
تقرير الظل
المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة 
بخصوص التقرير األولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 
من اتفاقية حقوق الطفل الواجب تقديمه في 2016
الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاني 2020 – 7 شباط 2020 (



التصميم والطباعة:

رشكة ثريد دامينشن للتصميم والطباعة

تقرير الظل

املقدم إىل لجنة حقوق الطفل يف األمم املتحدة 

بخصوص التقرير األويل املقدم من دولة فلسطني مبوجب املادة 44 
من اتفاقية حقوق الطفل الواجب تقدميه يف 2016

الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاين 2020 – 7 شباط 2020 (

سلسلة تقارير الظل

CRC-1

ال يجوز نرش أي جزء من هذا الكتاب، أو نقله عىل أي وجه، أو بأي حال، أو بأي طريقة إال مبوافقة 

مسبقة من الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان املظامل«، وصندوق األمم املتحدة للسكان.

© جميع الحقوق محفوظة لـ:

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«، فلسطين

ISBN: 978-9950-401-04-4

رام الله - 2021



تقرير الظل
المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة 

بخصوص التقرير األولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 
من اتفاقية حقوق الطفل الواجب تقديمه في 2016
الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاني 2020 – 7 شباط 2020 (

سلسلة تقارير 
الظل

كانــون الثاني 2020

فلسطين

CRC-1



عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

•    المقر الرئيس 
رام اهلل - خلف املجلس التشريعي – مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«.

هاتف: 2986958 / 2960241 2 970 +     فاكس: 2987211 2 970 +     ص.ب 2264
www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية      ichr@ichr.ps :البريد اإللكتروني

P6009059 4 شارع األم تيريزا، رام اهلل، فلسطني. الرمز البريدي

•    مكتب الوسط
رام اهلل  - رام اهلل التحتا – مقابل السفارة األملانية - عمارة راحة - ط6

هاتف: 2989838  2 970 +   فاكس: 2989839 2 970 +
P6008326 ،وحدة 302، 16 شارع البلدية، رام اهلل، فلسطني

•    مكتبا الشمال
نابلس- شارع سفيان – عمارة اللحام – ط 1

هاتف: 2335668  9 970 +   فاكس: 2366408 9 970 +

طولكرم – قرب مستشفى ثابت ثابت – عمارة دعباس – ط3
تلفاكس: 2687535 9 970 +

•    مكتبا الجنوب
اخلليل- رأس اجلورة – بجانب دائرة السير - عمارة حريزات - ط 1

هاتف: 2295443 2 970 +   فاكس: 2211120 2 970 +

بيت حلم – عمارة نزال – ط 2 – فوق البنك العربي
هاتف: 2750549 2 970 +   فاكس: 2746885 2 970 +

•    مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل املجلس التشريعي - خلف بنك القدس

هاتف: 2824438 8 970 +   فاكس: 2845019 8 970 +

•    مكتب الوسط وجنوب غزة 
خانيونس – شارع جمال عبد الناصر - عمارة احلسن ط3 - بجوار عصيرات رمانة 2

هاتف: 2060443 8 970 +   فاكس: 2062103 8 970 +



المحتويات

7 ................................................................................................................... المقدمة

تدابير التنفيذ العامة................................................................................................ 8

9 ......................................................................................................... تعريف الطفل 

10 .................................................................................................... المبادئ العامة

الحقوق والحريات المدنية................................................................................... 14

اإلعاقة والرعاية األساسية.................................................................................. 17

التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية.................................................................. 19

تدابير الحماية الخاصة........................................................................................... 21

المالحظات الختامية............................................................................................. 25

49 ................................................................................................... منشورات الهيئة





لجنة حقوق الطفل

7

المقدمة

يشــكل التقريــر الوطنــي لدولــة فلســطني حــول اتفاقيــة حقــوق الطفــل، االســتجابة األوىل لاللتزامات 

املرتتبــة عــىل 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 بإعــامل الحقــوق الــواردة يف 

االتفاقيــة مــن أجــل االرتقــاء بحقــوق الطفــل الفلســطيني.

تــرى الهيئــة أن التقريــر املشــار إليــه يتضمــن العديــد مــن الجوانــب اإليجابيــة التــي تشــري إىل واقــع 

حقــوق األطفــال، مبوجــب االلتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن االتفاقيــة الدوليــة، ويغطــي العديــد 

مــن الجوانــب وفقــاً لآلليــة املتعلقــة بإعــداد التقاريــر الوطنيــة.

تقــدم الهيئــة بصفتهــا، الهيئــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وديــواٍن للمظــامل، تقريــر بديــل للتقريــر 

الوطنــي املقــدم مــن الدولــة إىل لجنــة حقــوق الطفــل، يعتمــد عــىل املنهجيــة التــي أقرتهــا لجنــة 

حقــوق الطفــل، والتــي ترتكــز عــىل الرتتيــب العنقــودي للمواضيــع الرئيســية، كمجموعــات تشــتمل 

عــىل 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، مــام 

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 وفقــاً للقانــون الــدويل لحقــوق االنســان.
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تدابير التنفيذ العامة
مل تبلــور دولــة فلســطني صيغــة تحــدد مــن خاللهــا االليــات الالزمــة إلدمــاج االتفاقيــات الدولية . 	

ــة  ــة الترشيعي ــا، اآللي ــق عليه ــام ومل تطب ــايئ، ك ــري القض ــىل التفس ــاء ع ــوين بن ــام القان يف النظ

امُلقــرة مبوجــب التنظيــم القانــوين الوطنــي، وعــدم نرشهــا يف الجريــدة الرســمية لدولة فلســطني 

»الوقائــع الفلســطينية«، وتعميمهــا. 

مل يــرش التقريــر إىل وضعيــة إنفــاذ أحــكام االتفاقيــة عــىل كافــة املناطــق الفلســطينية، الــذي . 2

يعتــر واجــب أســايس عــىل الحكومــة الفلســطينية، حيــث مــا زال قطــاع غــزة تحــت ســلطة 

ــاً عــىل املناطــق  ــاً وإداري ــل أمني ــام تســيطر إرسائي ــة حــامس، بين ــة لحرك ــع التابع ــر الواق األم

ــذه  ــكام ه ــة وأح ــني املحلي ــكام القوان ــق أح ــة تطبي ــدم إمكاني ــي ع ــام يعن ــة »ج«. م املصنف

ــن أي  ــف ع ــر مل يكش ــإن التقري ــك، ف ــن ذل ــم م ــا. وبالرغ ــار إليه ــق املش ــة يف املناط االتفاقي

إجــراءات أو نوايــا تضمــن تطبيــق أحــكام االتفاقيــة يف كافــة أنحــاء الدولــة، باســتثناء مــا جــاء 

يف رد الدولــة عــىل قامئــة املســائل، عــىل إعــالن الرئيــس العمــل عــىل التحضــري لعقــد انتخابــات 

ــا. ــة واجــراء مشــاورات بشــأن ضــامن اجراءاهــا وانجاحه عام

مل يوضــح تقريــر الدولــة قيــام الحكومــة باتخــاذ أيــة تدابــري أو اجــراءات تســعى مــن خاللهــا . 3

الحكومــة الفلســطينية و/أو الهيئــات القضائيــة، لتطبيــق هــذه االتفاقيــات وإمكانيــة االحتجــاج 

بأحكامهــا أمــام القضــاء الوطنــي. ومــن خــالل متابعــات الهيئــة يتبــني ضبابيــة املوقــف الرســمي 

ــد املحــي يف  ــة لحقــوق اإلنســان عــىل الصعي ــات الدولي التخــاذ مــا مــن شــأنه إنفــاذ االتفاقي

النظــام القضــايئ الفلســطيني.

ــة . 	 ــر التنمي ــة وزي ــام 7	20 برئاس ــل يف ع ــي للطف ــس الوطن ــيس املجل ــن تأس ــم م ــىل الرغ ع

االجتامعيــة، كأحــد االســرتاتيجيات الوطنيــة التــي تهــدف إىل اقــرتاح االســرتاتيجيات والسياســات 

ــور  ــا زال يف ط ــس م ــك املجل ــة، إال أن ذل ــة الطفول ــة وحامي ــال رعاي ــة يف مج ــة للدول العام

التكويــن والتشــكيل، وليــس لــه أي أثــر فعــي وقانــوين، عــىل الرغــم مــن محــاوالت الحكومــة 

الفلســطينية خــالل هــذا العــام مــن تفعيلــه، وتعديــل تشــكيله وارشاك املزيــد مــن الشــبكات 

ــه. ــاط ب ــدور املن ــام بال ــز ومتكــني املجلــس مــن القي ــة، لتعزي واالطــر ذات العالق

ــن . 	 ــال ضم ــة املخصصــة لألطف ــة املســائل، امليزاني ــىل قامئ ــة ع ــر، وال رد الدول ــاول التقري مل يتن

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 

ــوق  ــة حق ــة ورعاي ــة لحامي ــرف الفعلي ــة يف قامئــة املســائل نســب ال ــة املرفق توضــح املوازن

الطفــل، باإلضافــة لتــدىن نســبة املوازنــة املخصصــة للخدمــات الرتفيهيــة التــي بلغــت )%0.66( 

مــن اجــاميل موازنــة الحكومــة الفلســطينية،  واملخيــامت الصيفيــة التــي بلغــت )0.02%( مــن 

ــة باألطفــال، كــام  ــدة الصل ــة الحكومــة الفلســطينية، باعتبارهــام قطاعــات وطي اجــاميل موازن

ــة  ــدويل، ملعرف ــاون ال ــة والتع ــرتاتيجيات الوطني ــة باالس ــة املخصص ــك امليزاني ــط تل ــم رب مل يت

كيــف يدعــم التعــاون الــدويل االســرتاتيجيات الوطنيــة لحقــوق االطفــال، ودعمهــا للقــدرة عــىل 

التنفيــذ وضــامن حقــوق الطفــل.

إن اســتمرار عــدم إدمــاج اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف النظــام القانــوين الوطنــي، وعــدم قــدرة الحكومة 

عــىل انفــاذ أحــكام االتفاقيــة عــىل كافــة املناطــق الفلســطينية خاصــة يف قطــاع غــزة، يشــكل عقبــة 

ــا،  ــة عــىل االنضــامم له ــار املرتتب ــج واالث ــة، ويحــد مــن النتائ ــق أحــكام االتفاقي ــذ وتطبي ــام تنفي أم

وبنــاء عــىل ذلــك تــويص الهيئــة بــاآليت:

ــدة  	 ــل يف الجري ــوق الطف ــة بحق ــة الخاص ــرش االتفاقي ــطينية بن ــة الفلس ــام الحكوم رضورة قي

الرســمية لدولــة فلســطني »الوقائــع الفلســطينية«، وتعميمهــا، وتعديــل الترشيعــات الوطنيــة 

ــا. ــة فيه ــة واملكفول ــات املحمي ــالءم مــع الحقــوق والحري مبــا يتناســب ويت

ــني  	 ــادة متك ــأنه إع ــن ش ــوين م ــتحقاق قان ــة، كاس ــات العام ــاز االنتخاب رضورة اإلرساع يف انج

الحكومــة املنتخبــة مــن فــرض ســيادتها وســيطرتها عــىل جميــع املناطــق الفلســطينية، وتفعيــل 

ــة، عــىل كافــة املناطــق الفلســطينية.  ــة والقضائي ــا القانوني واليته

تعريف الطفل 
ــارية يف  ــني الس ــجام القوان ــدم انس ــاوت وع ــح التف ــود )98-2		(، يف توضي ــر يف البن ــل التقري فص

ــث الســن  ــة بســن الطفــل؛ مــن حي ــا املتصل ــد بعــض القضاي ــق بتحدي ــام يتعل ــة فلســطني، في دول

القانونيــة الدنيــا واملســؤولية املرتتبــة عــىل ذلــك، وخاصــة املتعلقــة يف ) ســن االهليــة القانونيــة، ســن 

التعليــم االلزامــي، ســن العمــل، ســن االدالء بالشــهادة، ســن أهليــة الــزواج، ســن املســائلة الجزائيــة، 

ــر االجــراءات  ــاول التقري ــام مل يتن ــواد املخــدرة(، بين ــة، تعاطــي الكحــول وامل ــة التجاري ســن االهلي

ــه  ــد مبــا نصــت علي ــك التناقــض، والعمــل عــىل التقي ــي أقرتهــا الحكومــة لرفــع ذل والسياســات الت

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وخاصــة فيــام يتعلــق بســن االهليــة القانونيــة باعتبــاره منشــئ للقواعــد 
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القانونيــة امللزمــة، القامئــة عــىل قاعــدة الواجبــات واملســؤوليات، وأن مــا ورد يف رد الدولــة عــىل قامئة 

املســائل التــي وجهــت إليهــا والتــي تضمنــت  اإلشــارة إىل أن الحكومــة تعمــل عــىل رفــع ســن الــزواج 

ــة، فيــام  ــة، وحظــر األعــامل واألنشــطة اإلباحي ــاث واألطفــال مبــا يتناســب مــع احــكام االتفاقي لإلن

يخــص األطفــال الــذي تضمنــه القــرار بقانــون رقــم )6	( لســنة 7	20م بشــأن الجرائــم االلكرتونيــة، 

غــري كافيــة، ومل تتصــدى للفجــوات الرئيســية املتعلقــة بالقضايــا املتصلــة بســن الطفــل.

 إن مــن شــأن اســتمرار رسيــان النصــوص القانونيــة الســابقة، وخاصــة القدميــة وغــري املنســجمة منهــا 

مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وعــدم العمــل عــىل ضبطهــا وفــق معايــري حقــوق االنســان، أن يؤثــر 

ســلباً عــىل حاميــة ورعايــة حقــوق الطفــل. 

وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:

تعديــل الترشيعــات الوطنيــة املتعلقــة بالســن القانونيــة الدنيــا واملســؤولية املرتتبــة عــىل ذلــك،  	

مبــا يتناســب مــع احــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

المبادئ العامة
الحق يف عدم التمييز 

ــاه  ــز تج ــدم التميي ــة، بع ــر املتعلق ــن التقري ــني )3		 و			(، م ــني الفقرت ــح ب ــض واض ــاك تناق هن

األطفــال، حيــث تقــر الفقــرة )			(، بوجــود متييــز يف قضيــة الحضانــة لصالــح الطفــل الذكــر الــذي 

مينــح الحــق يف اختيــار أحــد والديــه يف حــني تجــر الفتــاه بااللتحــاق بــويل أمرهــا، ويف حــال رفضهــا 

تســقط نفقتهــا منــه. 

ســمحت القوانــني املتعلقــة بــاألرسة بــزواج األطفــال، حيــث اعتــر قانــون األحــوال الشــخصية النافــذ 

ــزواج بلــوغ الذكــر ســن السادســة عــرشة مــن عمــره، وبلــوغ  يف الضفــة الغربيــة ان مــن رشوط ال

الفتــاه الخامســة عــرشة. كــام ســمح  قانــون حقــوق العائلــة الصــادر يف عهــد اإلدارة املريــة لقطــاع 

ــن  ــر، ولك ــنة فأك ــرشة س ــبع ع ــزواج س ــن ال ــر س ــث اعت ــالت حي ــزواج الطف ــنة 		9	م ب ــزة س غ

ــي  ــاة الت ــج الفت ــايض بتزوي ــامح للق ــو الس ــدة وه ــذه القاع ــىل ه ــريا ع ــتثناء خط ــون أورد اس القان

تتجــاوز ســن التاســعة مــن عمرهــا والفتــى الــذي تجــاوز ســن الثانيــة عــرش مــن عمــره وهــو األمــر 

الــذي تنــص عليــه املــواد )6،7،8( مــن قانــون حقــوق العائلــة، فاملــادة )6( تنــص عــىل »إذا ادعــى 

املراهــق الــذي مل يتــم الثامنــة عــرشة مــن عمــره البلــوغ فللقــايض أن يــأذن لــه بالــزواج إذا كانــت 
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هيئتــه محتملــة«،  أمــا املــادة )7( فتنــص عــىل »إذا ادعــت املراهقــة التــي مل تتــم الســابعة عــرشة 

مــن عمرهــا البلــوغ فللقــايض أن يــأذن لهــا بالــزواج إذا كانــت هيئتهــا محتملــة«،  أمــا املــادة )8( 

ــره وال  ــن عم ــة عــرشة م ــم الثاني ــذي مل يت ــري ال ــزوج الصغ ــه« ال يجــوز ألحــد أن ي ــىل ان ــص ع فتن

الصغــرية التــي مل تتــم التاســعة مــن عمرهــا«.

تســجل الهيئــة يف هــذا اإلطــار الخطــوات اإليجابيــة والجــادة للجهــات الرســمية يف هــذا الخصــوص، 

ــة ملراجعــة الترشيعــات املتعلقــة بالقضــاء الرشعــي  ــة قضائي ــرز مــن خــالل تشــكيل لجن ــذي ب وال

ــم  ــل املحاك ــة لعم ــدة وناظم ــني موح ــاريع قوان ــداد مش ــىل إع ــت ع ــي عمل ــام 		20، والت يف الع

ــة يف  ــم الرشعي ــم إعــداد دراســة احتياجــات لرصــد احتياجــات املحاك ــام 7	20 ت ــة، ويف الع الرشعي

الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس املحتلــة وقطــاع غــزة عــىل مختلــف األصعــدة اســتعداداً للنهــوض 

ــوان قــايض  ــوج بإصــدار دي ــذي ت بالخدمــات وســد الفجــوات التــي حدثــت يف فــرتة االنقســام، وال

ــاث عــىل حــد  ــزواج يف فلســطني إىل 8	 عامــاً للذكــور واالن القضــاة يف فلســطني قــرار رفــع ســن ال

ــخ 2/29	/9	20. ــدءا مــن تاري ســواء، ب

ــق بعــدم  ــة تتعل ــات ومعيقــات عملي ــذه صعوب ــد يواجــه يف تنفي ــر بالذكــر أن هــذا القــرار ق جدي

ــه يف قطــاع غــزة. ــة، مــام يحــول دون تطبيق ــة الرشعي ــة الترشيعــات القضائي ــد منظوم توحي

ــق  ــام يتعل ــال، ســواء في ــوق االطف ــاكا لحق ــني الســابقة يشــكل انته ــق القوان إن االســتمرار يف تطبي

بتزويــج االطفــال دون مراعــاة الســن التــي حددهــا قانــون الطفــل الفلســطيني، باإلضافــة إىل انــه 

يتضمــن متييــز قائــم عــىل اســاس الجنــس حيــث أجــازت تزويــج االطفــال مــن االنــاث، يف ســن اقــل 

مــن الذكــور، وذلــك مــن خــالل نظــر القــايض إىل الهيئــة والشــكل.  

كــام ومل يــرش التقريــر إىل اســتمرار التمييــز الخــاص بواليــة الذكــور عــىل االنــاث كأحــد رشوط الــزواج 

وخاصــة تلــك املتعلقــة باألطفــال، حيــث اعتــر قانــون االحــوال الشــخصية األردين، وقانــون حقــوق 

ــون  ــزواج، يف حــني مل يشــرتط القان ــاث أحــد رشوط ال ــور عــىل اإلن ــة الذك ــة املــري، أن والي العائل

الواليــة عــىل الذكــور، ويعتــر هــذا متييــزاً مبنيــاً عــىل الجنــس، كــام انــه ووفــق القانــون النافــذ يف 

قطــاع غــزة ميكــن تزويــج البنــت الطفلــة مــا بــني الخامســة عــرش والثامنــة عــرش، مبوافقــة القــايض 

إذا كانــت هيئتهــا الجســدية تنبــئ بأنهــا تطيــق الــزواج، وذهــب ابعــد مــن ذلــك، خاصــة مــا تنــص 

عليــه املــادة )7( مــن قانــون االحــوال الشــخصية رقــم )6	( للعــام 976	، عــىل أنــُه: » مُينــع  إجــراء 

العقــد عــىل امــرأة مل تكمــل مثــاين عــرشة ســنة، إذا كان خاطبهــا يكرهــا بأكــر مــن عرشيــن عامــاً، إال 

بعــد أن يتحقــق القــايض مــن رضائهــا واختيارهــا، وأن مصلحتهــا متوافــرة يف ذلــك«.
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الحق يف الحياة والبقاء والنامء

ــة  ــايل: )9	( حال ــة كالت ــل، موزع ــاة )220( طف ــوام )		20- 9	20(  وف ــالل األع ــة خ ــدت الهيئ رص

ــة  ــة عــام 8	20، )26(	 حال ــة عــام 7	20، )9	( حال ــة 6	20، )6	( حال ــاة عــام 		20، )0	( حال وف

عــام 9	20،توزعــت عــىل )36( حــاالت وفــاة يف ظــروف غامضــة، و)27	( حالــة وفــاة ناتجــة عــن 

عــدم اتبــاع إجــراءات الســالمة العامــة، و)	2( حالــة 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)0	( حــاالت وفــاة نتيجــة إســاءة اســتعامل الســالح 

مــن املواطنــني، و)6( حــاالت وفــاة ناتجــة عــن إهــامل طبــي. وال تتوافــر للهيئــة املعلومــات الكافيــة 

حــول اجــراءات املســاءلة واملحاســبة للمنتهكــني مــن قبــل الســلطات القامئــة واالجــراءات املتخــذة 

إلنصــاف الضحايــا وجــر الــرر.

االنتحار. 	

ــني االطفــال خــالل الفــرتة  ــد )38	( رصــد لحــاالت االنتحــار ب ــر وخاصــة البن ــاول التقري مل يتن

الزمنيــة التــي يغطيهــا التقريــر، حيــث رصــدت الهيئــة، )	( حــاالت انتحــار أطفــال يف قطــاع 

غــزة يف االعــوام 6	20-8	20، واعــدت ورقــة مرجعيــة حــول ازديــاد حــاالت االنتحــار يف قطــاع 

غــزة، منــذ العــام 		20-8	20، كــام ومل يبــني السياســات واالجــراءات الحكوميــة التــي اتخذتهــا 

للوقــوف عــىل أســباب زيــادة حــاالت االنتحــار بشــكل عــام، وحــاالت انتحــار االطفــال بشــكل 

خــاص.

وفيات االطفال نتيجة عدم اتباع معايري السالمة والصحة املهنية يف بيئة العمل. 2

مل يتنــاول التقريــر وفيــات االطفــال نتيجــة عــدم اتبــاع معايــري الســالمة والصحــة املهنيــة يف بيئة 

العمــل، التــي رصدتهــا الهيئــة خــالل الفــرتة مــن )		20-8	20(،  والتــي بلغــت )		( حــاالت 

ــكلت  ــة، وش ــة املهني ــالمة والصح ــات الس ــري ورشوط احتياط ــاع معاي ــدم اتب ــة ع ــاة، نتيج وف

وفيــات االطفــال يف قطــاع االعــامل غــري املنظمــة، ويف املشــاريع العائليــة، النســبة األكــر لحاالت 

الوفــاة مــن األطفــال، حيــُث أن أغلــب املشــاريع األرُسيــة غــري مســجلة ضمــن نطــاق الرقابــة 

الرســمية، التــي تقــوم بهــا وزارة العمــل، وعــىل الرغــم مــن وجــود تعليــامت وترشيعــات ملعايــري 

ــزام  ــم الت ــة مل يت ــة العملي ــه مــن الناحي ــة لألطفــال، إال ان ــة يف بيئ واحتياطــات الســالمة املهني

أصحــاب العمــل بهــا، وقصــور الرقابــة الحكوميــة عــىل التقيــد بتلــك املعايــري وهــو مــا انعكــس 

	  حاالت الوفاة التي رصدتها الهيئة، حتى شهر أكتوبر 9	20.
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عــىل ارتفــاع أعــداد وفيــات االطفــال، كــام ومل تتخــذ الحكومــة سياســات أو تدابــري مــن شــأنها 

ادمــاج قطاعــات العمــل غــري املنظمــة ضمــن نطــاق الرقابــة الحكوميــة، وحســب تقديــر الهيئــة 

فــإن هنــاك اصابــات ناتجــة عــن اتبــاع معايــري واحتياطــات الســالمة والصحــة املهنيــة ألطفــال 

ــن أصحــاب  ــات الرســمية او م ــن الجه ــا ســواء م ــة حوله ــات إحصائي ــر معلوم ــن مل تتوف ولك

العمــل. )نظــرا ألهميــة املوضــوع أعــدت الهيئــة تقريــر خــاص بعنــوان منشــآت املــوت، تقريــر 

تحليــي حــول، الوفيــات الناتجــة عــن عــدم اتبــاع معايــري الســالمة والصحــة املهنيــة يف بيئــة 

العمــل 		8-20	20(.

ــات  ــني والترشيع ــة القوان ــا ملنظوم ــال، انتهاكه ــاة األطف ــاالت وف ــابق لح ــد الس ــن الرص ــح م يتض

الوطنيــة، واالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ذات العالقــة وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل، كــام وتــرز 

تقصــري أصحــاب الواجــب يف القيــام بالــدور املنــاط بهــم، وتنفيــذ التزاماتهــم القانونيــة، يف حاميــة 

ــاة والبقــاء والنــامء.  ــز، أو بالحــق يف الحي حقــوق األطفــال، ســواء تلــك املتعلقــة بعــدم التمي

وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:

رضورة قيــام القضــاء الرشعــي يف فلســطني، بــاإلرساع يف تبنــي املخرجــات التــي خلصــت إليهــا  	

اللجنــة وخاصــة القــرار املتعلــق برفــع ســن الــزواج إىل 8	 عــام، مــن خــالل توحيــد الترشيعــات 

القضائيــة الرشعيــة، يف كل املناطــق الفلســطينية.

ــام بدورهــا  	 ــة املختلفــة للقي ــام وزارة الحكــم املحــي بالرقابــة عــىل املجالــس البلدي رضورة قي

ــة يف  ــالمة العام ــات الس ــر احتياط ــن توف ــد م ــة والتأك ــة والخاص ــن العام ــىل األماك ــايب ع الرق

الحــدود الجغرافيــة التــي تتبعهــا، وتفعيــل دور هــذه املجالــس البلديــة يف مالحظــة االماكــن 

الخطــرة يف كل منطقــة مجلــس بلــدي، واتخــاذ احتياطــات الســالمة العامــة الكفيلــة بالحــد مــن 

حــاالت الوفيــات الناجمــة عــن عــدم اتبــاع اجــراءات الســالمة العامــة فيهــا.

رضورة قيــام وزارة الحكــم املحــي واملجالــس البلديــة وزارة العمــل، بدورهــا املتعلــق برتخيــص  	

املبــاين العامــة والخاصــة، أثنــاء عمليــة الرتخيــص مبــا يشــمل الســالمة والصحــة املهنيــة للعاملــني 

أثنــاء تنفيــذ وتشــيد املبــاين، والقيــام بــاألرشاف عــىل مــدى االلتــزام بتلــك املعايــري.
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الحقوق والحريات المدنية
ــات  - 	 ــن الجمعي ــر املعيقــات التــي حالــت دون تفعيــل حــق االطفــال يف تكوي ــاول التقري مل يتن

ــن  ــال م ــني االطف ــا، لتمك ــي اقرته ــة الت ــات الحكومي ــة، والسياس ــامت االهلي ــة واملنظ الخريي

مامرســة حقهــم يف تكويــن وتشــكيل الجمعيــات، وذلــك مــن خــالل االســتمرار بالعمــل وفقــا 

ــات  ــون الجمعي ــن قان ــنة 2003، م ــم )9( لس ــة رق ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة األوىل م ــص امل لن

ــراد  ــة، لألف ــن القانوني ــدد الس ــي تح ــنة 2000، والت ــم )	( لس ــة، رق ــات االهلي ــة والهيئ الخريي

ــا  ــة ووضــع نظامه ــن يشــاركون يف انشــاء الجمعي ــغ أعامرهــم 8	 ســنة فأكــر، الذي ممــن تبل

ــة  ــات وىف حري ــن الجمعي ــة تكوي ــال يف  حري ــاكاً لحــق األطف ــا يشــكل انته األســايس، وهــو م

ــة.  ــن االتفاقي ــادة )		( م ــص امل ــول يف ن ــامع الســلمي، املكف االجت

مل يتضمــن التقريــر أبــرز االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال، باســتثناء مــا ورد يف رد الدولــة  - 2

ــف  ــة ألربعــة حــاالت توقي ــة العام ــا،  تســجيل النياب ــي وجهــت إليه عــىل قامئــة املســائل الت

عــىل ذمــة املحافظــني خــالل عــام 7	20، وتــم متابعــة املوضــوع والتدخــل مــن نيابــة االحــداث 

ــي  تلقتهــا الهيئــة خــالل االعــوام )		20- ــم االشــارة إىل أمنــاط  الشــكاوى الت إلنهائهــا، ومل يت

ــام 		20،  ــكوى ع ــال، )260( ش ــوق االطف ــق بحق ــكوى تتعل ــت )937( ش ــي بلغ 9	20(، والت

)230( شــكوى عــام 6	20، )	20( شــكوى عــام 7	20، )2		( شــكوى عــام 8	20، )	9( 2شــكوى 

ــة  ــق يف رعاي ــة: الح ــاكات التالي ــاط االنته ــىل امن ــكاوى ع ــك الش ــزت تل ــد ترك ــام 9	20، وق ع

األطفــال، الحاميــة مــن العنــف واإلســاءة خــارج األرسة.

كــام ومل يتضمــن التقريــر رصــد االنتهــاكات التــي طالــت حقــوق االطفــال يف خــالف مــع القانــون، 

ــكاب  ــون بارت ــن يتهم ــال الذي ــع االطف ــل م ــة التعام ــد )8		(، إىل كيفي ــارة يف البن ــى باإلش واكتف

مخالفــات قانونيــة أو يتــم اعتقالهــم بطــرق وأســاليب تختلــف عــن البالغــني، فيــام رصــدت الهيئــة 

خــالل الفــرتة )6	20-8	20(، )86	( تتعلــق بالحــق يف الســالمة 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 

ــن  ــد م ــات للح ــري واملعالج ــر التداب ــن التقري ــوي، ومل يتضم ــدي واملعن ــداء الجس ــف، واالعت التوقي

تلــك االنتهــاكات، أو إجــراءات املســاءلة بحــق املنتهكــني لتلــك الحقــوق يف إطــار التزاماتهــا بقواعــد 

املســاءلة واملحاســبة التــي تقرهــا االتفاقيــة.

2  الشكاوى التي رصدتها الهيئة حتى شهر أكتوبر 9	20.
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مــن األمثلــة التــي رصدتهــا الهيئــة عــى انتهــاك الحــق يف الســامة الجســدية لألطفــال، النــامذج 

التاليــة:

إفــادة الطفــل )ع.أ.د( 3	 عامــاً أفــاد والــده أنــه ... ليلــة الخميــس املــايض املوافــق 

	/		/8	20 ويف حــوايل الســاعة التاســعة مســاًء وعنــد عــودة نجــي وبرفقتــه ابــن عمــه 

البالــغ مــن العمــر 2	 عامــاً ومعهــم صديــق اخــر مــن نفــس العمــر مــن نــادي العــاب 

الكرتونيــة، مــر مــن جانبهــم يف منطقــة عــني ... ســيارة دوريــة عســكرية للرشطــة “دوريــة 

املشــرتكة” قــام زميلهــم باملنــاداة بصــوت مرتفــع “رشطــة” فقــط ، وعندهــا ترجــل قائــد 

الدوريــة ويدعــى النقيــب ... وقــام دون ســابق انــذار بصفــع نجــي عــىل وجهــه واخــره 

ــذي  ــه ال ــم زميل ــادي عليه ــذي ن ــه حــارض رغــم ان ال ان الرشطــة ليســوا مســخرة، واجاب

ــة وال  ــك اللحظــة ترجــل رشطــي اخــر مــن الدوري ــة ويف تل هــرب لحظــة توقــف الدوري

ــداء الجســدي عــىل نجــي مــرة اخــرى بالصفــع املتكــرر  ــاً باالعت ــا مع ــم اســمه وقام اعل

عــىل الوجــه والــركل واللكــم عــىل جميــع انحــاء جســمه كــام واصيــب بكدمــة عــىل فخــذه 

االيــر مــن ســالح الرشطــي الــذي كان عــىل كتفــه، وحاولــوا اعتقالــه اال ان زوجــة اخــي 

حاولــت منعهــم مــن ذلــك النــه طفــل واخرتهــم ان والــده ضابــط متقاعــد يف جهــاز هيئــة 

ــائق  ــب س ــر، وطل ــل يف االم ــالح وان ال تتدخ ــا بالس ــم هددوه ــيايس اال انه ــه الس التوجي

ــدم  ــديد وع ــوف ش ــن خ ــاين م ــه يع ــل...  وان نجل ــل يرح ــرك الطف ــرورة ت ــة ب الدوري

ــايل الذهــاب اىل املدرســة. ــوم الت انتظــام يف النــوم ورفــض يف الي
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شكوى الطفل )ص.خ.ع( 		عاماً ، من سكان قطاع غزة، محتجز يف مؤسسة الربيع للرعاية 

االجتامعية “اإلصالحية”، عىل خلفية تهمة جنائية “رسقة”. أفاد أنه بتاريخ 	/7/7	20 يف 

حوايل الساعة 0:00	 صباحاً توجهت برفقة والديت وشقيقي األكر ... إىل مقر رشطة املباحث 

لديهم،  بالحضور  استدعاء  سابق  وقت  يف  تلقيت  أن  بعد   ،... ملركز رشطة  التابعة  العامة 

وعند وصويل تم احتجازي يف غرفة التحقيق ملدة 2	 ساعة تقريباً، تعرضت خاللها للتعذيب 

الجسدي عىل أيدي اثنني من املحققني قاموا بتقييد يدي من الخلف بحبال معلقاً يف شباك 

الغرفة، وتقييد قدمي بكلبشات حديدية والرب بخراطيم مطاطية عىل أنحاء متفرقة من 

مطاطية  بخراطيم  والرب  حديدية  بكلبشات  اليدين  مقيد  األرض  عىل  وإلقايئ  جسدي، 

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 تحويي 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 بالراخ وطلبت الخروج من الغرفة، حيث تم إخراجي إىل غرفة الرشطي 

اليوم  الساعة 3:00 من فجر  الحائط كانت  املناوب، وعندما نظرت إيل ساعة معلقة عىل 

التايل املوافق 	/7/7	20، وكان الرشطي ممداً عىل رسيره ...، قام بخلع حذاءه وطلب مني 

تدليك قدميه فرفضت، فقام بريب عىل ساقي األير وكتفي األمين بسيخ حديدي يستعمل 

وأنا  قدميه وساقيه  بتدليك  الرب قمت  للمزيد من  تعريض  من  البناء، وخوفاً  أعامل  يف 

أبيك من شدة الخوف، وبعد فرتة قصرية طلب مني التوقف عن التدليك وطلب مني النوم 

بجواره عىل الرير، 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 7:30 صباحاً حر رشطي الرتحيالت وأخرته مبا تعرضت إليه، فأخذين إىل 

غرفة مدير املركز، وأخرته مبا تعرضت إليه، فأرسل إلحضار الرشطي الذي تحرش يب، وطلب 

مني الخروج من غرفة املكتب واالنتظار بالخارج، وبعد حوايل 	 دقائق 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 تحويي إىل نظارة املركز 

ومنها إىل مؤسسة الربيع للرعاية االجتامعية.
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ــال  ــوق األطف ــة بحق ــة املتعلق ــات املدني ــوق والحري ــع الحق ــن االســتعراض الســابق، لواق يتضــح م

يف فلســطني، العديــد مــن االنتهــاكات التــي طالــت الحاميــة القانونيــة املكفولــة يف االتفاقيــة، مــام 

يســتوجب إجــراء العديــد مــن التدخــالت الرســمية، للوقــوف عــىل تلــك االنتهــاكات والحــد منهــا 

ــه تــويص الهيئــة بــاآليت: وتقييدهــا، وعلي

تعديــل نــص املــادة األوىل مــن الالئحــة التنفيذيــة رقــم )9( لســنة 2003، مــن قانــون الجمعيات  	

ــات  ــن الجمعي ــكيل وتكوي ــم يف تش ــن حقه ــال م ــني األطف ــة، ومتك ــات االهلي ــة والهيئ الخريي

الخرييــة والهيئــات االهليــة.

رضورة أن تعمــل الحكومــة عــىل توحيــد ســن املســاءلة الجزائيــة مــن خــالل تطبيــق )القــرار  	

ــم )9	( لســنة  ــون رق ــرار بقان ــة األحــداث، والق ــم )  	( لســنة 6	20 بشــأن حامي ــون رق بقان

ــق  ــة املناط ــنة 	200(، يف كاف ــم )7( لس ــطيني رق ــل الفلس ــون الطف ــل قان ــأن تعدي 2	20 بش

ــطينية.  الفلس

اإلعاقة والرعاية األساسية
يشــكل األفــراد ذوي اإلعاقــة يف فلســطني مــا نســبته )	.2%( مــن مجمــل الســكان موزعــون بنســبة 

)8	%( يف الضفــة الغربيــة و)2	%( يف قطــاع غــزة، )20%( منهــم مــن األطفــال دون ســن الثامنــة 

عــرش. اســتنادا لبيانــات التعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت، 7	20، كــام وأشــارت البيانــات 

إىل أن )6	%( مــن األطفــال يف العمــر 6-7	 ســنة مــن ذوي اإلعاقــة غــري ملتحقــني بالتعليــم، تفاوتــت 

هــذه النســب بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حيــث بلغــت )		%( يف الضفــة الغربيــة مقابــل 

)3	%( يف قطــاع غــزة3. 

ــر  ــخيص املبك ــق بالتش ــام يتعل ــة في ــا، وزارة الصح ــي اتخذته ــمية الت ــود الرس ــة بالجه ــيد الهيئ تش

ــر  ــامم أك ــة لالهت ــوادر الطبي ــب الك ــة، وتدري ــن اإلعاق ــة م ــالت الوقائي ــال، والتدخ ــة األطف إلعاق

ــة  ــر عرض ــة أك ــذه الفئ ــر ه ــث تعت ــة، حي ــات العقلي ــاً االعاق ــة وخصوص ــات ذوات االعاق بالفتي

لإلهــامل واالســاءة الجنســية، باإلضافــة إىل الجهــود األخــرى التــي تقــوم بهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم، 

ووزارة التنميــة االجتامعيــة، فيــام يتعلــق بزيــادة نســبة االلتحــاق للطلبــة ذوي اإلعاقــة يف املــدارس، 

املتعلقــة  برنامــج غــرف املصــادر، حيــث يلتحــق الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف ذات املدرســة يف العديــد 

مــن الحصــص الصفيــة اىل جانــب باقــي الطلبــة، وبرنامــج مراكــز املصــادر والتــي تضــم اخصائيــني يف 

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_20	2/PressAr.aspx 3   انظر الرابط
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كل مــن الرتبيــة الخاصــة، العــالج الوظيفــي، العــالج الطبيعــي، اإلرشــاد الرتبــوي، والنطــق واللغــة. 

وحاليــاً يوجــد منهــا 	 مراكــز، 3 يف الضفــة وواحــد يف غــزة تعمــل عــىل متابعــة الطلبــة يف املــدارس 

وتقــوم بعمليــة التحويــل للمراكــز املتخصصــة ملتابعــة الحــاالت التــي بحاجــة اىل متابعــة، إال أن تلــك 

الجهــود غــري كافيــة وال تلبــي االحتياجــات الحقيقــة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة، بالنظــر إىل البيانــات 

ــط  ــاس خط ــىل اس ــة ع ــري مبني ــود غ ــك الجه ــة إىل ان تل ــابقة، باإلضاف ــمية الس ــات الرس واالحصائي

ــة  ــج تجريبي ــل برام ــة، ب ــال مــن ذوي اإلعاق ــة مخصصــة لألطف وبرامــج وسياســات مرتبطــة مبيزاني

غــري منظمــة.

كــام وأعفــل التقريــر اإلشــارة إىل التدهــور الحاصــل يف مســتوى متتــع االطفــال ذوي اإلعاقــة بحيــاة 

ــة  ــة رشاء الخدم ــك سياس ــا يف ذل ــق، مب ــي الئ ــتوى معي ــع مبس ــم يف التمت ــا حقه ــا فيه ــة، مب كرمي

ــال. )عــىل الرغــم  ــن االطف ــة م ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة االجتامعي ومخصصــات الضــامن والحامي

مــن تطــرق التقريــر إىل سياســة رشاء الخدمــة إال إنــه أغفــل بــأن هــذا النظــام غــري 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.

ــخاص ذوي  ــد لألش ــون جدي ــداد قان ــة بإع ــة الخاص ــري الترشيعي ــة إىل التداب ــة بإيجابي ــر الهيئ وتنظ

اإلعاقــة، يتناســب مــع االتفاقيــات الدوليــة، إال ان ذلــك مل يرتجــم عمليــاً، مبــا ينعكــس عــىل متكــني 

ــة. ــة األطفــال مــن ذوي اإلعاق وحامي

وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:

ــة  	 ــات الدولي ــع االتفاقي ــالءم م ــة، يت ــخاص ذوي اإلعاق ــد لألش ــون جدي ــداد قان اإلرساع يف إع

وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ويســتجيب للمتطلبــات واالحتياجــات الخاصــة باألطفــال مــن 

ــة. ــم املكفول ــة وحقوقه ذوي اإلعاق

رصــد موازنــات للرامــج 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 بتوفــري املــوارد املاليــة الالزمــة مــن طــرف الحكومــة  	

ــن خــالل  ــة، م ــة التعليمي ــة يف العملي ــة ذوي اإلعاق ــداد الطلب ــادة أع ــج وزي الفلســطينية لدم

تهيئــة البيئــة املدرســية الالزمــة الســتيعابهم ومتكينهــم، إســوة بباقــي الطلبــة.
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التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية
مل يتنــاول التقريــر ضعــف االنفــاق الحكومــي عــىل الرتبيــة والتعليــم، خاصــة يف قطــاع غــزة،  - 	

ــة يف قطــاع غــزة مــن أزمــة كبــرية خاصــة يف عــدد املعلمــني،  حيــث تعــاين املــدارس الحكومي

ويف امليزانيــة. فهنــاك نقــص يف عــدد املعلمــني وصــل إىل قرابــة 800 مــدرس يف مختلــف 

التخصصــات، كــام تعمــل أكــر مــن )70%( مــن املــدارس بنظــام الفرتتــني الصباحيــة واملســائية، 

بســبب امتنــاع حكومــة التوافــق الوطنــي عــن توظيــف املعلمــني يف قطــاع غــزة للعــام الثالــث 

عــىل التــوايل« . »وأدت أزمــة نقــص املصاريــف التشــغيلية للمــدارس الحكوميــة، الناتجــة عــن 

ــايل يف  ــم الع ــة والتعلي ــرع وزارة الرتبي ــف إىل ف ــة لقيمــة هــذه املصاري ــل الحكوم عــدم تحوي

قطــاع غــزة إىل متويــل املصاريــف التشــغيلية للمــدارس مــن خــالل دخــل املقاصــف املدرســية 

»الكفيترييــات«، ومــن الرســوم املدرســية وبعــض الترعــات، والتــي يوفــر دخلهــا الحــد األدىن 

القليــل مــن احتياجــات هــذه املــدارس«.  وبلــغ حجــم الترعــات التــي جمعــت مــن الطلبــة 

قرابــة املليــون شــيكل، فيــام قدمــت »حكومــة غــزة« مبلــغ 36	الــف شــيكل يف العــام 6	20 

لصالــح موازنــة التعليــم.

وفــق البيانــات املقدمــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بلــغ عــدد ريــاض األطفــال  - 2

الحكوميــة للعــام الــدرايس 7	20-8	20 )9		( روضــة اطفــال، منهــا )6		( يف الضفــة الغربيــة، 

و)3	( يف قطــاع غــزة. يف حــني بلــغ عــدد ريــاض األطفــال الخاصــة )	79	( روضــة أطفــال، منهــا 

)7			( يف الضفــة الغربيــة، و)678( يف قطــاع غــزة، تبــني أن نســبة االلتحــاق يف ريــاض األطفــال 

ــة جــداً، وهــذا مــرده عــدم توفــري الحكومــة بشــكل كاٍف لهــذا النــوع مــن  ــة متدني الحكومي

نظــام التعليــم العــام الــذي نصــت عليــه املــادة رقــم )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 

ــون، وأيضــاً،  ــع والقان ــني الواق ــوة ب ــكل فج ــذا يش ــام، وه ــم الع ــة والتعلي ــأن الرتبي 7	20، بش

يشــكل انتهــاكاً ملبــدأَْي التوافــر وااللتحــاق، مــا يوجــب عــىل الدولــة أن تســعى إىل زيــادة نســبة 

االلتحــاق بريــاض األطفــال  الحكوميــة ضمــن برنامــج تعليمــي يكــون مناســبا شــكال وجوهــرا 

ــة لتحقيــق  ــري املطلوب ــه املعاي ــة تتوفــر في ــة الثقافي ــة، ومالمئــا مــن الناحي وجــودة لهــذه الفئ

ــادئ  ــة القبــول التــي تعتــر إحــدى املب ــدأ إمكاني ــا مــع مب ــة التعليميــة تجاوب أهــداف العملي

األساســية لعمليــة التعليــم. 

تشــكل ميزانيــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل للعــام 8	20، حــوايل )22%( مــن املوازنــة  - 3

ــام  ــة، م ــاهامت اجتامعي ــور ومس ــب وأج ــوايل )	7%( روات ــا ح ــب منه ــة، يذه ــة للدول العام

ــا وعــدم  ــث قلته ــكل برنامــج مــن حي ــات املخصصــة ل ــد يعكــس نفســه ســلبا عــىل املوازن ق
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ــي، وتشــكل  ــم املهن ــال، والتعلي ــاض األطف ــا، وبخاصــة برنامجــي ري ــق أهدافه ــا لتحقي كفايته

موازنــة برنامــج ريــاض األطفــال، مــا نســبته )	7.	%( مــن إجــاميل موازنــة الرتبيــة والتعليــم، 

وهــو النســبة األقــل مقارنــة بالرامــج األخــرى التــي تعتمدهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم. وهــذا 

قــد يضــع العمليــة التعليميــة برمتهــا يف ظــروف صعبــة مــن حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة لهــا، 

مــام قــد يؤثــر ســلبا عــىل مبــدأ التوافــر الــذي يفــرتض أن تعمــل الدولــة عــىل توفــري مؤسســات 

وبرامــج تعليميــة وبنيــة تحتيــة تشــتمل عــىل كل العنــارص التــي تحافــظ عــىل كرامــة اإلنســان، 

وتدعــم حقــه يف تعليــم نوعــي. 

تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل يف بدايــة كل عــام درايس تقــوم بجبايــة »ترعــات« ماديــة  - 	

ــة، تبــدو وكأنهــا إلزاميــة، مــن خــالل طريقــة جمعهــا،  ــغ ذات قيمــة محــددة مــن الطلب مببال

مســتندة بذلــك إىل املــادة رقــم )		( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 7	20، بشــأن الرتبيــة 

والتعليــم العــام والتــي تجيــز »جمــع الترعــات يف املؤسســات التعليميــة الحكوميــة ببدايــة كل 

عــام درايس لغايــات تطويــر الجــودة وتحســني التعليــم«. ويف ذات الســياق فــإن الــوزارة ال تقــوم 

بتوفــري الكتــب املدرســية املقــررة للمنهــاج الفلســطيني للغــة االنجليزيــة أو اللغــات األجنبيــة 

األخــرى للطلبــة بشــكل مجــاين، بــل فقــط وبحســب املــادة )2/36( مــن القــرار بقانــون بشــأن 

الرتبيــة والتعليــم العــام تقــوم الــوزارة بتحديــد أســعار هــذه الكتــب، وكال االمريــن يشــكالن 

ــة،  ــدات دولي ــن معاه ــطني م ــة فلس ــه دول ــت ب ــه والتزم ــت علي ــا وقع ــة مل ــة رصيح مخالف

ــة  ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــني )3	 و		( م ــاء يف املادت ــا ج ــة م وبخاص

واالجتامعيــة والثقافيــة، وكذلــك فــإن هــذه املامرســات فيهــا مخالفــة لنــص املــادة )	/2( مــن 

القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 7	20، بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام. 

وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:

ــن  	 ــا م ــا ميّكنه ــة، م ــات التطويري ــادة النفق ــم وزي ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي ــادة موازن رضورة زي

تحســني جــودة ونوعيــة ومخرجــات العمليــة التعليميــة، تنفيــذاً ملــا نــص القــرار بقانــون بشــأن 

الرتبيــة والتعليــم العــام، وبنــاء مــدارس جديــدة، وبخاصــة يف قطــاع غــزة، وتوزيــع بنــود املوازنة 

الخاصــة بالــوزارة عــىل كافــة مرافقهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

رضورة قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، بالتوقــف عــن جبايــة الترعــات املدرســية، وتعزيــز  	

جهــود تعميــم التعليــم اإللزامــي ورفــع معــدالت االلتحــاق يف مرحلــة ريــاض األطفــال، وخاصــة 

لإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والفئــات الضعيفــة واملهمشــة بحكــم الواقــع والقانــون.
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تدابير الحماية الخاصة
عاملة االطفال

بلغــت نســبة العاملــني مــن االطفــال خــالل العــام 7	20، )	.3%( مــن األطفــال مــن الفئــة 

ــن  ــزة، م ــاع غ ــة و)7.	%( يف قط ــة الغربي ــع )6.	%( يف الضف ــنة، بواق ــني )0	-7	 ( س ــة ب العمري

نســبة املشــاركني يف القــوى العاملــة، كــام رصــدت الهيئــة مــن خــالل مراجعــة وزارة العمــل ضعــف 

السياســات والتدابــري الحكوميــة لتقليــص عاملــة األطفــال، للتصــدي لعاملــة االطفــال مــن ســن 0	-

		عــام، يحظــر بهــا عاملتهــم، اعــامالً لنــص املــادة )93( مــن القانــون والتــي تحظــر عاملــة االطفــال 

قبــل بلوغهــم الخامســة عــرش، حيــث ان حظــر تشــغيل األحــداث يف االعــامل الخطــرة الــوارد يف قــرار 

وزيــر العمــل رقــم )	( لســنة 	200م الخــاص باألعــامل والصناعــات الخطــرة أو الضــارة بالصحــة، ال 

ينطبــق إال عــىل االطفــال مــن ســن 		-8	 عــام، والــذي يوجــب االلتــزام مبعايــري عــدم تعريضهــم 

لألعــامل الخطــرة غــري املناســبة ألعامرهــم.  

ميــارس االطفــال العديــد مــن االعــامل البســيطة منهــا واملعقــدة والتــي ال تتناســب مــع أعامرهــم، 

بعضهــا بدافــع تلبيــة احتياجــات األرسة، وترتبــط ظاهــرة عاملــة االطفــال بــرتدي الوضــع االقتصــادي 

يف االرايض الفلســطينية املحتلــة مــام يقــود إىل التــرب مــن املــدارس ويؤثــر عــىل فــرص االطفــال 

مبواصلــة تحصيلهــم العلمــي وعــىل متتعهــم بحقوقهــم االساســية املضمونــة لهــم مبوجــب االتفاقيــات 

ــط  ــود والضواب ــق القي ــرة، وتطبي ــذه الظاه ــة ه ــاد ملعالج ــزام ج ــب الت ــا يتطل ــو م ــة، وه الدولي

ــا  ــي تضمنته ــري الت ــون العمــل الفلســطيني، واملعاي ــن قان ــادة)93( م ــص امل ــواردة يف ن ــة ال القانوني

نــص املــادة )		( مــن قانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل. 

كــام ال يوجــد أي دور للجنــة الوطنيــة لعمــل األطفــال واملنشــأة مبوجــب قــرار وزيــر العمــل رقــم 

80 لســنة 3	20، التــي أشــار إليهــا التقريــر، وأن تشــكيلها مــا زال نظريــاً، وال وجــود لهــا عــىل أرض 

الواقــع.

تنظــر الهيئــة بإيجابيــة إىل التعديــل الخــاص بنصــوص قانــون العمــل املتعلقــة بتشــغيل األطفــال، 

والتــي تــم التأكيــد مــن خاللهــا عــىل حظــر تشــغيل األطفــال قبــل بلوغهــم ســن الخامســة عــرش 

ــوارد يف  ــد تشــغيله. والغــي االســتثناء ال ــة عن ورضورة الحصــول عــىل موافقــة ذوي الحــدث الخطي

القانــون واملتعلــق باســتثناء أفــراد أرسة صاحــب العمــل مــن الدرجــة األوىل مــن احــكام القانــون، 

بحيــث تنطبــق الــرشوط والحقــوق الــواردة يف هــذا القانــون عــىل جميــع العــامل واألحــداث دون 

اســتثناء.



الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير الظل

22

وعليه فإن الهيئة تويص باآليت:

ــة  	 ــزام منشــآت العمــل، باألحــكام القانوني ــام وزارة العمــل بدورهــا الرقــايب عــىل الت رضورة قي

والترشيعــات املتعلقــة بحاميــة حقــوق الطفــل الفلســطيني، وااللتــزام بالقيــود الــواردة عــىل 

ــوم  ــة تق ــد اي جه ــة ض ــراءات عقابي ــري واج ــاذ تداب ــل، واتخ ــون العم ــال يف قان ــة االطف عامل

ــة. ــل املختلف ــة عــىل منشــآت العم ــش والرقاب ــة التفتي ــل عملي ــا، وتفعي بخرقه

العنف ضد األطفال

رصــد مســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني الصــادر عــن املركــز الفلســطيني لإلحصــاء يف العــام 

9	20، ثالثــة أنــواع مــن العنــف الــذي تعــرض لــه األطفــال يف الفئــة العمريــة أقــل مــن 		 ســنة مــن 

قبــل الشــخص املســؤول عــن الرعايــة، والتــي بلغــت نســبته )79%( مــن األطفــال الذكــور، )	%7( 

مــن األطفــال االنــاث تعرّضــوا للعنــف النفــي )الــراخ، أو الزعيــق أو منــاداة الطفــل بالغبــي أو 

الكســول أو أي صفــة أخــرى مــن هــذا القبيــل( ، فيــام بلغــت نســبة )68%( مــن األطفــال الذكــور، 

)62%(مــن األطفــال االنــاث الذيــن تعرّضــوا للعنــف الجســدي )الهــز بقــوة، أو الــرب عــىل مؤخــرة 

اليــد أو أي مــكان بالجســم بالحــزام أو العصــا، أو الــرب عــىل اليــد واألرجــل)، فيــام بلغــت  نســبة  

)26%( مــن األطفــال الذكــور، )8	%( مــن االنــاث تعرّضــوا للعنــف الجســدي الحــاد )رضب أو صفــع 

عــىل الوجــه أو الــرأس أو االثنــني معــاً او الــرب املــرح مــراراً وتكــراراً(.

ــي بلغــت )	2%( مــن  ــة، والت ــف يف املؤسســات التعليمي كــام ورصــد املســح الســابق، نســبة العن

األطفــال مــن ســن 2	 - 7	 ســنة تعرّضــوا ألحــد أنــواع العنــف يف املــدارس، فيــام مل يتنــاول تقريــر 

الدولــة أيــة احصائيــات او بيانــات حــول نســب العنــف يف املجتمــع الفلســطيني، باســتثناء، مــا ورد 

ــع العنــف،  ــا ملن ــي اتخذته ــري الت ــا إىل التداب ــي اشــارت فيه ــة عــىل قامئــة املســائل، والت يف رد الدول

ــاز  ــة )جه ــا املؤسســات الرســمية املختلف ــي قامــت به ــت مجموعــة مــن األنشــطة الت ــي تناول والت

ــة(. ــة االجتامعي ــم، وزارة الصحــة، وزارة التنمي ــة والتعلي الرشطــة، وزارة الرتبي

تنظــر الهيئــة بإيجابيــة للجهــود والتدابــري التــي تبذلهــا املؤسســات الرســمية وخاصــة جهــاز الرشطــة 

ــكاوى يف  ــتقبال الش ــة، باس ــك املتعلق ــة تل ــال، وخاص ــد األطف ــف ض ــن العن ــد م ــطيني، للح الفلس

حالــة حــدوث االعتــداءات عــىل االطفــال واحالــة ملــف القضيــة للنيابــة املختصــة التخــاذ املقتــى 

القانــوين، والتدابــري التــي تتخذهــا وزارة الرتبيــة التعليــم ملنــع حــدوث العنــف يف املــدارس وتوفــري 

ــار  ــة بإط ــة أو منظم ــري منضبط ــة، وغ ــري كافي ــا غ ــا تعتره ــة، إال أنه ــة التعليمي ــة للعملي ــة أمن بيئ

قانــوين أو سياســايت، يتــم مراكمــة العمــل عليــه، وبنــاء عــىل ذلــك تــويص الهيئــة بــاآليت:
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بــرورة قيــام مجلــس الــوزراء، بتبنــي النتائــج التــي خلــص اليهــا مســح العنــف يف املجتمــع  	

ــف  ــف، وخاصــة العن ــد العن ــري وسياســات تتصــدى الســتمرار وتزاي الفلســطيني، ووضــع تداب

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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األمم المتحدة
اتفاقيـة حقوق الطفل

CRC/C/PSE/CO/1
Distr.: General
6 March 2020
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل 
 املاحظات الختامية بشأن التقرير األويل لدولة فلسطني4*

أوالً- مقدمة

ــتيها  ــطني )	/CRC/C/PSE(، يف جلس ــة فلس ــدوري األويل لدول ــر ال ــة يف التقري ــرت اللجن نظ  -	

ــر  ــون الثاين/يناي ــني يف 28 و29 كان 			2 و			2 )انظــر 			CRC/C/SR.2 و			2(، املعقودت

2020، واعتمــدت هــذه املالحظــات الختاميــة يف جلســتها 60	2، املعقــودة يف 7 شــباط/فراير 

 .2020

وترحــب اللجنــة بتقديــم التقريــر األويل للدولــة الطــرف وبالــردود الكتابيــة عــىل قامئــة املســائل   -2

)	/CRC/C/PSE/RQ(، وهــو مــا أتــاح فهــامً أفضــل لحالــة حقــوق الطفــل يف الدولــة الطــرف. 

ــع  ــرف الرفي ــة الط ــد الدول ــع وف ــذي دار م ــاء ال ــوار البن ــا للح ــن تقديره ــة ع ــرب اللجن وتع

املســتوى واملتعــدد القطاعــات.

ثانياً- تدابري املتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

ترحــب اللجنــة بالتقــدم الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف مختلــف املجــاالت، وال ســيام   - 3

انضاممهــا إىل الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإجــراء تقديــم البالغات، 

والروتوكــول االختيــاري التفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والروتوكــول 

ــان/أبريل 9	20،  ــا يف 0	 نيس ــة، وجميعه ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــاري التفاقي االختي

وانضاممهــا إىل الروتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية، الهــادف إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، يف 8	 آذار/ مــارس 9	20. وتالحــظ اللجنــة مــع 

ــال الفلســطينيني،  ــة األطف ــام 6	20 بشــأن حامي ــم 	 لع ــون رق ــامد املرســوم بقان ــر اعت التقدي

اعتمدتها اللجنة يف دورتها الثالثة والثامنني )20 كانون الثاين/يناير - 7 شباط/فراير 2020(.  * 	
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واملرســوم بقانــون رقــم 8 لعــام 7	20 بشــأن التعليــم العــام، الــذي ينــص عــىل اعتــامد سياســة 

بشــأن التعليــم الشــامل للجميــع. وترحــب اللجنــة كذلــك بالتقــدم الكبــري املحــرز يف تغطيــة 

ــوالدات التــي تتــم تحــت إرشاف عاملــني ذوي كفــاءة يف  األطفــال بالتطعيــم وارتفــاع عــدد ال

القطــاع الصحــي. 

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ االتفاقية

تســلم اللجنــة بــأن اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــي ألرايض الدولــة الطــرف، وبنــاء مســتوطنات   - 	

جديــدة، وحصــار قطــاع غــزة، تشــكل عقبــة خطــرية أمــام إعــامل 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 املظاهــرات واالشــتباكات، 

والقيــود املفروضــة عــىل حريــة تنقــل األطفــال، والترشيــد، وهــدم املنــازل، وإنشــاء مســتوطنات 

غــري قانونيــة، واالحتجــاز التعســفي، وســوء املعاملــة، والهجــامت عــىل املــدارس واملستشــفيات، 

والحرمــان مــن الوصــول إىل املعونــة اإلنســانية. وتشــري اللجنــة إىل التزامــات إرسائيــل، بوصفهــا 

ــوق  ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــب القان ــالل، مبوج ــة باالحت ــلطة القامئ الس

اإلنســان. وتســلم بــأن التحديــات املذكــورة أعــاله تحــد مــن ســيطرة الدولــة الطــرف الفعليــة 

عــىل أراضيهــا ومــن قدرتهــا كفالــة حقــوق الطفــل. ومــع ذلــك، تشــري اللجنــة إىل أن االتفاقيــة 

ــفها إزاء  ــن أس ــة ع ــرب اللجن ــدد، تع ــذا الص ــرف. ويف ه ــة الط ــم الدول ــل إقلي ــق يف كام تنطب

ــي  ــة الت ــا السياســية الداخلي ــة الطــرف يف حــل القضاي ــه الدول ــذي أحرزت ــدم املحــدود ال التق

تؤثــر ســلباً عــىل حقــوق الطفــل وتســهم يف تجــزؤ الدولــة الطــرف عــىل الصعيديــن الســيايس 

ــددة  ــة متع ــون، بســبب هــذا التجــزؤ، لنظــم قانوني ــال يخضع ــرايف. وتالحــظ أن األطف والجغ

تعــوق اإلعــامل الكامــل لحقوقهــم مبوجــب االتفاقيــة.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بضــامن إعــامل حقــوق الطفــل وفقــاً لاتفاقيــة والربوتوكــول   - 5

املســلحة،  املنازعــات  يف  األطفــال  اشــراك  بشــأن  الطفــل  حقــوق  التفاقيــة  االختيــاري 

والربوتوكــول االختيــاري املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالهم جنســياً، مبــا يف ذلــك اســتغالهم 

يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة، وذلــك يف جميــع مراحــل عمليــة تنفيــذ خطــة التنميــة 

املســتدامة لعــام 2030. وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف أيضــاً عــى ضــامن مشــاركة األطفــال 

مشــاركة هادفــة يف تصميــم وتنفيــذ السياســات والربامــج الراميــة إىل تحقيــق جميــع أهــداف 

التنميــة املســتدامة الـــ 17 بقــدر مــا يتعلــق ذلــك باألطفــال.
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ألف- تدابري التنفيذ العامة )املواد 4 و42 و44)6((

 الوضع القانوين لاتفاقية 

تالحــظ اللجنــة أن االتفاقيــة وغريهــا مــن املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان لهــا األســبقية   -6

عــىل الترشيعــات الوطنيــة بعــد نرشهــا يف الجريــدة الرســمية وإدراجهــا يف القانــون الوطنــي، 

ــر  ــن الثاين/نوفم ــؤرخ 9	 ترشي ــم 	)7	20( امل ــا رق ــتورية العلي ــة الدس ــراري املحكم ــاً لق وفق

7	20 ورقــم 	)7	20( املــؤرخ 2	 آذار/  مــارس 8	20. غــري أن اللجنــة تشــعر بالقلــق ألن 

تطبيــق أحــكام املعاهــدات الدوليــة يتوقــف، وفقــاً للمحكمــة الدســتورية العليــا، عــىل توافقهــا 

ــة للســكان العــرب الفلســطينيني«.  ــة والثقافي ــة والديني ــة القومي مــع »الهوي

تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:   -7

)أ(   التعجيــل بتنفيــذ القــرار الــوزاري املــؤرخ 13 كانــون الثاين/ينايــر 2020 بنــر االتفاقيــة 

ــرى  ــة األخ ــدات الدولي ــع املعاه ــى جمي ــاً ع ــك أيض ــذ ذل ــمية، وتنفي ــدة الرس يف الجري

لحقــوق اإلنســان؛ 

)ب( اتخــاذ جميــع الخطــوات األخــرى الازمــة إلدمــاج املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 

يف القانــون الوطنــي وتطبيقهــا بالكامــل يف الدولــة الطــرف؛

رقــم 4)2017(  قراريهــا  العليــا يف  الدســتورية  املحكمــة  تفســري  يحــول  أال  ضــامن  )ج( 

ــة  ــا يف االتفاقي ــوص عليه ــوق املنص ــع الحق ــال بجمي ــع األطف ــم 5)2017( دون متت ورق

وغريهــا مــن املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مبــا يكفــل أســبقية االتفاقيــة عــى 

التريعــات الوطنيــة. 

التريعات

ترحــب اللجنــة بقانــون الطفــل الفلســطيني رقــم 7 لعــام 	200، املعــدل يف عام 2	20، وبإنشــاء   -8

لجنــة يف عــام 7	20 مكلفــة مبواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع املعاهــدات الدوليــة، ولكنهــا 

تشــعر بقلــق بالــغ إزاء مــا يــي: 

)أ( حــل املجلــس التريعــي الفلســطيني مــن قبــل املحكمــة الدســتورية العليــا مبوجــب قرارها 

ــام 2006، بســن  ــس يف ع ــق املجل ــذ تعلي ــة الطــرف، من ــوم الدول ــم 10)2018(، وتق رق

التريعــات مبوجــب مراســيم بقوانــني تصــدر عــن الرئيــس، وهــي قوانــني غــري معــرتف 
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بهــا وغــري مطبقــة يف قطــاع غــزة، مــام يــؤدي إىل مجموعــات متعــددة مــن القوانــني توفــر 

درجــات متفاوتــة مــن الحاميــة؛ 

ــة  ــأ أي آلي ــارة، ومل تُنش ــات مخت ــوى ترشيع ــة س ــة القانوني ــة املواءم ــتعرض لجن مل تس )ب( 

ــة؛ ــع االتفاقي ــة م ــة تام ــة مواءم ــات الوطني ــة الترشيع ــي ملواءم ــدول زمن ــدد ج أو يح

ــن  ــدد م ــامد ع ــتعراض واعت ــق باس ــام يتعل ــي في ــدول زمن ــن ج ــات ع ــد معلوم ال توج )ج( 

مشــاريع القوانــني، مبــا يف ذلــك املرســوم بقانــون املتعلــق بحاميــة األرسة، واملرســوم 

بقانــون املتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:   -9

ــن  ــك لتكوي ــة، مبــا يف ذل ــات وطني ــم انتخاب ــة وتنظي ــام عــى وجــه الرسعــة بجدول القي )أ( 

ــة  ــة املتصل ــات الوطني ــراف بالتريع ــامن االع ــطيني، وض ــي الفلس ــس التريع املجل

ــرف؛  ــة الط ــاء الدول ــع أنح ــا يف جمي ــا وإنفاذه ــال ومواءمته باألطف

إجــراء اســتعراض شــامل ملواءمــة تريعاتهــا القامئــة مواءمــة تامــة مــع مبــادئ  )ب( 

؛  قية وأحكامهــا االتفا

التعجيل باعتامد التريعات املعلقة بشأن األطفال. )ج( 

 السياسة واالسراتيجية الشاملتان

وخطــة   ،)2022-20	8( األطفــال  لحاميــة  اســرتاتيجية  خطــة  اعتــامد  اللجنــة  تالحــظ   -	0

السياســات الوطنيــة )7	20-2022(، واســرتاتيجيات قطاعيــة بشــأن الطفولــة املبكــرة والتعليــم 

ــة  والصحــة وقضــاء األحــداث، وتالحــظ أيضــاً االســتعراض الجــاري لخطــة السياســات الوطني

ــي:  ــا ي ــة الطــرف مب ــام الدول ــق لعــدم قي ــة تشــعر بالقل ــة. غــري أن اللجن واالســرتاتيجيات القطاعي

ــة  ــل مدرج ــة عم ــرتاتيجية وخط ــع اس ــل، م ــوق الطف ــأن حق ــة بش ــة عام ــامد سياس اعت )أ( 

يف امليزانيــة؛

تخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات ذات الصلة ورصدها بانتظام. )ب( 

تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:  -11
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وضــع سياســة شــاملة بشــأن األطفــال تشــمل جميــع املجــاالت التــي تغطيهــا االتفاقيــة  )أ( 

ــة؛  ــراتيجيات القامئ ــات واالس ــح السياس ــا لتنقي ــة جهوده ومواصل

وضــع اســراتيجية تنفيــذ شــاملة فيــام يتعلــق بالسياســة العامــة واالســراتيجيات  )ب( 

ــة  ــة ومالي ــة وتقني ــوارد بري ــة مب ــم، مدعوم ــد والتقيي ــة للرص ــع آلي ــة، ووض القطاعي

ــة.  كافي

 تخصيص املوارد

تالحــظ اللجنــة محدوديــة املــوارد املاليــة للدولــة الطــرف يف ظــل االحتــالل اإلرسائيــي وحصــار   -	2

قطــاع غــزة، واعتــامد الدولــة الطــرف عــىل 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. 

تذكّــر اللجنــة بتعليقهــا العــام رقــم 19)2016( بشــأن عمليــة امليزنــة العامــة مــن أجــل إعــامل   -13

حقــوق الطفــل، وتــويص اللجنــة الدولــَة الطــرف مبــا يــيل:

اتبــاع نهــج يراعــي حقــوق الطفــل يف وضــع امليزانيــة عــن طريــق إدراج مــؤرشات  )أ( 

محــددة ونظــام تتبــع لتخصيــص واســتخدام املــوارد لألطفــال يف جميــع مراحــل امليزانيــة 

ــة؛  ــوكاالت املعني ــات وال ويف القطاع

ــتثامرات يف أي  ــا لاس ــن به ــي ميك ــة الت ــم الكيفي ــذا لتقيي ــع ه ــام التتب ــتخدام نظ اس )ب( 

قطــاع أن تخــدم مصالــح الطفــل الفضــى، مبــا يكفــل مشــاركة املجتمــع املــدين واألطفــال 

ــة.  ــة بامليزاني ــات املتصل ــة يف العملي ــاركة كامل مش

جمع البيانات

ــعر  ــزال تش ــا ال ت ــطيني، لكنه ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــل الجه ــامً بعم ــة عل ــط اللجن تحي  -		

ــة املصنفــة عــن حقــوق الطفــل ال تُجمــع يف جميــع املجــاالت  بالقلــق ألن البيانــات اإلحصائي

ــات  ــة يف عملي ــه الكفاي ــا في ــتخدم مب ــني، وال تُس ــني االختياري ــة والروتوكول املشــمولة باالتفاقي

ــع القــرار. صن

تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تكفــل تغطيــة البيانــات واملــؤرشات اإلحصائيــة لجميــع   -15

ــي،  ــي والقوم ــل اإلثن ــس، واألص ــوع الجن ــر، ون ــب العم ــا حس ــة، وتصنيفه ــاالت االتفاقي مج
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ــث اللجــوء  ــن حي ــة م ــة، والحال ــرايف، واإلعاق ــع الجغ ــة، واملوق ــة أو الريفي ــة الحرضي واملنطق

والوضــع االجتامعــي واالقتصــادي، واســتخدامها يف صياغــة ورصــد وتقييــم السياســات والربامج 

ــة.  ــذ الفعــال لاتفاقي واملشــاريع مــن أجــل التنفي

 التعاون مع املجتمع املدين

تحيــط اللجنــة علــامً باتفاقــات التعــاون الرســمية التــي أبرمتهــا الدولــة الطــرف مــع منظــامت   -	6

ــات  ــق إزاء املعلوم ــعر بالقل ــا تش ــل، لكنه ــوق الطف ــال حق ــة يف مج ــدين العامل ــع امل املجتم

ــواردة بشــأن وقــوع حــاالت مضايقــة واحتجــاز تعســفي للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان  ال

وممثــي املجتمــع املــدين العاملــني يف مجــال حقــوق الطفــل يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة.

ــة الطــرف بأهميــة دور منظــامت املجتمــع املــدين املســتقلة واملدافعــني  ــر اللجنــة الدول تذكّ  -17

عــن حقــوق اإلنســان يف تعزيــز حقــوق اإلنســان لألطفــال، وتحــث الدولــة الطــرف عــى إجــراء 

تحقيــق فــوري وشــامل يف أي حــاالت عنــف ضــد املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وممثــيل 

املجتمــع املــدين العاملــني يف مجــال حقــوق الطفــل.

باء- تعريف الطفل )املادة 1(

تالحــظ اللجنــة أن قانــون األحــوال الشــخصية، املعــدل يف 	2 ترشيــن األول/أكتوبــر 9	20، يرفع   -	8

الحــد األدىن لســن زواج الفتيــات والفتيــان إىل 8	 عامــاً، ولكنهــا ال تــزال تشــعر بقلــق بالــغ ألن 

املــادة 	 املعدلــة مــن القانــون تنــص عــىل أن املحاكــم الرشعيــة وغريهــا مــن الســلطات الدينيــة 

ميكــن أن تجيــز حــدوث اســتثناءات مــن الســن الدنيــا للــزواج.

تــويص اللجنــة بــأن تعــدل الدولــة الطــرف تريعاتهــا مــن أجــل إلغــاء كل االســتثناءات التــي   -19

تســمح بالــزواج يف ســن أقــل مــن الثامنــة عــرة. 

جيم- املبادئ العامة )املواد 2 و3 و6 و12(

عدم التمييز

ــات  ــع ضــد بعــض فئ ــم الواق ــز بحك ــغ إزاء اســتمرار التميي ــق بال ــة تشــعر بقل ــزال اللجن ال ت  -20

األطفــال، وال ســيام الفتيــات، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالحضانــة واإلعالــة واملــرياث، وضــد 

ــق  ــام يتعل ــم‘، في ــة ’جي ــاً يف املنطق ــش أساس ــي تعي ــة الت ــة البدوي ــات املحلي ــال املجتمع أطف
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ــف. ــن الوصم والعن ــة م ــات والحامي ــول إىل الخدم بالوص

تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تســن تريعيــات متكاملــة ملكافحــة التمييــز؛ وأن تعيــد   -21

النظــر يف تريعاتهــا ومامرســاتها، بغيــة حظــر جميــع أشــكال التمييــز، وال ســيام ضــد الفتيات؛ 

وأن تعــزز فعاليــة نظــام توفــري الحاميــة االجتامعيــة دون متييــز لجميــع األطفــال املحرومــني 

أو الضعفــاء الحــال؛ 

 مصالح الطفل الفضى

تشــعر اللجنــة بالقلــق ألن اعتبــارات الســن ونــوع جنــس الطفــل كثــرياً مــا تعلــو عــىل مصالــح   -22

الطفل الفضــىل. 

ــه  ــاء مصالح ــل يف إي ــق الطف ــأن ح ــم 14)2013( بش ــام رق ــا الع ــة إىل تعليقه ــري اللجن تش  -23

ــة الطــرف تطبيــق هــذا الحــق باســتمرار  ــأن تكفــل الدول ــار األول، وتــويص ب الُفضــى االعتب

ــه  ــم التوجي ــري لتقدي ــة، وأن تضــع إجــراءات ومعاي ــرارات القضائي ــع اإلجــراءات والق يف جمي

لجميــع األشــخاص الذيــن لديهــم صاحيــات تحديــد مصالــح الطفــل الفضــى يف أي مجــال مــن 

ــات. ــك مــن أوىل األولوي ــار ذل ــة باعتب ــة الواجب ــك األهمي املجــاالت، وإيــاء ذل

 الحق يف الحياة والبقاء والنمو

ــلح،  ــزاع املس ــزة والن ــاع غ ــار قط ــي وحص ــالل اإلرسائي ــق إزاء االحت ــغ القل ــة بال يســاور اللجن  -2	

ــة: ــو، وبخاص ــاء والنم ــاة والبق ــال يف الحي ــق األطف ــىل ح ــر ع مام يؤث

ارتفــاع عــدد األطفــال الذيــن قتلــوا وجرحــوا نتيجــة لالحتــالل اإلرسائيــي، وبنــاء  )أ( 

ــال يف  ــاركة األطف ــن مش ــالً ع ــزة، فض ــاع غ ــىل قط ــروض ع ــار املف ــتوطنات، والحص املس

ــة  ــزة والضف ــن قطــاع غ ــل يف كل م ــزاع ضــد إرسائي ــة بالن املظاهــرات واألنشــطة املتصل

الغربيــة، وتفيــد التقاريــر بــأن هــذه املشــاركة تجــد التشــجيع والتيســري يف بعــض األحيــان 

وأن ســلطات الدولــة الطــرف وســلطات األمــر الواقــع يف قطــاع غــزة وجهــات مســلحة غــري 

ــال.  ــوف األطف ــات يف صف ــات واإلصاب ــد الوفي ــة متج ــة للدول تابع

تجنيــد األطفــال واســتخدامهم يف األعــامل الحربيــة مــن جانــب جامعــات مســلحة غــري  )ب( 

تابعــة للدولــة تعمــل انطالقــاً مــن أرايض الدولــة الطــرف، ومحاولــة القــوات اإلرسائيليــة 

ــن؛ ــد األطفــال الفلســطينيني كمخري تجني
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األثــر الســلبي لالحتــالل اإلرسائيــي، وبنــاء املســتوطنات، والحصــار املفــروض عــىل  )ج( 

ــود املفروضــة عــىل التنقــل والعنــف يف ســياق املظاهــرات  قطــاع غــزة، فضــالً عــن القي

ــاه  ــىل رف ــاز، ع ــات اإلخــالء واالحتج ــال وعملي ــش واالعتق ــات التفتي ــتباكات وعملي واالش

ــل؛ ــدى الطوي ــىل امل ــن وع ــت الراه ــي يف الوق ــال النف األطف

ــدم  ــن ع ــالً ع ــة، فض ــة الغذائي ــىل املعون ــامد ع ــة واالعت ــر والبطال ــتوى الفق ــاع مس ارتف )د( 

ــة وامليســورة التكلفــة، وال ســيام يف قطــاع  ــاه الــرشب املأمون ــة الحصــول عــىل مي إمكاني

ــة بــني األطفــال والحوامــل  ــة بســوء التغذي ــادة الحــاالت املتصل ــؤدي إىل زي غــزة، مــام ي

ــات.  واملرضع

تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:   -25

منــع مشــاركة األطفــال يف العنــف وتطبيــق جميــع التدابــري املمكنــة لضــامن حاميتهــم  )أ( 

ــي أن  ــي ينبغ ــا، والت ــال الضحاي ــة لألطف ــم الرعاي ــة، وتقدي ــامل العدائي ــار األع ــن آث م

ــيل: ــا ي تشــمل م

والفصائــل  األطــراف  جميــع  وقعتهــا  التــي  الســلوك  قواعــد  مدونــة  تنفيــذ   ’	‘

الفلســطينية، والتــي تحظــر اســتخدام األطفــال يف أي أنشــطة ذات صلــة بالنــزاع، 

عــى نحــو ما ذكــره وفــد الدولــة الطــرف يف الحــوار؛

تقديم التوجيه لألطفال بشأن تدابري السامة والحامية؛  ’2‘

توفري التأهيل والرعاية الصحية النفسية والطبية؛  ’3‘

التنفيــذ الكامــل لقانــون الخدمــة العســكرية لقــوات األمــن الفلســطينية رقــم 8 لعــام  )ب( 

2005 واملــادة 46)1( مــن قانــون الطفــل الفلســطيني، اللذيــن يحظــران تجنيــد األطفــال 

ــة  ــق واملقاضــاة ومعاقب ــة للتحقي ــري فوري ــة، واتخــاذ تداب ــم يف األعــامل الحربي وإرشاكه

الجنــاة يف حــاالت تجنيــد األطفــال؛

ــة  ــال نتيج ــا األطف ــاين منه ــي يع ــات الت ــة الصدم ــة إىل معالج ــري الرامي ــز التداب تعزي )ج( 

للنزاعــات املســلحة والعنــف وآثــاره الضــارة يف مرحلــة البلــوغ؛

ــة، مبــا يف  ــة االجتامعي ــري الحــد مــن الفقــر وسياســات الرعاي ــادة اســتثامراتها يف تداب زي )د( 

ذلــك عــن طريــق تعزيــز الربنامــج الفلســطيني للتحويــات النقديــة وتحســني 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.

 احرام آراء الطفل

تالحــظ اللجنــة وجــود نحــو 0	 برملانــاً طالبيــاً يف الضفــة الغربيــة، وتشــعر بالقلــق إزاء عــدم   -26

ــة  ــات الوطني ــة يف العملي ــورة منهجي ــة وبص ــال بفعالي ــاركة األطف ــري مش ــة لتيس ــود آلي وج

املتعلقــة باملســائل التــي تؤثر عليهــم.

تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بإنشــاء آليــة أو هيــكل استشــاري إلرشاك األطفــال يف جميــع   -27

ــني والسياســات والربامــج والخدمــات. ــك يف وضــع القوان ــي متســهم، مبــا يف ذل الشــؤون الت

دال- الحقوق والحريات املدنية )املواد 7 و8 و17-13(

 تسجيل املواليد واالسم 

يساور اللجنة القلق إزاء ما يي:  -28

ــارج  ــم خ ــش آباؤه ــن يعي ــال الذي ــيام األطف ــال، وال س ــجيل األطف ــر تس ــا يتأخ ــرياً م كث )أ( 

الدولــة الطــرف، وفــرض رســوم يف حالــة عــدم تســجيل الطفــل يف غضــون 		 يومــاً مــن 

ــوالدة؛ ال

األطفــال الذيــن يولــدوا ألبويــن غــري متزوجــني أو نتيجــة لســفاح املحــارم ال ميكنهــم حمــل  )ب( 

اســم الوالديــن؛

ــالد و/أو ألن  ــهادة مي ــون ش ــم ال يحمل ــة ألنه ــات الهوي ــال إىل بطاق ــض األطف ــر بع يفتق )ج( 

اآلبــاء ال يحملــون هويــة فلســطينية، مبــا يف ذلــك ألنهــم يقيمــون خــارج الدولــة الطــرف 

أو يف القــدس الرشقيــة، أو يقيمــون بصــورة غــري قانونيــة يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، 

وقــد يــؤدي ذلــك إىل تأخــري طلبــات جمــع شــمل األرس.

ــة الطــرف  ــة الدول ــة املســتدامة، تحــّث اللجن ــة 16-9 مــن أهــداف التنمي مــع مراعــاة الغاي  -29

عــى مــا يــيل: 

النظــر يف اإلعفــاء مــن رســوم التأخــر يف تســجيل املواليــد، وال ســيام بالنســبة لــألرس التــي  )أ( 

تعيــش خــارج الدولــة الطــرف، ومواصلــة تدابريهــا الراميــة إىل تعزيــز تســجيل املواليــد؛
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اعتــامد لوائــح تكفــل لألطفــال املولوديــن لوالديــن غــري متزوجــني الحــق يف أن يحملــوا  )ب( 

اســم أحــد الوالديــن عــى األقــل، وأن تتــاح الفرصــة نفســها لألطفــال املولوديــن نتيجــة 

لســفاح املحــارم، حيثــام يكــون ذلــك يف مصلحتهــم الفضــى؛ 

مواصلــة جهودهــا الراميــة إىل تيســري جمــع شــمل األرس وتوفــري الخدمــات، مبــا يف ذلــك  )ج( 

ــة، لألطفــال الذيــن ال يحملــون هويــة. ــة الصحي خدمــات التعليــم والرعاي

 حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يي:   -30

الترشيعــات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك املرســوم بقانــون رقــم 6	 لعــام 7	20 بشــأن الجرائــم  )أ( 

الســيرانية، الســاري يف الضفــة الغربيــة، والقانــون الجنــايئ )رقــم 	7 لعــام 936	(، الســاري 

يف قطــاع غــزة، ميكــن تفســريهام عــىل أنهــا يســمحان بتقييــد الحــق يف حريــة التعبــري، مبــا 

يف ذلــك بالنســبة لألطفــال، وتفيــد تقاريــر تلقتهــا اللجنــة، بــأن قــوات األمــن الفلســطينية 

ــبب  ــال بس ــىل األطف ــض ع ــي القب ــت تلق ــزة كان ــاع غ ــع يف قط ــر الواق ــلطات األم وس

تعبريهــم عــن آرائهــم السياســية؛

ــة  ــات الخريي ــون الجمعي ــن قان ــام 2003 م ــم 9 لع ــة رق ــن الالئح ــادة 	 م وتقــي امل )ب( 

ــة  ــن الثامني ــة ع ــس الجمعي ــن مؤس ــل س ــأال يق ــة )2000( ب ــري الحكومي ــامت غ واملنظ

ــرشة. ع

تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى ضــامن االحــرام الكامــل لحــق جميــع األطفــال يف حريــة   -31

التعبــري وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي عــى النحــو الــذي تكفلــه االتفاقيــة، مبــا يف 

ــق  ــن طري ــق، ع ــذا الح ــد ه ــي تقي ــة الت ــني واألنظم ــع القوان ــاء جمي ــق إلغ ــن طري ــك ع ذل

ــن  ــواد م ــات وامل ــى املعلوم ــم ع ــامن حصوله ــات وض ــن الجمعي ــال بتكوي ــامح لألطف الس

ــة. ــة والدولي ــادر الوطني ــف املص مختل

الحق يف الخصوصية

تشــري اللجنــة إىل التدابــري التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف لحاميــة خصوصيــة األطفــال يف ســياق   -32

قضــاء األحــداث، ولكنهــا ال تــزال تشــعر بالقلــق ألن وســائط اإلعــالم كثــرياً مــا تنــرش األســامء 

ــراد  ــم أو أحــد أف ــال يُزعــم أنه ــة بأطف ــل الشــخصية املتعلق ــن التفاصي ــك م والصور وغــري ذل

أرسهــم قــد ارتكبــوا جرميــة. 
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تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بالتعجيــل بعملهــا بشــأن وضــع سياســة وطنيــة لضــامن حــق   -33

ــة الرقميــة. األطفــال يف الخصوصيــة يف وســائط اإلعــام والبيئ

 حرية الفكر والوجدان والدين 

تحيــط اللجنــة علــامً بالتقاريــر التــي تفيــد بــأن الترشيــع يف الدولــة الطــرف ينــص عــىل رضورة   -3	

حاميــة الطفــل مــن أي تأثــري عــىل عقيدتــه، ولكنهــا تشــعر بالقلــق ألن أي طفــل يريــد تغيــري 

دينــه ال ميكنــه أن يفعــل ذلــك إال يف حالــة عــدم اعــرتاض اآلبــاء. 

ــن،  ــدان والدي ــر والوج ــة الفك ــل يف حري ــق الطف ــرام ح ــرف باح ــة الط ــة الدول ــويص اللجن ت  -35

وباحــرام حــق وواجــب الوالديــن يف توفــري التوجيــه بطريقــة تتســق مــع القــدرات املتناميــة 

للطفــل.

هاء- العنف ضد األطفال )املواد 19 و24)3( و28)2( و34 و37)أ( و39(

 العقوبة البدنية

يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يي:  -36

ــة، وخاصــة يف  ــة البدني ــان، للعقوب ــيام الفتي ــة الطــرف، وال س ــال يف الدول ــرض األطف يتع )أ( 

املنــزل ويف املدرســة؛ 

العقوبــة البدنيــة مرشوعــة مبوجــب املــادة 62 مــن قانــون العقوبــات رقم 6	 لعــام 960	،  )ب( 

الســاري يف الضفــة الغربيــة، وهــي غــري محظــورة رصاحــة يف القانــون املتعلــق بالتعليــم 

.)20	7(

تشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم 8)2006( بشــأن حــق الطفــل يف الحاميــة مــن العقوبــة   -37

ــة الطــرف عــى مــا  ــة، وتحــث الدول ــة القاســية أو املهين ــة وغــريه مــن رضوب العقوب البدني

يــيل:

تعديــل املــادة 62 مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لعــام 1960 وقانــون التعليــم )2017(  )أ( 

مــن أجــل حظــر جميــع أشــكال العقوبــة البدنيــة حظــراً رصيحــاً وكامــاً، مهــام كانــت 

خفيفــة، وذلــك يف جميــع األوســاط وال ســيام املنــزل ومؤسســات التعليــم ودور اإليــواء 

يف جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف، وتنفيــذ املــادة 29)4( مــن القانــون األســايس )2003( 

التــي تحظــر العقوبــة البدنيــة لألطفــال وإنفاذهــا بالكامــل؛
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تعزيــز تدابريهــا الراميــة إىل تنظيــم حمــات توعيــة وتثقيــف تشــجع األشــكال اإليجابيــة  )ب( 

وغــري العنيفــة والقامئــة عــى املشــاركة فيــام يتعلــق بربيــة األطفــال وتأديبهــم، وتأكيــد 

العواقــب الســلبية للعقوبــة البدنيــة، عــى أن تســتهدف هــذه الحمــات األطفــال واآلبــاء 

واملعلمــني واملهنيــني املســؤولني عــن الحاميــة االجتامعيــة.

 سوء املعاملة واإلهامل

تالحــظ اللجنــة مــع التقديــر الخطــوات التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف لزيــادة حاميــة األطفــال،   -38

ــة األرسة وإنشــاء  ــق بحامي ــون يتعل ــا املتصــل بوضــع مــرشوع مرســوم بقان ــك عمله مبــا يف ذل

إدارة يف وزارة الشــؤون االجتامعيــة معنيــة بحاميــة الطفــل، فضــالً عــن شــبكة لحاميــة الطفــل، 

ومكتــب رشطــة متخصــص وقاعــدة بيانــات عــن األطفــال املعرضــني للعنــف. وتالحــظ اللجنــة 

أيضــاً 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: 

ــكال  ــن أش ــك م ــري ذل ــامل وغ ــذاء واإله ــون لإلي ــن يتعرض ــال الذي ــدد األطف ــاع ع ارتف )أ( 

العنــف، وال ســيام يف املــدارس مــن جانــب املعلمــني واألقــران؛ 

انخفاض معدل اإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال؛  )ب( 

نقــص مــوارد النظــام الوطنــي لحاميــة الطفــل، مبــا يف ذلــك عــدم كفايــة املوظفــني املدربني  )ج( 

تدريبــاً جيــداً واملتخصصــني؛ 

ــة  ــال وتلبي ــد األطف ــف ض ــع العن ــة إىل من ــري الرامي ــن التداب ــات ع ــود معلوم ــدم وج ع )د( 

االحتياجــات املحــددة للفتيــات ضحايــا العنــف، وال ســيام وضعهــن يف مرافــق واحــدة مــع 

ــون. ــات للقان ــات مخالف فتي

تشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم 13)2011( بشــأن حــق الطفــل يف التحــرر مــن جميــع   -39

أشــكال العنــف، وتأخــذ بعــني االعتبــار الغايــة 16-2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وتــويص 

اللجنــة الدولــة الطــرف مبــا يــيل:

اإلنفــاذ الفعــال للــامدة 29 مــن القانــون األســايس واملادتــني 1 و42 مــن قانــون الطفــل  )أ( 

الفلســطيني املتعلقــني بحاميــة األطفــال مــن اإليــذاء، وتعزيــز تدابريهــا لتنفيــذ السياســة 

املتعلقــة بالعنــف املــدريس )2013(؛ 
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إنشــاء آليــات واتخــاذ إجــراءات ومبــادئ توجيهيــة لضــامن اإلبــاغ اإللزامــي عــن حــاالت  )ب( 

إيــذاء األطفــال وإهاملهــم، ومواصلــة تدريــب املهنيــني املعنيــني عــى تحديــد األطفــال 

املعنيــني واالســتجابة لهــم عــى النحــو املناســب؛ 

تخصيــص املــوارد البريــة والتقنيــة واملاليــة الكافيــة للنظــام الوطنــي لحاميــة الطفــل  )ج( 

وغــري ذلــك مــن التدابــري الراميــة إىل حاميــة األطفــال مــن اإليــذاء واإلهــامل، مــن أجــل 

ضــامن وجــود بنيــة تحتيــة شــاملة وفعالــة لحاميــة الطفــل؛ 

مواصلــة تعزيــز برامــج التوعيــة والتثقيــف، مبــا يف ذلــك تنظيــم حمــات، يشــارك فيهــا  )د( 

األطفــال، مــن أجــل وضــع اســراتيجية شــاملة ملنــع العنــف ضــد األطفــال ومكافحتــه، مبــا 

يف ذلــك مراعــاة املنظــور الجنســاين.

 االستغال واالنتهاك الجنسيان

يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يي:   -	0

ــداء  ــتغالل واالعت ــاالت االس ــن ح ــة ع ــورة منهجي ــة بص ــات اإلحصائي ــع البيان ــدم جم ع )أ( 

الجنســيني لألطفــال وعــن عــدد التحقيقــات واملالحقــات القضائيــة ونتائجهــا؛

تعــرض عــدد كبــري مــن األطفــال للعنــف الجنــي، وال ســيام يف املــدارس، وتعــرض األطفــال  )ب( 

ضحايــا العنــف للوصــم والتمييــز؛ 

ــبب  ــاء بس ــول إىل القض ــي الوص ــف الجن ــا العن ــال ضحاي ــىل األطف ــذر ع ــا يتع ــرياً م كث )ج( 

ــداء الجنــي،  ــا االعت ــات ضحاي ــأن الفتي ــر ب ــد التقاري ــة، وتفي ــات العرفي اللجــوء إىل اآللي

ــن.  ــدوا عليه ــن اعت ــزواج مم ــن ال ــرض عليه ــد يُف ــاب، ق ــاالت االغتص ــة ح وبخاص

تحيــط اللجنــة علــامً بالغايــة 5-2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وتــويص الدولــة الطــرف   -41

مبــا يــيل:

ــة صياغــة  ــداء الجنســيني بغي ــة لحــاالت االســتغال واالعت ــات وطني إنشــاء قاعــدة بيان )أ( 

ــة؛ ــى األدل ــة ع ــة قامئ ــة وطني سياس

ــداء  ــتغال واالعت ــع االس ــة، ملن ــطة التوعي ــك أنش ــا يف ذل ــات، مب ــج وسياس ــع برام وض )ب( 

الجنســيني، مبــا يف ذلــك يف املــدارس؛ 
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ضــامن وصــول األطفــال ضحايــا االعتــداء الجنــي إىل العدالــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  )ج( 

مكافحــة إفــات املعتديــن مــن العقــاب؛ 

ــدف  ــال به ــم األطف ــو يائ ــى نح ــات ع ــات وماحق ــددة القطاع ــات متع ــراء تحقيق إج )د( 

ــة تعافيهــم  ــية مــرة أخــرى، وكفال تجنــب إصابــة األطفــال الضحايــا بصدمــات نفس

وتقديــم الدعــم النفــي لهــم وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع، مبــا يشــمل حاميتهــم مــن 

ــم. الوص

 املامرسات الضارة

يســاور اللجنــة قلــق بالــغ إزاء زيــادة حــاالت زواج الفتيــات دون الثامنــة عــرشة، وذلــك بســبب   -	2

انعــدام األمــن والحرمــان االقتصــادي، مــام يــؤدي إىل الحمــل املبكــر واالنقطــاع عــن الدراســة. 

تشــري اللجنــة إىل التوصيــة العامــة املشــركة رقــم 31 للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز   -43

ضــد املرأة/التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن املامرســات الضــارة )2019(، 

وتحيــط علــامً بالغايــة 5-3 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، فتــويص الدولــَة الطــرف باتخــاذ 

تدابــري فعليــة إلنهــاء حــاالت زواج األطفــال، وتنظيــم حمــات وبرامــج للتوعيــة بآثــار زواج 

األطفــال املــرضة بصحــة الفتيــات والفتيــان البدنيــة والعقليــة وبرفاههــم.

واو- البيئة األرسية والرعاية البديلة )املواد 5، 9-11، و18)1( و)2(، و20، و21، و25، و27)4((

البيئة األرسية 

يساور اللجنة القلق إزاء ما يي:   -		

ــة  ــخصية يف الدول ــوال الش ــؤون األرسة واألح ــة بش ــة املتعلق ــات الوطني ــزؤ الترشيع تج )أ( 

الطــرف، فأحــكام قانــون األحــوال الشــخصية األردين )976	( وقانــون حقــوق األرسة 

ــوايل، تعطــي األب  ــزة، عــىل الت ــة وقطــاع غ ــة الغربي املــري )		9	(، الســارية يف الضف

ــة الطــالق،  ــذي يجــب أن يعيــش معــه األطفــال يف حال ــد ال ــة وتحــدد الوال حــق الوصاي

ــىل؛ ــل الفض ــح الطف ــاة مصال دون مراع

تحديد إجازة األمومة بـ 0	 أسابيع؛ )ب( 

حرمــان عــدد مــن األطفــال مــن رعايــة واحــد عــىل األقــل مــن الوالديــن بســبب القيــود  )ج( 
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التــي تفرضهــا إرسائيــل عــىل حريــة التنقــل مــن الدولــة الطــرف وإليهــا وعــىل اإلقامــة يف 

الدولــة الطــرف أو يف القــدس الرشقيــة.

تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:   -45

ــة املتعلقــة بشــؤون األرسة واألحــوال الشــخصية ومواءمــة  مواءمــة التريعــات الوطني )أ( 

التريعــات الوطنيــة مــع االتفاقيــة واملعايــري الدوليــة، وال ســيام فيــام يتعلــق بالوصايــة 

عــى األطفــال وإعالتهــم؛ 

زيــادة مــدة إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر إىل 14 أســبوعاً عــى األقــل، وفقــاً للمعايــري  )ب( 

الدوليــة، واتخــاذ جميــع التدابــري األخــرى لتيســري تقاســم مســؤوليات األبــوة واألمومــة 

عــى قــدم املســاواة بــني األمهــات واآلبــاء؛

اتخاذ جميع التدابري املمكنة لضامن قيام كا الوالدين برعاية األطفال.  )ج( 

 األطفال املحرومون من البيئة األرسية

تالحظ اللجنة بقلق ما يي:  -	6

ــة  ــن البيئ ــني م ــال املحروم ــن األطف ــات شــاملة ع ــدة بيان ــة الطــرف قاع مل تنشــئ الدول )أ( 

ــه؛  ــذي يتلقون ــم ال ــن الدع ــة وع األرسي

توقف الدعم املايل لألطفال األيتام يف عام 6	( 20	CRC/C/PSE/، الفقرة 8	2(؛  )ب( 

تفيد التقارير بوجود أطفال أُبعدوا عن أرسهم دون صدور قرار من محكمة؛  )ج( 

ــة  ــن البيئ ــون م ــال املحروم ــم األطف ــن فيه ــم، مب ــف احتياجاته ــال مبختل ــداع األطف إي )د( 

ــاكل  ــن مش ــون م ــن يعان ــال الذي ــذاء، واألطف ــامل واإلي ــا اإله ــال ضحاي ــة، واألطف األرسي

ســلوكية أو املتهمــني بارتــكاب جرائــم، يف مؤسســات الرعايــة نفســها؛

نــادراً مــا يتــم رصــد دور إيــواء ورعايــة األطفــال املحرومــني مــن البيئــة األرسيــة، ويعــزى  )هـ( 

ذلــك جزئيــاً إىل عــدم كفايــة عــدد االختصاصيــني املؤهلــني يف مجــال حاميــة الطفــل.

ــال،  ــة لألطف ــة البديل ــة للرعاي ــادئ التوجيهي ــرف إىل املب ــة الط ــاه الدول ــة انتب ــه اللجن توّج  -47

ــيل: ــا ي ــى م ــا ع وتحثه
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جمــع البيانــات عــن األطفــال املحرومــني مــن البيئــة األرسيــة والدعــم الــذي يتلقونــه،  )أ( 

CRC/C/( مبــا يف ذلــك عــن طريــق اســتكامل قاعــدة البيانــات املتعلقــة بتوفــري الرعايــة

PSE/1، الفقــرة 261(، مــن أجــل تيســري الرصــد املنتظــم لحالتهــم؛

ــة، وفقــاً للــامدة 31  ــام عــى املســاعدة االجتامعي ضــامن حصــول جميــع األطفــال األيت )ب( 

ــل الفلســطيني؛ ــون الطف مــن قان

ضامن أن يستند إبعاد األطفال عن أرسهم إىل أمر من املحكمة؛  )ج( 

مواصلــة دعــم وترتيــب أولويــات الرعايــة األرسيــة لجميــع األطفــال دون الثامنــة عــرة  )د( 

الذيــن ال يســتطيعون البقــاء مــع أرسهــم، بغيــة الحــد مــن إيــداع األطفــال يف مؤسســات 

الرعايــة، وضــامن حصــول األطفــال يف مؤسســات الرعايــة عــى الســكن والخدمــات وفقــاً 

الحتياجاتهــم؛ 

ــة  ــام الكفال ــح نظ ــذ لوائ ــة لتنفي ــة الازم ــة واملالي ــة والتقني ــوارد البري ــص امل تخصي )هـ( 

)2013( تنفيــذاً كامــاً وضــامن االســتعراض الــدوري إليــداع األطفــال لــدى أرس حاضنــة 

ــا. ــون عليه ــي يحصل ــة الت ــة الرعاي ــد نوعي ــة، ورص ــة البديل ــات الرعاي أو يف مؤسس

األطفال ذوو اإلعاقة )املادة 23( زاي-   

ــامد  ــىل اعت ــص ع ــام ين ــم الع ــأن التعلي ــام 7	20 بش ــون لع ــوم بقان ــة أن املرس ــظ اللجن تالح  -	8

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:

عــدم وجــود معلومــات عــن الجــدول الزمنــي الدقيــق العتــامد مــرشوع املرســوم بقانــون  )أ( 

ــة  ــرتاتيجية الوطني ــث االس ــل تحدي ــن أج ــة، م ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــق بحق املتعل

ــع لعــام  ــم الشــامل للجمي ــة للتعلي ــة لعــام 2	20 واالســرتاتيجية الوطني ــة باإلعاق املتعلق

		20، وللــرشوع يف تطبيــق اســتخدام »بطاقــة اإلعاقــة« ووضــع قاعــدة بيانــات متكاملــة 

ــة؛ عــن األشــخاص ذوي اإلعاق

تعرض األطفال ذوي اإلعاقة للوصم والتمييز واإلهامل واإلخفاء عن املجتمع؛  )ب( 

االعتداءات والعنف ضد الفتيات املراهقات ذوات اإلعاقة. )ج( 
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تشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم 9)2006( بشــأن حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة، وتشــري   -49

أيضــاً إىل التــزام الدولــة الطــرف مبناســبة الذكــرى الســنوية الثاثــني لاتفاقيــة بصياغــة قانــون 

ــامد نهــج  ــة الطــرف عــى اعت ــة الدول ــة، وتحــث اللجن بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق

قائــم عــى حقــوق اإلنســان إزاء اإلعاقــة، وعــى وضــع اســراتيجية 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 يــيل:

التعجيــل باعتــامد مــروع املرســوم بقانــون املتعلــق بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،  )أ( 

ــرى  ــري أخ ــاذ أي تداب ــة، واتخ ــة ذات الصل ــراتيجيات الوطني ــات واالس ــح السياس وتنقي

رضوريــة، بالتعــاون مــع املجلــس املعنــي باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، لضــامن املســاواة يف 

ــة؛ ــال ذوي اإلعاق ــوق لألطف الحق

ــددة  ــكال املتع ــل واألش ــم والتحام ــة الوص ــل مكافح ــن أج ــة م ــات توعي ــم حم تنظي )ب( 

للتمييــز ضــد األطفــال ذوي اإلعاقــة، وتعزيــز الصــورة اإليجابيــة لهــؤالء األطفــال 

والاعــراف بهــم بوصفهــم أصحــاب حقــوق، مــع احــرام كرامتهــم وقدراتهــم املتطــورة 

عــى قــدم املســاواة مــع األطفال اآلخريــن؛

التحقيــق عــى وجــه الرسعــة يف جميــع حــاالت اإليــذاء واإلهــامل املرتكبــة ضــد األطفــال  )ج( 

ذوي اإلعاقــة، مــع إيــاء اهتــامم خــاص للحــاالت التــي تقــع ضــد الفتيــات واملراهقــني 

ــة إىل  ــا الرامي ــز جهوده ــب، وتعزي ــو املناس ــى النح ــاة ع ــة الجن ــة، ومعاقب ذوي اإلعاق

حاميــة الفتيــات ذوات اإلعاقــة مــن اإليــذاء واإلهــامل. 

حاء- الصحة األساسية والرعاية )املواد 6 و18)3( و24 و26 و27)1(-)3( و33(

 الصحة والخدمات الصحية

ــد  ــة ق ــن الخامس ــال دون س ــع واألطف ــات والرض ــات األمه ــدالت وفي ــة أن مع ــظ اللجن تالح  -	0

انخفضــت وأن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف قطــاع غــزة، مبــن فيهــم األطفــال، يحصلــون عــىل 

ــة قلــق شــديد إزاء مــا يــي:  ــاً. ويســاور اللجن التأمــني الصحــي مجان

عــدم كفايــة الرعايــة الطبيــة املتخصصــة، وال ســيام الرعايــة قبــل الــوالدة وأثنــاء الــوالدة  )أ( 

ــزة؛  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــة يف كل م ــدات الطبي ــة واملع ــص األدوي ــا، ونق وبعده
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األثــر املدمــر لالحتــالل والحصــار اإلرسائيليــني لقطــاع غــزة عــىل توافــر الخدمــات الصحيــة  )ب( 

ــة العاملــني الصحيــني، وإلحــاق الــرر  ــة والحصــول عليهــا، وال ســيام قتــل وإصاب الكافي

باملرافــق الصحيــة مــن جانــب قــوات األمــن اإلرسائيــي، والقيــود املفروضــة عــىل التنقــل 

مــن قطــاع غــزة إىل الضفــة الغربيــة وكذلــك داخــل الضفــة الغربيــة، وانخفــاض معــدل 

املوافقــة عــىل طلبــات األطفــال لدخــول إرسائيــل لتلقــي العالج الطبــي. 

تشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم 15)2013( بشــأن حــق الطفــل يف التمتــع بأعى مســتوى   -51

مــن الصحــة ميكــن بلوغــه، وتــويص الدولــة الطــرف مبــا يــيل:

ضــامن رصــد مخصصــات ماليــة كافيــة يف امليزانيــة للخدمــات الصحيــة، وتخصيــص بنــود  )أ( 

يف امليزانيــة لصحــة الطفــل، وكفالــة الوصــول إىل خدمــات الرعايــة قبــل الــوالدة وعندهــا 

وبعدهــا؛ 

اتخــاذ جميــع الخطــوات املمكنــة الســتعادة الخدمــات الصحيــة، حيــث تعطلــت بســبب  )ب( 

األعــامل العدائيــة والحصــار اإلرسائيــيل لقطــاع غــزة، ومواصلــة الجهــود لتوفــري ســامة 

ــة  ــادات محلي ــاء عي ــال إنش ــن خ ــة م ــة الطارئ ــات الصحي ــد والخدم ــات التولي خدم

ــوداً عــى التنقــل. ــل قي ــي تفــرض فيهــا إرسائي ــة، ال ســيام يف املناطــق الت ومراكــز صحي

 صحة املراهقني

تحيــط اللجنــة علــامً باســرتاتيجية الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )8	20-2022( وتالحــظ توفــري   -	2

الفحــوص املختريــة باملجــان بغيــة الحــد مــن فــريوس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز. غــري أن 

اللجنــة تالحــظ بقلــق مــا يــي: 

تجريم اإلجهاض مبوجب املادة 8 من قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 	200؛  )أ( 

ارتفاع معدل حمل املراهقات؛  )ب( 

عــدم تنفيــذ التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف املــدارس جميعهــا، وحر  )ج( 

املحتــوى، حيثــام وجــد، يف الجوانــب البيولوجيــة فقــط.

ــني ومنوهــم يف  ــاء املراهق ــة ومن ــم 4)2003( بشــأن صح ــام رق ــا الع ــة إىل تعليقه تشــري اللجن  -53

ســياق االتفاقيــة، وتعليقهــا العــام رقــم 20)2016( بشــأن إعــامل حقــوق الطفــل أثنــاء فــرة 

ــة الطــرف مبــا يــيل:  املراهقــة، وتــويص الدول



لجنة حقوق الطفل

43

إلغــاء تجريــم اإلجهــاض يف جميــع الظــروف، وضــامن إتاحــة اإلجهــاض املأمــون وخدمات  )أ( 

الرعايــة للمراهقــات بعــد اإلجهــاض، والتأكــد مــن األخــذ بآرائهــن دامئــاً، وإيــاء االعتبــار 

الواجــب كجــزء مــن عمليــة اتخــاذ القــرار؛

ــات  ــات والخدم ــى املعلوم ــان ع ــات والفتي ــول الفتي ــامن حص ــا لض ــة جهوده مواصل )ب( 

املتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف جميــع أنحــاء البلــد، مبــا يف ذلــك يف املــدارس، 

ــة؛ ــع الحمــل الحديث وال ســيام الحصــول عــى وســائل من

ــة يشــمل الجوانــب  ــاع نهــج للتثقيــف يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابي ضــامن اتب )ج( 

ــية.  ــة والنفس ــة والبدني العاطفي

حاء- التعليم والرفيه واألنشطة الثقافية )املواد 28–31(

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان

تشــعر اللجنــة بقلــق بالــغ إزاء التحديــات التــي تواجــه إعــامل الحــق يف التعليــم، مبــا يف ذلــك   -		

األثــر الضــار لالحتــالل اإلرسائيــي، وبنــاء املســتوطنات، والحصــار املفــروض عــىل قطــاع غــزة. 

ومــع ذلــك، يســاور اللجنــة القلــق إزاء مــا يــي: 

ــني،  ــني املؤهل ــص املعلم ــد، ونق ــم الجي ــىل التعلي ــال ع ــول األطف ــرص حص ــة ف محدودي )أ( 

وفــرض رســوم مدرســية عــىل بعــض الطــالب، ونقــص مرافــق امليــاه والــرف الصحــي يف 

املــدارس، وانخفــاض معــدل االلتحــاق بالتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وعــدم كفايــة 

فــرص الحصــول عــىل التعليــم املهنــي؛

ارتفــاع نســبة األطفــال ذوي اإلعاقــة غــري امللتحقــني باملــدارس، وانتشــار التعليــم املنفصــل،  )ب( 

وعــدم وجــود مناهــج دراســية مالمئــة، ومعلمــني متخصصــني، ومرافــق مدرســية يســهل 

الوصول إليهــا؛ 

تعــرض املرافــق املدرســية والعاملــني فيهــا عــىل نطاق واســع للهجــامت من جانــب القوات  )ج( 

اإلرسائيليــة وجامعــات مســلحة غــري تابعــة للدولــة تنطلــق مــن قطــاع غــزة، واســتخدام 

ــام  ــة، وقي املــدارس ألغــراض عســكرية أو ألغــراض أخــرى مــن جانــب القــوات اإلرسائيلي

قــوات األمــن الفلســطينية بتعطيــل التعليــم خــالل عمليــات إنفــاذ القانــون، مــام يــؤدي 

إىل مقتــل أو إصابــة األطفــال واملدرســني وإلحــاق أرضار باملرافــق املدرســية، ويتســبب يف 

اكتظــاظ املــدارس املتبقيــة وغيــاب األطفــال عــن املــدارس؛ 
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األثــر الضــار للقانــون الــذي وضعتــه وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، والــذي يقــي بــأن  )د( 

عــىل الطفــل إعــادة الصــف الــدرايس يف حالــة اســتمرار الغيــاب عــن املدرســة ألكــر مــن 

30 يومــاً؛

تفيــد تقاريــر بــأن محتويــات بعــض الكتــب املدرســية ال تعــزز الســالم والتســامح عــىل  )هـ( 

ــة. ــن االتفاقي ــادة 29 م ــني يف امل النحــو املب

تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:  -55

ــم، وضــامن وجــود عــدد كاف مــن  ــة التعلي ــة إىل تحســني نوعي ــز جهودهــا الرامي تعزي )أ( 

ــرة،  ــة املبك ــة الطفول ــم يف مرحل ــأن التعلي ــراتيجية بش ــع اس ــني، ووض ــني املؤهل املعلم

ــي؛ ــي والتقن ــم املهن ــة للتعلي ــراتيجيتها الوطني ــذ اس وتنفي

توفــري التعليــم الشــامل لجميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق وضــع  )ب( 

الصيغــة النهائيــة لسياســة التعليــم الشــامل للجميــع، وكفالــة تدريــب املعلمــني، ووضــع 

مناهــج دراســية مامئــة، وتوفــري الرتيبــات التيســريية املعقولــة للهيــاكل األساســية 

املدرســية، وإيــاء اهتــامم خــاص لألطفــال ذوي اإلعاقــات النفســية واالجتامعيــة 

ــة؛ والذهني

اتخــاذ جميــع التدابــري املمكنــة لحاميــة الطــاب واملدرســني مــن األثــر الســلبي للنــزاع  )ج( 

ــن  ــوات األم ــا ق ــي تتخذه ــة الت ــري الوقائي ــك التداب ــا يف ذل ــم، مب ــى التعلي ــلح ع املس

الفلســطينية عنــد القيــام بعمليــات إنفــاذ القانــون حــول املــدارس، وعــن طريــق 

تنفيــذ تعهداتهــا مبوجــب إعــان املــدارس اآلمنــة، وضــامن أن الجامعــات املســلحة غــري 

الحكوميــة النشــطة يف الدولــة الطــرف تحــرم القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل 

ــة؛ ــمولة بالحامي ــاً مش ــا أعيان ــدارس باعتباره ــرم امل ــان، وتح ــوق اإلنس لحق

توفــري فــرص التعلــم املســتمر لألطفــال الذيــن ال يســتطيعون االلتحــاق باملــدارس بســبب  )د( 

انعــدام الســامة، ســواء يف املدرســة أو يف طريقهــم إىل املدرســة ومنهــا، وإلغــاء قانــون 

وزارة الربيــة والتعليــم الــذي يلــزم هــؤالء الطــاب بإعــادة الصــف الــدرايس؛

ضــامن مواءمــة محتويــات املناهــج الدراســية مــع أهــداف التعليــم عــى النحــو املبــني يف  )هـ( 

املــادة 29 مــن االتفاقيــة، وال ســيام تعزيــز الســام والتســامح. 
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طاء- تدابري الحامية الخاصة )املواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37)ب(-)د( و40-38(

 األطفال ملتمسو اللجوء واألطفال الاجئون

ــة  ــاً يف الدول ــن داخلي ــادة عــدد األطفــال الالجئــني واملرشدي ــغ إزاء زي ــق بال ــة قل يســاور اللجن  -	6

الطــرف بســبب االحتــالل اإلرسائيــي والترشيــد القــري وعمليــات اإلخــالء واألعــامل العدائيــة 

ــني أو  ــامت الالجئ ــال يف مخي ــة هــؤالء األطف ــة لغالبي ــة املزري ــق الحال املســلحة. وتالحــظ بقل

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 

الالجئــني الفلســطينيني يف الــرشق األدىن، وانعــدام األمــن الغــذايئ وانعــدام الخصوصيــة. 

تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى زيــادة تخصيــص املــوارد البريــة والتقنيــة واملاليــة لدعــم   -57

األطفــال الاجئــني واملرديــن داخليــاً، وال ســيام التدابــري الراميــة إىل ضــامن ســامتهم البدنيــة 

والنفســية، مبــا يف ذلــك األمــن الغــذايئ، وتيســري إعــادة إدمــاج اآلبــاء يف ســوق العمــل.

 إدارة شؤون قضاء األحداث

ترحــب اللجنــة باعتــامد املرســوم بقانــون رقــم 	 لعــام 6	20 بشــأن حاميــة األطفــال   -	8

الفلســطينيني. ومــع ذلــك، يســاور اللجنــة قلــق شــديد إزاء مــا يــي:

املرســوم بقانــون املتعلــق بحاميــة األطفــال الفلســطينيني ال ينفــذ يف قطــاع غــزة وال يجــري  )أ( 

ــك،  ــة لذل ــة مخصص ــود ميزاني ــدم وج ــبب ع ــة، بس ــة الغربي ــل يف الضف ــذه بالكام تنفي

ــة الطــرف؛ ــم الدول ــات يف إقلي ــرايف للمؤسســات والخدم ــع الجغ ــؤ التوزي ــدم تكاف وع

األطفــال  بحاميــة  املتعلــق  بقانــون  واملرســوم  الفلســطيني  الطفــل  قانــون  يحــدد  )ب( 

ــون  ــني أن القان ــنة، يف ح ــة بـــ 2	 س ــؤولية الجنائي ــن املس ــد األدىن لس ــطينيني الح الفلس

املتعلــق باألحــداث الجانحــني رقــم 2 لعــام 937	، املنطبــق يف قطــاع غــزة، يحــدد هــذا 

الســن بـــ 9 ســنوات؛ 

يحتجــز األطفــال أحيانــاً يف مراكــز مخصصــة الحتجــاز البالغــني، وهنــاك معلومــات  )ج( 

محــدودة عــن اســتخدام التدابــري غــري االحتجازيــة؛

تفيــد التقاريــر بــأن األطفــال املحتجزيــن، يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــىل الســواء،  )د( 

ــة؛ يُتعرضــون لســوء املعامل
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ــر  ــد التقاري ــة، وتفي ــم أمني ــم جرائ ــال الرتكابه ــن األطف ــرياً م ــدداً كب ــل ع تحتجــز إرسائي )هـ( 

ــة.  ــول املرعي ــق األص ــة وف ــىل محاكم ــم ع ــدم حصوله ــة وع ــوء املعامل ــم لس بتعرضه

تشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم 24)2019( بشــأن حقــوق الطفــل يف قضــاء األحــداث،   -59

وتــويص الدولــَة الطــرَف مبــا يــيل:

ــن  ــا م ــة وغريه ــع االتفاقي ــة م ــة تام ــال مواءم ــاء األطف ــاص بقض ــا الخ ــة نظامه مواءم )أ( 

ــة الطــرف، مبــا يف ذلــك عــن طريــق توفــري  املعايــري ذات الصلــة يف جميــع أنحــاء الدول

ــة  ــق بحامي ــون املتعل ــذ املرســوم بقان ــة لتنفي ــة الازم ــة واملالي ــة والتقني ــوارد البري امل

ــرف؛  ــة الط ــاء الدول ــع أنح ــاً يف جمي ــذاً كام ــطينيني تنفي ــال الفلس األطف

رفــع الحــد األدىن لســن املســؤولية الجنائيــة إىل املســتوى املقبــول دوليــاً، وهــو 14 ســنة  )ب( 

عــى األقــل؛

ــة  ــة أو املراقب ــل العقوب ــل تحوي ــة، مث ــري القضائي ــة وغ ــري االحتجازي ــري غ ــز التداب تعزي )ج( 

أو الوســاطة أو اإلرشــاد أو الخدمــة املجتمعيــة، حيثــام كان ذلــك ممكنــاً، لجميــع 

األطفــال الجانحــني، وضــامن أن تكــون ظــروف احتجــاز األطفــال متوافقــة مــع املعايــري 

ــم؛ ــب احتجازه ــا تجن ــن فيه ــي ال ميك ــاالت الت ــة يف الح الدولي

ــاعدة  ــري املس ــة، وتوف ــلب الحري ــن س ــال يف أماك ــة األطف ــاءة معامل ــدم إس ــامن ع ض )د( 

القانونيــة مــن جهــات مؤهلــة ومســتقلة ومجانــاً لألطفــال املخالفــني للقانــون، وتوفــري 

ــا؛  ــول إليه ــهل الوص ــال ويس ــة لألطف ــون مامئ ــكاوى تك ــم الش ــات لتقدي آلي

ضــامن اســتمرار توفــري الدعــم القانــوين وغــريه مــن الخدمــات لألطفــال الذيــن تحتجزهم  )هـ( 

ــم  ــل والتعلي ــادة التأهي ــي وإع ــم النف ــري الدع ــال توف ــن خ ــاعدتهم م ــل ومس إرسائي

وغــري ذلــك مــن التدابــري، بعــد اإلفــراج عنهــم.

ياء- التصديق عى الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

ــر يف  ــل، بالنظ ــوق الطف ــامل حق ــز إع ــادة تعزي ــاً لزي ــرف، توخي ــة الط ــة الدول ــويص اللجن ت  -60

ــة: ــية التالي ــان األساس ــوق اإلنس ــوك حق ــى صك ــق ع التصدي

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم؛ )أ( 
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االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي.  )ب( 

وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى أن تتقيــد بالتزاماتهــا بتقديــم التقاريــر مبوجــب   -61

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعات املســلحة، 

والربوتوكــول االختيــاري بشــأن بيــع األطفــال واســتغالهم جنســياً، مبــا يف ذلــك اســتغالهم يف 

ــون األول/ديســمرب  ــو 2016 و29 كان ــذ 7 أيار/ماي ــا من ــر تقدميه ــران تأخَّ ــاء، وهــام تقري البغ

ــوايل. 2019، عــى الت

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- املتابعة والنر

ــل  ــذ الكام ــامن التنفي ــة لض ــري املامئ ــع التداب ــاذ جمي ــرف باتخ ــة الط ــة الدول ــويص اللجن ت  -62

ــر  ــة التقري ــاً بإتاح ــة أيض ــويص اللجن ــة. وت ــات الختامي ــذه املاحظ ــواردة يف ه ــات ال للتوصي

الــدوري األويل والــردود عــى قامئــة املســائل، وهــذه املاحظــات الختاميــة عــى نطــاق واســع 

ــد.  بلغــات البل

باء- اآللية الوطنية لإلباغ واملتابعة 

تشــري اللجنــة مــع التقديــر إىل إنشــاء لجنــة دامئــة وطنيــة عــى املســتوى الــوزاري، مبوجــب   -63

مرســوم رئــايس صــدر يف 7 أيار/مايــو 2014، وهــي مكلفــة مبتابعــة انضــامم دولــة فلســطني إىل 

الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان. بيــد أنهــا تاحــظ أن اللجنــة الوطنيــة الدامئــة ليــس لديهــا 

ــة  ــة حكومي ــى اآلن كآلي ــل حت ــة، وال تعم ــة واملالي ــة والتقني ــوارد البري ــن امل ــي م ما يكف

م إىل اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق  دامئــة مكلفــة بتنســيق وإعــداد التقاريــر التــي تقــدَّ

اإلنســان وبالتعامــل مــع تلــك اآلليــات، فضــاً عــن تنســيق وتعقــب التدابــري الوطنيــة املتخــذة 

ملتابعــة وتنفيــذ االلتزامــات التعاهديــة والتوصيــات والقــرارات الصــادرة عــن تلــك اآلليــات. 

ــة مــن  ــامس املســاعدة التقني ــص هــذه املــوارد والت ــة الطــرف بتخصي ــة الدول ــويص اللجن وت

مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان. وتشــدد اللجنــة عــى أهميــة أن تكــون 

اللجنــة املشــركة بــني الــوزارات قــادرة عــى التشــاور بصــورة منهجيــة مــع املؤسســة الوطنيــة 

املســتقلة لحقــوق اإلنســان ومــع املجتمــع املــدين.  



الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة تقارير الظل

48

جيم- التقرير املقبل 

ــاين  ــني الث ــن الدوري ــع للتقريري ــا الجام ــدم تقريره ــرف إىل أن تق ــة الط ــة الدول ــو اللجن تدع  -64

والثالــث بحلــول 2 أيار/مايــو 2025، وأن تــدرج فيــه معلومــات عــن متابعــة هــذه املاحظــات 

الختاميــة. وينبغــي أن ميتثــل التقريــر للمبــادئ التوجيهيــة املنســقة لتقديــم التقاريــر الخاصــة 

CRC/C/58/( 2014 ــر ــون الثاين/يناي ــة يف 31 كان ــا اللجن ــي اعتمدته ــا، الت ــدة بعينه مبعاه

ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــر ق ــة )انظ ــه 200 21 كلم ــدد كلامت ــاوز ع ــي أال يتج Rev.3(، وينبغ

م الحــد األقــى املنصــوص  68/268، الفقــرة 16(. ويف حــال تجــاوز عــدد كلــامت التقريــر املقــدَّ

عليــه، ســُيطلب إىل الدولــة الطــرف أن تقلّــص حجمــه عمــاً بالقــرار ســالف الذكــر. وإذا تعــذر 

عــى الدولــة الطــرف مراجعــة التقريــر وإعــادة تقدميــه، فلــن ميكــن ضــامن ترجمتــه يك تنظــر 

فيــه هيئــة املعاهــدة.

وتدعــو اللجنــة أيضــاً الدولــة الطــرف إىل تقديــم وثيقــة أساســية، ال يتجــاوز عــدد كلامتها 400   -65

42 كلمــة، وفقــاً ملتطلبــات الوثيقــة األساســية املوحــدة الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة املنســقة 

لتقديــم التقاريــر مبوجــب املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك املبــادئ 

HRI/( التوجيهيــة لتقديــم وثيقــة أساســية موحــدة ووثائــق خاصــة مبعاهــدات بعينهــا

ــة 68/268. ــة العام ــرار الجمعي ــن ق ــرة 16 م ــل األول( والفق GEN/2/Rev.6، الفص
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