القضــايئ ،كــا ومل تطبــق عليهــا ،اآلليــة الترشيعيــة
ُاملقــرة مبوجــب التنظيــم القانــوين الوطنــي ،وعــدم نرشهــا يف الجريــدة الرســمية لدولة فلســطني
«الوقائــع الفلســطينية» ،وتعميمهــا.
2.مل يــر التقريــر إىل وضعيــة إنفــاذ أحــكام االتفاقيــة عــى كافــة املناطــق الفلســطينية ،الــذي
يعتــر واجــب أســايس عــى الحكومــة الفلســطينية ،حيــث مــا زال قطــاع غــزة تحــت ســلطة
األمــر الواقــع التابعــة لحركــة حــاس ،بينــا تســيطر إرسائيــل أمني ـاً وإداري ـاً عــى املناطــق
املصنفــة «ج» .مــا يعنــي عــدم إمكانيــة تطبيــق أحــكام القوانــن املحليــة وأحــكام هــذه
االتفاقيــة يف املناطــق املشــار إليهــا .وبالرغــم مــن ذلــك ،فــإن التقريــر مل يكشــف عــن أي
إجـراءات أو نوايــا تضمــن تطبيــق أحــكام االتفاقيــة يف كافــة أنحــاء الدولــة ،باســتثناء مــا جــاء
يف رد الدولــة عــى قامئــة املســائل ،عــى إعــان الرئيــس العمــل عــى التحضــر لعقــد انتخابــات
عامــة واج ـراء مشــاورات بشــأن ضــان اجراءاهــا وانجاحهــا.
3.مل يوضــح تقريــر الدولــة قيــام الحكومــة باتخــاذ أيــة تدابــر أو اج ـراءات تســعى مــن خاللهــا
الحكومــة الفلســطينية و/أو الهيئــات القضائيــة ،لتطبيــق هــذه االتفاقيــات وإمكانيــة االحتجــاج
بأحكامهــا أمــام القضــاء الوطنــي .ومــن خــال متابعــات الهيئــة يتبــن ضبابيــة املوقــف الرســمي
التخــاذ مــا مــن شــأنه إنفــاذ االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــى الصعيــد املحــي يف
النظــام القضــايئ الفلســطيني.
4.عــى الرغــم مــن تأســيس املجلــس الوطنــي للطفــل يف عــام  2017برئاســة وزيــر التنميــة
االجتامعيــة ،كأحــد االسـراتيجيات الوطنيــة التــي تهــدف إىل اقـراح االسـراتيجيات والسياســات
العامــة للدولــة يف مجــال رعايــة وحاميــة الطفولــة ،إال أن ذلــك املجلــس مــا زال يف طــور
التكويــن والتشــكيل ،وليــس لــه أي أثــر فعــي وقانــوين ،عــى الرغــم مــن محــاوالت الحكومــة
الفلســطينية خــال هــذا العــام مــن تفعيلــه ،وتعديــل تشــكيله وارشاك املزيــد مــن الشــبكات
واالطــر ذات العالقــة ،لتعزيــز ومتكــن املجلــس مــن القيــام بالــدور املنــاط بــه.
5.مل يتنــاول التقريــر ،وال رد الدولــة عــى قامئــة املســائل ،امليزانيــة املخصصــة لألطفــال ضمــن
ميزانيــة وزارة التنميــة االجتامعيــة ،ومل يحــدد نســبة امليزانيــة املاليــة املخصصــة لحاميــة ورعاية
حقــوق الطفــل ،يف البنــد املتعلــق بتخصيــص امليزانيــة ،والــذي جــاء عاماً يرصــد القطاعــات التي
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تضمنتهــا امليزانيــة والتــي تشــمل يف جــزء منهــا االطفــال باعتبارهــم ضمــن تلــك القطاعــات ،ومل
توضــح املوازنــة املرفقــة يف قامئــة املســائل نســب الــرف الفعليــة لحاميــة ورعايــة حقــوق
الطفــل ،باإلضافــة لتــدىن نســبة املوازنــة املخصصــة للخدمــات الرتفيهيــة التــي بلغــت ()%0.66
مــن اجــايل موازنــة الحكومــة الفلســطينية ،واملخيــات الصيفيــة التــي بلغــت ( )%0.02مــن
اجــايل موازنــة الحكومــة الفلســطينية ،باعتبارهــا قطاعــات وطيــدة الصلــة باألطفــال ،كــا
مل يتــم ربــط تلــك امليزانيــة املخصصــة باالســراتيجيات الوطنيــة والتعــاون الــدويل ،ملعرفــة
كيــف يدعــم التعــاون الــدويل االسـراتيجيات الوطنيــة لحقــوق االطفــال ،ودعمهــا للقــدرة عــى
التنفيــذ وضــان حقــوق الطفــل.
إن اســتمرار عــدم إدمــاج اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف النظــام القانــوين الوطنــي ،وعــدم قــدرة الحكومة
عــى انفــاذ أحــكام االتفاقيــة عــى كافــة املناطــق الفلســطينية خاصــة يف قطــاع غــزة ،يشــكل عقبــة
أمــام تنفيــذ وتطبيــق أحــكام االتفاقيــة ،ويحــد مــن النتائــج واالثــار املرتتبــة عــى االنضــام لهــا،
وبنــاء عــى ذلــك تــويص الهيئــة بــاآليت:
•رضورة قيــام الحكومــة الفلســطينية بنــر االتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الطفــل يف الجريــدة
الرســمية لدولــة فلســطني «الوقائــع الفلســطينية» ،وتعميمهــا ،وتعديــل الترشيعــات الوطنيــة
مبــا يتناســب ويتــاءم مــع الحقــوق والحريــات املحميــة واملكفولــة فيهــا.
•رضورة اإلرساع يف انجــاز االنتخابــات العامــة ،كاســتحقاق قانــوين مــن شــأنه إعــادة متكــن
الحكومــة املنتخبــة مــن فــرض ســيادتها وســيطرتها عــى جميــع املناطــق الفلســطينية ،وتفعيــل
واليتهــا القانونيــة والقضائيــة ،عــى كافــة املناطــق الفلســطينية.
تعريف الطفل

فصــل التقريــر يف البنــود ( ،)112-98يف توضيــح التفــاوت وعــدم انســجام القوانــن الســارية يف
دولــة فلســطني ،فيــا يتعلــق بتحديــد بعــض القضايــا املتصلــة بســن الطفــل؛ مــن حيــث الســن
القانونيــة الدنيــا واملســؤولية املرتتبــة عــى ذلــك ،وخاصــة املتعلقــة يف ( ســن االهليــة القانونيــة ،ســن
التعليــم االلزامــي ،ســن العمــل ،ســن االدالء بالشــهادة ،ســن أهليــة الــزواج ،ســن املســائلة الجزائيــة،
ســن االهليــة التجاريــة ،تعاطــي الكحــول واملــواد املخــدرة) ،بينــا مل يتنــاول التقريــر االج ـراءات
والسياســات التــي أقرتهــا الحكومــة لرفــع ذلــك التناقــض ،والعمــل عــى التقيــد مبــا نصــت عليــه
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وخاصــة فيــا يتعلــق بســن االهليــة القانونيــة باعتبــاره منشــئ للقواعــد
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القانونيــة امللزمــة ،القامئــة عــى قاعــدة الواجبــات واملســؤوليات ،وأن مــا ورد يف رد الدولــة عــى قامئة
املســائل التــي وجهــت إليهــا والتــي تضمنــت اإلشــارة إىل أن الحكومــة تعمــل عــى رفــع ســن الــزواج
لإلنــاث واألطفــال مبــا يتناســب مــع احــكام االتفاقيــة ،وحظــر األعــال واألنشــطة اإلباحيــة ،فيــا
يخــص األطفــال الــذي تضمنــه القـرار بقانــون رقــم ( )16لســنة 2017م بشــأن الجرائــم االلكرتونيــة،
غــر كافيــة ،ومل تتصــدى للفجــوات الرئيســية املتعلقــة بالقضايــا املتصلــة بســن الطفــل.
إن مــن شــأن اســتمرار رسيــان النصــوص القانونيــة الســابقة ،وخاصــة القدميــة وغــر املنســجمة منهــا
مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وعــدم العمــل عــى ضبطهــا وفــق معايــر حقــوق االنســان ،أن يؤثــر
ســلباً عــى حاميــة ورعايــة حقــوق الطفــل.
وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:
•تعديــل الترشيعــات الوطنيــة املتعلقــة بالســن القانونيــة الدنيــا واملســؤولية املرتتبــة عــى ذلــك،
مبــا يتناســب مــع احــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
المبادئ العامة

الحق يف عدم التمييز
هنــاك تناقــض واضــح بــن الفقرتــن ( 113و ،)115مــن التقريــر املتعلقــة ،بعــدم التمييــز تجــاه
األطفــال ،حيــث تقــر الفقــرة ( ،)115بوجــود متييــز يف قضيــة الحضانــة لصالــح الطفــل الذكــر الــذي
مينــح الحــق يف اختيــار أحــد والديــه يف حــن تجــر الفتــاه بااللتحــاق بــويل أمرهــا ،ويف حــال رفضهــا
تســقط نفقتهــا منــه.
ســمحت القوانــن املتعلقــة بــاألرسة بــزواج األطفــال ،حيــث اعتــر قانــون األحــوال الشــخصية النافــذ
يف الضفــة الغربيــة ان مــن رشوط الــزواج بلــوغ الذكــر ســن السادســة عــرة مــن عمــره ،وبلــوغ
الفتــاه الخامســة عــرة .كــا ســمح قانــون حقــوق العائلــة الصــادر يف عهــد اإلدارة املرصيــة لقطــاع
غــزة ســنة 1954م بــزواج الطفــات حيــث اعتــر ســن الــزواج ســبع عــرة ســنة فأكــر ،ولكــن
القانــون أورد اســتثناء خطــرا عــى هــذه القاعــدة وهــو الســاح للقــايض بتزويــج الفتــاة التــي
تتجــاوز ســن التاســعة مــن عمرهــا والفتــى الــذي تجــاوز ســن الثانيــة عــر مــن عمــره وهــو األمــر
الــذي تنــص عليــه املــواد ( )6،7،8مــن قانــون حقــوق العائلــة ،فاملــادة ( )6تنــص عــى« إذا ادعــى
املراهــق الــذي مل يتــم الثامنــة عــرة مــن عمــره البلــوغ فللقــايض أن يــأذن لــه بالــزواج إذا كانــت
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هيئتــه محتملــة» ،أمــا املــادة ( )7فتنــص عــى« إذا ادعــت املراهقــة التــي مل تتــم الســابعة عــرة
مــن عمرهــا البلــوغ فللقــايض أن يــأذن لهــا بالــزواج إذا كانــت هيئتهــا محتملــة» ،أمــا املــادة ()8
فتنــص عــى انــه» ال يجــوز ألحــد أن يــزوج الصغــر الــذي مل يتــم الثانيــة عــرة مــن عمــره وال
الصغــرة التــي مل تتــم التاســعة مــن عمرهــا».
تســجل الهيئــة يف هــذا اإلطــار الخطــوات اإليجابيــة والجــادة للجهــات الرســمية يف هــذا الخصــوص،
والــذي بــرز مــن خــال تشــكيل لجنــة قضائيــة ملراجعــة الترشيعــات املتعلقــة بالقضــاء الرشعــي
يف العــام  ،2015والتــي عملــت عــى إعــداد مشــاريع قوانــن موحــدة وناظمــة لعمــل املحاكــم
الرشعيــة ،ويف العــام  2017تــم إعــداد دراســة احتياجــات لرصــد احتياجــات املحاكــم الرشعيــة يف
الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس املحتلــة وقطــاع غــزة عــى مختلــف األصعــدة اســتعدادا ً للنهــوض
بالخدمــات وســد الفجــوات التــي حدثــت يف فــرة االنقســام ،والــذي تــوج بإصــدار ديــوان قــايض
القضــاة يف فلســطني ق ـرار رفــع ســن الــزواج يف فلســطني إىل  18عام ـاً للذكــور واالنــاث عــى حــد
ســواء ،بــدءا مــن تاريــخ .2019/12/29
جديــر بالذكــر أن هــذا الق ـرار قــد يواجــه يف تنفيــذه صعوبــات ومعيقــات عمليــة تتعلــق بعــدم
توحيــد منظومــة الترشيعــات القضائيــة الرشعيــة ،مــا يحــول دون تطبيقــه يف قطــاع غــزة.
إن االســتمرار يف تطبيــق القوانــن الســابقة يشــكل انتهــاكا لحقــوق االطفــال ،ســواء فيــا يتعلــق
بتزويــج االطفــال دون مراعــاة الســن التــي حددهــا قانــون الطفــل الفلســطيني ،باإلضافــة إىل انــه
يتضمــن متييــز قائــم عــى اســاس الجنــس حيــث أجــازت تزويــج االطفــال مــن االنــاث ،يف ســن اقــل
مــن الذكــور ،وذلــك مــن خــال نظــر القــايض إىل الهيئــة والشــكل.
كــا ومل يــر التقريــر إىل اســتمرار التمييــز الخــاص بواليــة الذكــور عــى االنــاث كأحــد رشوط الــزواج
وخاصــة تلــك املتعلقــة باألطفــال ،حيــث اعتــر قانــون االحــوال الشــخصية األردين ،وقانــون حقــوق
العائلــة املــري ،أن واليــة الذكــور عــى اإلنــاث أحــد رشوط الــزواج ،يف حــن مل يشــرط القانــون
الواليــة عــى الذكــور ،ويعتــر هــذا متيي ـزا ً مبني ـاً عــى الجنــس ،كــا انــه ووفــق القانــون النافــذ يف
قطــاع غــزة ميكــن تزويــج البنــت الطفلــة مــا بــن الخامســة عــر والثامنــة عــر ،مبوافقــة القــايض
إذا كانــت هيئتهــا الجســدية تنبــئ بأنهــا تطيــق الــزواج ،وذهــب ابعــد مــن ذلــك ،خاصــة مــا تنــص
عليــه املــادة ( )7مــن قانــون االحــوال الشــخصية رقــم ( )16للعــام  ،1976عــى أنـ ُهُ « :ينــع إجـراء
العقــد عــى امــرأة مل تكمــل مثــاين عــرة ســنة ،إذا كان خاطبهــا يكرثهــا بأكــر مــن عرشيــن عامـاً ،إال
بعــد أن يتحقــق القــايض مــن رضائهــا واختيارهــا ،وأن مصلحتهــا متوافــرة يف ذلــك».
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الحق يف الحياة والبقاء والنامء
رصــدت الهيئــة خــال األعــوام ( )2019 -2015وفــاة ( )220طفــل ،موزعــة كالتــايل )49( :حالــة
وفــاة عــام  )50( ،2015حالــة  )46( ،2016حالــة عــام  )49( ،2017حالــة عــام  1)26( ،2018حالــة
عــام ،2019توزعــت عــى ( )36حــاالت وفــاة يف ظــروف غامضــة ،و( )127حالــة وفــاة ناتجــة عــن
عــدم اتبــاع إج ـراءات الســامة العامــة ،و( )21حالــة وفــاة يف شــجارات عائليــة )6( ،حــاالت وفــاة
ناتجــة عــن انفجــار جســم مشــبوه /عبــوات ناســفة )7( ،حــاالت وفــاة قيــد التحقيــق لــدى النيابــة
العامــة ،وحالــة واحــدة يف أماكــن االحتجــاز ،و( )10حــاالت وفــاة نتيجــة إســاءة اســتعامل الســاح
مــن املواطنــن ،و( )6حــاالت وفــاة ناتجــة عــن إهــال طبــي .وال تتوافــر للهيئــة املعلومــات الكافيــة
حــول اج ـراءات املســاءلة واملحاســبة للمنتهكــن مــن قبــل الســلطات القامئــة واالج ـراءات املتخــذة
إلنصــاف الضحايــا وجــر الــرر.
1.االنتحار
مل يتنــاول التقريــر وخاصــة البنــد ( )138رصــد لحــاالت االنتحــار بــن االطفــال خــال الفــرة
الزمنيــة التــي يغطيهــا التقريــر ،حيــث رصــدت الهيئــة )5( ،حــاالت انتحــار أطفــال يف قطــاع
غــزة يف االعــوام  ،2018-2016واعــدت ورقــة مرجعيــة حــول ازديــاد حــاالت االنتحــار يف قطــاع
غــزة ،منــذ العــام  ،2018-2015كــا ومل يبــن السياســات واالجـراءات الحكوميــة التــي اتخذتهــا
للوقــوف عــى أســباب زيــادة حــاالت االنتحــار بشــكل عــام ،وحــاالت انتحــار االطفــال بشــكل
خــاص.
2.وفيات االطفال نتيجة عدم اتباع معايري السالمة والصحة املهنية يف بيئة العمل
مل يتنــاول التقريــر وفيــات االطفــال نتيجــة عــدم اتبــاع معايــر الســامة والصحــة املهنيــة يف بيئة
العمــل ،التــي رصدتهــا الهيئــة خــال الفــرة مــن ( ،)2018-2014والتــي بلغــت ( )14حــاالت
وفــاة ،نتيجــة عــدم اتبــاع معايــر ورشوط احتياطــات الســامة والصحــة املهنيــة ،وشــكلت
وفيــات االطفــال يف قطــاع االعــال غــر املنظمــة ،ويف املشــاريع العائليــة ،النســبة األكــر لحاالت
الوفــاة مــن األطفــال ،حيــثُ أن أغلــب املشــاريع األُرسيــة غــر مســجلة ضمــن نطــاق الرقابــة
الرســمية ،التــي تقــوم بهــا وزارة العمــل ،وعــى الرغــم مــن وجــود تعليــات وترشيعــات ملعايــر
واحتياطــات الســامة املهنيــة يف بيئــة لألطفــال ،إال انــه مــن الناحيــة العمليــة مل يتــم الت ـزام
أصحــاب العمــل بهــا ،وقصــور الرقابــة الحكوميــة عــى التقيــد بتلــك املعايــر وهــو مــا انعكــس
1
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عــى ارتفــاع أعــداد وفيــات االطفــال ،كــا ومل تتخــذ الحكومــة سياســات أو تدابــر مــن شــأنها
ادمــاج قطاعــات العمــل غــر املنظمــة ضمــن نطــاق الرقابــة الحكوميــة ،وحســب تقديــر الهيئــة
فــإن هنــاك اصابــات ناتجــة عــن اتبــاع معايــر واحتياطــات الســامة والصحــة املهنيــة ألطفــال
ولكــن مل تتوفــر معلومــات إحصائيــة حولهــا ســواء مــن الجهــات الرســمية او مــن أصحــاب
العمــل( .نظـرا ألهميــة املوضــوع أعــدت الهيئــة تقريــر خــاص بعنــوان منشــآت املــوت ،تقريــر
تحليــي حــول ،الوفيــات الناتجــة عــن عــدم اتبــاع معايــر الســامة والصحــة املهنيــة يف بيئــة
العمــل .)2018-2014
يتضــح مــن الرصــد الســابق لحــاالت وفــاة األطفــال ،انتهاكهــا ملنظومــة القوانــن والترشيعــات
الوطنيــة ،واالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ذات العالقــة وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،كــا وتــرز
تقصــر أصحــاب الواجــب يف القيــام بالــدور املنــاط بهــم ،وتنفيــذ التزاماتهــم القانونيــة ،يف حاميــة
حقــوق األطفــال ،ســواء تلــك املتعلقــة بعــدم التميــز ،أو بالحــق يف الحيــاة والبقــاء والنــاء.
وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:
•رضورة قيــام القضــاء الرشعــي يف فلســطني ،بــاإلرساع يف تبنــي املخرجــات التــي خلصــت إليهــا
اللجنــة وخاصــة القـرار املتعلــق برفــع ســن الــزواج إىل  18عــام ،مــن خــال توحيــد الترشيعــات
القضائيــة الرشعيــة ،يف كل املناطــق الفلســطينية.
•رضورة قيــام وزارة الحكــم املحــي بالرقابــة عــى املجالــس البلديــة املختلفــة للقيــام بدورهــا
الرقــايب عــى األماكــن العامــة والخاصــة والتأكــد مــن توفــر احتياطــات الســامة العامــة يف
الحــدود الجغرافيــة التــي تتبعهــا ،وتفعيــل دور هــذه املجالــس البلديــة يف مالحظــة االماكــن
الخطــرة يف كل منطقــة مجلــس بلــدي ،واتخــاذ احتياطــات الســامة العامــة الكفيلــة بالحــد مــن
حــاالت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتبــاع اج ـراءات الســامة العامــة فيهــا.
•رضورة قيــام وزارة الحكــم املحــي واملجالــس البلديــة وزارة العمــل ،بدورهــا املتعلــق برتخيــص
املبــاين العامــة والخاصــة ،أثنــاء عمليــة الرتخيــص مبــا يشــمل الســامة والصحــة املهنيــة للعاملــن
أثنــاء تنفيــذ وتشــيد املبــاين ،والقيــام بــاألرشاف عــى مــدى االلتـزام بتلــك املعايــر.
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الحقوق والحريات المدنية

 1مل يتنــاول التقريــر املعيقــات التــي حالــت دون تفعيــل حــق االطفــال يف تكويــن الجمعيــاتالخرييــة واملنظــات االهليــة ،والسياســات الحكوميــة التــي اقرتهــا ،لتمكــن االطفــال مــن
مامرســة حقهــم يف تكويــن وتشــكيل الجمعيــات ،وذلــك مــن خــال االســتمرار بالعمــل وفقــا
لنــص املــادة األوىل مــن الالئحــة التنفيذيــة رقــم ( )9لســنة  ،2003مــن قانــون الجمعيــات
الخرييــة والهيئــات االهليــة ،رقــم ( )1لســنة  ،2000والتــي تحــدد الســن القانونيــة ،لألفــراد
ممــن تبلــغ أعامرهــم  18ســنة فأكــر ،الذيــن يشــاركون يف انشــاء الجمعيــة ووضــع نظامهــا
األســايس ،وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً لحــق األطفــال يف حريــة تكويــن الجمعيــات وىف حريــة
االجتــاع الســلمي ،املكفــول يف نــص املــادة ( )15مــن االتفاقيــة.
 2مل يتضمــن التقريــر أبــرز االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال ،باســتثناء مــا ورد يف رد الدولــةعــى قامئــة املســائل التــي وجهــت إليهــا ،تســجيل النيابــة العامــة ألربعــة حــاالت توقيــف
عــى ذمــة املحافظــن خــال عــام  ،2017وتــم متابعــة املوضــوع والتدخــل مــن نيابــة االحــداث
إلنهائهــا ،ومل يتــم االشــارة إىل أمنــاط الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــال االعــوام (-2015
 ،)2019والتــي بلغــت ( )937شــكوى تتعلــق بحقــوق االطفــال )260( ،شــكوى عــام ،2015
( )230شــكوى عــام  )204( ،2016شــكوى عــام  )152( ،2017شــكوى عــام 2 )91( ،2018شــكوى
عــام  ،2019وقــد تركــزت تلــك الشــكاوى عــى امنــاط االنتهــاكات التاليــة :الحــق يف رعايــة
األطفــال ،الحاميــة مــن العنــف واإلســاءة خــارج األرسة.
كــا ومل يتضمــن التقريــر رصــد االنتهــاكات التــي طالــت حقــوق االطفــال يف خــاف مــع القانــون،
واكتفــى باإلشــارة يف البنــد ( ،)448إىل كيفيــة التعامــل مــع االطفــال الذيــن يتهمــون بارتــكاب
مخالفــات قانونيــة أو يتــم اعتقالهــم بطــرق وأســاليب تختلــف عــن البالغــن ،فيــا رصــدت الهيئــة
خــال الفــرة ( )186( ،)2018-2016تتعلــق بالحــق يف الســامة الجســدية وهــو انتهــاك رئيــي وفقــا
لقامئــة االنتهــاكات التــي تعتمدهــا الهيئــة ،وينــدرج ضمنــه االنتهــاكات الفرعيــة التاليــة :التعذيــب
والتهديــد أثنــاء التوقيــف بنوعيــه الجســدي واملعنــوي ،وانتهــاك املعاملــة القاســية والالإنســانية أثنــاء
التوقيــف ،واالعتــداء الجســدي واملعنــوي ،ومل يتضمــن التقريــر التدابــر واملعالجــات للحــد مــن
تلــك االنتهــاكات ،أو إجـراءات املســاءلة بحــق املنتهكــن لتلــك الحقــوق يف إطــار التزاماتهــا بقواعــد
املســاءلة واملحاســبة التــي تقرهــا االتفاقيــة.
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مــن األمثلــة التــي رصدتهــا الهيئــة عــى انتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية لألطفــال ،النــاذج
التاليــة:
إفــادة الطفــل (ع.أ.د)  13عامــاً أفــاد والــده أنــه  ...ليلــة الخميــس املــايض املوافــق
 2018/11/1ويف حــوايل الســاعة التاســعة مســا ًء وعنــد عــودة نجــي وبرفقتــه ابــن عمــه
البالــغ مــن العمــر  12عام ـاً ومعهــم صديــق اخــر مــن نفــس العمــر مــن نــادي العــاب
الكرتونيــة ،مــر مــن جانبهــم يف منطقــة عــن  ...ســيارة دوريــة عســكرية للرشطــة “دوريــة
املشــركة” قــام زميلهــم باملنــاداة بصــوت مرتفــع “رشطــة” فقــط  ،وعندهــا ترجــل قائــد
الدوريــة ويدعــى النقيــب  ...وقــام دون ســابق انــذار بصفــع نجــي عــى وجهــه واخــره
ان الرشطــة ليســوا مســخرة ،واجابــه حــارض رغــم ان الــذي نــادي عليهــم زميلــه الــذي
هــرب لحظــة توقــف الدوريــة ويف تلــك اللحظــة ترجــل رشطــي اخــر مــن الدوريــة وال
اعلــم اســمه وقامــا مع ـاً باالعتــداء الجســدي عــى نجــي مــرة اخــرى بالصفــع املتكــرر
عــى الوجــه والــركل واللكــم عــى جميــع انحــاء جســمه كــا واصيــب بكدمــة عــى فخــذه
االيــر مــن ســاح الرشطــي الــذي كان عــى كتفــه ،وحاولــوا اعتقالــه اال ان زوجــة اخــي
حاولــت منعهــم مــن ذلــك النــه طفــل واخربتهــم ان والــده ضابــط متقاعــد يف جهــاز هيئــة
التوجيــه الســيايس اال انهــم هددوهــا بالســاح وان ال تتدخــل يف االمــر ،وطلــب ســائق
الدوريــة بــرورة تــرك الطفــل يرحــل ...وان نجلــه يعــاين مــن خــوف شــديد وعــدم
انتظــام يف النــوم ورفــض يف اليــوم التــايل الذهــاب اىل املدرســة.
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شكوى الطفل (ص.خ.ع) 11عاماً  ،من سكان قطاع غزة ،محتجز يف مؤسسة الربيع للرعاية
االجتامعية “اإلصالحية” ،عىل خلفية تهمة جنائية “رسقة” .أفاد أنه بتاريخ  2017/7/4يف
حوايل الساعة  10:00صباحاً توجهت برفقة والديت وشقيقي األكرب  ...إىل مقر رشطة املباحث
العامة التابعة ملركز رشطة  ،...بعد أن تلقيت يف وقت سابق استدعاء بالحضور لديهم،
وعند وصويل تم احتجازي يف غرفة التحقيق ملدة  12ساعة تقريباً ،تعرضت خاللها للتعذيب
الجسدي عىل أيدي اثنني من املحققني قاموا بتقييد يدي من الخلف بحبال معلقاً يف شباك
الغرفة ،وتقييد قدمي بكلبشات حديدية والرضب بخراطيم مطاطية عىل أنحاء متفرقة من
جسدي ،وإلقايئ عىل األرض مقيد اليدين بكلبشات حديدية والرضب بخراطيم مطاطية
عىل باطن القدمني “فلكه” ،والركل باألقدام يف منطقة البطن ،ورضيب بدباسة حديدية عىل
الرأس ،ومن شدة التعذيب الذي تعرضت إليه قمت باالعرتاف بالتهمة املوجهة إيل ،وطلب
مني املحقق كتابة إسمي عىل ورقة قام بتعبئتها أثناء التحقيق ،وبعد االنتهاء من التحقيق
تم تحوييل إىل نظارة املركز ،حيث تم احتجازي يف غرفة مكتظة بالنزالء البالغني ،ويف ساعات
الليل أثناء النوم قام أحد النزالء بالتحرش يب من خالل وضع يديه عىل أمكان حساسة يف
جسدي ،فقمت بالرصاخ وطلبت الخروج من الغرفة ،حيث تم إخراجي إىل غرفة الرشطي
املناوب ،وعندما نظرت إيل ساعة معلقة عىل الحائط كانت الساعة  3:00من فجر اليوم
التايل املوافق  ،2017/7/5وكان الرشطي ممدا ً عىل رسيره  ،...قام بخلع حذاءه وطلب مني
تدليك قدميه فرفضت ،فقام برضيب عىل ساقي األيرس وكتفي األمين بسيخ حديدي يستعمل
يف أعامل البناء ،وخوفاً من تعريض للمزيد من الرضب قمت بتدليك قدميه وساقيه وأنا
أبيك من شدة الخوف ،وبعد فرتة قصرية طلب مني التوقف عن التدليك وطلب مني النوم
بجواره عىل الرسير ،وقبل أن أنام قام بوضع يديه عىل أماكن حساسة من جسدي “فخدي،
ومؤخريت” ،وكنت خائف وأبيك دون أن يتوقف عن ذلك ،وبقيت بدون نوم طوال الليل،
ويف حوايل الساعة  7:30صباحاً حرض رشطي الرتحيالت وأخربته مبا تعرضت إليه ،فأخذين إىل
غرفة مدير املركز ،وأخربته مبا تعرضت إليه ،فأرسل إلحضار الرشطي الذي تحرش يب ،وطلب
مني الخروج من غرفة املكتب واالنتظار بالخارج ،وبعد حوايل  5دقائق دخلت إىل غرفة
املدير ،وأول ما دخلت خرج الرشطي وأغلق الباب خلفه ،وقال يل مدير املركز أنت كذاب
وقام بلكمي بقبضة يده عىل ظهري وكتفي ،وبعد ذلك أخذين رشطي الرتحيالت إىل النيابة
العامة ،حيث قام وكيل النيابة باالستفسار عن التهمة ،وبعد ذلك تم تحوييل إىل نظارة املركز
ومنها إىل مؤسسة الربيع للرعاية االجتامعية.
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يتضــح مــن االســتعراض الســابق ،لواقــع الحقــوق والحريــات املدنيــة املتعلقــة بحقــوق األطفــال
يف فلســطني ،العديــد مــن االنتهــاكات التــي طالــت الحاميــة القانونيــة املكفولــة يف االتفاقيــة ،مــا
يســتوجب إج ـراء العديــد مــن التدخــات الرســمية ،للوقــوف عــى تلــك االنتهــاكات والحــد منهــا
وتقييدهــا ،وعليــه تــويص الهيئــة بــاآليت:
•تعديــل نــص املــادة األوىل مــن الالئحــة التنفيذيــة رقــم ( )9لســنة  ،2003مــن قانــون الجمعيات
الخرييــة والهيئــات االهليــة ،ومتكــن األطفــال مــن حقهــم يف تشــكيل وتكويــن الجمعيــات
الخرييــة والهيئــات االهليــة.
•رضورة أن تعمــل الحكومــة عــى توحيــد ســن املســاءلة الجزائيــة مــن خــال تطبيــق (الق ـرار
بقانــون رقــم (  )4لســنة  2016بشــأن حاميــة األحــداث ،والق ـرار بقانــون رقــم ( )19لســنة
 2012بشــأن تعديــل قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة  ،)2004يف كافــة املناطــق
الفلســطينية.
اإلعاقة والرعاية األساسية

يشــكل األفـراد ذوي اإلعاقــة يف فلســطني مــا نســبته ( )%2.1مــن مجمــل الســكان موزعــون بنســبة
( )%48يف الضفــة الغربيــة و( )%52يف قطــاع غــزة )%20( ،منهــم مــن األطفــال دون ســن الثامنــة
عــر .اســتنادا لبيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت ،2017 ،كــا وأشــارت البيانــات
إىل أن ( )%46مــن األطفــال يف العمــر  17-6ســنة مــن ذوي اإلعاقــة غــر ملتحقــن بالتعليــم ،تفاوتــت
هــذه النســب بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حيــث بلغــت ( )%51يف الضفــة الغربيــة مقابــل
( )%43يف قطــاع غــزة.3
تشــيد الهيئــة بالجهــود الرســمية التــي اتخذتهــا ،وزارة الصحــة فيــا يتعلــق بالتشــخيص املبكــر
إلعاقــة األطفــال ،والتدخــات الوقائيــة مــن اإلعاقــة ،وتدريــب الكــوادر الطبيــة لالهتــام أكــر
بالفتيــات ذوات االعاقــة وخصوصــاً االعاقــات العقليــة ،حيــث تعتــر هــذه الفئــة أكــر عرضــة
لإلهــال واالســاءة الجنســية ،باإلضافــة إىل الجهــود األخــرى التــي تقــوم بهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم،
ووزارة التنميــة االجتامعيــة ،فيــا يتعلــق بزيــادة نســبة االلتحــاق للطلبــة ذوي اإلعاقــة يف املــدارس،
املتعلقــة بربنامــج غــرف املصــادر ،حيــث يلتحــق الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف ذات املدرســة يف العديــد
مــن الحصــص الصفيــة اىل جانــب باقــي الطلبــة ،وبرنامــج مراكــز املصــادر والتــي تضــم اخصائيــن يف
3

انظر الرابط http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx
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كل مــن الرتبيــة الخاصــة ،العــاج الوظيفــي ،العــاج الطبيعــي ،اإلرشــاد الرتبــوي ،والنطــق واللغــة.
وحاليـاً يوجــد منهــا  4مراكــز 3 ،يف الضفــة وواحــد يف غــزة تعمــل عــى متابعــة الطلبــة يف املــدارس
وتقــوم بعمليــة التحويــل للمراكــز املتخصصــة ملتابعــة الحــاالت التــي بحاجــة اىل متابعــة ،إال أن تلــك
الجهــود غــر كافيــة وال تلبــي االحتياجــات الحقيقــة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ،بالنظــر إىل البيانــات
واالحصائيــات الرســمية الســابقة ،باإلضافــة إىل ان تلــك الجهــود غــر مبنيــة عــى اســاس خطــط
وبرامــج وسياســات مرتبطــة مبيزانيــة مخصصــة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة ،بــل برامــج تجريبيــة
غــر منظمــة.
كــا وأعفــل التقريــر اإلشــارة إىل التدهــور الحاصــل يف مســتوى متتــع االطفــال ذوي اإلعاقــة بحيــاة
كرميــة ،مبــا فيهــا حقهــم يف التمتــع مبســتوى معيــي الئــق ،مبــا يف ذلــك سياســة رشاء الخدمــة
ومخصصــات الضــان والحاميــة االجتامعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن االطفــال( .عــى الرغــم
مــن تطــرق التقريــر إىل سياســة رشاء الخدمــة إال إنــه أغفــل بــأن هــذا النظــام غــر مطبــق يف قطــاع
غــزة).
مل يتنــاول التقريــر نســبة التــرب مــن املــدارس بســبب اإلعاقــة ،ونســبة األطفــال الذيــن مل يلتحقــوا
بالتعليــم بســبب اعاقتهــم أو ألســباب بيئيــة حالــت دون ذلــك ،والتــي رصدتهــا البيانــات الســابقة.
وتنظــر الهيئــة بإيجابيــة إىل التدابــر الترشيعيــة الخاصــة بإعــداد قانــون جديــد لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،يتناســب مــع االتفاقيــات الدوليــة ،إال ان ذلــك مل يرتجــم عملي ـاً ،مبــا ينعكــس عــى متكــن
وحاميــة األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة.
وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:
•اإلرساع يف إعــداد قانــون جديــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،يتــاءم مــع االتفاقيــات الدوليــة
وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،ويســتجيب للمتطلبــات واالحتياجــات الخاصــة باألطفــال مــن
ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم املكفولــة.
•رصــد موازنــات للربامــج التــي تعمــل عليهــا الــوزرات املختلفــة ،املتعلقــة باألطفــال مــن ذوي
اإلعاقــة ،مبــا يتناســب مــع االســتجابة للمتطلبــات التــي رصدتهــا البيانــات اإلحصائيــة الســابقة.
•رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بتوفــر املــوارد املاليــة الالزمــة مــن طــرف الحكومــة
الفلســطينية لدمــج وزيــادة أعــداد الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف العمليــة التعليميــة ،مــن خــال
تهيئــة البيئــة املدرســية الالزمــة الســتيعابهم ومتكينهــم ،إســوة بباقــي الطلبــة.
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التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية

 1مل يتنــاول التقريــر ضعــف االنفــاق الحكومــي عــى الرتبيــة والتعليــم ،خاصــة يف قطــاع غــزة،حيــث تعــاين املــدارس الحكوميــة يف قطــاع غــزة مــن أزمــة كبــرة خاصــة يف عــدد املعلمــن،
ويف امليزانيــة .فهنــاك نقــص يف عــدد املعلمــن وصــل إىل قرابــة  800مــدرس يف مختلــف
التخصصــات ،كــا تعمــل أكــر مــن ( )%70مــن املــدارس بنظــام الفرتتــن الصباحيــة واملســائية،
بســبب امتنــاع حكومــة التوافــق الوطنــي عــن توظيــف املعلمــن يف قطــاع غــزة للعــام الثالــث
عــى التــوايل» « .وأدت أزمــة نقــص املصاريــف التشــغيلية للمــدارس الحكوميــة ،الناتجــة عــن
عــدم تحويــل الحكومــة لقيمــة هــذه املصاريــف إىل فــرع وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف
قطــاع غــزة إىل متويــل املصاريــف التشــغيلية للمــدارس مــن خــال دخــل املقاصــف املدرســية
«الكفيترييــات» ،ومــن الرســوم املدرســية وبعــض التربعــات ،والتــي يوفــر دخلهــا الحــد األدىن
القليــل مــن احتياجــات هــذه املــدارس» .وبلــغ حجــم التربعــات التــي جمعــت مــن الطلبــة
قرابــة املليــون شــيكل ،فيــا قدمــت «حكومــة غــزة» مبلــغ 136الــف شــيكل يف العــام 2016
لصالــح موازنــة التعليــم.
 2وفــق البيانــات املقدمــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بلــغ عــدد ريــاض األطفــالالحكوميــة للعــام الــدرايس  )159( 2018-2017روضــة اطفــال ،منهــا ( )146يف الضفــة الغربيــة،
و( )13يف قطــاع غــزة .يف حــن بلــغ عــدد ريــاض األطفــال الخاصــة ( )1795روضــة أطفــال ،منهــا
( )1117يف الضفــة الغربيــة ،و( )678يف قطــاع غــزة ،تبــن أن نســبة االلتحــاق يف ريــاض األطفــال
الحكوميــة متدنيــة جــدا ً ،وهــذا مــرده عــدم توفــر الحكومــة بشــكل ٍ
كاف لهــذا النــوع مــن
نظــام التعليــم العــام الــذي نصــت عليــه املــادة رقــم ( )6مــن القـرار بقانــون رقــم ( )8لســنة
 ،2017بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام ،وهــذا يشــكل فجــوة بــن الواقــع والقانــون ،وأيض ـاً،
يشــكل انتهــاكاً ملبــدأَ ْي التوافــر وااللتحــاق ،مــا يوجــب عــى الدولــة أن تســعى إىل زيــادة نســبة
االلتحــاق بريــاض األطفــال الحكوميــة ضمــن برنامــج تعليمــي يكــون مناســبا شــكال وجوهـرا
وجــودة لهــذه الفئــة ،ومالمئــا مــن الناحيــة الثقافيــة تتوفــر فيــه املعايــر املطلوبــة لتحقيــق
أهــداف العمليــة التعليميــة تجاوبــا مــع مبــدأ إمكانيــة القبــول التــي تعتــر إحــدى املبــادئ
األساســية لعمليــة التعليــم.
 3تشــكل ميزانيــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام  ،2018حــوايل ( )%22مــن املوازنــةالعامــة للدولــة ،يذهــب منهــا حــوايل ( )%74رواتــب وأجــور ومســاهامت اجتامعيــة ،مــا
قــد يعكــس نفســه ســلبا عــى املوازنــات املخصصــة لــكل برنامــج مــن حيــث قلتهــا وعــدم
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كفايتهــا لتحقيــق أهدافهــا ،وبخاصــة برنامجــي ريــاض األطفــال ،والتعليــم املهنــي ،وتشــكل
موازنــة برنامــج ريــاض األطفــال ،مــا نســبته ( )%1.74مــن إجــايل موازنــة الرتبيــة والتعليــم،
وهــو النســبة األقــل مقارنــة بالربامــج األخــرى التــي تعتمدهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم .وهــذا
قــد يضــع العمليــة التعليميــة برمتهــا يف ظــروف صعبــة مــن حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة لهــا،
مــا قــد يؤثــر ســلبا عــى مبــدأ التوافــر الــذي يفــرض أن تعمــل الدولــة عــى توفــر مؤسســات
وبرامــج تعليميــة وبنيــة تحتيــة تشــتمل عــى كل العنــارص التــي تحافــظ عــى كرامــة اإلنســان،
وتدعــم حقــه يف تعليــم نوعــي.
 4تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف بدايــة كل عــام درايس تقــوم بجبايــة «تربعــات» ماديــةمببالــغ ذات قيمــة محــددة مــن الطلبــة ،تبــدو وكأنهــا إلزاميــة ،مــن خــال طريقــة جمعهــا،
مســتندة بذلــك إىل املــادة رقــم ( )45مــن القـرار بقانــون رقــم ( )8لســنة  ،2017بشــأن الرتبيــة
والتعليــم العــام والتــي تجيــز «جمــع التربعــات يف املؤسســات التعليميــة الحكوميــة ببدايــة كل
عــام درايس لغايــات تطويــر الجــودة وتحســن التعليــم» .ويف ذات الســياق فــإن الــوزارة ال تقــوم
بتوفــر الكتــب املدرســية املقــررة للمنهــاج الفلســطيني للغــة االنجليزيــة أو اللغــات األجنبيــة
األخــرى للطلبــة بشــكل مجــاين ،بــل فقــط وبحســب املــادة ( )2/36مــن القـرار بقانــون بشــأن
الرتبيــة والتعليــم العــام تقــوم الــوزارة بتحديــد أســعار هــذه الكتــب ،وكال االمريــن يشــكالن
مخالفــة رصيحــة ملــا وقعــت عليــه والتزمــت بــه دولــة فلســطني مــن معاهــدات دوليــة،
وبخاصــة مــا جــاء يف املادتــن ( 13و )14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة ،وكذلــك فــإن هــذه املامرســات فيهــا مخالفــة لنــص املــادة ( )2/5مــن
الق ـرار بقانــون رقــم ( )8لســنة  ،2017بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام.
وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:
•رضورة زيــادة موازنــة وزارة الرتبيــة والتعليــم وزيــادة النفقــات التطويريــة ،مــا ميكّنهــا مــن
تحســن جــودة ونوعيــة ومخرجــات العمليــة التعليميــة ،تنفيــذا ً ملــا نــص القـرار بقانــون بشــأن
الرتبيــة والتعليــم العــام ،وبنــاء مــدارس جديــدة ،وبخاصــة يف قطــاع غــزة ،وتوزيــع بنــود املوازنة
الخاصــة بالــوزارة عــى كافــة مرافقهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
•رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،بالتوقــف عــن جبايــة التربعــات املدرســية ،وتعزيــز
جهــود تعميــم التعليــم اإللزامــي ورفــع معــدالت االلتحــاق يف مرحلــة ريــاض األطفــال ،وخاصــة
لإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والفئــات الضعيفــة واملهمشــة بحكــم الواقــع والقانــون.

20

لجنة حقوق الطفل

تدابير الحماية الخاصة

عاملة االطفال
بلغــت نســبة العاملــن مــن االطفــال خــال العــام  )%3.4( ،2017مــن األطفــال مــن الفئــة
العمريــة بــن ( ) 17-10ســنة ،بواقــع ( )%4.6يف الضفــة الغربيــة و( )%1.7يف قطــاع غــزة ،مــن
نســبة املشــاركني يف القــوى العاملــة ،كــا رصــدت الهيئــة مــن خــال مراجعــة وزارة العمــل ضعــف
السياســات والتدابــر الحكوميــة لتقليــص عاملــة األطفــال ،للتصــدي لعاملــة االطفــال مــن ســن -10
15عــام ،يحظــر بهــا عاملتهــم ،اعــاالً لنــص املــادة ( )93مــن القانــون والتــي تحظــر عاملــة االطفــال
قبــل بلوغهــم الخامســة عــر ،حيــث ان حظــر تشــغيل األحــداث يف االعــال الخطــرة الــوارد يف قـرار
وزيــر العمــل رقــم ( )1لســنة 2004م الخــاص باألعــال والصناعــات الخطــرة أو الضــارة بالصحــة ،ال
ينطبــق إال عــى االطفــال مــن ســن  18-15عــام ،والــذي يوجــب االلت ـزام مبعايــر عــدم تعريضهــم
لألعــال الخطــرة غــر املناســبة ألعامرهــم.
ميــارس االطفــال العديــد مــن االعــال البســيطة منهــا واملعقــدة والتــي ال تتناســب مــع أعامرهــم،
بعضهــا بدافــع تلبيــة احتياجــات األرسة ،وترتبــط ظاهــرة عاملــة االطفــال بــردي الوضــع االقتصــادي
يف االرايض الفلســطينية املحتلــة مــا يقــود إىل التــرب مــن املــدارس ويؤثــر عــى فــرص االطفــال
مبواصلــة تحصيلهــم العلمــي وعــى متتعهــم بحقوقهــم االساســية املضمونــة لهــم مبوجــب االتفاقيــات
الدوليــة ،وهــو مــا يتطلــب التــزام جــاد ملعالجــة هــذه الظاهــرة ،وتطبيــق القيــود والضوابــط
القانونيــة الــواردة يف نــص املــادة( )93مــن قانــون العمــل الفلســطيني ،واملعايــر التــي تضمنتهــا
نــص املــادة ( )14مــن قانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل.
كــا ال يوجــد أي دور للجنــة الوطنيــة لعمــل األطفــال واملنشــأة مبوجــب ق ـرار وزيــر العمــل رقــم
 80لســنة  ،2013التــي أشــار إليهــا التقريــر ،وأن تشــكيلها مــا زال نظريـاً ،وال وجــود لهــا عــى أرض
الواقــع.
تنظــر الهيئــة بإيجابيــة إىل التعديــل الخــاص بنصــوص قانــون العمــل املتعلقــة بتشــغيل األطفــال،
والتــي تــم التأكيــد مــن خاللهــا عــى حظــر تشــغيل األطفــال قبــل بلوغهــم ســن الخامســة عــر
ورضورة الحصــول عــى موافقــة ذوي الحــدث الخطيــة عنــد تشــغيله .والغــي االســتثناء الــوارد يف
القانــون واملتعلــق باســتثناء أف ـراد أرسة صاحــب العمــل مــن الدرجــة األوىل مــن احــكام القانــون،
بحيــث تنطبــق الــروط والحقــوق الــواردة يف هــذا القانــون عــى جميــع العــال واألحــداث دون
اســتثناء.
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وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:
•رضورة قيــام وزارة العمــل بدورهــا الرقــايب عــى الت ـزام منشــآت العمــل ،باألحــكام القانونيــة
والترشيعــات املتعلقــة بحاميــة حقــوق الطفــل الفلســطيني ،وااللت ـزام بالقيــود الــواردة عــى
عاملــة االطفــال يف قانــون العمــل ،واتخــاذ تدابــر واجــراءات عقابيــة ضــد اي جهــة تقــوم
بخرقهــا ،وتفعيــل عمليــة التفتيــش والرقابــة عــى منشــآت العمــل املختلفــة.

العنف ضد األطفال
رصــد مســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني الصــادر عــن املركــز الفلســطيني لإلحصــاء يف العــام
 ،2019ثالثــة أنــواع مــن العنــف الــذي تعــرض لــه األطفــال يف الفئــة العمريــة أقــل مــن  11ســنة مــن
قبــل الشــخص املســؤول عــن الرعايــة ،والتــي بلغــت نســبته ( )%79مــن األطفــال الذكــور)%74( ،
مــن األطفــال االنــاث تع ّرضــوا للعنــف النفــي (ال ـراخ ،أو الزعيــق أو منــاداة الطفــل بالغبــي أو
الكســول أو أي صفــة أخــرى مــن هــذا القبيــل)  ،فيــا بلغــت نســبة ( )%68مــن األطفــال الذكــور،
()%62مــن األطفــال االنــاث الذيــن تع ّرضــوا للعنــف الجســدي (الهــز بقــوة ،أو الــرب عــى مؤخــرة
اليــد أو أي مــكان بالجســم بالحـزام أو العصــا ،أو الــرب عــى اليــد واألرجــل( ،فيــا بلغــت نســبة
( )%26مــن األطفــال الذكــور )%18( ،مــن االنــاث تع ّرضــوا للعنــف الجســدي الحــاد (رضب أو صفــع
عــى الوجــه أو الــرأس أو االثنــن معـاً او الــرب املــرح مـرارا ً وتكـرارا ً).
كــا ورصــد املســح الســابق ،نســبة العنــف يف املؤسســات التعليميــة ،والتــي بلغــت ( )%25مــن
األطفــال مــن ســن  17 - 12ســنة تع ّرضــوا ألحــد أنــواع العنــف يف املــدارس ،فيــا مل يتنــاول تقريــر
الدولــة أيــة احصائيــات او بيانــات حــول نســب العنــف يف املجتمــع الفلســطيني ،باســتثناء ،مــا ورد
يف رد الدولــة عــى قامئــة املســائل ،والتــي اشــارت فيهــا إىل التدابــر التــي اتخذتهــا ملنــع العنــف،
والتــي تناولــت مجموعــة مــن األنشــطة التــي قامــت بهــا املؤسســات الرســمية املختلفــة (جهــاز
الرشطــة ،وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وزارة الصحــة ،وزارة التنميــة االجتامعيــة).
تنظــر الهيئــة بإيجابيــة للجهــود والتدابــر التــي تبذلهــا املؤسســات الرســمية وخاصــة جهــاز الرشطــة
الفلســطيني ،للحــد مــن العنــف ضــد األطفــال ،وخاصــة تلــك املتعلقــة ،باســتقبال الشــكاوى يف
حالــة حــدوث االعتــداءات عــى االطفــال واحالــة ملــف القضيــة للنيابــة املختصــة التخــاذ املقتــى
القانــوين ،والتدابــر التــي تتخذهــا وزارة الرتبيــة التعليــم ملنــع حــدوث العنــف يف املــدارس وتوفــر
بيئــة أمنــة للعمليــة التعليميــة ،إال أنهــا تعتربهــا غــر كافيــة ،وغــر منضبطــة أو منظمــة بإطــار
قانــوين أو سياســايت ،يتــم مراكمــة العمــل عليــه ،وبنــاء عــى ذلــك تــويص الهيئــة بــاآليت:
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•بــرورة قيــام مجلــس الــوزراء ،بتبنــي النتائــج التــي خلــص اليهــا مســح العنــف يف املجتمــع
الفلســطيني ،ووضــع تدابــر وسياســات تتصــدى الســتمرار وتزايــد العنــف ،وخاصــة العنــف
ضــد األطفــال.
•رضورة قيــام وزارة الصحــة والرتبيــة والتعليــم بتطويــر برامــج حاميــة االطفــال مــن العنــف ،مبــا
يتناســب مــع الــدور املنــاط بهــم ،وفقــا لقانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل.
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أوالً -مقدمة
 -1نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري األويل لدولــة فلســطني ( ،)CRC/C/PSE/1يف جلســتيها
 2444و( 2445انظــر  CRC/C/SR.2444و ،)2445املعقودتــن يف  28و 29كانــون الثاين/ينايــر
 ،2020واعتمــدت هــذه املالحظــات الختاميــة يف جلســتها  ،2460املعقــودة يف  7شــباط/فرباير
.2020
 -2وترحــب اللجنــة بتقديــم التقريــر األويل للدولــة الطــرف وبالــردود الكتابيــة عــى قامئــة املســائل
( ،)CRC/C/PSE/RQ/1وهــو مــا أتــاح فهـاً أفضــل لحالــة حقــوق الطفــل يف الدولــة الطــرف.
وتعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا للحــوار البنــاء الــذي دار مــع وفــد الدولــة الطــرف الرفيــع
املســتوى واملتعــدد القطاعــات.
ثانياً-تدابري املتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
 - 3ترحــب اللجنــة بالتقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف مختلــف املجــاالت ،وال ســيام
انضاممهــا إىل الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإجـراء تقديــم البالغات،
والربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،والربوتوكــول
االختيــاري التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وجميعهــا يف  10نيســان/أبريل ،2019
وانضاممهــا إىل الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية ،الهــادف إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام ،يف  18آذار /مــارس  .2019وتالحــظ اللجنــة مــع
التقديــر اعتــاد املرســوم بقانــون رقــم  4لعــام  2016بشــأن حاميــة األطفــال الفلســطينيني،
*4

اعتمدتها اللجنة يف دورتها الثالثة والثامنني ( 20كانون الثاين/يناير  7 -شباط/فرباير .)2020
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واملرســوم بقانــون رقــم  8لعــام  2017بشــأن التعليــم العــام ،الــذي ينــص عــى اعتــاد سياســة
بشــأن التعليــم الشــامل للجميــع .وترحــب اللجنــة كذلــك بالتقــدم الكبــر املحــرز يف تغطيــة
األطفــال بالتطعيــم وارتفــاع عــدد الــوالدات التــي تتــم تحــت إرشاف عاملــن ذوي كفــاءة يف
القطــاع الصحــي.
ثالثاً-العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ االتفاقية
 - 4تســلم اللجنــة بــأن اســتمرار االحتــال اإلرسائيــي ألرايض الدولــة الطــرف ،وبنــاء مســتوطنات
جديــدة ،وحصــار قطــاع غــزة ،تشــكل عقبــة خطــرة أمــام إعــال الحقــوق املنصــوص عليهــا يف
االتفاقيــة وتــؤدي إىل انتهــاكات جســيمة لحقــوق الطفــل ،مثــل االســتخدام املفــرط للقوة وســوء
املعاملــة مــن جانــب قــوات األمــن اإلرسائيليــة ،مبــا يف ذلــك يف ســياق املظاهـرات واالشــتباكات،
والقيــود املفروضــة عــى حريــة تنقــل األطفــال ،والترشيــد ،وهــدم املنــازل ،وإنشــاء مســتوطنات
غــر قانونيــة ،واالحتجــاز التعســفي ،وســوء املعاملــة ،والهجــات عــى املــدارس واملستشــفيات،
والحرمــان مــن الوصــول إىل املعونــة اإلنســانية .وتشــر اللجنــة إىل التزامــات إرسائيــل ،بوصفهــا
الســلطة القامئــة باالحتــال ،مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان .وتســلم بــأن التحديــات املذكــورة أعــاه تحــد مــن ســيطرة الدولــة الطــرف الفعليــة
عــى أراضيهــا ومــن قدرتهــا كفالــة حقــوق الطفــل .ومــع ذلــك ،تشــر اللجنــة إىل أن االتفاقيــة
تنطبــق يف كامــل إقليــم الدولــة الطــرف .ويف هــذا الصــدد ،تعــرب اللجنــة عــن أســفها إزاء
التقــدم املحــدود الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف حــل القضايــا السياســية الداخليــة التــي
تؤثــر ســلباً عــى حقــوق الطفــل وتســهم يف تجــزؤ الدولــة الطــرف عــى الصعيديــن الســيايس
والجغ ـرايف .وتالحــظ أن األطفــال يخضعــون ،بســبب هــذا التجــزؤ ،لنظــم قانونيــة متعــددة
تعــوق اإلعــال الكامــل لحقوقهــم مبوجــب االتفاقيــة.
رابعاً-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 - 5تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بضــان إعــال حقــوق الطفــل وفق ـاً لالتفاقيــة والربوتوكــول
االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات املســلحة،
والربوتوكــول االختيــاري املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغاللهم جنســياً ،مبــا يف ذلــك اســتغاللهم
يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة ،وذلــك يف جميــع مراحــل عمليــة تنفيــذ خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  .2030وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف أيضـاً عــى ضــان مشــاركة األطفــال
مشــاركة هادفــة يف تصميــم وتنفيــذ السياســات والربامــج الراميــة إىل تحقيــق جميــع أهــداف
التنميــة املســتدامة الـــ  17بقــدر مــا يتعلــق ذلــك باألطفــال.
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ألف-تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
الوضع القانوين لالتفاقية
 -6تالحــظ اللجنــة أن االتفاقيــة وغريهــا مــن املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان لهــا األســبقية
عــى الترشيعــات الوطنيــة بعــد نرشهــا يف الجريــدة الرســمية وإدراجهــا يف القانــون الوطنــي،
وفقــاً لقــراري املحكمــة الدســتورية العليــا رقــم  )2017(4املــؤرخ  19ترشيــن الثاين/نوفمــر
 2017ورقــم  )2017(5املــؤرخ  12آذار /مــارس  .2018غــر أن اللجنــة تشــعر بالقلــق ألن
تطبيــق أحــكام املعاهــدات الدوليــة يتوقــف ،وفقـاً للمحكمــة الدســتورية العليــا ،عــى توافقهــا
مــع «الهويــة القوميــة والدينيــة والثقافيــة للســكان العــرب الفلســطينيني».
 -7تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) التعجيــل بتنفيــذ الق ـرار الــوزاري املــؤرخ  13كانــون الثاين/ينايــر  2020بنــر االتفاقيــة
يف الجريــدة الرســمية ،وتنفيــذ ذلــك أيض ـاً عــى جميــع املعاهــدات الدوليــة األخــرى
لحقــوق اإلنســان؛
(ب) اتخــاذ جميــع الخطــوات األخــرى الالزمــة إلدمــاج املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان
يف القانــون الوطنــي وتطبيقهــا بالكامــل يف الدولــة الطــرف؛
(ج) ضــان أال يحــول تفســر املحكمــة الدســتورية العليــا يف قراريهــا رقــم )2017(4
ورقــم  )2017(5دون متتــع األطفــال بجميــع الحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة
وغريهــا مــن املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،مبــا يكفــل أســبقية االتفاقيــة عــى
الترشيعــات الوطنيــة.
الترشيعات
 -8ترحــب اللجنــة بقانــون الطفــل الفلســطيني رقــم  7لعــام  ،2004املعــدل يف عام  ،2012وبإنشــاء
لجنــة يف عــام  2017مكلفــة مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع املعاهــدات الدوليــة ،ولكنهــا
تشــعر بقلــق بالــغ إزاء مــا يــي:
(أ) حــل املجلــس الترشيعــي الفلســطيني مــن قبــل املحكمــة الدســتورية العليــا مبوجــب قرارها
رقــم  ،)2018(10وتقــوم الدولــة الطــرف ،منــذ تعليــق املجلــس يف عــام  ،2006بســن
الترشيعــات مبوجــب مراســيم بقوانــن تصــدر عــن الرئيــس ،وهــي قوانــن غــر معــرف
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بهــا وغــر مطبقــة يف قطــاع غــزة ،مــا يــؤدي إىل مجموعــات متعــددة مــن القوانــن توفــر
درجــات متفاوتــة مــن الحاميــة؛
(ب) مل تســتعرض لجنــة املواءمــة القانونيــة ســوى ترشيعــات مختــارة ،ومل تُنشــأ أي آليــة
أو يحــدد جــدول زمنــي ملواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مواءمــة تامــة مــع االتفاقيــة؛
(ج) ال توجــد معلومــات عــن جــدول زمنــي فيــا يتعلــق باســتعراض واعتــاد عــدد مــن
مشــاريع القوانــن ،مبــا يف ذلــك املرســوم بقانــون املتعلــق بحاميــة األرسة ،واملرســوم
بقانــون املتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -9تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) القيــام عــى وجــه الرسعــة بجدولــة وتنظيــم انتخابــات وطنيــة ،مبــا يف ذلــك لتكويــن
املجلــس الترشيعــي الفلســطيني ،وضــان االعــراف بالترشيعــات الوطنيــة املتصلــة
باألطفــال ومواءمتهــا وإنفاذهــا يف جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف؛
(ب) إجــراء اســتعراض شــامل ملواءمــة ترشيعاتهــا القامئــة مواءمــة تامــة مــع مبــادئ
االتفاقية وأحكامهــا؛
(ج) التعجيل باعتامد الترشيعات املعلقة بشأن األطفال.
السياسة واالسرتاتيجية الشاملتان
 -10تالحــظ اللجنــة اعتــاد خطــة اســراتيجية لحاميــة األطفــال ( ،)2022-2018وخطــة
السياســات الوطنيــة ( ،)2022-2017واسـراتيجيات قطاعيــة بشــأن الطفولــة املبكــرة والتعليــم
والصحــة وقضــاء األحــداث ،وتالحــظ أيض ـاً االســتعراض الجــاري لخطــة السياســات الوطنيــة
واالســراتيجيات القطاعيــة .غــر أن اللجنــة تشــعر بالقلــق لعــدم قيــام الدولــة الطــرف مبــا يــي:
(أ) اعتــاد سياســة عامــة بشــأن حقــوق الطفــل ،مــع اســراتيجية وخطــة عمــل مدرجــة
يف امليزانيــة؛
(ب) تخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات ذات الصلة ورصدها بانتظام.
 -11تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
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(أ) وضــع سياســة شــاملة بشــأن األطفــال تشــمل جميــع املجــاالت التــي تغطيهــا االتفاقيــة
ومواصلــة جهودهــا لتنقيــح السياســات واالســراتيجيات القامئــة؛
(ب) وضــع اســراتيجية تنفيــذ شــاملة فيــا يتعلــق بالسياســة العامــة واالســراتيجيات
القطاعيــة ،ووضــع آليــة للرصــد والتقييــم ،مدعومــة مبــوارد برشيــة وتقنيــة وماليــة
كافيــة.
تخصيص املوارد
 -12تالحــظ اللجنــة محدوديــة املــوارد املاليــة للدولــة الطــرف يف ظــل االحتــال اإلرسائيــي وحصــار
قطــاع غــزة ،واعتــاد الدولــة الطــرف عــى الدعــم املــايل الــدويل املتناقــص .ومــع ذلــك ،تشــعر
اللجنــة بالقلــق ألن إعــداد امليزانيــات واملوافقــة عليهــا وتنفيذهــا ورصدهــا يفتقــر إىل منظــور
مراعــاة حقــوق الطفــل ومشــاركة املجتمــع املــدين واألطفــال.
 -13تذكّــر اللجنــة بتعليقهــا العــام رقــم  )2016(19بشــأن عمليــة امليزنــة العامــة مــن أجــل إعــال
حقــوق الطفــل ،وتــويص اللجنــة الدولـ َة الطــرف مبــا يــي:
(أ) اتبــاع نهــج يراعــي حقــوق الطفــل يف وضــع امليزانيــة عــن طريــق إدراج مــؤرشات
محــددة ونظــام تتبــع لتخصيــص واســتخدام املــوارد لألطفــال يف جميــع مراحــل امليزانيــة
ويف القطاعــات والــوكاالت املعنيــة؛
(ب) اســتخدام نظــام التتبــع هــذا لتقييــم الكيفيــة التــي ميكــن بهــا لالســتثامرات يف أي
قطــاع أن تخــدم مصالــح الطفــل الفضــى ،مبــا يكفــل مشــاركة املجتمــع املــدين واألطفــال
مشــاركة كاملــة يف العمليــات املتصلــة بامليزانيــة.
جمع البيانات
 -14تحيــط اللجنــة علــاً بعمــل الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،لكنهــا ال تــزال تشــعر
بالقلــق ألن البيانــات اإلحصائيــة املصنفــة عــن حقــوق الطفــل ال ت ُجمــع يف جميــع املجــاالت
املشــمولة باالتفاقيــة والربوتوكولــن االختياريــن ،وال تُســتخدم مبــا فيــه الكفايــة يف عمليــات
صنــع الق ـرار.
 -15تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تكفــل تغطيــة البيانــات واملــؤرشات اإلحصائيــة لجميــع
مجــاالت االتفاقيــة ،وتصنيفهــا حســب العمــر ،ونــوع الجنــس ،واألصــل اإلثنــي والقومــي،
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واملنطقــة الحرضيــة أو الريفيــة ،واملوقــع الجغ ـرايف ،واإلعاقــة ،والحالــة مــن حيــث اللجــوء
والوضــع االجتامعــي واالقتصــادي ،واســتخدامها يف صياغــة ورصــد وتقييــم السياســات والربامج
واملشــاريع مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة.
التعاون مع املجتمع املدين
 -16تحيــط اللجنــة علـاً باتفاقــات التعــاون الرســمية التــي أبرمتهــا الدولــة الطــرف مــع منظــات
املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال حقــوق الطفــل ،لكنهــا تشــعر بالقلــق إزاء املعلومــات
الــواردة بشــأن وقــوع حــاالت مضايقــة واحتجــاز تعســفي للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
وممثــي املجتمــع املــدين العاملــن يف مجــال حقــوق الطفــل يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة.
 -17تذكّــر اللجنــة الدولــة الطــرف بأهميــة دور منظــات املجتمــع املــدين املســتقلة واملدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان يف تعزيــز حقــوق اإلنســان لألطفــال ،وتحــث الدولــة الطــرف عــى إجـراء
تحقيــق فــوري وشــامل يف أي حــاالت عنــف ضــد املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وممثــي
املجتمــع املــدين العاملــن يف مجــال حقــوق الطفــل.
باء-تعريف الطفل (املادة )1
 -18تالحــظ اللجنــة أن قانــون األحــوال الشــخصية ،املعــدل يف  21ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2019يرفع
الحــد األدىن لســن زواج الفتيــات والفتيــان إىل  18عامـاً ،ولكنهــا ال تـزال تشــعر بقلــق بالــغ ألن
املــادة  5املعدلــة مــن القانــون تنــص عــى أن املحاكــم الرشعيــة وغريهــا مــن الســلطات الدينيــة
ميكــن أن تجيــز حــدوث اســتثناءات مــن الســن الدنيــا للــزواج.
 -19تــويص اللجنــة بــأن تعــدل الدولــة الطــرف ترشيعاتهــا مــن أجــل إلغــاء كل االســتثناءات التــي
تســمح بالــزواج يف ســن أقــل مــن الثامنــة عــرة.
جيم-املبادئ العامة (املواد  2و 3و 6و)12
عدم التمييز
 -20ال ت ـزال اللجنــة تشــعر بقلــق بالــغ إزاء اســتمرار التمييــز بحكــم الواقــع ضــد بعــض فئــات
األطفــال ،وال ســيام الفتيــات ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالحضانــة واإلعالــة واملـراث ،وضــد
أطفــال املجتمعــات املحليــة البدويــة التــي تعيــش أساس ـاً يف املنطقــة ’جيــم‘ ،فيــا يتعلــق
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بالوصــول إىل الخدمــات والحاميــة مــن الوصم والعنــف.
 -21تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تســن ترشيعيــات متكاملــة ملكافحــة التمييــز؛ وأن تعيــد
النظــر يف ترشيعاتهــا ومامرســاتها ،بغيــة حظــر جميــع أشــكال التمييــز ،وال ســيام ضــد الفتيات؛
وأن تعــزز فعاليــة نظــام توفــر الحاميــة االجتامعيــة دون متييــز لجميــع األطفــال املحرومــن
أو الضعفــاء الحــال؛
مصالح الطفل الفضىل
 -22تشــعر اللجنــة بالقلــق ألن اعتبــارات الســن ونــوع جنــس الطفــل كثـرا ً مــا تعلــو عــى مصالــح
الطفل الفضــى.
 -23تشــر اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2013(14بشــأن حــق الطفــل يف إيــاء مصالحــه
الفُضــى االعتبــار األول ،وتــويص بــأن تكفــل الدولــة الطــرف تطبيــق هــذا الحــق باســتمرار
يف جميــع اإلج ـراءات والق ـرارات القضائيــة ،وأن تضــع إج ـراءات ومعايــر لتقديــم التوجيــه
لجميــع األشــخاص الذيــن لديهــم صالحيــات تحديــد مصالــح الطفــل الفضــى يف أي مجــال مــن
املجــاالت ،وإيــاء ذلــك األهميــة الواجبــة باعتبــار ذلــك مــن أوىل األولويــات.
الحق يف الحياة والبقاء والنمو
 -24يســاور اللجنــة بالــغ القلــق إزاء االحتــال اإلرسائيــي وحصــار قطــاع غــزة والن ـزاع املســلح،
مام يؤثــر عــى حــق األطفــال يف الحيــاة والبقــاء والنمــو ،وبخاصــة:
(أ) ارتفــاع عــدد األطفــال الذيــن قتلــوا وجرحــوا نتيجــة لالحتــال اإلرسائيــي ،وبنــاء
املســتوطنات ،والحصــار املفــروض عــى قطــاع غــزة ،فضــاً عــن مشــاركة األطفــال يف
املظاه ـرات واألنشــطة املتصلــة بالن ـزاع ضــد إرسائيــل يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة
الغربيــة ،وتفيــد التقاريــر بــأن هــذه املشــاركة تجــد التشــجيع والتيســر يف بعــض األحيــان
وأن ســلطات الدولــة الطــرف وســلطات األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة وجهــات مســلحة غــر
تابعــة للدولــة متجــد الوفيــات واإلصابــات يف صفــوف األطفــال.
(ب) تجنيــد األطفــال واســتخدامهم يف األعــال الحربيــة مــن جانــب جامعــات مســلحة غــر
تابعــة للدولــة تعمــل انطالق ـاً مــن أرايض الدولــة الطــرف ،ومحاولــة القــوات اإلرسائيليــة
تجنيــد األطفــال الفلســطينيني كمخربيــن؛
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(ج) األثــر الســلبي لالحتــال اإلرسائيــي ،وبنــاء املســتوطنات ،والحصــار املفــروض عــى
قطــاع غــزة ،فض ـاً عــن القيــود املفروضــة عــى التنقــل والعنــف يف ســياق املظاه ـرات
واالشــتباكات وعمليــات التفتيــش واالعتقــال وعمليــات اإلخــاء واالحتجــاز ،عــى رفــاه
األطفــال النفــي يف الوقــت الراهــن وعــى املــدى الطويــل؛
(د) ارتفــاع مســتوى الفقــر والبطالــة واالعتــاد عــى املعونــة الغذائيــة ،فضــاً عــن عــدم
إمكانيــة الحصــول عــى ميــاه الــرب املأمونــة وامليســورة التكلفــة ،وال ســيام يف قطــاع
غــزة ،مــا يــؤدي إىل زيــادة الحــاالت املتصلــة بســوء التغذيــة بــن األطفــال والحوامــل
واملرضعــات.
 -25تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) منــع مشــاركة األطفــال يف العنــف وتطبيــق جميــع التدابــر املمكنــة لضــان حاميتهــم
مــن آثــار األعــال العدائيــة ،وتقديــم الرعايــة لألطفــال الضحايــا ،والتــي ينبغــي أن
تشــمل مــا يــي:
‘ ’1تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك التــي وقعتهــا جميــع األطــراف والفصائــل
الفلســطينية ،والتــي تحظــر اســتخدام األطفــال يف أي أنشــطة ذات صلــة بالن ـزاع،
عــى نحــو ما ذكــره وفــد الدولــة الطــرف يف الحــوار؛
‘ ’2تقديم التوجيه لألطفال بشأن تدابري السالمة والحامية؛
‘ ’3توفري التأهيل والرعاية الصحية النفسية والطبية؛
(ب) التنفيــذ الكامــل لقانــون الخدمــة العســكرية لقــوات األمــن الفلســطينية رقــم  8لعــام
 2005واملــادة  )1(46مــن قانــون الطفــل الفلســطيني ،اللذيــن يحظـران تجنيــد األطفــال
وإرشاكهــم يف األعــال الحربيــة ،واتخــاذ تدابــر فوريــة للتحقيــق واملقاضــاة ومعاقبــة
الجنــاة يف حــاالت تجنيــد األطفــال؛
(ج) تعزيــز التدابــر الراميــة إىل معالجــة الصدمــات التــي يعــاين منهــا األطفــال نتيجــة
للنزاعــات املســلحة والعنــف وآثــاره الضــارة يف مرحلــة البلــوغ؛
(د) زيــادة اســتثامراتها يف تدابــر الحــد مــن الفقــر وسياســات الرعايــة االجتامعيــة ،مبــا يف
ذلــك عــن طريــق تعزيــز الربنامــج الفلســطيني للتحويــات النقديــة وتحســن أســاليبه يف
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تقييــم الفقــر املتعــدد األبعــاد ،وكفالــة أن يحصــل األطفــال الذيــن يعيشــون يف فقــر عــى
الدعــم املــايل الــكايف وعــى الغــذاء بأســعار معقولــة وميــاه الــرب املأمونــة.
احرتام آراء الطفل
 -26تالحــظ اللجنــة وجــود نحــو  50برملان ـاً طالبي ـاً يف الضفــة الغربيــة ،وتشــعر بالقلــق إزاء عــدم
وجــود آليــة لتيســر مشــاركة األطفــال بفعاليــة وبصــورة منهجيــة يف العمليــات الوطنيــة
املتعلقــة باملســائل التــي تؤثر عليهــم.
 -27تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بإنشــاء آليــة أو هيــكل استشــاري إلرشاك األطفــال يف جميــع
الشــؤون التــي متســهم ،مبــا يف ذلــك يف وضــع القوانــن والسياســات والربامــج والخدمــات.
دال-الحقوق والحريات املدنية (املواد  7و 8و)17-13
تسجيل املواليد واالسم
 -28يساور اللجنة القلق إزاء ما ييل:
(أ) كثــرا ً مــا يتأخــر تســجيل األطفــال ،وال ســيام األطفــال الذيــن يعيــش آباؤهــم خــارج
الدولــة الطــرف ،وفــرض رســوم يف حالــة عــدم تســجيل الطفــل يف غضــون  11يوم ـاً مــن
الــوالدة؛
(ب) األطفــال الذيــن يولــدوا ألبويــن غــر متزوجــن أو نتيجــة لســفاح املحــارم ال ميكنهــم حمــل
اســم الوالديــن؛
(ج) يفتقــر بعــض األطفــال إىل بطاقــات الهويــة ألنهــم ال يحملــون شــهادة ميــاد و/أو ألن
اآلبــاء ال يحملــون هويــة فلســطينية ،مبــا يف ذلــك ألنهــم يقيمــون خــارج الدولــة الطــرف
أو يف القــدس الرشقيــة ،أو يقيمــون بصــورة غــر قانونيــة يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة،
وقــد يــؤدي ذلــك إىل تأخــر طلبــات جمــع شــمل األرس.
 -29مــع مراعــاة الغايــة  9-16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،تحـ ّ
ـث اللجنــة الدولــة الطــرف
عــى مــا يــي:
(أ) النظــر يف اإلعفــاء مــن رســوم التأخــر يف تســجيل املواليــد ،وال ســيام بالنســبة لــأرس التــي
تعيــش خــارج الدولــة الطــرف ،ومواصلــة تدابريهــا الراميــة إىل تعزيــز تســجيل املواليــد؛
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(ب) اعتــاد لوائــح تكفــل لألطفــال املولوديــن لوالديــن غــر متزوجــن الحــق يف أن يحملــوا
اســم أحــد الوالديــن عــى األقــل ،وأن تتــاح الفرصــة نفســها لألطفــال املولوديــن نتيجــة
لســفاح املحــارم ،حيثــا يكــون ذلــك يف مصلحتهــم الفضــى؛
(ج) مواصلــة جهودهــا الراميــة إىل تيســر جمــع شــمل األرس وتوفــر الخدمــات ،مبــا يف ذلــك
خدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة ،لألطفــال الذيــن ال يحملــون هويــة.
حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي
 -30يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما ييل:
(أ) الترشيعــات الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك املرســوم بقانــون رقــم  16لعــام  2017بشــأن الجرائــم
الســيربانية ،الســاري يف الضفــة الغربيــة ،والقانــون الجنــايئ (رقــم  74لعــام  ،)1936الســاري
يف قطــاع غــزة ،ميكــن تفســرهام عــى أنهــا يســمحان بتقييــد الحــق يف حريــة التعبــر ،مبــا
يف ذلــك بالنســبة لألطفــال ،وتفيــد تقاريــر تلقتهــا اللجنــة ،بــأن قــوات األمــن الفلســطينية
وســلطات األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة كانــت تلقــي القبــض عــى األطفــال بســبب
تعبريهــم عــن آرائهــم السياســية؛
(ب) وتقــي املــادة  1مــن الالئحــة رقــم  9لعــام  2003مــن قانــون الجمعيــات الخرييــة
واملنظــات غــر الحكوميــة ( )2000بــأال يقــل ســن مؤســس الجمعيــة عــن الثامنيــة
عــرة.
 -31تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى ضــان االحـرام الكامــل لحــق جميــع األطفــال يف حريــة
التعبــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي عــى النحــو الــذي تكفلــه االتفاقيــة ،مبــا يف
ذلــك عــن طريــق إلغــاء جميــع القوانــن واألنظمــة التــي تقيــد هــذا الحــق ،عــن طريــق
الســاح لألطفــال بتكويــن الجمعيــات وضــان حصولهــم عــى املعلومــات واملــواد مــن
مختلــف املصــادر الوطنيــة والدوليــة.
الحق يف الخصوصية
 -32تشــر اللجنــة إىل التدابــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف لحاميــة خصوصيــة األطفــال يف ســياق
قضــاء األحــداث ،ولكنهــا ال ت ـزال تشــعر بالقلــق ألن وســائط اإلعــام كث ـرا ً مــا تنــر األســاء
والصور وغــر ذلــك مــن التفاصيــل الشــخصية املتعلقــة بأطفــال يُزعــم أنهــم أو أحــد أف ـراد
أرسهــم قــد ارتكبــوا جرميــة.
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 -33تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بالتعجيــل بعملهــا بشــأن وضــع سياســة وطنيــة لضــان حــق
األطفــال يف الخصوصيــة يف وســائط اإلعــام والبيئــة الرقميــة.
حرية الفكر والوجدان والدين
 -34تحيــط اللجنــة علـاً بالتقاريــر التــي تفيــد بــأن الترشيــع يف الدولــة الطــرف ينــص عــى رضورة
حاميــة الطفــل مــن أي تأثــر عــى عقيدتــه ،ولكنهــا تشــعر بالقلــق ألن أي طفــل يريــد تغيــر
دينــه ال ميكنــه أن يفعــل ذلــك إال يف حالــة عــدم اعـراض اآلبــاء.
 -35تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف باح ـرام حــق الطفــل يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن،
وباحـرام حــق وواجــب الوالديــن يف توفــر التوجيــه بطريقــة تتســق مــع القــدرات املتناميــة
للطفــل.
هاء-العنف ضد األطفال (املواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39
العقوبة البدنية
 -36يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما ييل:
(أ) يتعــرض األطفــال يف الدولــة الطــرف ،وال ســيام الفتيــان ،للعقوبــة البدنيــة ،وخاصــة يف
املنــزل ويف املدرســة؛
(ب) العقوبــة البدنيــة مرشوعــة مبوجــب املــادة  62مــن قانــون العقوبــات رقم  16لعــام ،1960
الســاري يف الضفــة الغربيــة ،وهــي غــر محظــورة رصاحــة يف القانــون املتعلــق بالتعليــم
(.)2017
 -37تشــر اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2006(8بشــأن حــق الطفــل يف الحاميــة مــن العقوبــة
البدنيــة وغــره مــن رضوب العقوبــة القاســية أو املهينــة ،وتحــث الدولــة الطــرف عــى مــا
يــي:
(أ) تعديــل املــادة  62مــن قانــون العقوبــات رقــم  16لعــام  1960وقانــون التعليــم ()2017
مــن أجــل حظــر جميــع أشــكال العقوبــة البدنيــة حظ ـراً رصيح ـاً وكام ـاً ،مهــا كانــت
خفيفــة ،وذلــك يف جميــع األوســاط وال ســيام املنــزل ومؤسســات التعليــم ودور اإليــواء
يف جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف ،وتنفيــذ املــادة  )4(29مــن القانــون األســايس ()2003
التــي تحظــر العقوبــة البدنيــة لألطفــال وإنفاذهــا بالكامــل؛
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(ب) تعزيــز تدابريهــا الراميــة إىل تنظيــم حمــات توعيــة وتثقيــف تشــجع األشــكال اإليجابيــة
وغــر العنيفــة والقامئــة عــى املشــاركة فيــا يتعلــق برتبيــة األطفــال وتأديبهــم ،وتأكيــد
العواقــب الســلبية للعقوبــة البدنيــة ،عــى أن تســتهدف هــذه الحمــات األطفــال واآلبــاء
واملعلمــن واملهنيــن املســؤولني عــن الحاميــة االجتامعيــة.
سوء املعاملة واإلهامل
 -38تالحــظ اللجنــة مــع التقديــر الخطــوات التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف لزيــادة حاميــة األطفــال،
مبــا يف ذلــك عملهــا املتصــل بوضــع مــروع مرســوم بقانــون يتعلــق بحاميــة األرسة وإنشــاء
إدارة يف وزارة الشــؤون االجتامعيــة معنيــة بحاميــة الطفــل ،فضـاً عــن شــبكة لحاميــة الطفــل،
ومكتــب رشطــة متخصــص وقاعــدة بيانــات عــن األطفــال املعرضــن للعنــف .وتالحــظ اللجنــة
أيض ـاً وجــود عــدة آليــات لتقديــم الشــكاوى ،مبــا يف ذلــك اآلليــات املتعلقــة بــوزارة التنميــة
االجتامعيــة ووزارة العــدل والرشطــة واملدعــي العــام .ومــع ذلــك ،يســاور اللجنــة القلــق إزاء مــا
يــي:
(أ) ارتفــاع عــدد األطفــال الذيــن يتعرضــون لإليــذاء واإلهــال وغــر ذلــك مــن أشــكال
العنــف ،وال ســيام يف املــدارس مــن جانــب املعلمــن واألقــران؛
(ب) انخفاض معدل اإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال؛
(ج) نقــص مــوارد النظــام الوطنــي لحاميــة الطفــل ،مبــا يف ذلــك عــدم كفايــة املوظفــن املدربني
تدريبـاً جيــدا ً واملتخصصــن؛
(د) عــدم وجــود معلومــات عــن التدابــر الراميــة إىل منــع العنــف ضــد األطفــال وتلبيــة
االحتياجــات املحــددة للفتيــات ضحايــا العنــف ،وال ســيام وضعهــن يف مرافــق واحــدة مــع
فتيــات مخالفــات للقانــون.
 -39تشــر اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2011(13بشــأن حــق الطفــل يف التحــرر مــن جميــع
أشــكال العنــف ،وتأخــذ بعــن االعتبــار الغايــة  2-16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتــويص
اللجنــة الدولــة الطــرف مبــا يــي:
(أ) اإلنفــاذ الفعــال للــادة  29مــن القانــون األســايس واملادتــن  1و 42مــن قانــون الطفــل
الفلســطيني املتعلقــن بحاميــة األطفــال مــن اإليــذاء ،وتعزيــز تدابريهــا لتنفيــذ السياســة
املتعلقــة بالعنــف املــدريس ()2013؛
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(ب) إنشــاء آليــات واتخــاذ إجـراءات ومبــادئ توجيهيــة لضــان اإلبــاغ اإللزامــي عــن حــاالت
إيــذاء األطفــال وإهاملهــم ،ومواصلــة تدريــب املهنيــن املعنيــن عــى تحديــد األطفــال
املعنيــن واالســتجابة لهــم عــى النحــو املناســب؛
(ج) تخصيــص املــوارد البرشيــة والتقنيــة واملاليــة الكافيــة للنظــام الوطنــي لحاميــة الطفــل
وغــر ذلــك مــن التدابــر الراميــة إىل حاميــة األطفــال مــن اإليــذاء واإلهــال ،مــن أجــل
ضــان وجــود بنيــة تحتيــة شــاملة وفعالــة لحاميــة الطفــل؛
(د) مواصلــة تعزيــز برامــج التوعيــة والتثقيــف ،مبــا يف ذلــك تنظيــم حمــات ،يشــارك فيهــا
األطفــال ،مــن أجــل وضــع اسـراتيجية شــاملة ملنــع العنــف ضــد األطفــال ومكافحتــه ،مبــا
يف ذلــك مراعــاة املنظــور الجنســاين.
االستغالل واالنتهاك الجنسيان
 -40يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما ييل:
(أ) عــدم جمــع البيانــات اإلحصائيــة بصــورة منهجيــة عــن حــاالت االســتغالل واالعتــداء
الجنســيني لألطفــال وعــن عــدد التحقيقــات واملالحقــات القضائيــة ونتائجهــا؛
(ب) تعــرض عــدد كبــر مــن األطفــال للعنــف الجنــي ،وال ســيام يف املــدارس ،وتعــرض األطفــال
ضحايــا العنــف للوصــم والتمييــز؛
(ج) كثــرا ً مــا يتعــذر عــى األطفــال ضحايــا العنــف الجنــي الوصــول إىل القضــاء بســبب
اللجــوء إىل اآلليــات العرفيــة ،وتفيــد التقاريــر بــأن الفتيــات ضحايــا االعتــداء الجنــي،
وبخاصــة حــاالت االغتصــاب ،قــد يُفــرض عليهــن الــزواج ممــن اعتــدوا عليهــن.
 -41تحيــط اللجنــة عل ـاً بالغايــة  2-5مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتــويص الدولــة الطــرف
مبــا يــي:
(أ) إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة لحــاالت االســتغالل واالعتــداء الجنســيني بغيــة صياغــة
سياســة وطنيــة قامئــة عــى األدلــة؛
(ب) وضــع برامــج وسياســات ،مبــا يف ذلــك أنشــطة التوعيــة ،ملنــع االســتغالل واالعتــداء
الجنســيني ،مبــا يف ذلــك يف املــدارس؛
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(ج) ضــان وصــول األطفــال ضحايــا االعتــداء الجنــي إىل العدالــة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق
مكافحــة إفــات املعتديــن مــن العقــاب؛
(د) إج ـراء تحقيقــات متعــددة القطاعــات ومالحقــات عــى نحــو يالئــم األطفــال بهــدف
تجنــب إصابــة األطفــال الضحايــا بصدمــات نفســية مــرة أخــرى ،وكفالــة تعافيهــم
وتقديــم الدعــم النفــي لهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع ،مبــا يشــمل حاميتهــم مــن
الوصــم.
املامرسات الضارة
 -42يســاور اللجنــة قلــق بالــغ إزاء زيــادة حــاالت زواج الفتيــات دون الثامنــة عــرة ،وذلــك بســبب
انعــدام األمــن والحرمــان االقتصــادي ،مــا يــؤدي إىل الحمــل املبكــر واالنقطــاع عــن الدراســة.
 -43تشــر اللجنــة إىل التوصيــة العامــة املشــركة رقــم  31للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز
ضــد املرأة/التعليــق العــام رقــم  18للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن املامرســات الضــارة (،)2019
وتحيــط علـاً بالغايــة  3-5مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،فتــويص الدولـ َة الطــرف باتخــاذ
تدابــر فعليــة إلنهــاء حــاالت زواج األطفــال ،وتنظيــم حمــات وبرامــج للتوعيــة بآثــار زواج
األطفــال املــرة بصحــة الفتيــات والفتيــان البدنيــة والعقليــة وبرفاههــم.
واو-البيئة األرسية والرعاية البديلة (املواد  ،11-9 ،5و )1(18و( ،)2و ،20و ،21و ،25و))4(27
البيئة األرسية
 -44يساور اللجنة القلق إزاء ما ييل:
(أ) تجــزؤ الترشيعــات الوطنيــة املتعلقــة بشــؤون األرسة واألحــوال الشــخصية يف الدولــة
الطــرف ،فأحــكام قانــون األحــوال الشــخصية األردين ( )1976وقانــون حقــوق األرسة
املــري ( ،)1954الســارية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،عــى التــوايل ،تعطــي األب
حــق الوصايــة وتحــدد الوالــد الــذي يجــب أن يعيــش معــه األطفــال يف حالــة الطــاق،
دون مراعــاة مصالــح الطفــل الفضــى؛
(ب) تحديد إجازة األمومة بـ  10أسابيع؛
(ج) حرمــان عــدد مــن األطفــال مــن رعايــة واحــد عــى األقــل مــن الوالديــن بســبب القيــود
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التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى حريــة التنقــل مــن الدولــة الطــرف وإليهــا وعــى اإلقامــة يف
الدولــة الطــرف أو يف القــدس الرشقيــة.
 -45تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة املتعلقــة بشــؤون األرسة واألحــوال الشــخصية ومواءمــة
الترشيعــات الوطنيــة مــع االتفاقيــة واملعايــر الدوليــة ،وال ســيام فيــا يتعلــق بالوصايــة
عــى األطفــال وإعالتهــم؛
(ب) زيــادة مــدة إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر إىل  14أســبوعاً عــى األقــل ،وفقـاً للمعايــر
الدوليــة ،واتخــاذ جميــع التدابــر األخــرى لتيســر تقاســم مســؤوليات األبــوة واألمومــة
عــى قــدم املســاواة بــن األمهــات واآلبــاء؛
(ج) اتخاذ جميع التدابري املمكنة لضامن قيام كال الوالدين برعاية األطفال.
األطفال املحرومون من البيئة األرسية
 -46تالحظ اللجنة بقلق ما ييل:
(أ) مل تنشــئ الدولــة الطــرف قاعــدة بيانــات شــاملة عــن األطفــال املحرومــن مــن البيئــة
األرسيــة وعــن الدعــم الــذي يتلقونــه؛
(ب) توقف الدعم املايل لألطفال األيتام يف عام  ،CRC/C/PSE/1( 2016الفقرة )248؛
(ج) تفيد التقارير بوجود أطفال أُبعدوا عن أرسهم دون صدور قرار من محكمة؛
(د) إيــداع األطفــال مبختلــف احتياجاتهــم ،مبــن فيهــم األطفــال املحرومــون مــن البيئــة
األرسيــة ،واألطفــال ضحايــا اإلهــال واإليــذاء ،واألطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل
ســلوكية أو املتهمــن بارتــكاب جرائــم ،يف مؤسســات الرعايــة نفســها؛
(هـ) نــادرا ً مــا يتــم رصــد دور إيــواء ورعايــة األطفــال املحرومــن مــن البيئــة األرسيــة ،ويعــزى
ذلــك جزئي ـاً إىل عــدم كفايــة عــدد االختصاصيــن املؤهلــن يف مجــال حاميــة الطفــل.
 -47تو ّجــه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل املبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة لألطفــال،
وتحثهــا عــى مــا يــي:
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(أ) جمــع البيانــات عــن األطفــال املحرومــن مــن البيئــة األرسيــة والدعــم الــذي يتلقونــه،
مبــا يف ذلــك عــن طريــق اســتكامل قاعــدة البيانــات املتعلقــة بتوفــر الرعايــة (CRC/C/
 ،PSE/1الفقــرة  ،)261مــن أجــل تيســر الرصــد املنتظــم لحالتهــم؛
(ب) ضــان حصــول جميــع األطفــال األيتــام عــى املســاعدة االجتامعيــة ،وفق ـاً للــادة 31
مــن قانــون الطفــل الفلســطيني؛
(ج) ضامن أن يستند إبعاد األطفال عن أرسهم إىل أمر من املحكمة؛
(د) مواصلــة دعــم وترتيــب أولويــات الرعايــة األرسيــة لجميــع األطفــال دون الثامنــة عــرة
الذيــن ال يســتطيعون البقــاء مــع أرسهــم ،بغيــة الحــد مــن إيــداع األطفــال يف مؤسســات
الرعايــة ،وضــان حصــول األطفــال يف مؤسســات الرعايــة عــى الســكن والخدمــات وفقـاً
الحتياجاتهــم؛
(هـ) تخصيــص املــوارد البرشيــة والتقنيــة واملاليــة الالزمــة لتنفيــذ لوائــح نظــام الكفالــة
( )2013تنفيــذاً كامـاً وضــان االســتعراض الــدوري إليــداع األطفــال لــدى أرس حاضنــة
أو يف مؤسســات الرعايــة البديلــة ،ورصــد نوعيــة الرعايــة التــي يحصلــون عليهــا.
زاي -األطفال ذوو اإلعاقة (املادة )23
 -48تالحــظ اللجنــة أن املرســوم بقانــون لعــام  2017بشــأن التعليــم العــام ينــص عــى اعتــاد
سياســة لتنفيــذ التعليــم الشــامل للجميــع ،وأن اإلدارة العامــة لإلرشــاد والرتبيــة الخاصــة التابعــة
لــوزارة التعليــم تنظــم أنشــطة للتوعيــة مــن أجــل محاربــة الصــور النمطيــة التــي تســتهدف
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ولكنهــا تشــعر اللجنــة بالقلــق إزاء مــا يــي:
(أ) عــدم وجــود معلومــات عــن الجــدول الزمنــي الدقيــق العتــاد مــروع املرســوم بقانــون
املتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــن أجــل تحديــث االســراتيجية الوطنيــة
املتعلقــة باإلعاقــة لعــام  2012واالس ـراتيجية الوطنيــة للتعليــم الشــامل للجميــع لعــام
 ،2014وللــروع يف تطبيــق اســتخدام «بطاقــة اإلعاقــة» ووضــع قاعــدة بيانــات متكاملــة
عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛
(ب) تعرض األطفال ذوي اإلعاقة للوصم والتمييز واإلهامل واإلخفاء عن املجتمع؛
(ج) االعتداءات والعنف ضد الفتيات املراهقات ذوات اإلعاقة.
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 -49تشــر اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2006(9بشــأن حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة ،وتشــر
أيضـاً إىل التـزام الدولــة الطــرف مبناســبة الذكــرى الســنوية الثالثــن لالتفاقيــة بصياغــة قانــون
بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى اعتــاد نهــج
قائــم عــى حقــوق اإلنســان إزاء اإلعاقــة ،وعــى وضــع اس ـراتيجية شــاملة إلدمــاج األطفــال
ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع تشــمل ،يف جملــة أمــور ،تطويــر خدمــات يســهل الوصــول إليهــا ،مبــا
يف ذلــك خدمــات الصحــة والتعليــم والحاميــة االجتامعيــة والدعــم ،وتحثهــا عــى مــا يــي:
(أ) التعجيــل باعتــاد مــروع املرســوم بقانــون املتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وتنقيــح السياســات واالســراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة ،واتخــاذ أي تدابــر أخــرى
رضوريــة ،بالتعــاون مــع املجلــس املعنــي باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،لضــان املســاواة يف
الحقــوق لألطفــال ذوي اإلعاقــة؛
(ب) تنظيــم حمــات توعيــة مــن أجــل مكافحــة الوصــم والتحامــل واألشــكال املتعــددة
للتمييــز ضــد األطفــال ذوي اإلعاقــة ،وتعزيــز الصــورة اإليجابيــة لهــؤالء األطفــال
والاعـراف بهــم بوصفهــم أصحــاب حقــوق ،مــع احـرام كرامتهــم وقدراتهــم املتطــورة
عــى قــدم املســاواة مــع األطفال اآلخريــن؛
(ج) التحقيــق عــى وجــه الرسعــة يف جميــع حــاالت اإليــذاء واإلهــال املرتكبــة ضــد األطفــال
ذوي اإلعاقــة ،مــع إيــاء اهتــام خــاص للحــاالت التــي تقــع ضــد الفتيــات واملراهقــن
ذوي اإلعاقــة ،ومعاقبــة الجنــاة عــى النحــو املناســب ،وتعزيــز جهودهــا الراميــة إىل
حاميــة الفتيــات ذوات اإلعاقــة مــن اإليــذاء واإلهــال.
حاء-الصحة األساسية والرعاية (املواد  6و )3(18و 24و 26و )3(-)1(27و)33
الصحة والخدمات الصحية
 -50تالحــظ اللجنــة أن معــدالت وفيــات األمهــات والرضــع واألطفــال دون ســن الخامســة قــد
انخفضــت وأن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف قطــاع غــزة ،مبــن فيهــم األطفــال ،يحصلــون عــى
التأمــن الصحــي مجان ـاً .ويســاور اللجنــة قلــق شــديد إزاء مــا يــي:
(أ) عــدم كفايــة الرعايــة الطبيــة املتخصصــة ،وال ســيام الرعايــة قبــل الــوالدة وأثنــاء الــوالدة
وبعدهــا ،ونقــص األدويــة واملعــدات الطبيــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛
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(ب) األثــر املدمــر لالحتــال والحصــار اإلرسائيليــن لقطــاع غــزة عــى توافــر الخدمــات الصحيــة
الكافيــة والحصــول عليهــا ،وال ســيام قتــل وإصابــة العاملــن الصحيــن ،وإلحــاق الــرر
باملرافــق الصحيــة مــن جانــب قــوات األمــن اإلرسائيــي ،والقيــود املفروضــة عــى التنقــل
مــن قطــاع غــزة إىل الضفــة الغربيــة وكذلــك داخــل الضفــة الغربيــة ،وانخفــاض معــدل
املوافقــة عــى طلبــات األطفــال لدخــول إرسائيــل لتلقــي العالج الطبــي.
 -51تشــر اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2013(15بشــأن حــق الطفــل يف التمتــع بأعىل مســتوى
مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،وتــويص الدولــة الطــرف مبــا يــي:
(أ) ضــان رصــد مخصصــات ماليــة كافيــة يف امليزانيــة للخدمــات الصحيــة ،وتخصيــص بنــود
يف امليزانيــة لصحــة الطفــل ،وكفالــة الوصــول إىل خدمــات الرعايــة قبــل الــوالدة وعندهــا
وبعدهــا؛
(ب) اتخــاذ جميــع الخطــوات املمكنــة الســتعادة الخدمــات الصحيــة ،حيــث تعطلــت بســبب
األعــال العدائيــة والحصــار اإلرسائيــي لقطــاع غــزة ،ومواصلــة الجهــود لتوفــر ســامة
خدمــات التوليــد والخدمــات الصحيــة الطارئــة مــن خــال إنشــاء عيــادات محليــة
ومراكــز صحيــة ،ال ســيام يف املناطــق التــي تفــرض فيهــا إرسائيــل قيــوداً عــى التنقــل.
صحة املراهقني
 -52تحيــط اللجنــة علـاً باسـراتيجية الصحــة الجنســية واإلنجابيــة ( )2022-2018وتالحــظ توفــر
الفحــوص املختربيــة باملجــان بغيــة الحــد مــن فــروس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز .غــر أن
اللجنــة تالحــظ بقلــق مــا يــي:
(أ) تجريم اإلجهاض مبوجب املادة  8من قانون الصحة العامة رقم  20لعام 2004؛
(ب) ارتفاع معدل حمل املراهقات؛
(ج) عــدم تنفيــذ التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف املــدارس جميعهــا ،وحرص
املحتــوى ،حيثــا وجــد ،يف الجوانــب البيولوجيــة فقــط.
 -53تشــر اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2003(4بشــأن صحــة ومنــاء املراهقــن ومنوهــم يف
ســياق االتفاقيــة ،وتعليقهــا العــام رقــم  )2016(20بشــأن إعــال حقــوق الطفــل أثنــاء فــرة
املراهقــة ،وتــويص الدولــة الطــرف مبــا يــي:
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(أ) إلغــاء تجريــم اإلجهــاض يف جميــع الظــروف ،وضــان إتاحــة اإلجهــاض املأمــون وخدمات
الرعايــة للمراهقــات بعــد اإلجهــاض ،والتأكــد مــن األخــذ بآرائهــن دامئـاً ،وإيــاء االعتبــار
الواجــب كجــزء مــن عمليــة اتخــاذ القـرار؛
(ب) مواصلــة جهودهــا لضــان حصــول الفتيــات والفتيــان عــى املعلومــات والخدمــات
املتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف جميــع أنحــاء البلــد ،مبــا يف ذلــك يف املــدارس،
وال ســيام الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل الحديثــة؛
(ج) ضــان اتبــاع نهــج للتثقيــف يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يشــمل الجوانــب
العاطفيــة والبدنيــة والنفســية.
حاء-التعليم والرتفيه واألنشطة الثقافية (املواد )31–28
التعليم ،مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان
 -54تشــعر اللجنــة بقلــق بالــغ إزاء التحديــات التــي تواجــه إعــال الحــق يف التعليــم ،مبــا يف ذلــك
األثــر الضــار لالحتــال اإلرسائيــي ،وبنــاء املســتوطنات ،والحصــار املفــروض عــى قطــاع غــزة.
ومــع ذلــك ،يســاور اللجنــة القلــق إزاء مــا يــي:
(أ) محدوديــة فــرص حصــول األطفــال عــى التعليــم الجيــد ،ونقــص املعلمــن املؤهلــن،
وفــرض رســوم مدرســية عــى بعــض الطــاب ،ونقــص مرافــق امليــاه والــرف الصحــي يف
املــدارس ،وانخفــاض معــدل االلتحــاق بالتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وعــدم كفايــة
فــرص الحصــول عــى التعليــم املهنــي؛
(ب) ارتفــاع نســبة األطفــال ذوي اإلعاقــة غــر امللتحقــن باملــدارس ،وانتشــار التعليــم املنفصــل،
وعــدم وجــود مناهــج دراســية مالمئــة ،ومعلمــن متخصصــن ،ومرافــق مدرســية يســهل
الوصول إليهــا؛
(ج) تعــرض املرافــق املدرســية والعاملــن فيهــا عــى نطاق واســع للهجــات من جانــب القوات
اإلرسائيليــة وجامعــات مســلحة غــر تابعــة للدولــة تنطلــق مــن قطــاع غــزة ،واســتخدام
املــدارس ألغ ـراض عســكرية أو ألغ ـراض أخــرى مــن جانــب القــوات اإلرسائيليــة ،وقيــام
قــوات األمــن الفلســطينية بتعطيــل التعليــم خــال عمليــات إنفــاذ القانــون ،مــا يــؤدي
إىل مقتــل أو إصابــة األطفــال واملدرســن وإلحــاق أرضار باملرافــق املدرســية ،ويتســبب يف
اكتظــاظ املــدارس املتبقيــة وغيــاب األطفــال عــن املــدارس؛
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(د) األثــر الضــار للقانــون الــذي وضعتــه وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،والــذي يقــي بــأن
عــى الطفــل إعــادة الصــف الــدرايس يف حالــة اســتمرار الغيــاب عــن املدرســة ألكــر مــن
 30يوم ـاً؛
(هـ) تفيــد تقاريــر بــأن محتويــات بعــض الكتــب املدرســية ال تعــزز الســام والتســامح عــى
النحــو املبــن يف املــادة  29مــن االتفاقيــة.
 -55تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل تحســن نوعيــة التعليــم ،وضــان وجــود عــدد كاف مــن
املعلمــن املؤهلــن ،ووضــع اســراتيجية بشــأن التعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة،
وتنفيــذ اســراتيجيتها الوطنيــة للتعليــم املهنــي والتقنــي؛
(ب) توفــر التعليــم الشــامل لجميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق وضــع
الصيغــة النهائيــة لسياســة التعليــم الشــامل للجميــع ،وكفالــة تدريــب املعلمــن ،ووضــع
مناهــج دراســية مالمئــة ،وتوفــر الرتتيبــات التيســرية املعقولــة للهيــاكل األساســية
املدرســية ،وإيــاء اهتــام خــاص لألطفــال ذوي اإلعاقــات النفســية واالجتامعيــة
والذهنيــة؛
(ج) اتخــاذ جميــع التدابــر املمكنــة لحاميــة الطــاب واملدرســن مــن األثــر الســلبي للن ـزاع
املســلح عــى التعليــم ،مبــا يف ذلــك التدابــر الوقائيــة التــي تتخذهــا قــوات األمــن
الفلســطينية عنــد القيــام بعمليــات إنفــاذ القانــون حــول املــدارس ،وعــن طريــق
تنفيــذ تعهداتهــا مبوجــب إعــان املــدارس اآلمنــة ،وضــان أن الجامعــات املســلحة غــر
الحكوميــة النشــطة يف الدولــة الطــرف تحــرم القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان ،وتحــرم املــدارس باعتبارهــا أعيانــاً مشــمولة بالحاميــة؛
(د) توفــر فــرص التعلــم املســتمر لألطفــال الذيــن ال يســتطيعون االلتحــاق باملــدارس بســبب
انعــدام الســامة ،ســواء يف املدرســة أو يف طريقهــم إىل املدرســة ومنهــا ،وإلغــاء قانــون
وزارة الرتبيــة والتعليــم الــذي يلــزم هــؤالء الطــاب بإعــادة الصــف الــدرايس؛
(هـ) ضــان مواءمــة محتويــات املناهــج الدراســية مــع أهــداف التعليــم عــى النحــو املبــن يف
املــادة  29مــن االتفاقيــة ،وال ســيام تعزيــز الســام والتســامح.

44

لجنة حقوق الطفل

طاء-تدابري الحامية الخاصة (املواد  ،22و ،30و ،32و ،33و ،35و ،36و(37ب)(-د) و)40-38
األطفال ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون
 -56يســاور اللجنــة قلــق بالــغ إزاء زيــادة عــدد األطفــال الالجئــن واملرشديــن داخلي ـاً يف الدولــة
الطــرف بســبب االحتــال اإلرسائيــي والترشيــد القــري وعمليــات اإلخــاء واألعــال العدائيــة
املســلحة .وتالحــظ بقلــق الحالــة املزريــة لغالبيــة هــؤالء األطفــال يف مخيــات الالجئــن أو
الذيــن يعيشــون مــع األرسة املمتــدة ،مبــا يف ذلــك بســبب االكتظــاظ ،وســوء األحــوال املعيشــية،
وبطالــة اآلبــاء ،ووقــف املدفوعــات النقديــة مــن جانــب وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل
الالجئــن الفلســطينيني يف الــرق األدىن ،وانعــدام األمــن الغــذايئ وانعــدام الخصوصيــة.
 -57تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى زيــادة تخصيــص املــوارد البرشيــة والتقنيــة واملاليــة لدعــم
األطفــال الالجئــن واملرشديــن داخليـاً ،وال ســيام التدابــر الراميــة إىل ضــان ســامتهم البدنيــة
والنفســية ،مبــا يف ذلــك األمــن الغــذايئ ،وتيســر إعــادة إدمــاج اآلبــاء يف ســوق العمــل.
إدارة شؤون قضاء األحداث
 -58ترحــب اللجنــة باعتــاد املرســوم بقانــون رقــم  4لعــام  2016بشــأن حاميــة األطفــال
الفلســطينيني .ومــع ذلــك ،يســاور اللجنــة قلــق شــديد إزاء مــا يــي:
(أ) املرســوم بقانــون املتعلــق بحاميــة األطفــال الفلســطينيني ال ينفــذ يف قطــاع غــزة وال يجــري
تنفيــذه بالكامــل يف الضفــة الغربيــة ،بســبب عــدم وجــود ميزانيــة مخصصــة لذلــك،
وعــدم تكافــؤ التوزيــع الجغ ـرايف للمؤسســات والخدمــات يف إقليــم الدولــة الطــرف؛
(ب) يحــدد قانــون الطفــل الفلســطيني واملرســوم بقانــون املتعلــق بحاميــة األطفــال
الفلســطينيني الحــد األدىن لســن املســؤولية الجنائيــة بـــ  12ســنة ،يف حــن أن القانــون
املتعلــق باألحــداث الجانحــن رقــم  2لعــام  ،1937املنطبــق يف قطــاع غــزة ،يحــدد هــذا
الســن بـــ  9ســنوات؛
(ج) يحتجــز األطفــال أحيانــاً يف مراكــز مخصصــة الحتجــاز البالغــن ،وهنــاك معلومــات
محــدودة عــن اســتخدام التدابــر غــر االحتجازيــة؛
(د) تفيــد التقاريــر بــأن األطفــال املحتجزيــن ،يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى الســواء،
يُتعرضــون لســوء املعاملــة؛
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(هـ) تحتجــز إرسائيــل عــددا ً كب ـرا ً مــن األطفــال الرتكابهــم جرائــم أمنيــة ،وتفيــد التقاريــر
بتعرضهــم لســوء املعاملــة وعــدم حصولهــم عــى محاكمــة وفــق األصــول املرعيــة.
 -59تشــر اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2019(24بشــأن حقــوق الطفــل يف قضــاء األحــداث،
ـرف مبــا يــي:
وتــويص الدول ـ َة الطـ َ
(أ) مواءمــة نظامهــا الخــاص بقضــاء األطفــال مواءمــة تامــة مــع االتفاقيــة وغريهــا مــن
املعايــر ذات الصلــة يف جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق توفــر
املــوارد البرشيــة والتقنيــة واملاليــة الالزمــة لتنفيــذ املرســوم بقانــون املتعلــق بحاميــة
األطفــال الفلســطينيني تنفيــذاً كامــاً يف جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف؛
(ب) رفــع الحــد األدىن لســن املســؤولية الجنائيــة إىل املســتوى املقبــول دوليـاً ،وهــو  14ســنة
عــى األقــل؛
(ج) تعزيــز التدابــر غــر االحتجازيــة وغــر القضائيــة ،مثــل تحويــل العقوبــة أو املراقبــة
أو الوســاطة أو اإلرشــاد أو الخدمــة املجتمعيــة ،حيثــا كان ذلــك ممكنــاً ،لجميــع
األطفــال الجانحــن ،وضــان أن تكــون ظــروف احتجــاز األطفــال متوافقــة مــع املعايــر
الدوليــة يف الحــاالت التــي ال ميكــن فيهــا تجنــب احتجازهــم؛
(د) ضــان عــدم إســاءة معاملــة األطفــال يف أماكــن ســلب الحريــة ،وتوفــر املســاعدة
القانونيــة مــن جهــات مؤهلــة ومســتقلة ومجان ـاً لألطفــال املخالفــن للقانــون ،وتوفــر
آليــات لتقديــم الشــكاوى تكــون مالمئــة لألطفــال ويســهل الوصــول إليهــا؛
(هـ) ضــان اســتمرار توفــر الدعــم القانــوين وغــره مــن الخدمــات لألطفــال الذيــن تحتجزهم
إرسائيــل ومســاعدتهم مــن خــال توفــر الدعــم النفــي وإعــادة التأهيــل والتعليــم
وغــر ذلــك مــن التدابــر ،بعــد اإلف ـراج عنهــم.
ياء-التصديق عىل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان
 -60تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف ،توخيــاً لزيــادة تعزيــز إعــال حقــوق الطفــل ،بالنظــر يف
التصديــق عــى صكــوك حقــوق اإلنســان األساســية التاليــة:
(أ) االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم؛
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(ب) االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.
 -61وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى أن تتقيــد بالتزاماتهــا بتقديــم التقاريــر مبوجــب
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشـراك األطفــال يف املنازعات املســلحة،
والربوتوكــول االختيــاري بشــأن بيــع األطفــال واســتغاللهم جنســياً ،مبــا يف ذلــك اســتغاللهم يف
البغــاء ،وهــا تقري ـران تأ َّخــر تقدميهــا منــذ  7أيار/مايــو  2016و 29كانــون األول/ديســمرب
 ،2019عــى التــوايل.
خامساً-التنفيذ وتقديم التقارير
ألف-املتابعة والنرش
 -62تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف باتخــاذ جميــع التدابــر املالمئــة لضــان التنفيــذ الكامــل
للتوصيــات الــواردة يف هــذه املالحظــات الختاميــة .وتــويص اللجنــة أيض ـاً بإتاحــة التقريــر
الــدوري األويل والــردود عــى قامئــة املســائل ،وهــذه املالحظــات الختاميــة عــى نطــاق واســع
بلغــات البلــد.
باء-اآللية الوطنية لإلبالغ واملتابعة
 -63تشــر اللجنــة مــع التقديــر إىل إنشــاء لجنــة دامئــة وطنيــة عــى املســتوى الــوزاري ،مبوجــب
مرســوم رئــايس صــدر يف  7أيار/مايــو  ،2014وهــي مكلفــة مبتابعــة انضــام دولــة فلســطني إىل
الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان .بيــد أنهــا تالحــظ أن اللجنــة الوطنيــة الدامئــة ليــس لديهــا
ما يكفــي مــن املــوارد البرشيــة والتقنيــة واملاليــة ،وال تعمــل حتــى اآلن كآليــة حكوميــة
دامئــة مكلفــة بتنســيق وإعــداد التقاريــر التــي تقــدَّ م إىل اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق
اإلنســان وبالتعامــل مــع تلــك اآلليــات ،فضـاً عــن تنســيق وتعقــب التدابــر الوطنيــة املتخــذة
ملتابعــة وتنفيــذ االلتزامــات التعاهديــة والتوصيــات والق ـرارات الصــادرة عــن تلــك اآلليــات.
وتــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بتخصيــص هــذه املــوارد والتــاس املســاعدة التقنيــة مــن
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان .وتشــدد اللجنــة عــى أهميــة أن تكــون
اللجنــة املشــركة بــن الــوزارات قــادرة عــى التشــاور بصــورة منهجيــة مــع املؤسســة الوطنيــة
املســتقلة لحقــوق اإلنســان ومــع املجتمــع املــدين.
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جيم-التقرير املقبل
 -64تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم تقريرهــا الجامــع للتقريريــن الدوريــن الثــاين
والثالــث بحلــول  2أيار/مايــو  ،2025وأن تــدرج فيــه معلومــات عــن متابعــة هــذه املالحظــات
الختاميــة .وينبغــي أن ميتثــل التقريــر للمبــادئ التوجيهيــة املنســقة لتقديــم التقاريــر الخاصــة
مبعاهــدة بعينهــا ،التــي اعتمدتهــا اللجنــة يف  31كانــون الثاين/ينايــر CRC/C/58/( 2014
 ،)Rev.3وينبغــي أال يتجــاوز عــدد كلامتــه  21 200كلمــة (انظــر قــرار الجمعيــة العامــة
 ،68/268الفقــرة  .)16ويف حــال تجــاوز عــدد كلــات التقريــر املقــدَّ م الحــد األقــى املنصــوص
عليــه ،سـ ُيطلب إىل الدولــة الطــرف أن تقلّــص حجمــه عمـاً بالقـرار ســالف الذكــر .وإذا تعــذر
عــى الدولــة الطــرف مراجعــة التقريــر وإعــادة تقدميــه ،فلــن ميكــن ضــان ترجمتــه يك تنظــر
فيــه هيئــة املعاهــدة.
 -65وتدعــو اللجنــة أيضـاً الدولــة الطــرف إىل تقديــم وثيقــة أساســية ،ال يتجــاوز عــدد كلامتها 400
 42كلمــة ،وفقـاً ملتطلبــات الوثيقــة األساســية املوحــدة الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة املنســقة
لتقديــم التقاريــر مبوجــب املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك املبــادئ
التوجيهيــة لتقديــم وثيقــة أساســية موحــدة ووثائــق خاصــة مبعاهــدات بعينهــا (HRI/
 ،GEN/2/Rev.6الفصــل األول) والفقــرة  16مــن قــرار الجمعيــة العامــة .68/268
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املعتقلني السياسيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14
	49.معني الربغويث ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،مأمون عتييل ،عالء نزال .أثر إرضاب املوظفني العموميني عىل
القطاعات الحيوية يف فلسطني.2006 ،
	50.عائشة أحمد .االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل العام  ،2006وأثرها عىل أداء
السلطة الوطنية الفلسطينية.2007 ،
51.معن دعيس ،أحمد الغول ،مأمون عتييل ،إسالم التميمي .أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام
 1427هـ2006 /م.2007 ،
	52.انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية عىل ضوء عمليات االقتتال التي اندلعت يف قطاع
غزة منذ تاريخ .2007 ،2007/6/7
	53.قطاع غزة بعد االقتتال :الحريات والحقوق يف غياب سلطة القانون.2007 ،
54.االعتقاالت يف الضفة الغربية يف أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ بتاريخ ( ،2007 ،2007/6/14باللغتني
العربية واإلنجليزية).
55.االعتداء عىل الجمعيات الخريية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
	56.حول بدء موسم الحج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
	57.األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب .2007 ،2007
	58.االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
	59.حول الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفرتة من ،2007/11/30 – 6/15
.2007
	60.الحق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (قضية إنهاء عقود التشغيل املؤقت)( ،قضية وقف عقود توظيف
وتعيينات يف الوظيفة العمومية).2007 ،
61.يوسف وراسنة .حول أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1428هـ2007/م.2008 ،
	62.عائشة أحمد .حول أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2007عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية يف
حامية حقوق اإلنسان.2008 ،
	63.معن دعيس ،أحمد الغول ،عائشة أحمد ،وليد الشيخ .حول واقع الحق يف الصحة يف أرايض السلطة
الوطنية الفلسطينية.2008 ،
64.غاندي ربعي .حول احتجاز املدنيني لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري،
.2008
65.صالح موىس ،يارس عالونة .حول واقع الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل
العام .2008 ،2008
	66.صالح موىس ،يارس عالونة .حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل
العام .2008 ،2008
	67.عائشة أحمد .أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2008عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل
حامية حقوق اإلنسان.2009 ،
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	68.العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جامعية غري مسبوقة يف ظل صمت عريب
ودويل فاضح.2009 ،
	69.صالح موىس ،آية عمران ،وديانا بشري .حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية خالل العام .2009 ،2009
	70.حازم هنية .الحق يف السكن وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة.2010 ،
71.يارس غازي عالونة .حول واقع املستشفيات الحكومية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2009 ،
	72.خديجة حسني .دور مفتيش العمل يف حامية الحقوق العاملية.2009 ،
	73.يارس غازي عالونة .إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
74.عائشة أحمد .أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق
اإلنسان.2010 ،
75.غاندي ربعي .فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
	76.يارس غازي عالونة .الحق يف التجمع السلمي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2012 ،
	77.غاندي ربعي .ضامنات النساء يف خالفهن مع القانون يف فلسطني.2011 ،
	78.حازم هنية .وفيات اإلنفاق -حقوق ضائعة.2012 ،
	79.معن شحدة دعيس .االنتخابات املحلية يف العام .2013 ،2012
	80.حازم هنية .جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة ،الدور واألداء.2012 ،
81.إسالم التميمي ،وحازم هنية .حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني (دراسة ميدانية)،
.2013
ٍ
	82.حازم هنية .األطفال العاملون ،أياد صغرية ،وحقوق مهدورة.2014 ،
	83.عائشة أحمد .السياسات والقيود اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة “ج” والحقوق األساسية للمواطن
الفلسطيني “الحياة عىل الهامش”.2014 ،
84.روان فرحات .الحامية االجتامعية ،برنامج املساعدات النقدية يف وزارة الشؤون االجتامعية.2015 ،
85.عائشة أحمد .السياسات اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة “ج”  ...معيقات التنمية فيها وتدخالت الحكومة
الفلسطينية يف مواجهتها “خطط وتحديات”.2016 ،
	86.عامر جاموس .تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها.2016 ،
	87.حازم هنية ،أوضاع النزيالت يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني.2017،
	88.عائشة أحمد .املؤسسات العاملة يف مجال رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية واستخدام اآلليات الدولية
لحقوق اإلنسان.2017 ،
	89.طاهر املرصي .الحق يف التعليم واألزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة.2017 ،
الشطة العسكريَّة يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة.2017 ،
	90.حازم هنية .تدخل ّ
91.معن ادعيس .الرقابة عىل االنتخابات املحلية.2017 ،
	92.أ .حازم هنية .أ .عامر جاموس .أ .طاهر املرصي .أ .معن ادعيس .تحليل املوازنة العامة للعام من منظور
حقوق اإلنسان .2017
	93.معن ادعيس ،قامئة أحكام اإلعدام يف فلسطني ()2018-1995
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94.حازم هنية .تقرير تحلييل حول أحكام عقوبة اإلعدام الصادرة يف قطاع غزة (.)2017- 2014
95.أ .حازم هنية .أ .عامر جاموس .أ .طاهر املرصي .أ .معن ادعيس .تحليل املوازنة العامة للعام من منظور
حقوق اإلنسان .2018
	96.أ .معن ادعيس ،كبار السن بني مظلة الحقوق ومطرقة اإلهامل .2018
	97.أ .عائشة أحمد ،التلوث البيئي بفعل املناطق الصناعية ومكبات النفايات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية
املحتلة “منطقة سلفيت منوذجاً”2019 ،
	98.د .علياء العسايل ،تحليل محتوى الكتب املدرسية (اللغة العربية ،الرياضيات ،الرتبية اإلسالمية ،التنشئة
الوطنية واالجتامعية ،العلوم والحياة) للصفوف من األول حتى التاسع األساسية  2019/2018يف ضوء
مدى حساسيتها للنوع االجتامعي2019 ،
	 99.أ .معن ادعيس ،نحو اسرتاتيجية وطنية شاملة للسالمة عىل الطرق يف فلسطني2019 ،
	100.د .عبد الكريم أيوب ،تحليل محتوى الكتب املدرسية (اللغة العربية ،العلوم والحياة) للصفوف من األول
حتى التاسع األساسية  2019/2018من منظور حقوق اإلنسان2019 ،
101.أ .حازم هنية ،الوفيات الناتجة عن عدم اتّباع معايري السالمة والصحة املهنية يف بيئة العمل ،تقرير
تحلييل (2019 ،)2018-2014
	102.أ .عامر جاموس ،اإلصالح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري2019 ،
	103.أ .عائشة أحمد ،سياسات ومخططات سلطات االحتالل اإلرسائييل وأثرها عىل إعامل الحق يف التعليم يف
القدس املحتلَّة2019 ،
104.أ .طاهر املرصي ،حقوق املنتسبات لقوى األمن الفلسطينية :املساواة وعدم التمييز2019 ،

105.أ .أحمد الغول ،إساءة معاملة وتعذيب األطفال يف نزاع مع القانون ،تقرير تحلييل من واقع
شكاوى انتهاك الحق يف السالمة الجسدية يف االعوام (2020 ،)2018-2016
	106.أ .معن شحدة دعيس ،جاهزية دولة فلسطني إلعامل الحق يف الصحة أثناء جائحة كرونا
( )COVID-19من منظور حقوقي2020 ،
	107.أ .عائشة أحمد ،األرسى الفلسطينيون املرىض يف سجون االحتالل اإلرسائييل «سياسات االحتالل
تجاههم والتدخالت الفلسطينية بحقهم»2020 ،
عمر يارس جاموس ،االحتجاز عىل ذمة املحافظ.2020 ،
	108.أَّ .
	109.أ .طاهر املرصي ،إعامل الحق يف التعليم العام خالل جائحة كورونا يف فلسطني.2020 ،
	110.أ.د .محمد حاج يحيى ،السياسات واإلجراءات املُتَّ َب َعة ملنع التحرش الجنيس يف أماكن العمل يف
القطاع العام يف دولة فلسطني (دراسة استكشافية).2021 ،
111.أ .طاهر تيسري املرصي ،الحق يف حرية التنظيم النقايب دراسة حالة :الحق يف حرية التنظيم النقايب
يف الوظيفة العامة.2021 ،
	112.أ .عائشة أحمد ،العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة وتداعياته عىل حالة الحقوق األساسية.2021 ،
	113.أ .مؤيد عفانة ،مخصصات الفقراء يف وزارة التنمية االجتامعية ،تقرير مقارن ،2021 - 2018
.2021
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سلسلة تقارير تقصي الحقائـق
1.نتائج تقيص حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية يف مدينة رام هللا بتاريخ .2006 ،2006/6/13
2.التحقيق يف وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها يف أحد
املستشفيات.2007 ،
3.تقيص حقائق حول حادثة انفجار محطة النبايل للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4.تقيص حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،
5.تقيص حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
6.تقيص حقائق حول وفاة املواطن مجد عبد العزيز الربغويث يف مقر تحقيق املخابرات العامة/رام هللا
بتاريخ .2008 ،2008/2/22
7.تقيص حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8.تقيص حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4
9.تقيص حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك سليامن مبدينة بيت لحم خالل شهر
نيسان من العام .2009 ،2009
	10.تقيص حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخيل.2010 ،
11.تقيص حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية.2013 ،
	12.تقيص حقائق حول األحدث التي وقعت يف مدينة نابلس خالل شهر آب من العام 2017 ،2016
	13.تقيص حقائق بشأن األحداث التي وقعت يف حي األمريكية شامل غزة بتاريخ  4نيسان 2017
14.تقيص حقائق حول حادثة وفاة املواطن وليد الدهيني يف مركز رشطة رفح بقطاع غزة 2018
15.تقيص حقائق حول وفاة املواطن محمود الحمالوي يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا 2019
	16.تقيص حقائق حول وفاة الشقيقني عامر وضياء الديك بتاريخ 2020 ،2020/6/14

سلسلة أدلة تدريبية
1.غاندي الربعي .دليل اإلجراءات الجزائية.2010 ،
2.غاندي الربعي .دليل العدالة الجنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية.2010 ،
3.صالح عبد العاطي وليىل مرعي .دليل املدرب لدورات تدريبية متخصصة يف مناهضة عقوبة اإلعدام،
.2011
4.غاندي ربعي .دليل رصد ضامنات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية يف فلسطني،
.2012
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سلسلة أوراق سياسات عامة
1.خديجة حسني .ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم ( )6بشأن الضامن االجتامعي للعام .2016 ،2016

سلسلة تقارير الظل
1.دائرة الرقابة عىل السياسات والترشيعات الوطنية .تقرير الظل املقدم للجنة األمم املتحدة للقضاء عىل
كافة أشكال التمييز ضد املرأة بخصوص التقرير االويل لدولة فلسطني .يوليو. 2018 .

سلسلة تقارير تقييم أماكن اإلحتجاز
 1.تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني للمعايري الدولية للسجون (مراكز إصالح
وتأهيل الضفة الغربية).2019 ،
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