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التقرير منهجية 
فــي  يركــز تقريــر مؤسســة الحــق املقــدم إلــى الجلســة )83( للجنــة حقــوق الطفــل )يشــار إليهــا 
مــن دولــة فلســطين؛  املقــدم  بالتقريــر األولــي  باللجنــة( علــى قائمــة املســائل املتصلــة  التقريــر 
الــذي يتضمــن التدابيــر التــي اعتمدتهــا إلنفــاذ الحقــوق املعتــرف بهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
حــرز للتمتــع بتلــك الحقــوق بموجــب املــادة )44( 

ُ
)يشــار إليهــا فــي التقريــر باالتفاقيــة( والتقــدم امل

 ألهميــة املســائل التــي طرحتهــا 
ً
مــن االتفاقيــة، وردود الدولــة الطــرف علــى قائمــة املســائل، نظــرا

اللجنــة وطبيعــة الــردود املقدمــة مــن دولــة فلســطين بشــأنها، كونهــا تأخــذ عــادة مســاحة هامــة 
مــن الحــوار البّنــاء الــذي تجريــه اللجنــة مــع الدولــة الطــرف بجلســة املراجعــة، وفــي املالحظــات 
الختاميــة الصــادرة عــن اللجنــة بنتيجــة املراجعــة، وعلــى هــذا األســاس، تقــدم مؤسســة الحــق 
اللجنــة،  التــي طرحتهــا  مــن املســائل  العديــد  التوصيــات علــى  مــن  العديــد  مــن خــالل تقريرهــا 
وتوصياتهــا  مالحظاتهــا  تســاهم  أن  وتأمــل،  الطــرف،  الدولــة  مــن  املقدمــة  باإلجابــات   

ً
ارتباطــا

للجنــة فــي تعميــق الحــوار البّنــاء مــع دولــة فلســطين إلعمــال الحقــوق الــواردة فــي االتفاقيــة.   
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الملخص
لــم تقــدم دولــة فلســطين تقريرهــا فــي موعــده. ولــم تقــدم الوثيقــة األساســية املشــتركة. هنــاك 
تصــدع مســتمر فــي النظــام السيا�صــي، وتدهورفــي وضــع الســلطة القضائيــة، بمــا يشــمل املحكمــة 
الدستورية العليا، وغياب للبرملان الفلسطيني منذ عام 2007 وقد قامت املحكمة الدستورية 
فــي 12 كانــون األول/ديســمبر 2018 بحلــه بقــرار غيــر دســتوري. هنــاك تراجــع فــي حالــة حقــوق 
فــي التشــريعات والسياســات العامــة، وضعــف  اإلنســان، وتفــّرد للســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا 
فــي الشــفافية واملشــاركة املجتمعيــة، وغيــاب للمحاســبة وإنصــاف ضحايــا االنتهــاكات. مــا زال 
. هنــاك حاجــة إلصالحــات جّديــة فــي النظــام 

ً
االنقســام الفلســطيني منــذ العــام 2007 مســتمرا

السيا�صــي، وباألولويــة، حاجــة، فوريــة، إلصــدار »مرســوم رئا�صــي« بالدعــوة إلجــراء االنتخابــات 
العامــة الرئاســية والتشــريعية املتزامنــة فــي الضفــة والقطــاع، ورغــم اتفــاق الجميــع، بمــا يشــمل 
لتنفيذهــا،  املركزيــة  االنتخابــات  للجنــة  الكاملــة  والجهوزيــة  إجرائهــا،  علــى  االنقســام،  طرفــي 
 أّن املرســوم الرئا�صــي بإجــراء 

ّ
وتأكيــد الرئيــس محمــود عبــاس، أكثــر مــن مــرة، علــى إجرائهــا، إال

، فــي إنفــاذ االتفاقيــة.  
ً
 حاســما

ً
االنتخابــات العامــة لــم يصــدر بعــد. هــذا اإلطــار العــام، يلعــب، دورا

بحســب قــرارات املحكمــة الدســتورية، فــإن االتفاقيــة، وغيرهــا مــن االتفاقيــات التــي انضمــت 
إليهــا دولــة فلســطين، غيــر نافــذة، وبحســب قــرارات املحكمــة فــإن نشــر االتفاقيــة فــي الجريــدة 
املجتمــع  مــن  كبيــرة  معارضــة  القــي 

ُ
ت الدســتورية  املحكمــة  قــرارات  لنفاذهــا.  يكفــي  ال  الرســمية 

بالضفــة  العامــة، الصــادرة  التشــريعات والسياســات  الغربيــة وقطــاع غــزة.  فــي الضفــة  املدنــي 
والعكــس  غــزة،  قطــاع  فــي  طبــق 

ُ
ت وال  الضفــة  فــي  طبــق 

ُ
ت الطفــل،  بحقــوق  واملتصلــة  الغربيــة، 

صحيــح. ال توجــد اســتراتيجية وطنيــة شــاملة وموحــدة، َمبنيــة علــى الحقــوق، ومرتبطــة باملوازنــة 
وتضمــن  اإلعاقــة،  وذوي  والشــباب  األطفــال  مشــاركة  وتكفــل  اإلنمائيــة،  واألهــداف  العامــة، 
حمايــة ورعايــة وكفالــة الحقــوق الــواردة فــي االتفاقيــة. وال توجــد معاييــر كافيــة لتحديــد مصالــح 
الطفــل الفضلــى، ووعــي كاف بشــأنها، بمــا يشــمل الحضانــة، وال يوجــد دور جــدي لألطفــال فــي 
كّملــة للقوانيــن املتصلــة بالطفــل، وحاجــة 

ُ
تحديــد مصالحهــم. هنالــك حاجــة إلصــدار اللوائــح امل

إلقــرار قوانيــن جديــدة لألحــوال الشــخصية والعقوبــات وحمايــة املــرأة مــن العنــف منســجمة مــع 
االتفاقيــات واملعاييــر الدوليــة، وقــرار بقانــون 2019 بشــأن تحديــد ســن الــزواج ينتهــك حقــوق 
وكرامــة املــرأة والطفــل. وإشــكاليات فــي مجــال قضــاء األطفــال، ومؤسســات الرعايــة البديلــة )دار 
األمــل( تحتــاج إلــى معالجــة. وهنــاك اعتقــاالت طالــت مدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، وأطفــال، 
انتهكــت حقوقهــم. وانتهــاكات فــي تســجيل األطفــال فــور الــوالدة، واســتغالل لألطفــال، وحرمــان 

لألطفــال الالجئيــن مــن التمتــع بحقوقهــم وتقريــر املصيــر.
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الجزء األول
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الجزء األول

)1/أ( نشــر االتفاقيــة في الجريدة الرســمية 
أجــل  مــن  املتخــذة  التدابيــر  عــن  بمعلومــات  تزويدهــا  فلســطين  دولــة  مــن  اللجنــة  طلبــت 
اتخــاذ  علــى   

ً
تعمــل حاليــا بأنهــا  الطــرف  الدولــة  رّدت  الرســمية.  الجريــدة  فــي  االتفاقيــة  نشــر 

املحكمــة  قــرار  إلــى  وأشــارت  الرســمية،  الجريــدة  فــي  االتفاقيــة  لنشــر  الالزمــة  اإلجــراءات 
وأكــد  فلســطين  فــي  التشــريعي  الهــرم  وّضــح  وبأنــه   2017 لســنة   )5( رقــم  العليــا  الدســتورية 
إنفــاذ  آليــة  وحــّدد  العاديــة  الداخليــة  التشــريعات  علــى  الدوليــة  االتفاقيــات  ســمو  علــى 
الثنائــي  النظــام  تبنــي  خــالل  مــن  الفلســطيني  القانونــي  النظــام  فــي  الدوليــة  االتفاقيــات 

الداخلــي.  القانــون  فــي  الدوليــة  االتفاقيــات  الدمــاج 

العنصــري  التمييــز  علــى  القضــاء  للجنــة  املقــدم  املــوازي  تقريرهــا  إلــى  الحــق  مؤسســة  شــير 
ُ
ت

 14 و   13 الجلســة  إلــى  فلســطين  دولــة  مــن  املقدميــن  والثانــي  األول  الجامــع  التقريــر  بشــأن 
آب/أغســطس 2019 وتحديــدأ البنــد )14(  »االتفاقيــة، غيــر نافــذة، فــي األرض الفلســطينية 
املحتلــة، أســوة بغيرهــا مــن االتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة 
العليــا  القــرار الصــادر عــن املحكمــة الدســتورية  مــا يؤكــده  بــدون تحفظــات، هــذا  فلســطين 
علــى  ُعــرض  عندمــا   )2017/5( الدســتوري  الطعــن  فــي   2018/3/12 بتاريــخ  الفلســطينية 
األسا�صــي  القانــون  مــن   )10( باملــادة  يتعلــق  دســتوري  تفســير  العليــا  الدســتورية  املحكمــة 
الفلســطيني املعــدل لســنة 2003 وتعديالتــه التــي نصــت علــى أن »1. حقــوق اإلنســان وحرياتــه 
األساســية ُملزمــة وواجبــة االحتــرام 2. تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى 
التــي تحمــي حقــوق اإلنســان« حيــث  إلــى اإلعالنــات واملواثيــق اإلقليميــة والدوليــة  االنضمــام 
تبنــت املحكمــة، فــي قرارهــا املذكــور، مبــدأ إزدواجيــة القاعــدة القانونيــة وقضــت املحكمــة بــأن 
 ُيطبــق فــي فلســطين، وإنمــا ال بــد أن 

ً
املعاهــدات أو االتفاقيــات الدوليــة ال تعــد بذاتهــا قانونــا

تكتســب القــوة مــن خــالل مرورهــا باملراحــل الشــكلية الواجــب توفرهــا إلصــدار قانــون داخلــي 
فــي  ينشــر  ولــم  بقانــون فلســطيني داخلــي،  لــم تصــدر  االتفاقيــة،  أن  معيــن إلنفاذهــا. وحيــث 

 1.»... فــي األرض الفلســطينية املحتلــة  عــد نافــذة 
ُ
ت الجريــدة الرســمية، فإنهــا ال 

الرســمي  التقريــر  بشــأن  ســيداو  لجنــة  إلــى  املقــدم  تقريرهــا  إلــى  الحــق  مؤسســة  شــير 
ُ
وت

ومفــاده   )15( البنــد   
ً
وتحديــدا  2018 حزيران/يونيــه  فــي  فلســطين  دولــة  مــن  املقــدم  األولــي 

إلــى الجلســة )99(  للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن التقريريــن األول والثانــي  1  تقريــر مؤسســة الحــق املقــدم 
املقدميــن مــن دولــة فلســطين، منشــور باإلنجليزيــة علــى موقــع مؤسســة الحــق علــى الرابــط:

 http://www.alhaq.org/advocacy/14840.html.

http://www.alhaq.org/advocacy/14840.html
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فــي   2017/11/19 بتاريــخ   
ً
قــرارا الفلســطينية  العليــا  الدســتورية  املحكمــة  »أصــدرت 

علــى  الدوليــة  االتفاقيــات  باألغلبيــة ســمو  فيــه  قــررت   )2017/4( رقــم  الدســتوري  الطعــن 
للشــعب  والثقافيــة  والدينيــة  الوطنيــة  الهويــة  مــع  يتــواءم  »بمــا  الفلســطينية  التشــريعات 
وخالفــت  ســيداو،  علــى   

ً
عامــا  

ً
تحفظــا أبــدت  الدســتورية،  املحكمــة  الفلســطيني«.  العربــي 

الدســتورية  املحكمــة  قانــون  وخالفــت  الفلســطيني،  األسا�صــي  القانــون  وخالفــت  ســيداو، 
  .2».. االختصــاص  هــذا  يمنحهــا  ال  الــذي   2006 لســنة  العليــا 

تشــدد مؤسســة الحق، على وجوب التزام دولة فلســطين باملالحظات الختامية للجنة القضاء 
فلســطين  لدولــة  والثانــي  األول  للتقريريــن  الجامــع  التقريــر  بشــأن  العنصــري  التمييــز  علــى 
وبخاصــة البنــد )9( ».. تشــعر للجنــة بالقلــق ممــا جــاء فــي تفســير املحكمــة الدســتورية العليــا، 
الــوارد فــي قراريهــا رقــم 4)2017(، املــؤرخ 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، ورقــم 5 )2018(، 
ال  الطــرف  الدولــة  إليهــا  التي تنضــم  الدوليــة  املعاهــدات  أن   ،2018 آذار/مــارس   12 املــؤرخ 
تكــون لهــا أســبقية علــى التشــريعات الوطنيــة مــا لــم تكــن متســقة مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة 
والثقافيــة للشــعب العربــي الفلســطيني، األمــر الــذي يمكــن أن يحــول دون التمتــع بالحقــوق 
بعــد  نشــر 

ُ
ت لــم  االتفاقيــة  ألن   

ً
أيضــا بالقلــق  اللجنــة  وتشــعر  االتفاقيــة.  فــي  عليهــا  املنصــوص 

الدولــة  فــي  أحكامهــا  تطبيــق  بــدء  يكفــل  بمــا  الفلســطينية“  ”الوقائــع  الرســمية  الجريــدة  فــي 
الطــرف )املادتــان 1 و2(«. وإلــى البنــد )10( مــن املالحظــات الختاميــة » تو�صــي اللجنــة الدولــة 
فــي قانونهــا الوطنــي، بســبل   

ً
 وســريعا

ً
 تامــا

ً
الطــرف بمــا يلــي:)أ( إدراج أحــكام االتفاقيــة إدراجــا

منهــا نشــرها فــي الجريــدة الرســمية، واتخــاذ جميــع التدابيــر املمكنــة لضمــان تطبيقهــا فــي جميــع 
 يــؤدي تفســير املحكمــة الدســتورية العليــا، الــوارد 

ّ
الحــرص علــى أال أرجــاء إقليمهــا؛ )ب( 

فــي قراريهــا رقــم 4)2017(، املــؤرخ 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، ورقــم 5)2018( املــؤرخ 
12 آذار/مارس 2018، وتطبيق هذين القرارين، إلى منع األشــخاص أو جماعات األشــخاص 
الذيــن يعيشــون فــي إقليــم الدولــة الطــرف، بمــن فيهــم الفلســطينيون غيــر العــرب، مــن التمتــع 

الكامــل بحقوقهــم بموجــب االتفاقيــة«.3 

2  تقريــر مؤسســة الحــق املقــدم إلــى الجلســة )70( للجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بشــأن التقريــر األولــي لدولــة 
فلســطين، منشــور باإلنجليزيــة علــى موقــع مؤسســة الحــق علــى الرابــط:

  http://www.alhaq.org/advocacy/6173.html 
وتقرير املتابعة على ذات الرابط.

3  املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن األول 
والثانــي لدولــة فلســطين، منشــورة علــى موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPSE%2f-
CO%2f1-2&Lang=en

http://www.alhaq.org/advocacy/6173.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPSE%2fCO%2f1-2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPSE%2fCO%2f1-2&Lang=en
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املقدمــة  الختاميــة  باملالحظــات  فلســطين  دولــة  التــزام  وجــوب  علــى  الحــق،  وتشــدد مؤسســة 
مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين 
 بأنــه قــد جــاء فــي تفســير املحكمــة الدســتورية العليــا، 

ً
وبخاصــة البنــد )12( » ... وتحيــط علمــا

الــذي صــدر بقرارهــا رقــم 4 )2017( املــؤرخ 19 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017، أن االتفاقيــات 
إدراج  يجــب  وأنــه  املحليــة  تشــريعاتها  علــى  تســمو  الطــرف  الدولــة  إليهــا  تنضــم  التــي  الدوليــة 
أحــكام االتفاقيــة فــي القوانيــن املحليــة. بيــد أن اللجنــة تعــرب عــن قلقهــا ألن االتفاقيــة لــم تنشــر 
 عــن قلقهــا ألنــه قــد ورد 

ً
بالجريــدة الرســمية حتــى تغــدو ســارية فــي الدولــة الطــرف. وتعــرب أيضــا

فــي تفســير املحكمــة الدســتورية العليــا، الصــادر بالقــرار املذكــور آنفــا، أن االتفاقيــات تســمو 
علــى القوانيــن املحليــة فقــط إذا كانــت تتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب 
الختاميــة  التوصيــات  مــن   )13( البنــد  فــي  فلســطين،  دولــة  اللجنــة،  وأوصــت  الفلســطيني«. 
فــي قطــاع  تنفيذهــا  املحليــة وضمــان  قوانينهــا  فــي  االتفاقيــة  أحــكام  إدراج جميــع  يلــي«)أ(  بمــا 
يــؤدي تفســير  فــي ذلــك القــدس الشــرقية؛ )ب( الحــرص علــى أال  غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا 
املحكمــة الدســتورية العليــا، الــذي جــاء فيــه أن االتفاقيــات التــي تنضــم الدولــة الطــرف إليهــا 
تســمو علــى القوانيــن املحليــة فقــط إذا كانــت تتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة 
للشــعب الفلســطيني، إلــى إعفــاء الدولــة الطــرف مــن التزاماتهــا بموجــب االتفاقيــة )ج( اتخــاذ 
خطــوات ملموســة مــن أجــل االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري، ونشــر االتفاقيــة بالجريــدة 
الرســمية )د( تقديــم التدريــب ألعضــاء القضــاء، بمــن فيهــم قضــاة املحاكــم الشــرعية ومهنيــو 
القانــون وموظفــو إنفــاذ القانــون، بشــأن االتفاقيــة واجتهــادات اللجنــة بموجــب البروتوكــول 

االختيــاري وتوصياتهــا العامــة«.4

تجــدد مؤسســة الحــق، التأكيــد، علــى أنــه ليــس مــن اختصــاص املحكمــة الدســتورية بموجــب 
التحفظــات  وأن  الدوليــة،  االتفاقيــات  علــى  تحفظــات  إبــداء   2006 عــام  الصــادر  قانونهــا 
وأنــه  مــن مضمونهــا،  فّرغهــا 

ُ
ت أن  مــن شــأنها  أبدتهــا املحكمــة علــى االتفاقيــات  التــي  »العامــة« 

ليــس مــن اختصــاص املحكمــة الدســتورية بموجــب قانونهــا أن تقــرر تبنــي »النظــام الثنائــي« فــي 
إنفــاذ االتفاقيــات الدوليــة فــي القانــون الداخلــي، وأن املحكمــة الدســتورية خالفــت القانــون 
األسا�صــي الفلســطيني )الدســتور( الــذي أكــد فــي املــادة )9( علــى أن »حقــوق اإلنســان وحرياتــه 
ملزمــة وواجبــة االحتــرام« أي بقــوة الدســتور الفلســطيني. وتو�صــي مؤسســة الحــق، اللجنــة، 

4  املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين، 
منشــورة علــى موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2f-
CO%2f1&Lang=en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
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الطــب مــن دولــة فلســطين العمــل دون إبطــاء علــى إنفــاذ االتفاقيــة، وغيرهــا مــن االتفاقيــات 
الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا بــدون تحفظــات، وضمــان ســموها علــى 
التشــريعات املحليــة، وإنفاذهــا، وتحديــد موعــد زمنــي لإلنفــاذ والنشــر فــي الجريــدة الرســمية. 
عانــي مــن تدهــور 

ُ
والعمــل علــى إجــراء إصالحــات جوهريــة فــي القضــاء ومنظومــة العدالــة التــي ت

تزامنــة إلصــالح النظــام 
ُ
كبيــر فــي اآلونــة األخيــرة، وإجــراء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية امل

السيا�صــي دون إبطــاء.5

5  ورقــة املوقــف الصــادرة عــن مؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطيني والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بشــأن قــرار املحكمــة 
الدســتورية حــل املجلــس التشــريعي الفلســطيني والدعــوة إلجــراء االنتخابــات علــى الرابــط:

 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1338--qq-. 
ورقــة املوقــف الصــادرة عــن منظمــات حقــوق اإلنســان الفلســطينية بشــأن القراريــن بقانــون الصادريــن عــن الرئيــس الفلســطيني 

بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة الفلســطيني وتشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي علــى الرابــط:
 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1442--qq-.

وكذلك امللخص التنفيذي لدراسة الحق بشأن التطورات في القضاء الفلسطيني ومنظومة العدالة الفلسطينية على الرابط:
 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1443--qq-.

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1338--qq-
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1442--qq-
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1443--qq-
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)1/ب( ضمــان تطبيــق قوانين الطفــل بقطاع غزة
أجــل  مــن  املتخــذة  التدابيــر  عــن  بمعلومــات  تزويدهــا  فلســطين  دولــة  مــن  اللجنــة  طلبــت 
ضمــان تطبيــق القوانيــن املتعلقــة بالطفــل فــي قطــاع غــزة. رّدت الدولــة الطــرف، مــن بيــن أمــور 
املصالحــة  وتحقيــق  الداخلــي  الفلســطيني  االنقســام  إلنهــاء  جاهــدة  تعمــل  أنهــا  علــى  أخــرى، 
وأن  الفلســطيني  السيا�صــي  النظــام  ووحــدة  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  وتشــكيل  الفلســطينية 
 عــن التحضيــر إلجــراء االنتخابــات العامــة وتجــري املشــاورات 

ً
الرئيــس الفلســطيني أعلــن رســميا

. تؤكــد مؤسســة الحــق، بــأن التشــريعات الفلســطينية التــي تصــدر عــن 
ً
لعقــد االنتخابــات قريبــا

الرئيــس الفلســطيني منــذ االنقســام الداخلــي الــذي جــرى فــي العــام 2007 وتعطيــل املجلــس 
الغربيــة وال تطبــق  فــي الضفــة   

ً
بقانــون( تطبــق عمليــا القــرارات  ثــم حلــه )أي  التشــريعي ومــن 

فــإن  املقابــل،  وفــي  بالطفــل،  املتعلقــة  الفلســطينية  التشــريعات  يشــمل  بمــا  غــزة،  قطــاع  فــي 
 فــي غــزة وال تطبــق فــي الضفــة الغربيــة، 

ً
طبــق فعليــا

ُ
التشــريعات التــي تصــدر عــن برملــان غــزة ت

والحــال كذلــك بشــأن السياســات العامــة إلنفــاذ إتفاقيــة حقــوق الطفــل املشــار إليهــا فــي تقريــر 
دولــة فلســطين وردهــا علــى قائمــة املســائل املقدمــة مــن اللجنــة، وفــي املمارســة العمليــة إلنفــاذ 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي قطــاع غــزة. 

وافقــت، جميــع القــوى واألحــزاب السياســية الفلســطينية، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
علــى   ،2019 األول/ديســمبر  كانــون  فــي  خطيــة،  موافقــة  وحمــاس،  فتــح  حركتــي  يشــمل  بمــا 
تاريــخ صــدور  فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن  التشــريعية والرئاســية  العامــة  إجــراء االنتخابــات 
املرســوم الرئا�صــي مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس بالدعــوة إلجــراء االنتخابــات العامــة وفــق 
قــرار بقانــون االنتخابــات العامــة 2007، وأعلنــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة املســتقلة عــن 
أن   

ّ
إال والقطــاع،  بالضفــة  مراحلهــا  بكافــة  االنتخابيــة  العمليــة  لتنفيــذ  الكاملــة  جهوزيتهــا 

لــم يصــدر. الرئا�صــي  املرســوم 

فــي مالحظاتهــا الختاميــة، بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين، علــى  أكــدت لجنــة ســيداو، 
تنفيــذ  كفالــة  فــي  الفلســطيني(  التشــريعي  )املجلــس  التشــريعية  للســلطة  الحاســم  الــدور 
كفالــة  فــي  الحاســم  التشــريعية  الســلطة  دور  علــى  اللجنــة  تشــدد   »)8( بالفقــرة  االتفاقيــة، 
التنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة )أنظــر بيــان اللجنــة بشــأن عالقتهــا مــع البرملانييــن، الــذي اعُتمــد فــي 
 الطــرف إلــى اتخــاذ جميــع التدابيــر 

َ
الــدورة الخامســة واألربعيــن، فــي عــام 2010(. وتدعــو الدولــة

اتخــاذ  علــى  والحــرص  الفلســطيني  التشــريعي  املجلــس  جلســات  بعقــد  للتعجيــل  املناســبة 
املجلــس، وفــق واليتــه، الخطــوات الالزمــة فيما يتعلــق بتنفيــذ هــذه املالحظــات الختاميــة مــن 
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الــدوري املقبــل«6. التقريــر  اآلن وحتــى موعــد تقديــم 

إبطــاء، إلصــدار  العمــل، دون  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  تو�صــي  الحــق،  مؤسســة 
إلــى االنتخابــات التشــريعية والرئاســية املتزامنــة كمــا ينــص  املرســوم الرئا�صــي بشــأن الدعــوة 
قــرار بقانــون االنتخابــات العامــة 2007، وبخاصــة فــي ظــل تأكيــد الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس، فــي أكثــر مــن مناســبة، علــى عزمــه علــى إصــدار مرســوم بإجــراء االنتخابــات العامــة، 
واالتفــاق بيــن القــوى الفلســطينية، بمــا يشــمل حركتــي فتــح وحمــاس )طرفــي االنقســام( علــى 
الديمقراطيــة  األجــواء  وتهيئــة  والرئاســية،  التشــريعية  االنتخابــات  إجــراء  وضــرورة  أهميــة 
االنتخابــات،  فــي  حقهــم  ممارســة  مــن  الشــباب  وبخاصــة  املواطنيــن  وتمكيــن  لالنتخابــات، 
حلــه  جــرى  الــذي  التشــريعي  املجلــس  دور  واســتعادة  انتظامهــا،  وضمــان  نتائجهــا،  واحتــرام 
مــن قبــل املحكمــة الدســتورية »بقــرار تفســيري« وعلــى نحــو غيــر دســتوري، ألهميــة دوره فــي 

الرشــيد. الحكــم  وفــي  التنفيذيــة  الســلطة  علــى  والرقابــة  التشــريع 

6  املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين، 
منشــورة علــى موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2f-
C%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
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)1/ج( مــوارد التطبيــق الفعلــي لالتفاقية
 طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين تزويدهــا بمعلومــات عــن التدابيــر املتخــذة مــن أجــل 
الــذي  الفلســطيني  الطفــل  لقانــون  الفعلــي  التطبيــق  أجــل  مــن  الالزمــة  املــوارد  ضمــان 
اعتمــد عــام 2004 وُعــّدل فــي عــام 2012. رّدت الدولــة الطــرف، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
بأنهــا قامــت بإنشــاء دائــرة حمايــة الطفولــة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة وتعييــن مرشــدين 
متخصصيــن لحمايــة الطفولــة، وأن لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة عــدة برامــج مرتبطــة 
املهمشــة، وإنشــاء  الفئــات  النقديــة، وبرامــج  املســاعدات  برنامــج  مــن ضمنهــا  بالطفــل، 
لتوفيــر  هيكليتهــا  وضمــن  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  تترأســها  الطفولــة  لحمايــة  شــبكة 

الحمايــة لألطفــال ضحايــا العنــف واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل. 

ومــا   )51( رقــم  البنــد  فــي  للجنــة  املقــدم  األولــي  الرســمي  تقريرهــا  فــي  فلســطين  دولــة  وأشــارت 
إلــى أرقــام ماليــة إلجمالــي موازنــة حكومــة  بعــده الــوارد تحــت عنــوان )ج. تخصيــص املوازنــة( 
دولــة فلســطين ونســبة املخصصــات املاليــة للقطــاع االجتماعــي، ككل، وموازنــة وزارة التنميــة 

وغيرهــا. الصحــة  وزارة  وموزانــة  االجتماعيــة 

توكــد مؤسســة الحــق أن املوازنــات العامــة لدولــة فلســطين، منــذ بدايــة االنقســام عــام 2007 
ظــل  فــي  فقــط  والرئيــس(  )الحكومــة  التنفيذيــة  الســلطة  قبــل  مــن  وتقــر  تعــد  اآلن،  ولغايــة 
اســتمرار غيــاب الســلطة التشــريعية، وأنــه ال يتــم إشــراك املجتمــع املدنــي الفلســطيني فــي دورة 
الســلطة  وأن  واملتابعــة(  والتنفيــذ  واإلقــرار  )التخطيــط  كاملــة  الفلســطينية  العامــة  املوازنــة 
التنفيذيــة لــم تقــدم لغايــة كتابــة هــذا التقريــر املوازنــة العامــة لدولــة فلســطين للســنة املاليــة 
العامــة  املوازنــة  تنظيــم  وقانــون   )61 )املــادة  الفلســطيني  األسا�صــي  للقانــون   

ً
خالفــا  2020

الفلســطيني رقــم )7( لســنة 1998 وتعديالتــه )املــادة 3( اللذيــن ينصــان علــى وجــوب تقديــم 
فــي  املاليــة الجديــدة؛ أي  العامــة قبــل شــهرين علــى األقــل مــن بدايــة الســنة  مشــروع املوازنــة 

موعــد زمنــي أقصــاه 2019/11/1 فيمــا يتعلــق باملوازنــة العامــة 2020.

وتؤكــد مؤسســة الحــق، علــى أنــه ورغــم املطالبــات والنــداءات املتكــرة مــن مؤسســات املجتمــع 
املدني للســلطة التنفيذية من أجل املشــاركة في مناقشــة مشــروع املوازنة العامة الفلســطينية 
وإبــداء املالحظــات عليهــا قبــل إقرارهــا، وبخاصــة فــي ظــل اســتمرار غيــاب املجلــس التشــريعي، 
البرملــان  فــي غيــاب  العامــة، وتقــره،  املوازنــة  تعــد مشــروع  تــزال  مــا  التنفيذيــة  الســلطة  إال أن 

الفلســطيني وغيــاب الرقابــة املجتمعيــة علــى املوازنــة العامــة.
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القانــون  بأحــكام  اإللتــزام  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  مؤسســة  تو�صــي 
األسا�صــي وقانــون تنظيــم املوازنــة العامــة فــي دورة املوازنــة العامــة بالكامــل، وضمــان الشــفافية 
واملشــاركة واملســاءلة فــي السياســات املاليــة،  وإشــراك املجتمــع املدنــي الفلســطيني فــي مناقشــة 
ــر غيــاب موازنــة   مشــروع املوازنــة العامــة وإبــداء املالحظــات عليهــا قبــل إقرارهــا. وهــذا مــا ُيفّسِ

مخصصــة إلعمــال حقــوق الطفــل فــي املوازنــة العامــة فــي تقريــر الدولــة. 

الدولــة  تقريــر  فــي  إليهــا  املشــار  العامــة  والسياســات  الخطــط  بــأن  الحــق،  مؤسســة  وتشــير، 
 ملــا تنــص عليــه االتفاقيــة 

ً
وردهــا علــى قائمــة املســائل »منفصلــة« عــن املوازنــة العامــة خالفــا

والتعليــق العــام الصــادر عــن اللجنــة رقــم 19)2016( بتاريــخ 20 تموز/يوليــو 2016 بشــأن 
مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل. العامــة  عمليــة املوازنــة 

إلعمــال  إبطــاء  دون  العمــل  فلســطين،  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  مؤسســة  وتو�صــي 
واملتابعــة  والتنفيــذ  واإلقــرار  التخطيــط  مراحــل  فــي  االتفاقيــة،  فــي  الــواردة  الطفــل  حقــوق 
العــام  والتعليــق  املوازنــة،  ومبــادىء  لالتفاقيــة  العامــة  للمبــادىء   

ً
وفقــا العامــة  للموازنــة 

إعمــال  فــي  التمييــز  العمليــة، وعــدم  فــي  إشــراك األطفــال  وبمــا يضمــن  املذكــور،   )2016(  19
االتفاقيــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبيــان كيفيــة مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى فــي 
عمليــة صنــع القــرارات املتعلقــة باملوازنــة العامــة، والكيفيــة التــي تــم فيهــا وزن مصالــح الطفــل 
درجــة علــى املوازنــة العامــة وغيرهــا مــن االعتبــارات، 

ُ
الفضلــى عــن غيرهــا مــن املراكــز املاليــة امل

نيســان/ مــن  األول  فــي  لالتفافيــة  االنضمــام  منــذ  الصعيــد  هــذا  علــى  حــرز 
ُ
امل التقــدم  وبيــان 

أبريــل 2014 باســتخدام أهــداف ومؤشــرات، كميــة ونوعيــة، واضحــة وُمتســقة، لبيــان كيفيــة 
اإلعمــال التدريجــي لحقــوق األطفــال االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بأق�صــى مــا تســمح 
االتفاقيــة،  عليــه  تنــص  مــا  وفــق  الفلســطينية  العامــة  املوازنــة  فــي  املتاحــة  املاليــة  املــوارد  بــه 
وبمــا يشــمل بيــان املؤشــرات املتعلقــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة )التعليــق العــام للجنــة رقــم 9 
لســنة 2006( وأطفــال الشــوارع )التعليــق العــام للجنــة رقــم 21 لســنة 2017( ونظــام قضــاء 
ممــن  وغيرهــم  الالجئيــن،  واألطفــال   )2019 لســنة   24 رقــم  للجنــة  العــام  )التعليــق  األطفــال 

إلــى مصالــح الطفــل الفضلــى.     إيــالء االعتبــار األول   هشــة، مــع 
ً
يعيشــون أوضاعــا
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)2( لجنــة مواءمة التشــريعات
بحقــوق  املتعلقــة  التشــريعات  مواءمــة  لجنــة  أنشــطة  عــن  معلومــات  تقديــم  اللجنــة  طلبــت 
األســرة  حمايــة  قانــون  مشــروع  مواءمــة  علــى  عملــت  أنهــا  الطــرف  الدولــة  رّدت  الطفــل. 
الجرائــم  بقانــون  وقــرار   ،2000 لســنة   )7( رقــم  الفلســطيني  العمــل  وقانــون  العنــف،  مــن 

الــزواج.  ســن  رفــع  بقانــون  قــرار  ومشــروع   2018 لســنة   )10( رقــم  اإللكترونيــة 

2/1 مشــروع حماية األسرة من العنف

تشــير مؤسســة الحــق بــأن مشــروع قــرار بقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف يجــري العمــل عليــه 
منــذ مــا يزيــد علــى خمــس ســنوات، ولــم يتــم إنجــازه لغايــة اآلن، وهنــاك عــدة صيــغ، متناقضــة، 
ثيــرت مــن دائــرة قا�صــي القضــاة الشــرعي تشــير بأنهــا 

ُ
للمشــروع، جــرى تداولهــا، تخللهــا مالحظــات أ

تنطــوي علــى تعــارض مــع الشــريعة اإلســالمية. ال يوجــد تأكيــد بــأن املســودة األخيــرة ُمنســجمة 
مــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدوليــة، وال 

يوجــد ســقف زمنــي محــدد إلقــرار ونشــر املشــروع فــي الجريــدة الرســمية لغايــة اآلن. 

بالقضــاء علــى  املعنيــة  اللجنــة  الصــادرة عــن  الختاميــة  إلــى املالحظــات  الحــق  تشــير مؤسســة 
 2018 تموز/يوليــو   11 بتاريــخ  فلســطين  لدولــة  األولــي  التقريــر  بشــأن  املــرأة  ضــد  التمييــز 
مواءمــة  لجنــة  قيــام  عــدم  إزاء  قلقهــا  عــن  اللجنــة  فيــه  أعربــت  الــذي   )14( البنــد  وبخاصــة 
مــع  انســجامها  وضمــان  الفلســطينية  التشــريعات  ملراجعــة  زمنــي  إطــار  بتحديــد  التشــريعات 
االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين وقــد أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا فــي البنــد 
)ج( مــن املــادة )14( بشــكل خــاص إزاء »عــدم تحديــد إطــار زمنــي ملراجعــة واعتمــاد مشــاريع 
القوانيــن مثــل مشــروع قانــون العقوبــات ومشــروع قانــون األحــوال الشــخصية ومشــروع قانــون 

حمايــة األســرة مــن العنــف«7. 

»تســريع  الختاميــة  املالحظــات  مــن  )15/ج(  البنــد  فــي  فلســطين،  دولــة  اللجنــة،  وأوصــت 
مراجعــة مشــاريع القوانيــن لضمــان امتثالهــا لالتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك مشــروع قانــون العقوبــات، 

7  املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين، 
منشــورة علــى موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2f-
C%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
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ومشــروع قانــون األحــوال الشــخصية، ومشــروع قانــون حمايــة األســرة، واعتمادهــا«8. تو�صــي 
مشــروع  إلنجــاز  زمنــي  موعــد  تحديــد  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  مؤسســة 
قانــون العقوبــات واألحــوال الشــخصية وحمايــة املــرأة مــن العنــف، دون إبطــاء، بمــا ينســجم 
مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين بــدون تحفظــات وإقرارهــا ونشــرها 

فــي الجريــدة الرســمية.

2/2 قرار بقانون الجرائــم اإللكترونية

تشــير مؤسســة الحــق إلــى أن قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة الفلســطيني رقــم )10( لســنة 
2018 يتعــارض بشــكل واضــح مــع الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق فــي الخصوصيــة، 
والحــق فــي الحصــول إلــى املعلومــات، املكفولــة فــي االتفاقيــات الدوليــة بمــا يشــمل العهــد الدولــي 
بــدون تحفظــات  الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الــذي انضمــت إليــه دولــة فلســطين 

والتعليــق العــام )34( علــى املــادة )19( مــن العهــد الدولــي واتفاقيــة حقــوق الطفــل. 

 إلكترونيــة، دفعــة واحــدة، بتاريــخ 2019/10/17 
ً
قامــت دولــة فلســطين بحجــب )59( موقعــا

دفعــة   2017 العــام  فــي   
ُ
إلكترونيــا  

ً
موقعــا  )30( يقــارب  مــا  بحجــب  قامــت   وأن  ســبق  وقــد 

 لالتفاقيــات واملعاييــر االدوليــة لحقــوق 
ً
واحــدة، ومــا زالــت املواقــع اإلكترونيــة محجوبــة خالفــا

خلفيــة  علــى  الفلســطيني  القضــاء  أمــام  يحاكمــون  صحفيــون/ات  هنــاك  زال  ومــا  اإلنســان. 
إلــى قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم )10( لســنة 2018.  عملهــم الصحفــي باالســتناد 

أرســل املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، 
عــن  فيهــا  عبــر   2017 آب/أغســطس   16 فــي  الفلســطينية  للحكومــة  مذكــرة  كاي،  ديفيــد 
»قلقــه العميــق مــن أن قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة الفلســطيني يســتخدم مصطلحــات 
الوضــوح،  مــن  كاف  بقــدر  تتســم  تعريفــات  إلــى  ويفتقــر  فيــه،  مبالــغ  نحــو  وعلــى  فضفاضــة 
جــّرم التعبيــر عــن الــرأي علــى شــبكة اإلنترنــت ويفــرض عقوبــات 

ُ
وُيجيــز للســلطات العامــة أن ت

فــي الحصــول  َمــن يخالــف أحكامــه، وفــي ظــل غيــاب قانــون بشــأن الحــق  بالغــة القســوة علــى 
علــى املعلومــات، قــد ُيف�صــي هــذا القــرار بقانــون إلــى فــرض قــدر هائــل مــن الرقابــة والرقابــة 
مارســها وســائل اإلعــالم علــى نفســها واألفــراد علــى أنفســهم، وال ســيما أولئــك 

ُ
ت التــي  الذاتيــة 

الذيــن يوجهــون االنتقــادات للســلطة التنفيذيــة، كمــا ويثــور قلــق آخــر مــن اإلشــارات املتعــددة 

8  املالحظــات الختاميــة املقدمــة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  بشــأن التقريــر األولــي لدولــة فلســطين، 
منشــورة علــى موقــع األمــم املتحــدة علــى الرابــط:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2f-
C%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPSE%2fCO%2f1&Lang=en
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مــن   )19( املــادة  مــع  تتما�صــى  ال  التــي  بقانــون،  القــرار  عليهــا  ينــص  التــي  القاســية  للعقوبــات 
القــرار  فــي  العقوبــات املفروضــة  ... وأن  بالحقــوق املدنيــة والسياســية  الخــص  الدولــي  العهــد 
الدولــي  العهــد  مــن   )3( فقــرة   )19( املــادة  توجبــه  الــذي  التناســب  تســتوفي شــرط  ال  بقانــون 
الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية«. ودعــا املقــرر الخــاص، إلــى »اتخــاذ جميــع الخطــوات 
مــع  تماشــيه  لضمــان  ومراجعتــه  اإللكترونيــة  الجرائــم  بقانــون  قــرار  الســتعراض  الضروريــة 

الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى دولــة فلســطين«9. القانــون  ُيرتبهــا  التــي  اإللتزامــات 

نشــرت مؤسســة الحــق ورقــة موقــف، ُمحّدثــة، بشــأن قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم 
التــي  القانونيــة  املــواد  مــن خاللهــا  حــددت  اإللكترونيــة،  املواقــع  2018 وحجــب  لســنة   )10(
انســجامه  بمــا يضمــن  الفلســطيني  اإللكترونيــة  الجرائــم  بقانــون  قــرار  فــي  تعديــل  إلــى  تحتــاج 
الجوانــب   

ً
أيضــا خاللهــا  مــن  وبينــت  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  واملعاييــر  االتفاقيــات  مــع 

حمايــة  بهــدف  معالجــة  إلــى  تحتــاج  التــي  العمليــة  املمارســة  وفــي  والسياســاتية  التشــريعية 
وتعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر فــي فلســطين. مؤسســة الحــق، تو�صــي اللجنــة، الطلــب مــن دولــة 
بتاريــخ  اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  املنشــورة  مالحظاتهــا  ألخــذ  إبطــاء،  دون  العمــل،  فلســطين 
2019/10/23 بهــذا الخصــوص بعيــن االعتبــار بهــدف تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي 

فلســطين.10  فــي  املعلومــات  علــى  والحصــول  الخصوصيــة 

2/3 قرار بقانون لســنة 2019 بشــأن تحديد سن الزواج

»قــرار   2019 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   3 بتاريــخ  عبــاس  الفلســطيني محمــود  الرئيــس  أصــدر 
فــي دولــة فلســطين« علــى نحــو ينطبــق علــى  الــزواج  بقانــون لســنة 2019 بشــأن تحديــد ســن 
جميــع الطوائــف الدينيــة وفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد جــاء القــرار بقانــون بشــأن 
تحديد ســن الزواج في دولة فلســطين ضمن )5( مواد قانونية؛ أبرزها ما ورد في املادة )2( من 
القــرار بقانــون والتــي نصــت علــى أنــه »1. يشــترط فــي أهليــة الــزواج أن يكــون طرفــا عقــد القــران 
عاقليــن، وأن يتــم كل منهمــا ثمانيــة عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره 2. اســتثناًء ممــا جــاء فــي 
الفقــرة رقــم )1(، يجــوز للمحكمــة املختصــة فــي حــاالت خاصــة، وإذا كان فــي الــزواج ضــرورة 

9  مذكــرة املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر املرســلة للحكومــة الفلســطينية 
بشــأن قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة وانتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر فــي فلســطين، منشــورة علــى موقــع مؤسســة الحــق فــي 

إصــدار خــاص باإلنجليزيــة بعنــوان »جهــود مؤسســة الحــق فــي مواجهــة قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة، علــى الرابــط:
 http://www.alhaq.org/publications/8055.html

10  ورقــة موقــف، ُمحّدثــة، صــادرة عــن مؤسســة الحــق بشــأن قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة الفلســطيني وحجــب مواقــع 
إلكترونيــة، منشــورة باإلنجليزيــة علــى موقــع مؤسســة الحــق علــى الرابــط:

  http://www.alhaq.org/advocacy/16110.html. 

http://www.alhaq.org/publications/8055.html
http://www.alhaq.org/advocacy/16110.html
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تقتضيهــا مصلحــة الطرفيــن، أن تــأذن بــزواج مــن لــم يكمــل ثمانيــة عشــرة ســنة شمســية مــن 
عمــره، بمصادقــة قا�صــي قضــاة فلســطين »أو املرجعيــات الدينيــة للطوائــف األخــرى«. وبذلــك 
بالــزواج والفرقــة وآثارهمــا«. فيمــا نصــت  لــه عالقــة  مــا  فــي كل  املتــزوج أهليــة كاملــة  يكتســب 

املــادة )4( منــه علــى أن »يلغــى كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون«.

يتضح، من خالل القرار بقانون، أنه، في الوقت الذي حدد فيه أهلية الزواج لجميع الطوائف 
، بموجــب البنــد )1( مــن املــادة )2( مــن القــرار بقانــون، إال أنــه 

ً
فــي دولــة فلســطين بســن )18( عامــا

أورد اســتثناًء فــي البنــد )2( مــن ذات النــص، وعلــى نحــو عــام وفضفــاض، ودون معاييــر وضوابــط 
مــن خــالل اســتخدام عبــارة عامــة »مصلحــة الطرفيــن« ومصادقــة  للقيــاس،  واضحــة وقابلــة 
قا�صــي القضــاة الشــرعي )معيــن مــن قبــل الرئيــس برتبــة وزيــر بمــا ينتهــك مبــدأ اســتقالل القضــاء 

والفصــل بيــن الســلطات( أو املرجعيــات الدينيــة للطوائــف األخــرى فــي فلســطين. 

الضفــة  وفــي  الدينيــة،  الطوائــف  جميــع  يشــمل  وبمــا  النحــو،  هــذا  علــى  االســتثناء،  ورود  إن 
العدليــة«  األحــكام  »مجلــة  إلــى  الرجــوع  القانونيــة  الناحيــة  مــن  يعنــي  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
فــي   

ً
ســاريا زال  مــا  مدنــي  قانــون  بمثابــة  وهــي  فلســطين،  فــي  العثمانيــة  الحقبــة  مــن  املتوارثــة 

العداليــة  األحــكام  مجلــة  مــن   )986( املــادة  إلــى  الرجــوع  واملقصــود،  اآلن،  لغايــة  فلســطين 
والتــي تنــص علــى أن »مبــدأ ســن البلــوغ فــي الرجــل اثنتــا عشــرة ســنة وفــي املــرأة تســع ســنوات«. 
وبالنتيجــة، فــإن االســتثناء الــوارد فــي املــادة )2( مــن القــرار بقانــون لســنة 2019 بشــأن تحديــد 
ســن الــزواج ُيتيــح إمكانيــة تزويــج »الطفلــة« بســن )9 ســنوات( وإمكانيــة تزويــج »الطفــل« بســن 
القديمــة،   حتــى عــن تشــريعات األحــوال الشــخصية، 

ً
 إضافيــا

ً
بمــا يشــكل تراجعــا )12 ســنة( 

فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. طبقــة 
ُ
امل

الطفــل  حقــوق  قانــون  مــع  يتعــارض  الــزواج،  ســّن  بشــأن  الواســع،  االســتثناء،  هــذا  أن  كمــا 
الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 وتعديالتــه الــذي نــص فــي املــادة )1( بشــأن تعريــف الطفــل 
علــى أن »الطفــل هــو كل إنســان لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره«. ونــص فــي املــادة )4( الــواردة 
مصلحــة  االعتبــار:1.  فــي  األخــذ  »يجــب  أنــه  علــى  الفضلــى،  الطفــل  مصلحــة  عنــوان،  تحــت 
فــي جميــع اإلجــراءات التــي تتخــذ بشــأنه ســواء قامــت بهــا الهيئــة التشــريعية  الطفــل الفضلــى 
الخاصــة  أو  العامــة  االجتماعيــة  الرعايــة  مؤسســات  أو  اإلداريــة  الســلطات  أو  املحاكــم  أو 
2. حاجــات الطفــل العقليــة والنفســية والبدنيــة واألدبيــة بمــا يتفــق مــع ســنه وصحتــه وغيــر 
ذلــك«. ويتعــاوض علــى نحــو واضــح مــع نصــوص اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والتعليقــات العامــة 

اتفاقيــة ســيداو وتعليقــات لجنتهــا.  اللجنــة، ونصــوص  الصــادرة عــن 
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وإقــرار  مناقشــة  فــي  اإلســراع  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  مؤسســة  تو�صــي 
قانــون لألحــوال الشــخصية وقانــون حمايــة األســرة مــن العنــف وقانــون العقوبــات، وفــق مــا 
املــرأة  التمييــز ضــد  علــى  القضــاء  لجنــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة  الختاميــة  التوصيــات  فــي  ورد 
مــع  ينســجم  وبمــا  2018؛  تموز/يوليــو   11 بتاريــخ  فلســطين  لدولــة  األولــي  التقريــر  بشــأن 
الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  وبخاصــة  الدوليــة  االتفاقيــات  بموجــب  فلســطين  دولــة  التزامــات 
لجنــة  أن  علــى  التأكيــد  مــع  املــرأة،  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  واتفاقيــة 
القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة قــد طلبــت مــن دولــة فلســطين تقديــم »تقريــر متابعــة« فــي 
شــهر  فــي  تقديمــه  املطلــوب  املتابعــة  تقريــر  بمراجعــة  ســتقوم  اللجنــة  وأن  ســنتين  غضــون 
فــي مجــال مناقشــة وإقــرار القوانيــن  تموز/يوليــه 2020. وال يوجــد لغايــة اآلن تقــدم جــدي 
املذكــورة، التــي أكــدت عليهــا اللجنــة، وبمــا ينســجم مــع االتفاقيــات الدوليــة بخاصــة اتفاقيــة 

وســيداو. الطفــل  حقــوق 
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)3( أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجية الوطنية 
لحمايــة الطفولة

طلبــت اللجنــة تقديــم معلومــات عــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017 – 2022 التــي جــرى 
اعتمادهــا مــن قبــل الحكومــة فــي كانــون األول/ ديســمبر 2019 واالســتراتيجية الوطنيــة لنظــام 
حمايــة الطفولــة 2018 – 2022 وكيفيــة ضمــان حقــوق الطفــل، وكيــف تضمــن الدولــة الطــرف 
التنســيق بيــن االســتراتيجيات القطاعيــة الوطنيــة املختلفــة بشــأن حقــوق الطفــل وتنفيذهــا، 
واألدوار واملســؤوليات. اكتفــت الدولــة الطــرف، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالــرد علــى شــكل مضاميــن 

عامــة وردت فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة الطفولــة. 

بحقــوق  املرتبطــة  والخطــط  البرامــج  تعــدد  مــن  وبالرغــم  أنــه  علــى  الحــق،  مؤسســة  تؤكــد 
 أنــه ال توجــد »اســتراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة وقائمــة علــى الحقــوق إلنفــاذ 

ّ
الطفــل، إال

اتفاقيــة حقــوق الطفــل« بحيــث تكــون قائمــة علــى الشــراكة والوضــوح والشــفافية، واملشــاركة 
لضمــان  العامــة  باملوازنــة  االســتراتيجية  وربــط  مراحلهــا،  مختلــف  فــي  األطفــال  مــن  الفاعلــة 
والتحليــل  البيانــات  االســتراتيجية، وجمــع  تنفيــذ  أجــل  مــن  الالزمــة  ماليــة  املــوارد  تخصيــص 
ووضــع املؤشــرات القابلــة للقيــاس والتطبيــق علــى املســتوى الوطنــي، ودراســات كميــة ونوعيــة، 
وإحصائيــات ُمفَصلــة ومبوبــة، وبيــان اإلشــكاليات وكيفيــة التعامــل معهــا والتقييــم املســتمر، 

بمــا تغطــي مجــاالت االتفاقيــة كافــة. 

وتحديــد  إبطــاء  دون  العمــل  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  مؤسســة  تو�صــي 
موعــد زمنــي إلنجــاز اســتراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة وقائمــة علــى الحقــوق إلنفــاذ اتفاقيــة 
بعيــن  تأخــذ  املدنــي،  املجتمــع  ومؤسســات  والشــباب  األطفــال  مــع  تشــاركية  الطفــل،  حقــوق 
االعتبــار باألولويــة ضمــان حقــوق الطفــل الــواردة فــي االتفاقيــة والتعليقــات العامــة الصــادرة 

العــام 5)2003( بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ االتفاقيــة. بينهــا التعليــق  عــن اللجنــة ومــن 
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)4( االحتجــاز التعســفي للمدافعيــن عن حقوق اإلنســان 
واألطفال

التعســفي  االحتجــاز  حــاالت  عــن  بمعلومــات  تزويدهــا  فلســطين  دولــة  مــن  اللجنــة  طلبــت 
الطفــل،  فــي مجــال حقــوق  العامليــن  األطفــال  يشــمل  بمــا  اإلنســان،  عــن حقــوق  للمدافعيــن 
والتدابيــر املتخــذة لحمايتهــم مــن االنتهــاكات. رّدت الدولــة الطــرف، مــن بيــن أمــور أخــرى، بأنــه 
ال يوجــد لــدى جهــاز الشــرطة الفلســطينية حــاالت ُســجلت حــول مفهــوم االعتقــال التعســفي 
يتطلــب صــدور مذكــرات قضائيــة  القبــض علــى أي شــخص  إلقــاء  لألطفــال والبالغيــن، وأن 
مــن القضــاء أو النيابــة العامــة عنــد ارتــكاب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ وأنــه بالرجــوع إلــى 
ســجالت النيابــة العامــة بمــا فيهــا نيابــة األحــداث تبّيــن أنــه ال توجــد أيــة اعتقــاالت للمدافعيــن 
الســنوات  مــدار  علــى  لألطفــال  بالنســبة  األمــر  وكذلــك  الراشــدين  مــن  اإلنســان  حقــوق  عــن 
الثــالث املنصرمــة. وفــي املقابــل، فــإن الفقــرة )25( مــن رد دولــة فلســطين علــى قائمــة املســائل 
شــير »فيمــا يتعلــق بحــاالت االعتقــال التعســفي لألطفــال، ســجلت النيابــة العامــة 4 حــاالت 

ُ
ت

توقيــف علــى ذمــة املحافظيــن خــالل عــام 2017، وتــّم متابعــة املوضــوع والتدخــل مــن نيابــة 
األحــداث إلنهــاء التوقيــف وانتهــى«. ولــم يوّضــح رد دولــة فلســطين إذا جــرت مســاءلة وإنصــاف 

فّعــال للضحايــا األطفــال أم ال؟

فــي املذكــرة الخطيــة التــي أرســلها املقــرر  إلــى مــا ورد  شــير مؤسســة الحــق، بهــذا الخصــوص، 
ُ
ت

الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ديفيــد كاي، 
الــرأي  حريــة  وانتهــاكات  اإللكترونيــة  الجرائــم  بقانــون  قــرار  بشــأن  الفلســطينية،  للحكومــة 
نعبــر   ،

ً
»وأخيــرا املذكــرة  فــي  ورد  وقــد   2017 آب/أغســطس   16 بتاريــخ  فلســطين  فــي  والتعبيــر 

الرئيــس  إلــى  اإلســاءة  بســبب  أشــخاص  باعتقــال  تفيــد  التــي  التقاريــر  مــن  كذلــك  قلقنــا  عــن 
شــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ورفــع 

ُ
ولغيــر ذلــك مــن التصريحــات السياســية التــي ن

عــن  صــدر  الــذي  واألمــر  الفلســطيني،  التشــريعي  املجلــس  أعضــاء  عــن  البرملانيــة  الحصانــة 
النائــب العــام بشــأن ســحب روايــة مــن الســوق املحلــي بتهمــة اإلســاءة إلــى القيــم العامــة. ونعبــر 
عــن قلقنــا مــن أن القانــون الجديــد ســوف ُييســر لهــذه اإلجــراءات ومــا دار فــي فلكهــا أن تــزداد 
وتتوســع ..  وبالنظــر إلــى املالحظــات التــي أوردناهــا أعــاله، نــود أن ندعــو حكومــة معاليكــم إلــى 
اتخــاذ جميــع الخطــوات الضروريــة الســتعراض القانــون ]قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة[ 
ومراجعتــه وضمــان تماشــيه مــع االلتزامــات التــي ُيرتبهــا القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى 
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فلســطين«11. دولــة 

وثقــت مؤسســة الحــق منــذ عــام 2014 )تاريــخ االنضمــام لالتفاقيــة( حتــى نهايــة عــام 2019 
األطفــال،  يشــمل  بمــا  اإلنســان،  عــن حقــوق  املدافعيــن/ات  التــي طالــت  االنتهــاكات  عشــرات 
وتراوحــت بيــن االحتجــاز التعســفي والتعذيــب وســوء املعاملــة  واالســتدعاءات املتكــررة عبــر 
الهاتــف أو مــن خــالل مذكــرات صــادرة عــن األجهــزة األمنيــة، دون وجــود مذكــرات قضائيــة، 
فــي  صراحــة  ينــص  الــذي  )الدســتور(  املعــدل  الفلســطيني  األسا�صــي  القانــون  ألحــكام   

ً
خالفــا

املــادة )11( علــى أن »1. الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مكفولــة وال تمــس 2. ال يجــوز 
 
ّ
القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأّي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إال

.»...  ألحــكام القانــون 
ً
بأمــر قضائــي وفقــا

تؤكــد مؤسســة الحــق، أن االعتقــاالت التــي تنفذهــا مختلــف األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بنــاًء علــى مذكــرات صــادرة عنهــا )أي عــن األجهــزة األمنيــة(، بــدون 
 ألحــكام القانــون األسا�صــي الفلســطيني )الدســتور( والعهــد الدولــي 

ً
مذكــرات قضائيــة، خالفــا

االتفاقيــات  مــن  وغيرهــا  الطفــل  حقــوق  واتفاقيــة  والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين واملعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، وعــدم وجــود محاميــن مــع 
العامــة(  النيابــة   علــى 

ً
الَعــرض رســميا )قبــل  البحــث األولــي  أو  فــي مرحلــة االســتدالل  املتهميــن 

فــي  املكفولــة  والضمانــات  للحقــوق   
ً
خطيــرا  

ً
وانتهــاكا الفلســطينية  الحالــة  فــي  »نهجــا«  يشــكل 

الدوليــة.  واالتفاقيــات  األسا�صــي  القانــون 

حقــوق  عــن  املدافعيــن  طالــت  التــي  التعســفية  االعتقــاالت  عشــرات  الحــق،  مؤسســة  وثقــت 
اإلنســان فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ ومــن بينهــا علــى ســبيل املثــال مالحقــة أحــد النشــطاء 
فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وإحالتــه علــى التقاعــد القســري املبكــر مــن الوظيفــة 
 بموجــب قــرار 

ً
العامــة واســتدعائه مــرات عديــدة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة واحتجــازه تعســفا

بقانون الجرائم اإللكترونية وتفتيش منزله ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومضايقات 
عديــدة أخــرى فــي انتهــاك للحقــوق والضمانــات الدســتورية واملكفولــة فــي االتفاقيــات الدوليــة 
 اســتدعاء 

ً
التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين12. والحــال كذلــك، فــي قطــاع غــزة، ومــن بينهــا مثــال

11  مذكــرة املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر املرســلة للحكومــة الفلســطينية 
بشــأن قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة وانتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر فــي فلســطين، منشــورة علــى موقــع مؤسســة الحــق فــي 

إصــدار خــاص باإلنجليزيــة بعنــوان »جهــود مؤسســة الحــق فــي مواجهــة قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة، علــى الرابــط:
 http://www.alhaq.org/publications/8055.html

12  إفادة موثقة لدى مؤسسة الحق )رقم اإلفادة: س 2019/135(.

http://www.alhaq.org/publications/8055.html
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فــي غــزة علــى خلفيــة انتقــاده  أحــد املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مــن قبــل األجهــزة األمنيــة 
لألوضــاع اإلنســانية البائســة فــي قطــاع غــزة وانتقــاد الســلطة القائمــة فــي القطــاع وقــد جــرى 
إجبــاره علــى فتــح حســابه علــى الفيســبوك وإجبــاره علــى توقيــع تعهــد بعــدم املشــاركة فــي أيــة 
 
ً
 وانتهــاكا

ً
 تعســفيا

ُ
تجمعــات ســلمية تنتقــد أداء الســلطة القائمــة فــي غــزة، بمــا يشــكل احتجــازا

األسا�صــي  القانــون  فــي  املكفولــة  الخصوصيــة  فــي  والحــق  الــرأي  عــن  التعبيــر  لحريــة   
ً
مؤكــدا

الدوليــة13. واالتفاقيــات 

وثقــت مؤسســة الحــق )49( حالــة العتقــاالت تعســفية نفذتهــا األجهــزة األمنيــة الفلســطينية 
 تتــراوح أعمارهــم بيــن 9 ســنوات إلــى 17 ســنة 

ً
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة طالــت أطفــاال

 ألحــكام قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 وتعديالتــه، وقانــون حمايــة 
ً
خالفــا

األحــداث رقــم )4( لســنة 2016؛ فيمــا يتعلــق بســن املســؤولية الجزائيــة )12 ســنة( والحقــوق 
والضمانــات الــواردة فــي القوانيــن الفلســطينية املذكــورة وفــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرهــا 
مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين بــدون تحفظــات واملعاييــر الدوليــة 
تعكــس  وال  الحــق،  مؤسســة  بتوثيقــات  فقــط،  تتعلــق،  الحــاالت،  وتلــك  اإلنســان.  لحقــوق 

بالضــرورة جميــع الحــاالت علــى أرض الواقــع. 

معظــم االعتقــاالت التعســفية، التــي وثقتهــا الحــق، واســتهدفت األطفــال، فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، جــرت بــدون مذكــرات قضائيــة، وتــم إيداعهــم فــي الســجون، وليــس فــي دور رعايــة 
يتــم  ولــم  إداري(  )اعتقــال  املحافظيــن  ذمــة  علــى  اعتقالهــا  جــرى  الحــاالت  وبعــض  األطفــال، 
بتهــم  بيــن االعتقــال  أســباب االعتقــال  تراوحــت  نيابــة األحــداث والقضــاء، وقــد  عرضهــا علــى 
جزائيــة، وعلــى منشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومشــاركات فــي مســيرات ســلمية، 
وأســباب أخــرى، بمــا يشــكل انتهــاكات صارخــة التفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن االتفاقيــات 
وتحقيــق  املحاســبة  ويتطلــب  تحفظــات،  بــدون  فلســطين  دولــة  إليهــا  انضمــت  التــي  الدوليــة 

ســبل االنتصــاف الفّعــال.

 
ً
، حفاظــا

ً
مؤسســة الحــق، تتحفــظ، علــى ذكــر أســماء األطفــال، الذيــن جــرى اعتقالهــم تعســفا

علــى الســرية والخصوصيــة ومصالــح األطفــال الفضلــى وحقوقهــم املكفولــة فــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل والتعليقــات العامــة للجنــة بشــأنها. وتؤكــد أن لديهــا بيانــات إحصائيــة ُمصَنفــة بشــأن 
حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة لألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز، مــن الفتــرة الواقعــة بيــن 
 2019 تاريــخ  وحتــى  لالتفاقيــة(  فلســطين  دولــة  انضمــام  )تاريــخ   2014 نيســان/أبريل  مطلــع 

13  إفادة موثقة لدى مؤسسة الحق )رقم اإلفادة: س 2019/55(.
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ســتمر، وهــي نتــاج الرصــد والتوثيــق الــذي قامــت بــه مؤسســة الحــق 
ُ
وأنهــا تخضــع للتحديــث امل

عــدد  بالضــرورة  تمثــل  ال  وأنهــا  اإلنســان،  حقــوق  انتهــاكات  وتوثيــق  رصــد  فــي  دورهــا  إطــار  فــي 
العمليــة، وإنمــا توثيقــات مؤسســة الحــق فقــط، وأنهــا تمتنــع  فــي املمارســة  الفعليــة  الحــاالت 
تقتضيــه مصالــح األطفــال  ومــا  والســرية  للخصوصيــة  التقريــر، مراعــاة  هــذا  فــي  نشــرها  عــن 
بذلــك،  رغبــت  حــال  بالبيانــات،  اللجنــة  لتزويــد  اســتعداد  علــى  الحــق  مؤسســة  إن  الفضلــى. 

 لألصــول واإلجــراءات واملنهجيــة املتبعــة مــن قبــل اللجنــة بهــذا الخصــوص.
ً
وفقــا

تو�صــي مؤسســة الحــق، اللجنــة، العمــل دون أبطــاء علــى حظــر وتجريــم واملحاســبة علــى أي 
عمليــة احتجــاز مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، دون مذكــرة قضائيــة، وفــق مــا ينــص 
جريهــا 

ُ
القانــون األسا�صــي، ووجــوب وجــود محــام فــي مرحلــة اإلســتدالل أو البحــث األولــي التــي ت

ــر فيهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وحظــر وتجريــم واملحاســبة علــى توقيــف 
ُ
األجهــزة األمنيــة وتكث

أي إنســان علــى ذمــة املحافظيــن )اعتقــال إداري( كونــه يخالــف القانــون األسا�صــي الفلســطيني 
 بأمــر 

ّ
)الدســتور( الــذي يحظــر اعتقــال أو حبــس أو تقييــد حريــة أي إنســان علــى أّي نحــو إال

 
ً
يأخــذ طابعــا االنتهــاكات،  مــن   ،

ً
النمــط، تحديــدا هــذا  بــأن  الحــق،  قضائــي. وتشــدد مؤسســة 

 ويســتوجب املحاســبة واإلنصــاف الفّعــال للضحايــا وضمــان عــدم التكــرار مــن قبــل 
ً
ممنهجــا

األجهــزة األمنيــة واملحافظيــن حمايــة لحقــوق اإلنســان.

إنشــاء  إبطــاء علــى  بالعمــل دون  اللجنــة، مطالبــة دولــة فلســطين  الحــق،  وتو�صــي، مؤسســة 
بتعزيــز  يتعلــق  فيمــا  فعاليتهــا  وضمــان  االتفاقيــة  تنفيــذ  ورصــد  لتعزيــز  مســتقلة  مؤسســة 
العــام رقــم 2 )2002( الصــادر عــن  فــي التعليــق  وحمايــة حقــوق الطفــل، علــى النحــو املبيــن 
أيــة حالــة  بشــأن  فّعــال  نظــام شــكاوى وتحقيقــات  يكفــل وجــود  وبمــا  الطفــل،  لجنــة حقــوق 
ســبل  وتحقيــق  مرتكبيهــا،  ومحاســبة  مســاءلة  وضمــان  الطفــل،  حقــوق  بانتهــاكات  تتعلــق 
االنتصــال الفّعــال للضحايــا مــن األطفــال، وضمــان عــدم التكــرار، ونشــر تقاريــر وتوصيــات 
فــي التعليــق العــام   للتدابيــر العامــة الــواردة 

ً
ومراجعــة التشــريعات والسياســات العامــة وفقــا

الطفــل. حقــوق  اتفاقيــة  لتنفيــذ  اللجنــة  عــن  الصــادر   )2003(  5 رقــم 
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)5( الحضانــة ومصالــح الطفــل الفضلى
طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين، مــن بيــن أمــور أخــرى، تزويدهــا بمعلومــات بشــأن ضمــان 
حــاالت  ســيما  وال  تخصهــم،  التــي  املســائل  جميــع  فــي  الفضلــى  الطفــل  ملصالــح  األولويــة  منــح 
الحضانــة، ورّدت الدولــة الطــرف، بأنــه تــم العمــل علــى منــح األولويــة ملصالــح الطفــل الفضلــى 

فــي جميــع املســائل التــي تخــص األطفــال وال ســيما الحضانــة. 

يقت�صــي، التطبيــق الكامــل ملفهــوم مصالــح الطفــل الفضلــى، وضــع نهــج قائــم علــى الحقــوق، 
والروحيــة  واملعنويــة  والنفســية  البدنيــة  الســالمة  لضمــان  املعنيــة  الجهــات  جميــع  وإشــراك 
 أم أنثــى، وتعزيــز كرامتــه اإلنســانية. وهــو، مفهــوم ثالثــي 

ً
الشــاملة للطفــل، ســواًء أكان ذكــرا

 أم أنثــى فــي تقييــم مصالحــه الفضلــى للتوصــل 
ً
األبعــاد: حــق أسا�صــي للطفــل ســواء أكان ذكــرا

مصالــح  خدمــة  هدفــه  أسا�صــي  تفســيري  قانونــي  ومبــدأ  املطروحــة،  املســألة  بشــأن  قــرار  إلــى 
الطفــل الفضلــى بشــكل أكثــر فعاليــة عندمــا يكــون هنــاك أكثــر مــن تفســير للحكــم القانونــي، 
 تقييــم حقــوق وضمانــات الطفــل ومراعاتهــا بشــكل صريــح فــي 

ً
وقاعــدة إجرائيــة تقت�صــي دومــا

اتخــاذ أّي قــرار يكــون لــه تأثيــر علــى الطفــل أو األطفــال املعنييــن. التعليــق العــام 14)2013( 
املتعلــق بحــق الطفــل فــي إيــالء االعتبــار األول ملصالحــه الفضلــى.

عــّرف قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن حمايــة األحــداث مصلحــة الطفــل الفضلــى فــي 
املــادة )2( علــى النحــو التالــي » تقــدر املحكمــة مصلحــة الطفــل الفضلــى بنــاًء علــى تقريــر مرشــد 
حمايــة الطفولــة ومــا تنظــره مــن بينــات، علــى أن يتضمــن ذلــك احتــرام حقــوق الطفــل املرعيــة 
ســس ومعاييــر واضحــة، 

ُ
وســبل إصالحــه وســرعة اندماجــه فــي املجتمــع«. ال يتضمــن النــص أ

يتــم االســتناد إليهــا لتحديــد مصالــح الطفــل الفضلــى، واألدوار واملســؤوليات والشــراكات علــى 
هــذا الصعيــد، ودور الطفــل فــي تقييــم مصالحــه الفضلــى، بمــا يؤثــر فــي التطبيــق.

فيمــا يخــص مســألة الحضانــة، فهــي مرتبطــة بموجــب قانــون األحــوال الشــخصية املعمــول بــه 
فــي الضفــة الغربيــة وقانــون حقــوق العائلــة املعمــول بــه فــي قطــاع غــزة، بســن الطفلــة أو الطفــل، 
، أن مفهــوم قوانيــن األحــوال الشــخصية املعمــول بهــا فــي 

ً
فــي تحديــد الحضانــة، مــا يعنــي، أيضــا

فــي مفهــوم مصالــح الطفــل  ، عــن القــرار بقانــون بشــأن حمايــة األحــداث، 
ٌ

فلســطين، مختلــف
 حســم مصالــح الطفــل الفضلــى فــي مجــال الحضانــة، 

ً
الفضلــى، فــي مجــال الحضانــة، ويتــم عمليــا

 ملــا تنــص عليــه قوانيــن األحــوال الشــخصية النافــذة.
ً
مــن خــالل ســن الطفلــة أو الطفــل، أي فقــا

مــن دولــة فلســطين وضــع أســس ومعاييــر واضحــة  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  تو�صــي مؤسســة 
بمــا  بالطفــل،  تتعلــق  التــي  والقــرارات  اإلجــراءات  فــي جميــع  الفضلــى  الطفــل  مصالــح  لتحــري 
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فــي  فقــط،  بالِســن  الفضلــى،  الطفــل  مصلحــة  مفهــوم  ربــط  وعــدم  الحضانــة،  مجــال  يشــمل 
فــي  الحــاالت  مــن  حالــة  كل  فــي  الفضلــى  الطفــل  مصلحــة  تقييــم  يتــم  وأن  الحضانــة،  مجــال 
ضــوء الظــروف واألوضــاع املتعلقــة بــكل حالــة، بمــا يشــمل الخصائــص الشــخصية للطفــل أو 
األطفــال مــن حيــث العمــر والجنــس والنضــج والخبــرة واإلعاقــة والســياق االجتماعــي والثقافــي 
َمــن يقــدم إليــه الرعايــة البديلــة  الــذي يعيــش فيــه الطفــل والعالقــة بيــن الطفــل وأســرته أو 

الظــروف.  مــن  البيئــة املحيطــة وغيرهــا  وســالمة 

وأخــذ العناصــر، التــي ينبغــي أخذهــا بالحســبان، عنــد تقييــم مصالــح الطفــل الفضلــى، وهــي: 
ســري والعالقات، رعاية الطفل وحمايته 

ُ
آراء الطفل، هوية الطفل، الحفاظ على الوســط األ

ســتضعفين أو 
ُ
وســالمته، حالــة الضعــف )كأن يكــون الطفــل ضحيــة العتــداء أو األطفــال امل

فــي التعليــق العــام  بينــة 
ُ
 للتفاصيــل امل

ً
فــي الصحــة والتعليــم، وفقــا ..( وحقــه  أطفــال الشــوارع 

14)2013( املتعلــق بحــق الطفــل فــي إيــالء االعتبــار األول ملصالحــه الفضلــى. 
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)6/أ( العنــف المنزلــي والمجتمعــي ضد األطفال
بمــا  العنــف  ملنــع  املتخــذة  التدابيــر  عــن  تقديــم معلومــات  مــن دولــة فلســطين  اللجنــة  طلبــت 
بذكــر  الطــرف  الدولــة  رّدت  واملــدارس.  البيــوت  فــي  البدنــي  والعقــاب  املنزلــي  العنــف  يشــمل 
فــي البيــوت واملــدارس، ومــا يتعلــق باإلجــراءات  أنشــطة يقــوم بهــا جهــاز الشــرطة لنــع العنــف 
ــرطية مــن خــالل اســتقبال شــكاوى االعتــداءات علــى األطفــال وإحالتهــا للنيابــة والقضــاء، 

ُ
الش

بالخصــوص. الصحــة  لــوزارة  وصّحيــة  والتعليــم  التربيــة  لــوزارة  توعويــة  وأنشــطة 

العنــف  ارتفــاع ظاهــرة  إلــى  تــؤدي  أســباب عديــدة ومركبــة  إلــى وجــود  الحــق،  تشــير مؤسســة 
املنزلــي واملجتمعــي، ومــن أبرزهــا، االرتبــاط الوثيــق بيــن وجــود واســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي 
العنصــري  الفصــل  ونظــام  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  علــى  األمــد  طويــل  االســتعماري 
مارســه ســلطات االحتــالل وفــق مــا أكدتــه التقاريــر الدوليــة )تقريــر 

ُ
)األبارتهايــد( العميــق الــذي ت

االنتهــاكات  وأن  الفلســطيني،  واملجتمعــي  املنزلــي  العنــف  وظاهــرة  وغيــره،   )2017 اإلســكوا 
مارســها ســلطات االحتــالل مــن قتــل واضطهــاد وتمييــز وفصــل عنصــري وتقطيــع 

ُ
اليوميــة التــي ت

ألواصــل املــدن والقــرى الفلســطينية، وهــدم املبانــي، ومصــادرة املمتلــكات، وتشــتيت العائــالت 
واإلذالل  الطبيعيــة،  مواردهــم  مــن  الفلســطينيين  وحرمــان  املحتلــة،  القــدس  فــي  يجــري  كمــا 
املفــروض  والحصــار  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  علــى  املنتشــرة  العســكرية  الحواجــز  علــى 
منــذ ســنوات علــى غــزة، وارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة، وبخاصــة بيــن الجيــل الشــاب الــذي 
يشــكل أكثــر مــن ثلثــي املجمتــع الفلســطيني، وحرمــان الفلســطينيين مــن حقــه فــي العــودة، إلــى 

ديارهــم، وتقريــر املصيــر، يخلــق بيئــة حاضنــة تــؤدي النتشــار العنــف املنزلــي واملجتمعــي. 

يشــمل  بمــا  املجتمعــي،  العنــف  مواجهــة  فــي  تشــاركية،  وطنيــة،  الســتراتيجية  غيــاب  هنالــك 
الوطنــي،  اإلنمائــي  بالتخطيــط  وربطهــا  الحقــوق،  علــى  مبنيــة  األطفــال،  ضــد  املوجــه  العنــف 
للشــباب واألطفــال  فاعــل  املاليــة، ودور  العامــة والسياســات  املوازنــة  فــي  باألولويــة  وإدارجهــا 
والفئــات املهمشــة، فــي مختلــف مراحلهــا، وأدوار ومســؤوليات واضحــة، علــى املســتوى الرســمي 
واألهلــي، وعمــل تكاملــي شــفاف، خاضــع للتقييــم املســتمر، وآليــات محــددة وفعالــة للتنفيــذ 
ومبوبــة،  مفصلــة  وإحصائيــات  ونوعيــة،  كميــة  ودراســات  ومؤشــرات  وبيانــات  األرض،  علــى 
مســتوى  علــى  حقيقــي  وطنــي  وجهــد  ومســتدام،  مســتمر  قــدرات،  وبنــاء  وتثيقــف  وتوعيــة 
وإشــباع  والجامعــات،  والكليــات  باملــدارس   

ً
مــرورا الحضانــة  مرحلــة  مــن  الدراســية  املناهــج 

املناهــج بثقافــة وقيــم حقــوق اإلنســان، وأســاليب تدريســية مهنيــة ومؤمنــة بحقــوق اإلنســان، 
وتقييــم مســتمر وفّعــال، فــي مســار التربيــة علــى ثقافــة حقــوق اإلنســان. مؤسســة الحــق، تو�صــي 
اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين العمــل دون إبطــاء علــى هــذا املســار وضمــان اســتدامته.  
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بالحقــوق  الخــاص  الثانــي  البــاب  فــي  )الدســتور(  املعــدل  الفلســطيني  األسا�صــي  القانــون  أكــد 
واجــب  والطفولــة  األمومــة  »رعايــة  يلــي  مــا  علــى   )29( املــادة  فــي   

ً
وتحديــدا العامــة  والحريــات 

وطنــي، ولألطفــال الحــق فــي: 1. الحمايــة والرعايــة الشــاملة 2. أن ال ُيســتغلوا ألي غــرض كان 
 بســالمتهم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم 3. الحمايــة مــن 

ً
وال يســمح لهــم بالقيــام بعمــل يلحــق ضــررا

اإليــذاء واملعاملــة القاســية 4. يحــّرم القانــون تعريــض األطفــال للضــرب واملعالــة القاســيتين 
وأن  البالغيــن  عــن  للحريــة  ســالبة  بعقوبــة  عليهــم  حكــم  إذا  ُيفصلــوا  أن   .5 ذويهــم  قبــل  مــن 
يعاملــوا بطريقــة تســتهدف إصالحهــم وتتناســب مــع أعمارهــم«. فيمــا أكــدت املــادة )32( مــن 
أو  الشــخصية  الحريــات  مــن  أي  علــى  اعتــداء  »كل  أن  علــى  الفلســطيني  األسا�صــي  القانــون 
حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون 
األسا�صــي أو القانــون، جريمــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال املدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، 

 ملــن يقــع عليــه الضــرر«. 
ً
 عــادال

ً
وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــا

تؤكــد النصــوص الدســتورية الــواردة فــي القانــون األسا�صــي الفلســطيني علــى الرعايــة والحمايــة، 
الشاملة، لألطفال، وحظر استغاللهم أو اإلضرار بصحتهم أو سالمتهم أو إيذائهم أو معاملتهم 
، علــى أن أَي اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا 

ً
معاملــة قاســية. ويؤكــد، أيضــا

يشــكل  األطفــال،  حقــوق  بشــأن  املذكــور  الدســتوري  النــص  بينهــا  ومــن  األسا�صــي،  القانــون 
جريمــة دســتورية، ال تســقط الدعــوى الجزائيــة وال املدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتســتوجب 

اإلنصــاف والتعويــض العــادل، ملــن وقــع عليــه الضــرر، مــن قبــل الســلطة الفلســطينية. 

رغــم أن القانــون األسا�صــي الفلســطيني يحظــر وُيجــّرم العنــف ضــد األطفــال بكافــة أشــكاله 
الضفــة  فــي  املطبــق  القديــم   1960 لســنة   )16( رقــم  العقوبــات  قانــون  أن  إال  وصــوره، 
الغربيــة يعتبــر أن ضــرب اآلبــاء ألبنائهــم علــى النحــو الــذي ُيبيحــه العــرف العــام مــن األفعــال 
التــي نصــت علــى  املــادة )62( مــن قانــون العقوبــات  فــي  التــي ُيجيزهــا القانــون، وهــذا مــا ورد 
2. يجيــز القانــون: أ. ضــروب التأديــب  الــذي يجيــزه القانــون جريمــة  أنــه »1. ال يعــد الفعــل 
التــي ينزلهــا بــاألوالد آبائهــم علــى نحــو مــا ُيبيحــه العــرف العــام«. وعــالوة علــى أن هــذا النــص 
العــام( فإنــه   إلباحــة ضــرب اآلبــاء ألبنائهــم )العــرف 

ً
 وفضفاضــا

ً
 واســعا

ً
يســتخدم مصطلحــا

مــع  واضــح  بشــكل  يتعــارض  أنــه  كمــا  األسا�صــي.  القانــون  مــع  لتعارضــه  دســتوري  غيــر  نــص 
فلســطين،  الدولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة  تو�صــي  الحــق،  مؤسســة  الطفــل.  حقــوق  اتفاقيــة 
منســجم  للعقوبــات  جديــد  قانــون  وإقــرار  املذكــور،  النــص  إلغــاء  علــى  إبطــاء،  دون  العمــل 
الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  يشــمل  بمــا  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  االتفاقيــات  مــع  بالكامــل 

الفضلــى.   واملمارســات  الدوليــة  واملعاييــر 
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)6/ج( عنــف اإلحتالل اإلســرائيلي ضد األطفال
طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين، مــن بيــن أمــور أخــرى، تزويدهــا بمعلومــات بشــأن التدابيــر 
الصــراع  واســتمرار  اإلســرائيلي  االحتــالل  عــن  الناتجــة  واالعتــداءات  العنــف  ملنــع  املتخــذة 
اإلســرائيلي الفلســطيني. رّدت الدولــة الطــرف باإلشــارة إلــى إحصائيــات عامــة مــن تقاريــر األمــم 
املتحــدة بشــأن إعتــداءات إســرائيل، القــوة القائمــة باالحتــالل، علــى األطفــال الفلســطينيين، 

والرعايــة الصحيــة املقدمــة لهــم مــن قبــل وزارة الصحــة، إلــى جانــب الــدور التوعــوي.

فــي  أو  اللجــوء،  مخيمــات  فــي  أو  األخضــر،  الخــط  جانبــي  علــى  ســواًء  الفلســطينيون،  ُيعانــي 
ككل،  الفلســطيني  الشــعب  تطــال  إســرائيل،  قبــل  مــن  ممنهجــة  انتهــاكات  مــن  الشــتات، 
الالجئيــن  وحــق  مصيــره  تقريــر  فــي  الفلســطيني  الشــعب  لحــق  املســتمر  االنتهــاك  وبخاصــة 
الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم والتعويــض عّمــا عانــوه مــن أضــرار نتيجــة نزوحهــم. ُيعانــي 
أطفــال قطــاع غــزة، فــي ظــل اإلغــالق والحصــار االســرائيلي املفــروض علــى القطــاع  منــذ عــام 
 غيــر قانونــي علــى الفلســطينيين 

ً
 جماعيــا

ً
2007، مــن وضــع كارثــي، ويشــكل هــذا الحصــار عقابــا

 للتحذيــرات 
ً
 ال يصلــح للحيــاة البشــرية وفقــا

ً
وأطفالهــم،14 وقــد جعــل كامــل قطــاع غــزة مكانــا

املتحــدة.15 األمــم  أطلقتهــا  التــي  املتكــررة 

6/1/ج الحصــار المفــروض على قطاع غزة

يعيــش، أطفــال قطــاع غــزة، فــي ظــل االحتــالل االســرائيلي منــذ عــام 1967 واإلغــالق والحصــار 
املســتمر علــى القطــاع، واالحتجاجــات املدنيــة »مســيرات العــودة الكبــرى« وأســبابها الجذريــة 
وهــي مطالبــة الشــعب الفلســطيني بإنهــاء االغــالق والحصــار االســرائيلي املفــروض علــى قطــاع 
غــزة منــذ عــام 2007، وإنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي العســكري املمتــد علــى األرض الفلســطينية 
الفلســطينيين  لالجئيــن  للتصــّرف  القابلــة  غيــر  الحقــوق  وإحقــاق   ،1967 عــام  منــذ  املحتلــة 
الذيــن يشــكلون األغلبيــة الســاحقة مــن ســكان قطــاع غــزة الذيــن يطالبــون بالعــودة إلــى ديارهــم 
املتحــدة  لألمــم  التابعــة  التحقيــق  لجنــة  توصلــت  الدولــي.16  القانــون  بموجــب  وممتلكاتهــم 
اتفاقيــة  أن  ورغــم  أنــه  إلــى  املحتلــة  الفلســطينية  األرض  فــي   2018 احتجاجــات  بخصــوص 
حقــوق الطفــل تحمــي حقــوق الطفــل فــي الحيــاة والتجمــع الســلمي والتعبيــر عــن الــرأي والحــق 

14  املادة )33( من اتفاقية جنيف الرابعة )1949(.

15  وثيقة األمم املتحدةTD/B/65)2(/3  فقرة 27، 23 تموز 2018.

16  مؤسســة الحــق، »مؤسســة الحــق تجــدد التأكيــد علــى األســباب الجذريــة املســتندة للحقــوق التــي تقــف وراء »مســيرة العــودة 
ذار 2019، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

ّ
الكبــرى« فــي الســنوية األولــى علــى انطالقهــا فــي قطــاع غــزة، 20 ا
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 معقولــة 
ً
فــي أعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه، مــن بيــن حقــوق أخــرى، إال أنهــا وجــدت أســبابا

املميتــة  القــوة  ســلحة، 
ُ
امل قواتهــا  باســتخدام  الحقــوق،  تلــك  انتهكــت  إســرائيل  بــأن  لالعتقــاد 

 باملــوت أو بإصابــة خطيــرة للغيــر عنــد 
ً
 مهــِددا

ً
 وشــيكا

ً
ضــد األطفــال الذيــن لــم يشــكلوا خطــرا

إطــالق النــار عليهــم. كمــا وتوصلــت لجنــة التحقيــق الدوليــة إلــى أن قــوات االحتــالل االســرائيلي 
قــد خالفــت القانــون الدولــي بإطالقهــا النــار علــى العامليــن الصحييــن والصحفييــن، واألطفــال 

 للقانــون الدولــي. 
ً
الفلســطينيين الذيــن لــم يفقــدوا صفــة الحمايــة وفقــا

علــى   
ً
فلســطينيا  189 أن  إلــى  التوصــل  تــم  قــد  أنــه   ،2019 ذار 

ّ
ا  30 بتاريــخ  اللجنــة،  أفــادت 

وقــد   .
ً
35 طفــال منهــم  غــزة،  فــي قطــاع  الكبــرى  العــودة  احتجاجــات مســيرات  فــي  تلــوا 

ُ
ق األقــل 

االســرائيلي  االحتــالل  لقــوات  الحيــة  الذخيــرة  برصــاص  أصيبــوا  ممــن  القتلــى  عــدد  وصــل 
183، بينمــا قتــل 4 فلســطينون نتيجــة الضربــات املباشــرة لقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع مــن 
الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  ملكتــب   

ً
وفقــا اللجنــة  وتوصلــت  االســرائيلي.  االحتــالل  قبــل 

 122 أصابــوا  قــد  االســرائيلي  االحتــالل  قناصــة  بــأن  العامليــة،  الصحــة  ومنظمــة  اإلنســانية 
 خــالل مــدة واليــة اللجنــة التــي امتــد منــذ انطــالق احتجاجــات »مســيرات 

ً
 فلســطينيا

ً
متظاهــرا

للخضــوع  اضطرهــم  مــا   ،2018 أول  كانــون   31 وحتــى   2018 ذار 
ّ
ا  30 فــي  الكبــرى«  العــودة 

 17.
ً
فــي ذلــك 21 طفــال فــي األعضــاء بمــا  بتــر  لعمليــات 

)الحصــار(  اإلغــالق  إنهــاء  ضــرورة  علــى  توصياتهــا،  فــي  الدوليــة،  التحقيــق  لجنــة  أكــدت 
املفــروض علــى قطــاع غــزة، بشــكل فــوري، حيــث يبقــى هــذا الحصــار أحــد األســباب الجذريــة 
القائمــة  القــوة  اســرائيل،  اللجنــة،  وحّملــت  الكبــرى.18  العــودة  احتجاجــات  اســتمرار  وراء 
القــوة  اســتخدام  عــن  باالمتنــاع  إســرائيل  وأوصــت  املدنييــن،  حمايــة  مســؤولية  باالحتــالل، 
املميتــة ضــد املدنييــن، بمــن فيهــم األطفــال والصحفيــون والعاملــون الصحيــون واألشــخاص 
، الســلطة 

ً
ذوو اإلعاقــة، الذيــن ال يشــكلون أي تهديــد وشــيك للحيــاة. وأوصــت اللجنــة أيضــا

لحريــة  األمنيــة  أجهزتهــا  احتــرام  بضمــان  غــزة،  بقطــاع  القائمــة  والســلطة  الفلســطينية، 
التجمــع واالمتنــاع عــن االســتخدام املفــرط للقــوة عنــد مراقبــة املظاهــرات بالضفــة الغربيــة 

االنتهــاكات. هــذه  علــى  القائميــن  بمحاســبة  يقومــوا  وأن  غــزة  وقطــاع 

17  مســاعد األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية ونائــب منســق إغاثــة الطــوارئ، بيــان ملجلــس األمــن بخصــوص الوضــع اإلنســاني 
غــي األرض الفلســطينية املحتلــة، 20 شــباط 2019.

18  مؤسســة الحــق، »مؤسســة الحــق تجــدد التأكيــد علــى األســباب الجذريــة املســتندة للحقــوق التــي تقــف وراء »مســيرة العــودة 
ذار 2019، متوفــر علــى الرابــط:

ّ
الكبــرى« فــي الســنوية األولــى علــى انطالقهــا فــي قطــاع غــزة، 20 ا
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مؤسســة الحــق، تو�صــي اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين بيــان التدابيــر واإلجــراءات العمليــة 
التــي اتخذتهــا لضمــان تنفيــذ توصيــات لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن رفــع الحصــار والعقوبــات 
. وبخاصــة أن الســلطة الفلســطينية اتخــذت سلســلة عقوبــات 

ً
املفروضــة علــى قطــاع غــزة فــورا

ماليــة طالــت قطــاع غــزة منــذ نيســان 2017 مــا أدى النعكاســات خطيــرة علــى الســكان املدنييــن 
فــي قطــاع غــزة بمــا يشــمل األطفــال وأســرهم فــي ظــل الوضــع الكارثــي فــي القطــاع.

6/2/ج تشــتيت العائات في القــدس المحتلة

ســر واألطفال الفلســطينيون في القدس املحتلة إلى سياســات وممارســات إســرائيلية 
ُ
تتعرض األ

الضــم غيــر  اســرائيل عليهــا وتهويدهــا؛ ومنهــا  عــن أرضهــم وســيطرة   
ً
لتهجيرهــم قســرا ممنهجــة 

القانونــي لشــرق القــدس وفصلهــا عــن بقيــة األرض الفلســطينية املحتلــة عــام 1967، وفــرض 
القــدس  مــن  يجعــل  الــذي  عــام 1980  اســرائيل«  »القــدس عاصمــة  اســرائيلي  أســاس  قانــون 
كاملــة العاصمــة األبديــة إلســرائيل،19 وإقــرار الكنيســت االســرائيلي لقانــون األســاس الصــادر 
لعــام 2018 »إســرائيل الدولــة القوميــة اليهوديــة« والقانــون التمييــزي20 الــذي يحصــر حــق تقريــر 
املصير بالشــعب اليهودي ويشــجع بناء املســتوطنات اإلســرائيلية غير القانونية ويقلل من قيمة 
اللغــة العربيــة التــي تعــد جــزًء ال يتجــزأ مــن الهويــة الفلســطينية.21 وسياســة ســحب اإلقامــات 
مــن املقدســيين علــى معيــار »مركــز الحيــاة«، وفــرض العقوبــات الجماعيــة علــى الفلســطينين 
وأفــراد أســرهم علــى معيــار »الــوالء إلســرائيل«.22 وسياســة هــدم األبنيــة ســواء اإلداريــة نتيجــة 
للمنــازل، ونظــام  العقابــي  الهــدم  البنــاء  للفلســطينيين، أم  إجــراءات وشــروط قبــول تصاريــح 
تصاريــح الدخــول إلســرائيل، والبنــاء غيــر القانونــي لجــدار الضــم، وبنــاء املســتوطنات والبــؤر 

19  قانون األساس االسرائيلي »القدس عاصمة اسرائيل«، 1980، متوفر على الرابط التالي: 
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm

20  املالحظــات الختاميــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز الصــادرة بخصــوص املراجعــة الدوريــة لتقاريــر اســرائيل مــن الســابع عشــر 
وحتــى التاســع عشــر، 12 كانــون أول 2019، متوفــر علــى الرابــط التالــي:

 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2f-
COC%2fISR%2f40809&Lang=en

21  قانون األساس االسرائيلي »إسرائيل الدولة القويمة اليهودية«، 2018، متاح على الرابط التالي:
 https://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawNationState.pdf

ذار 2018، 
ّ
22  مؤسسة الحق »The Occupation and Annexation of Jerusalem through Israeli Bills and Laws«، 5 ا

متوفــر علــى الرابــط التالــي:
 http://www.alhaq.org/advocacy/6263.html

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fCOC%2fISR%2f40809&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fCOC%2fISR%2f40809&Lang=en
https://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawNationState.pdf
http://www.alhaq.org/advocacy/6263.html
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االســتيطانية اإلســرائيلية، وعنــف املســتوطنين تجــاه الفلســطينين.23 وغيرهــا مــن السياســات 
القــوة  فــي مصــادرة األرا�صــي واملمتلــكات، والعنــف واســتخدام  التمييزيــة املتمثلــة  واملمارســات 
املفرطــة تجــاه األطفــال املقدســيين، وآثارهــا الســلبية علــى التمتــع بالحقــوق املدنيــة والسياســية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لألطفــال املقدســيين وأســرهم. 

مؤسســة الحــق، تو�صــي اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين بيــان التدابيــر املتخــذه لحمايــة 
والسياســية  املدنيــة  املجــاالت  مختلــف  فــي  وأســرهم،  املقدســيين  األطفــال  حقــوق  وتعزيــز 
وبيــان  ونوعيــة،  كميــة  ومؤشــرات؛  بيانــات  مــع  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
املخصصــات املاليــة مــن املوازنــة العامــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق األطفــال املقدســيين وضمــان 
العاصمــة  الطفــل؛ وبخاصــة أن قانــون  اتفاقيــة حقــوق  فــي  لهــم  بالحقــوق املكفولــة  تمتعهــم 
شــر فــي الجريــدة الرســمية 

ُ
رقــم )4( لســنة 2002 الــذي أقــره املجلــس التشــريعي الفلســطيني ون

 مــن املوازنــة 
ً
خصــص حصــة خاصــة ســنويا

ُ
فــي آذار/مــارس 2003 ينــص فــي املــادة )3( علــى أن »ت

العــام  االســتثمار  لتشــجيع  والخطــط  البرامــج  وتوضــع  الشــريف  القــدس  مدينــة  إلــى  العامــة 
والخــاص فيهــا وتظــل منطقــة تطويــر )أ( ذات أولويــة خاصــة«.  

ثــار القانونيــة إلنشــاء الجــدار فــي األرض الفلســطينية املحتلــة«، 
ّ

23  الــرأي االستشــاري ملحكمــة العــدل الدوليــة بخصــوص » اال
االصــادر فــي 9 تمــوز 20104، متــاح علــى الرابــط التالــي:

 https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf

https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
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)8( مؤسســات الرعايــة البديلــة وقضاء األطفال
طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين، فــي البنــد رقــم 8 مــن قائمــة املســائل، وأشــارت فــي البنــد رقــم 
7 مــن القائمــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى مؤسســات الرعايــة البديلــة، وفــي الجانــب املتعلــق 
بقضــاء األطفــال رّدت الدولــة الطــرف فــي البنــد رقــم )38( بــأن الرعايــة البديلــة املؤقتــه تنظمهــا 
ضمــن  تطبيقهــا  علــى  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  تعمــل  الــوزراء  مجلــس  عــن  صــادرة  الئحــة 

.2022 أولوياتهــا وفــي خطتهــا االســتراتيجية لحمايــة الطفولــة 2018 – 

تشــير مؤسســة الحــق أنــه بتاريــخ 23 تشــرين األول/ ديســمبر عــام 2018 أصــدر وزيــر التنميــة 
االجتماعية »التعليمات الخاصة بدور الرعاية االجتماعية« باالستناد إلى املادة )1( من قرار 
بقانــون حمايــة األحــداث رقــم )4( لســنة 2016 وتتضمــن تلــك التعليمــات )39( مــادة قانونيــة. 
بالرجــوع إلــى املــادة )1( مــن القــرار بقانــون املذكــور، املتعلقــة بالتعريفــات، فقــد عّرفــت دار 
الرعايــة االجتماعيــة بأنهــا »دار مالحظــة ورعايــة وتأهيــل األحــداث واألطفــال املعرضيــن للخطــر 
وخطــر االنحــراف، وهــي أي مؤسســة إصالحيــة، حكوميــة، أو أهليــة، يعتمدهــا الوزيــر ]وزيــر 
التنميــة االجتماعيــة[ بالتنســيق مــع وزارة العــدل ووزارة الداخليــة والنيابــة العامــة للتحفــظ 
وخطــر  للخطــر  عرضيــن 

ُ
امل األحــداث  وتأهيــل  وإصــالح  وإيــواء  ومالحظتهــم،  األطفــال  علــى 

تعليمــات  بموجــب  وتنظــم  املجتمــع،  فــي  ودمجهــم  تأهيلهــم  إلعــادة   ،
ً
ومهنيــا  

ً
علميــا االنحــراف 

يصدرهــا الوزيــر لهــذا الخصــوص«.

تناولــت املــادة )3( مــن التعليمــات، نطــاق تطبيقهــا، ونصــت »يشــمل نطــاق هــذه التعلميــات 
 فــي الضفــة الغربيــة والقــدس املودعيــن 

ً
األطفــال واألحــداث مــن الفئــة العمريــة 12 – 18 عامــا

املعرضــون  األطفــال   .2 واملحكومــون(  )املوقوفــون  األحــداث   .1 وهــم«  الرعايــة  دور  فــي 
للخطــر وخطــر االنحــراف«. مــن الواضــح؛ أن نطــاق التعليمــات الصــادرة عــن وزيــر التنميــة 
االجتماعيــة، تقتصــر، كمــا يتضــح مــن النــص، علــى الضفــة الغربيــة فقــط بمــا يشــمل القــدس، 
توضيــح  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  تو�صــي  الحــق،  غــزة. مؤسســة  وتســتثني قطــاع 
ســبب هــذا التمييــز فــي التعليمــات، وســبب عــدم شــمول قطــاع غــزة بالتدابيــر التشــريعية التــي 
اتخذتهــا مــن خــالل تلــك التعليمــات، وفــي املقابــل، ماهيــة التدابيــر التشــريعية التــي اتخذتهــا فــي 

حــَرز علــى هــذا الصعيــد.
ُ
قطــاع غــزة وطبيعــة التقــدم امل

تشــير مؤسســة الحــق، بــأن »دار األمــل للمالحظــة والرعايــة االجتماعيــة« التــي تقــع فــي مدينــة 
رام هللا هــي املؤسســة الوحيــدة العاملــة فــي مجــال تأهيــل األطفــال األحــداث )قضــاء األطفــال( 
حيــث تقــدم الــدار الرعايــة لألطفــال فــي محافظــات الضفــة الغربيــة كافــة. وتســتقبل دار األمــل 
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 مــا بيــن موقوفيــن ومحكوميــن. 
ً
 ســنويا

ً
مــا يزيــد علــى 250 طفــال

بنتيجة الزيارات التي نفذتها مؤسســة الحق لدار األمل والنقاشــات التي أجرتها مع املســؤولين 
فيهــا يتضــح وجــود إشــكاليات تحــد مــن قدرتهــا علــى تقديــم الرعايــة الكاملــة لألطفــال، فــي نظــام 
 
ً
ســنويا خصصــة 

ُ
امل املاليــة«  »املــوارد  فــي  الكبيــر  النقــص  طليعتهــا  فــي  ويقــف  األطفــال،  قضــاء 

لــدار األمــل مــن موازنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة.

 فــي الســنة، مــا بيــن موقــوف ومحكــوم، ومــا 
ً
فبينمــا تســتقبل، دار األمــل، مــا يزيــد عــن 250 طفــال

يحتاجونــه مــن أنشــطة وبرامــج متنوعــة فــي نظــام قضــاء األطفــال، وبمــا ينســجم مــع حقوقهــم 
فّصلــة فــي التعليقــات العامــة للجنــة ومــن بينهــا التعليــق 

ُ
الــواردة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل وامل

العــام 24 )2019( بشــأن حقــوق الطفــل بنظــام قضــاء األطفــال، والتعليــق العــام 19 )2016( 
بشــأن عمليــة امليزانيــة العامــة مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل، والتعليــق العــام 5 )2003( 
بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وبنــاء نهــج كامــل قائــم علــى الحقــوق 
منخفضــة  األمــل  لــدار  الســنوية  العامــة  املوازنــة  أن  نجــد  فإننــا  الفضلــى،  الطفــل  ومصالــح 
 مــع البرامــج واألنشــطة الالزمــة لهــا فــي مجــال حقــوق الطفــل، حيــث 

ً
، وال تتناســب إطالقــا

ً
جــدا

أن موازنتهــا املاليــة الســنوية ال تتعــدى )2000( دوالر فقــط. األمــر الــذي ال ُيدلــل علــى اهتمــام 
دولــة فلســطين، بهــذه الــدار، التــي تشــمل خدماتهــا كامــل الضفــة الغربيــة.

مخصصــات  خــالل  مــن  تأتــي  األمــل  لــدار  املاليــة  املخصصــات  بــأن  الحــق،  مؤسســة  تشــير 
 ،

ً
وإداريــا  

ً
ماليــا مســتقلة  عامــة  مؤسســة  ليســت  الــدار  ألن  األجتماعيــة،  التنميــة  وزارة 

فقــرة   )6( املــادة  فــي  ورد  مــا  وهــذا  املحافظــة،  فــي  االجتماعيــة  التنميــة  مديريــة  تتبــع  وإنمــا 
دار  »تتبــع  باآلتــي  جــاءت  والتــي   2018 األطفــال  رعايــة  بــدور  الخاصــة  التعليمــات  مــن   )2(
فــي املحافظــة«. وبذلــك  التنميــة االجتماعيــة  إلــى مديريــة   

ً
 وماليــا

ً
إداريــا الرعايــة االجتماعيــة 

وزارة   
ً
ومهنيــا املحافظــة،  فــي  االجتماعيــة  التنميــة  مديريــة   

ً
إداريــا تتبــع  األمــل،  دار  فــإن 

التعقيــدات  مــن  العديــد  فــي  الــدار  ُيدخــل  أن  شــأنه  مــن  بمــا  )مركــزي(  االجتماعيــة  التنميــة 
تطويرهــا.    مــن   

ً
جديــا ويحــد  البيروقراطيــة 

عانــي منهــا دار األمــل وتتمثــل بالصعوبــات فــي نقــل األطفــال مــن 
ُ
كمــا أن هنــاك إشــكاليات أخــرى ت

وإلــى الــدار مــن مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة، كمــا أن هنــاك أماكــن فــي الضفــة الغربيــة ال 
تخضــع لســيطرة الســلطة الفلســطينية )تســمى مناطــق C( وتحتــاج إلــى تنســيق مســبق مــن قبــل 
الشــرطة الفلســطينية مــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي بشــأن نقــل األطفــال إلــى دار األمــل مــن 
تلــك األماكــن، وقــد أكــد القائمــون علــى إدارة دار األمــل أن تلــك الصعوبــات تحــول دون وصــول 
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العديــد مــن االطفــال إلــى الــدار بســبب التعقيــدات الناجمــة عــن ممارســات االحتــالل اإلســرائيلي.

وهناك عدد من التســاؤالت بشــأن »هوية دار األمل« وبخاصة في ظل التعليمات التي صدرت 
عــن وزيــر التنميــة االجتماعيــة عــام 2018 »التعليمــات الخاصــة بــدور الرعايــة االجتماعيــة« 
 قانونيــة، وممارســات علــى أرض الواقــع، توحــى بــأن الــدار باتــت أقــرب 

ً
كونهــا تتضمــن نصوصــا

 لالتفاقيــة 
ً
إلــى الســجن، وليــس إلــى دار لرعايــة األطفــال فــي مجــال نظــام قضــاء األطفــال وفقــا

فــي ظــل  األمــل  لتوضيــح هويــة دار  اللجنــة. هنالــك حاجــة  عــن  الصــادرة  العامــة  والتعليقــات 
والقضــاء،  العامــة،  والنيابــة  والشــرطة،  االجتماعيــة،  التنميــة  لــوزارة  املتداخلــة  األدوار 
فــي املمارســة العمليــة تعقيــدات كبيــرة تحــول دون  بمــا يخلــق  فــي أنشــطة وبرامــج دار األمــل، 
ممارســة الــدار ألنشــطتها وبرامجهــا علــى النحــو األكمــل. علــى ســبيل املثــال؛ فــإن الــدار تحتــاج 
إلــى مراســلة النيابــة العامــة وأخــذ إذن النيابــة العامــة فيمــا يخــص أي نشــاط تأهيلــي تنفــذه 

الــدار فــي مجــال رعايــة مصالــح األطفــال بموجــب تعليمــات 2018.  

ونجــد، علــى ســبيل املثــال، مــن بيــن أمــور أخــرى، أن نــص املــادة )34( مــن التعليمــات الخاصــة 
بــدور الرعايــة االجتماعيــة 2018 تنــص علــى أنــه »يحظــر خــروج أي حــدث للقيــام بــأي نشــاط أو 
 بإذن قضائي والتنسيق مع املديرية ]مديرية التنمية االجتماعية في 

ّ
تدريب فردي أو جماعي إال

ســرة فــي وزارة التنميــة 
ُ
املحافظــة[ ودائــرة حمايــة الطفولــة ]دائــرة تتبــع اإلدارة العامــة لشــؤون األ

االجتماعيــة[ بذلــك علــى أن ُيحــدد اســم الحــدث وطبيعــة النشــاط ومدتــه وفــق األصــول«. وهــذا، 
البيروقراطيــة فيمــا يخــص أي نشــاط أو  ُيدلــل بوضــوح، علــى حجــم التعقيــدات واإلجــراءات 

تدريــب تنــوي إدارة دار األمــل القيــام بــه، بمــا يحــول دون إمكانيــة تطويــر وتعزيــر أداء الــدار.

تو�صــي مؤسســة الحــق، اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين العمــل، دون إبطــاء، علــى بلــورة 
علــى  تقــوم  املعنييــن  واألطفــال  املدنــي  املجتمــع  ومؤسســات  الــدار  بمشــاركة  متكاملــة  خطــة 
مــن  مســتقلة  ماليــة  موازنــة  وتخصيــص  األمــل،  لــدار  واإلداريــة  املاليــة  االســتقاللية  ضمــان 
مكنهــا مــن القيــام بأنشــطتها وبرامجهــا كافــة وتطويــر أدائهــا علــى 

ُ
املوازنــة العامــة لــدار األمــل ت

الخاصــة  التعليمــات  بهــا  جــاءت  التــي  البيروقراطيــة  التعقيــدات  عــن   
ً
بعيــدا األكمــل،  الوجــه 

بــدور الرعايــة االجتماعيــة، وبمــا يســاهم فــي تعزيــز العالقــة بيــن الــدار واملجتمــع وردم الفجــوة 
فــي نظــرة املجتمــع للــدار. ومــن الضــروري أن يتــم تمكيــن الــدار مــن فتــح فــروع لهــا فــي مختلــف 
دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  وتو�صــي  األحــداث.  ورعايــة  حمايــة  لتعزيــز  املحافظــات 

فــي غــزة. فــي مجــال مؤسســات الرعايــة  حــَرز 
ُ
فلســطين بيــان التقــدم امل
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)9( حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة
ذوي  األشــخاص  حقــوق  مجــال  فــي  معلومــات،  تقديــم  فلســطين  دولــة  مــن  اللجنــة  طلبــت 
العامــة والحمايــة ومــا  التعليــم والخدمــات  فــي مجــال  لهــم وبخاصــة  املقــدم  اإلعاقــة والدعــم 
يتعلــق باملصادقــة علــى مشــروع قانــون )2019( حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. رّدت الدولــة 
الطرف ببيان عدد من »األنشــطة« التي تقوم بها في مجال التشــخيص املبكر إلعاقة األطفال 
وزيــادة فــرص التحاقهــم باملــدارس واالســتفادة مــن الخدمــات العامــة والنقــل وحــددت فــي رّدهــا 
 إلقــرار قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة هــو نهايــة العــام 2019.  

ً
 زمنيــا

ً
فــي البنــد )64( موعــدا

علــى  مبنيــة  وطنيــة،  خطــة  إلــى  تفتقــر  زالــت  مــا  فلســطين  دولــة  أن  الحــق،  مؤسســة  تــرى 
قــدم  وعلــى   

ً
كامــال  

ً
تمتعــا اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمتــع  وكفالــة  وحمايــة  لتعزيــز  الحقــوق، 

الكرامــة  احتــرام  وتعزيــز  األساســية  وحرياتــه  اإلنســان  حقــوق  بجميــع  اآلخريــن  مــع  املســاواة 
اإلنســانية. وأنــه ال يتــم، إيــالء االعتبــار الواجــب، وفــي املقــام األول، لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
فــي اتفاقيــة األشــخاص ذوي  الــواردة  التمتــع بحقوقهــم كاملــة  بمــا يشــمل األطفــال، لضمــان 
مختلــف  فــي  الدوليــة،  واملعاييــر  االتفاقيــات  مــن  وغيرهــا  الطفــل  حقــوق  واتفاقيــة  اإلعاقــة 

القــرار. وصنــع  املســتويات، 

تمتــع  وكفالــة  وحمايــة  بتعزيــز  يتعلــق  فيمــا  املركزيــة  اإلشــكالية  أن  الحــق،  مؤسســة  تــرى   
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبخاصــة األطفــال، ال تكمــن فــي القانــون، وإنمــا فــي غيــاب اســتراتيجية 
 لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ فــي مراحلهــا 

ً
 فّعــاال

ً
وطنيــة موحــدة وشــاملة وتشــاركية، تضمــن دورا

بالتخطيــط اإلنمائــي واملــوارد  بفعاليــة  التنفيــذ، وربطهــا   ورقابــة علــى 
ً
 وتنفيــذا

ً
إعــدادا كافــة؛ 

املاليــة فــي املوازنــة العامــة، وإرادة جــادة إلعمــال الحقــوق علــى األرض.   

املعوقيــن،  حقــوق  بشــأن   1999 لســنة   )4( رقــم  القانــون  وجــود  إلــى  الحــق  مؤسســة  شــير 
ُ
ت

فــي العــدد  فــي الجريــدة الرســمية  فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومنشــور  وهــو قانــون نافــذ 
30 الصــادر فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 1999، وأنــه ينــص فــي مــواده علــى حقــوق األشــخاص 
 يحــول دون تمكنهــم مــن 

ً
ذوي اإلعاقــة فــي التمتــع بالحيــاة الكريمــة وأن ال تكــون اإلعاقــة ســببا

الحصــول علــى الحقــوق، وأن تتكفــل الدولــة بحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحــدد 
تيســيرية  وتدابيــر  موائمــة  بيئــة  ضمــان  علــى  وأكــد  إلنفاذهــا،  الرســمية  الجهــات  مســؤوليات 

اإلعاقــة.  ذوي  لألشــخاص 

، علــى إقــرار هــذا القانــون ونشــره فــي الجريــدة الرســمية، 
ً
رغــم مــرور، مــا يزيــد علــى عشــرين عامــا

فــي ظــل غيــاب خطــة  العمليــة، واســعة،  القانــون، واملمارســات  بيــن نصــوص  الفجــوة  أن   
ّ
إال
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وطنيــة )مبنيــة علــى الحقــوق( تشــاركية وغيــاب دور بــارز لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مراحــل 
إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم الخطــة. وغيــاب االســتقالل املالــي واإلداري، واإلدارة املســتقلة 
األشــخاص  حقــوق  وكفالــة  وحمايــة  لتعزيــز  الخطــة،  تنفيــذ  أجــل  مــن  والكفــؤة،  واملهنيــة 
فــي  ذوي اإلعاقــة كاملــة واحتــرام الكرامــة اإلنســانية التــي ال تتجــزأ.  ومــا زال، النهــج، القائــم 
 »إغاثيــة« مــن خــالل وزارة التنميــة 

ً
التعامــل مــع حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يأخــذ أبعــادا

 علــى الحقــوق. يتأثــر إعمــال حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ً
 مبنيــا

ً
االجتماعيــة، وليــس نهجــا

موازنــات  وغيــاب  املاليــة،  والسياســات  العامــة  واملوازنــة  املاليــة  باملخصصــات  كبيــر،  بشــكل 
ماليــة مخصصــة إلعمــال الحقــوق املكفولــة فــي االتفاقيــة والقانــون.

تشير مؤسسة الحق إلى أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم )40( لسنة 2004 بالالئحة 
 ،

ً
 قانونيــا

ً
التنفيذيــة للقانــون رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقيــن، يتضمــن، نصــا

مــن شــأنه أن يؤمــن مــوارد ماليــة كبيــرة فــي هــذا املجــال، حيــث تنــص املــادة )12( الــواردة تحــت 
عنــوان رعايــة وتأهيــل املعوقيــن فــي البنــد )رابعــا: فــي مجــال التأهيــل والتشــغيل، فقــرة 5( علــى مــا 
يلــي » تقــوم وزراة الشــؤون االجتماعيــة ]باتــت تســمى وزارة التنميــة االجتماعيــة[ بالتنســيق مــع 
: فــي مجــال 

ً
الجهــات املختصــة بالعمــل علــى رعايــة وتأهيــل املعوقيــن فــي املجــاالت التالــي: ... رابعــا

التأهيــل والتشــغيل: 1. علــى جميــع املؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة اســتيعاب عــدد مــن 
املعوقيــن ال يقــل عــن 5% مــن عــدد العامليــن بهــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل فــي تلــك املؤسســات 
2. علــى وزارة العمــل والجهــات املعنيــة توفيــر مجــاالت العمــل لألشــخاص املعوقيــن املدربيــن 
ومتابعــة وإحصــاء األشــخاص املعوقيــن الذيــن أنهــوا التأهيــل والتدريــب 3. علــى وزارة العمــل 
تطويــر برامــج التدريــب املنهــي الهادفــة لتأهيــل العمــل وفــق احتياجــات األشــخاص املعوقيــن 
4. علــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة ]وزارة التنميــة االجتماعيــة[ بالتنســيق مــع املجتمــع املحلــي 
تشــجيع أصحــاب العمــل واملعوقيــن علــى فتــح آفــاق العمــل أمامهــم لتفــادي الخــوف مــن عــدم 
بــطء  أو  فعاليــة  عــدم  مــن  الخــوف  ولتفــادي  املعــوق  الشــخص  مــع  التعامــل  كيفيــة  معرفــة 
غيــاب،  )مرضيــة،  تطــرأ  أن  يمكــن  تكاليــف  مــن  الخــوف  ولتفــادي  االنتــاج  تدنــي  إلــى  يــؤدي 
ســرهم علــى 

ُ
حــوادث( كل ذلــك مــن خــالل التوعيــة ألصحــاب العمــل واألشــخاص املعوقيــن وأ

أهميــة عمــل األشــخاص املعوقيــن وتخفيــف حــدة التخــوف مــن عمليــة تشــغيلهم 5. كل شــركة 
املــادة )10(  مــن   )4( الفقــرة  مــن  )ج(  للبنــد   

ً
 معوقيــن وفقــا

ً
أشــخاصا توظــف  أو مؤسســة ال 

بــدل راتــب املعــوق حســب  القانــون رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقيــن دفــع  مــن 
الحــد األدنــى إلــى صنــدوق خــاص للمعوقيــن ينشــأ بقــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة ]وزيــر 
الــوزراة ]وزارة التنميــة االجتماعيــة[ ُيخصــص لصــرف املســاعدات  فــي  التنميــة االجتماعيــة[ 
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منــه لصالــح املعوقيــن غيــر العامليــن«.

تشــير مؤسســة الحــق، إلــى وجــود تقصيــر كبيــر، وممتــد لســنوات، فــي تطبيــق أحــكام البنــد رقــم 
)5( مــن النــص القانونــي املذكــور، والــذي ُيلــزم جميــع الشــركات واملؤسســات، التــي ال توظــف 
األشخاص ذوي اإلعاقة، بما ال يقل عن نسبة 5% وفق القانون، أن تدفع بدل راتب الشخص 
ذوي اإلعاقــة فــي تلــك الحالــة بمــا ال يقــل عــن الحــد األدنــى املعمــول بــه فــي تلــك املؤسســة كمــا 
يتضــح مــن النــص القانونــي، وأن تذهــب تلــك األمــوال إلــى »صنــدوق خــاص« ينشــأ بقــرار يصــدر 

عــن وزيــر التنميــة االجتماعيــة لهــذه الغايــة كمــا هــو واضــح فــي النــص القانونــي. 

لغايــة اآلن،  لــم يصــدروا،  املتعاقبيــن  التنميــة االجتماعيــة  بــأن وزراء  الحــق،  تؤكــد مؤسســة 
التنفيذيــة الصــادرة  تلــك الالئحــة  تنــص عليــه  الــذي  املالــي الخــاص  بإنشــاء الصنــدوق   

ً
قــرارا

بقــرار مــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني واملنشــورة فــي الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( 
منــذ شــهر آب/أغســطس 2004. تو�صــي مؤسســة الحــق، اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين 
اآلن،  لغايــة  الخــاص  املالــي  الصنــدوق  بإنشــاء  قــرار  إصــدار  تحــول دون  التــي  األســباب  بيــان 
القانونــي  النــص  فــي  وارد  هــو  مــا  وفــق  بإنشــائه  القــرار  إصــدار  علــى  إبطــاء،  دون  والعمــل، 
 ملبــدأ ســيادة القانــون وألهميــة هــذا النــص القانونــي فــي توفيــر مــوارد ماليــة 

ً
املذكــور، احترامــا

فــي إنفــاذ االتفاقيــة والقانــون.   كبيــرة تســاهم 

قــرار  بــأن  التشــريعي،  املســتوى  علــى  املســائل،  قائمــة  علــى  ردهــا  فــي  دولــة فلســطين،  أشــارت 
بقانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لســنة 2019 ســيتم إقــراره نهايــة عــام 2019. تؤكــد 
مؤسســة الحــق أن هــذا املشــروع مــا زال مســودة فــي بدايــة مراحلهــا، وال توجــد أيــة مؤشــرات 
تدلــل علــى أنــه ســيجري إقرارهــا نهايــة العــام 2019. كمــا ولــم يجــر صياغــة املســودة، بالشــراكة 
مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واألطفــال ذوي اإلعاقــة، والجهــات التمثيليــة لهــم/ن فــي املجتمــع 
إبــداء  أجــل  مــن  فــي ورشــة عمــل  املدنــي  املجتمــع  ُعرضــت علــى مؤسســات  كانــت  املدنــي، وإن 
والتعليقــات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اتفاقيــة  مــع  يتعــارض  بمــا  فقــط،  عليهــا  املالحظــات 
األشــخاص  دور  بشــأن  للجنــة  العامــة  والتعليقــات  الطفــل  حقــوق  واتفاقيــة  للجنــة  العامــة 

التشــريعية. التدابيــر  فــي  واألطفــال ذوي اإلعاقــة 

اتفاقيــة  مــن   )3 فقــرة   4( املــادة  بموجــب  فلســطين  دولــة  اللتزامــات  الحــق  مؤسســة  وتشــير 
علــى  نصــت  والتــي   2014 نيســان/أبريل  مطلــع  إليهــا  انضمــت  التــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
فيهــم  بمــن  مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة   

ً
 وثيقــا

ً
تشــاورا الــدول األطــراف  أن »تتشــاور  وجــوب 
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التــي تمثلهــم، بشــأن وضــع وتنفيــذ التشــريعات  األطفــال ذوو اإلعاقــة، مــن خــالل املنظمــات 
بشــأن  األخــرى  القــرار  صنــع  عمليــات  وفــي  االتفاقيــة،  هــذه  تنفيــذ  إلــى  الراميــة  والسياســات 
فــي ذلــك«. والحــال كذلــك   

ً
التــي تتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإشــراكهم فعليــا املســائل 

الطفــل.  حقــوق  اتفاقيــة  فــي 

شــأنها  مــن  املســودة  تلــك  نصــوص  فــي  واردة  إشــكاليات  وجــود  إلــى  الحــق،  مؤسســة  وتشــير 
املمارســة  فــي  اإلعاقــة  ذوي  واألطفــال  اإلشــخاص  لحقــوق  الكامــل  اإلعمــال  مــن  عيــق 

ُ
ت أن 

العمليــة، ومــن بيــن أمــور أخــرى، فــإن املســودة تتحــدث عــن تشــكيل »املجلــس األعلــى لحقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة« وعــن اســتقاللية املجلــس، فــي حيــن النصــوص الــواردة فــي مســودة 
األعلــى  املجلــس  إدارة  مجلــس  علــى  واســعة،  ســيطرة  التنفيذيــة،  الســلطة  تمنــح،  املشــروع 
األعضــاء،  تعييــن  وآليــة  للمجلــس،  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  لحقــوق 
املجلــس  مــن  يجعــل  أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  القــرارات،  اتخــاذ  وآليــة  العضويــة،  وشــروط 
 للســلطة التنفيذيــة، ومــن شــأنه أن يحــول دون خلــق أرضيــة تشــريعية مالئمــة مــن أجــل 

ً
تابعــا

تغييــر حقيقــي فــي واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم كاملــة. هــذا باإلصافــة إلــى اكتفــاء 
نصــوص  وغيــاب  تفاصيــل،  أيــة  ودون  فقــط  العامــة  باملوازنــة  املاليــة  املــوارد  بربــط  املشــروع 
قانونيــة عقابيــة فــي حــال انتهــاك حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــواردة فــي املشــروع، األمــر 
لتعزيــز  وفّعالــة،  طموحــة  وبرامجــج،  خطــط  أيــة،  أمــام   

ً
جّديــا  

ً
عائقــا يشــكل  أن  شــأنه  مــن 

كاملــة. اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  وحمايــة 

 داخل 
ً
 مفتوحا

ً
 من األشخاص ذوي اإلعاقة، نفذوا اعتصاما

ً
تشير مؤسسة الحق، بأن عددا

بحقوقهــم،  للمطالبــة   2018 تموز/يوليــو   22 بتاريــخ  الفلســطيني  التشــريعي  املجلــس  حــرم 
بمــا يشــمل الحــق فــي إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة لالتحــاد العــام لألشــخاص ذوي 
ظــروف  ظــل  فــي  الفلســطيني،  البرملــان  حــرم  داخــل  أيــام،  بضــع  واســتمر االعتصــام  اإلعاقــة، 
صعبــة ومعقــدة تتعلــق ببيئــة املواءمــة داخــل حــرم املجلــس التشــريعي، وبخاصــة أن االعتصــام 
اســتمر علــى مــدار الســاعة، فــي الليــل والنهــار، شــارك فيــه مدافعــات ومدافعيــن عــن حقــوق 
اإلنســان مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن مختلــف اإلعاقــات البصريــة والحركيــة والصــم 
 
ً
وغيرهــم، ولــم تلــق تلــك الرســالة الحقوقيــة القويــة، مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، اهتمامــا

، فــي 
ً
ُيذكــر مــن دولــة فلســطين، مــا دفعهــم للنــوم علــى األرض داخــل املجلــس التشــريعي، ليــال

 للدفــاع عــن حقوقهــم ومــا زالــوا. 
ً
 كبيــرا

ً
ظــروف صعبــه، لقــد خاضــوا نضــاال

إلنجــاز  إبطــاء،  دون  العمــل،  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  تو�صــي  الحــق،  مؤسســة 
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خطــة وطنيــة، مبنيــة علــى الحقــوق، لتعزيــز وحمايــة وكفالــة تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
األساســية  وحرياتــه  اإلنســان  حقــوق  بجميــع  اآلخريــن  مــع  املســاواة  قــدم  وعلــى   

ً
كامــال  

ً
تمتعــا

املاليــة  باملــوارد  زمنــي إلنجازهــا، وربطهــا  اإلنســانية، وتحديــد موعــد  الكرامــة  احتــرام  وتعزيــز 
الكاملــة إلنجــاز الخطــة وإنفاذهــا علــى األرض. وتحديــد موعــد زمنــي إلنجــاز قانــون لألشــخاص 
للمجلــس األعلــى لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،   

ً
 ومســتقال

ً
 فاعــال

ً
ذوي اإلعاقــة، يضمــن تشــكيال

علــى  رادعــة  وعقوبــات  كاملــة،  بحقوقهــم/ن  تمتعهــم  وتكفــل  املعالــم  واضحــة  ماليــة  ومــوارد 
انتهــاك حقوقهــم/ن. وإشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا يشــمل األطفــال ذوي اإلعاقــة، 
تمتعهــم/ن  لضمــان  كافــة،  مراحلهــا  فــي  التشــريعية،  وغيــر  التشــريعية  التدابيــر  فــي  بفعاليــة، 
بحقوقهــم كاملــة. والعمــل الفــوري علــى تشــكيل »الصنــدوق املالــي الخــاص« الــذي نــص عليــه 
قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )40( لســنة 2004 بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 
دولــة  تقصيــر  بشــأن،  توضيحــات،  وتقديــم  املعوقيــن.  حقــوق  بشــأن   1999 لســنة   )4( رقــم 
فلســطين، فــي التعامــل مــع االعتصــام املفتــوح الــذي خاضــه عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

بحقوقهــم.  للمطالبــة  الفلســطيني  التشــريعي  املجلــس  داخــل 
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)14( قــرار بقانــون حماية األحداث 
طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين تقديــم معلومــات عــن التدابيــر املتخــذة مــن أجــل تخصيــص 
رّدت  األحــداث.  حمايــة  بشــأن   2016 لســنة   )4( رقــم  بقانــون  قــرار  لتنفيــذ  الالزمــة  املــوارد 
الربــط  بنظــام  املبانــي  وتزويــد  لألحــداث  مســتقلة  مبانــي  تخصيــص  تــم  بأنــه  الطــرف  الدولــة 
التلفزيونــي وأن غرفــة التحقيــق يكــون فيهــا الطفــل مــع عضــو النيابــة العامــة ومرشــد حمايــة 
الطفولــة واملحامــي ومتولــي أمــر الطفــل وهــي مــزودة بكاميــرات مراقبــة وجهــاز تســجيل خــاص 
بالصــوت والصــورة، وأن هنــاك غرفــة للمشــاهدة يتواجــد فيهــا َمــن ُيســمح لهــم بمشــاهدة مــا 
فــي غرفــة التحقيــق وهــي مــزودة بشاشــات عــرض وســماعات، ويتــم توفيــر الضمانــات  يجــري 

الفضلــى.  الطفــل  ومراعــاة مصلحــة 

تشــير مؤسســة الحــق بــأن رد دولــة فلســطين علــى قائمــة املســائل بشــأن التدابيــر املتخــذة مــن 
أجــل تخصيــص املــوارد الالزمــة لتنفيــذ قــرار بقانــون حمايــة األحــداث، لــم يبيــن االســتراتيجية 
العامــة  املوازنــة  مــن  املاليــة املخصصــة  املــوارد  يبيــن حجــم  ولــم  الصعيــد،  هــذا  علــى  املتبعــة 
أن  كمــا  املجــال.  هــذا  تغطــي  ومعلومــات  أرقــام  يقــدم  ولــم  بقانــون.  القــرار  تنفيــذ  لضمــان 
فّصلــة للقــرار بقانــون فــي 

ُ
وضحــة وامل

ُ
صــدر األنظمــة والقــرارات والتعليمــات امل

ُ
الحكومــة لــم ت

لســنة  األحــداث  حمايــة  بقانــون  قــرار  مــن   )66( املــادة  عليهــا  نصــت  والتــي  مجاالتــه  مختلــف 
الالزمــة  التنفيذيــة  اللوائــح  الــوزراء  مجلــس  »ُيصــدر  التالــي  النحــو  علــى  جــاءت  والتــي   2016
القــرارات  االجتماعيــة[  التنميــة  ]وزيــر  الوزيــر  وُيصــدر  بقانــون  القــرار  هــذا  أحــكام  لتنفيــذ 

إصدارهــا. يتطلــب  الــذي  األمــر  لتنفيذهــا«.  الالزمــة  والتعليمــات 

ومــن جانــب آخــر، فــإن رد دولــة فلســطين يشــير إلــى وجــود مبانــي مســتقلة مخصصــة لألحــداث 
ونظــام ربــط تلفزيونــي وغــرف للتحقيــق مــزودة بكاميــرات مراقبــة وغــرف للمشــاهدة وشاشــات 
عــرض وســماعات، ولــم يوضــح أماكــن وجودهــا فــي محافظــات الضفــة الغربيــة )11 محافظــة( 
ومحافظــات قطــاع غــزة )5 محافظــات( فــي ظــل مؤشــرات تدلــل علــى عــدم وجودهــا فــي العديــد 
األحــداث  حمايــة  قانــون  صــدور  بعــد   

ً
فعــال لألحــداث  مخصصــة  هــي  وهــل  املحافظــات،  مــن 

 على صدور ونفاذ قرار بقانون 
ً
2016 في ظل مؤشــرات تدلل على أن هذا املشــروع كان ســابقا

حمايــة األحــداث وكان يتعلــق باالســتجواب ومواجهــة الشــهود فــي الدعــاوى الجزائيــة للبالغيــن 
تقديــم  مــن دولــة فلســطين  الطلــب  اللجنــة،  الحــق، تو�صــي  وفــي محافظــة رام هللا. مؤسســة 
معلومــات واضحــة حــول أماكــن وجــود تلــك اإلمكانيــات فــي مختلــف املحافظــات الفلســطينية 

ومؤشــرات كميــة ونوعيــة بشــأن تأثيرهــا فــي قضــاء األحــداث.
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مجلــس  قبــل  مــن  املنتدبيــن  أو  عينيــن 
ُ
امل الفلســطينيين  القضــاة  بــأن  الحــق،  مؤسســة  تشــير 

القضــاء األعلــى للعمــل فــي قضايــا األحــداث وأعضــاء النيابــة العامــة املتخصصيــن فــي قضايــا 
األحــداث، ال ينظــرون فقــط فــي قضايــا األحــداث، وإنمــا ينظــرون فــي قضايــا جزائيــة ومدنيــة 
 أن قــرار بقانــون حمايــة األحــداث ينــص علــى وجــود 

ُ
أخــرى إلــى جانــب قضايــا األحــداث، علمــا

كل  فــي   )15 )مــادة  باألحــداث  ُمتخصصــة  وشــرطة   )16 )مــادة  لألحــداث  ُمخصصــة  نيابــة 
محافظــة، فيمــا تنــص املــادة )60( مــن القــرار بقانــون علــى أنــه »إلــى حيــن تعييــن قضــاة أحــداث 
األحــكام  قضايــا  فــي  للنظــر  هيئــات  تخصيــص  األعلــى  القضــاء  مجلــس  يتولــى  متخصصــون، 
 ألحــكام هــذا القــرار بقانــون«. كمــا أنــه ال توجــد مداخــل ومخــارج مخصصــة لألحــداث فــي 

ً
وفقــا

 علــى الجانــب املتعلــق 
ً
املحاكــم تحــول دون اختالطهــم بالبيئــة العامــة للتقا�صــي بمــا يؤثــر ســلبا

ناســب خصوصيــة األحــداث.
ُ
ت بالخصوصيــة والســرية مــع عــدم توفــر بيئــة تقا�صــي 

وتشــير مؤسســة الحــق إلــى إشــكاليات أخــرى فــي مجــال حمايــة األحــداث فــي املمارســة العمليــة 
فــي مختلــف املحافظــات، رغــم  فــي عــدد مرشــدي حمايــة الطفولــة،  تتعلــق بالنقــص الواضــح 
فــي قــرار بقانــون حمايــة األحــداث. كمــا أن مرشــدي حمايــة الطفولــة يتبعــون  أهميــة دورهــم 
 للمحاكــم وبالتالــي فــإن توفيــر مرشــدي حمايــة 

ً
 إلــى وزراة التنميــة االجتماعيــة ووظيفيــا

ً
إداريــا

فــي إجــراءات التوقيــف وتمديــد التوقيــف وجلســات  لهــم،  الطفولــة، حــال احتيــاج املحكمــة 
للــوزارة،  اإلداريــة  والتبعيــة  الطفولــة،  حمايــة  مرشــدي  عــدد  محدوديــة  أمــام  املحاكمــة، 
 بالنتيجــة علــى انتظــام 

ً
مرهــون بــوزارة التنميــة االجتماعيــة، وليــس باملحكمــة، بمــا يؤثــر ســلبا

الناجــزة. والعدالــة  اإلجــراءات  ســير 

  مؤسســة الحــق، تو�صــي اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين تقديــم رؤيــة واضحــة املعالــم 
بشــأن قضــاء األطفــال منســجمة مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتعليقــات العامــة الصــادرة عــن 
اللجنــة وبخاصــة التعليــق العــام 24 )2019( بشــأن حقــوق الطفــل فــي نظــام قضــاء األطفــال، 
والتعليــق العــام 19 )2016( بشــأن عمليــة امليزانيــة العامــة مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل، 

والتعليــق العــام 5 )2003( بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل. 

وفــي املقابــل، وفــي موضــوع متصــل، تشــير مؤسســة الحــق بأنــه تــّم تركيــب كاميــرات مراقبــة علــى 
مكاتــب القضــاة والقاضيــات الشــرعيين/ات فــي القضــاء الشــرعي، منــذ  شــهر تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2019، وهــي ُمتصلــة مباشــرة مــع مكتــب قا�صــي القضــاة الشــرعي، بمــا مــن شــأنه أن 
 للخصوصية، للقضاة، وبخاصة بين الجلسات القضائية وخالل فترة االستراحة 

ً
ُيشكل انتهاكا

 لخصوصية املتقاضين في مســائل تتعلق باألحوال الشــخصية، 
ً
أثناء الدوام، وأن يشــكل انتهاكا
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ومــا يمكــن أن تشــكله تلــك الكاميــرات مــن ضغــط نف�صــي علــى القضــاة قبــل وبعــد وخــالل الفصــل 
 
ً
فــي دعــاوى األحــوال الشــخصية وطيلــة مــدة مكوثهــم فــي مكاتبهــم، ومــن شــأنها أن تشــكل انتهــاكا

للمبــادىء الدســتورية الســتقالل القضــاء والفصــل بيــن الســلطات؛ وبخاصــة أن قا�صــي القضــاة 
بشــأن  لســنة 2012   )3( رقــم  بقانــون  قــرار  بموجــب  برتبــة وزيــر؛  الرئيــس  مــن  ُمعّيــن  الشــرعي 
القضــاء الشــرعي الــذي ينــص فــي املــادة )1( علــى أن »يعيــن قا�صــي القضــاة برتبــة وزيــر بموجــب 

مرســوم صــادر عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية«. 

مؤسســة الحــق، تو�صــي اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين العمــل دون إبطــاء إلجــراء إصالحــات 
 عــن 

ً
فــي القضــاء الشــرعي الفلســطيني، بمــا يضمــن اســتقاللية القضــاء الشــرعي بعيــدا فّعالــة 

تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤون العدالــة، وضمــان خصوصيــة القضــاة واملتقاضيــن خــالل 
الفصــل فــي قضايــا األحــوال الشــخصية، ووفــق إجــراءات املراقبــة عليهــم، وضمــان إنفــاذ اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل، ومصالــح الطفــل الفضلــى، بشــكل فّعــال، فــي القضــاء الشــرعي.



46

الجزء الثاني
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الجزء الثاني

)15( تحديث بشــأن التشــريعات والسياســات
ثــالث صفحــات( عــن  طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين تقديــم تحديــث موجــز )ال يزيــد علــى 
املعلومــات الــواردة فــي تقريرهــا؛ فيمــا يتعلــق بمشــاريع القوانيــن أو القوانيــن الجديــدة، ولوائــح كل 
منهــا، واملؤسســات الجديــدة وواليتهــا أو اإلصالحــات املؤسســية، والسياســات والبرامــج وخطــط 
العمــل املســتحدثة فــي اآلونــة األخيــرة ونطاقهــا وتمويلهــا، والتصديقــات األخيــرة علــى اتفاقيــات 
 إلــى أنــه يجــري العمــل 

ً
حقــوق اإلنســان. رّدت الدولــة الطــرف بشــأن التشــريعات باإلشــارة مجــددا

علــى مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية ومشــروع قانــون حمايــة األســرة مــن العنــف وأنــه تــم 
إقــرار نظــام تراخيــص املحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة رقــم )18( لســنة 2018. وأنــه لــم يتــم 
خــالل الفتــرة الالحقــة لتســليم تقريــر دولــة فلســطين الخــاص باتفاقيــة حقــوق الطفــل إنشــاء 
 إلــى الخطــة االســتراتيجية لحمايــة 

ً
أيــة مؤسســات جديــدة لهــا عالقــة بالطفــل. وأشــارت مجــددا

الطفولــة 2018- 2002 واالســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة والتدخــل فــي الطفولــة املبكــرة 2017 - 
2002. واشــارت إلــى خطــط واســتراتيجيات وأنشــطة تتعلــق بعمــل الــوزارات.

 )7( رقــم  الفلســطيني  الطفــل  حقــوق  قانــون  أن  مــن  وبالرغــم  أنــه  إلــى  الحــق  مؤسســة  تشــير 
لســنة 2004 ينــص فــي املــادة )73( علــى أن »ُيصــدر مجلــس الــوزراء اللوائــح الالزمــة لتنفيــذ 
لقانــون  فّصلــة 

ُ
وامل املوّضحــة  اللوائــح  اآلن  لغايــة  تصــدر  لــم  الحكومــة  أن   

ّ
إال القانــون«  هــذا 

حقــوق الطفــل بمــا يضمــن ســالمة وفعاليــة تنفيــذه. وقــد ســبق التأكيــد علــى أن الحكومــة لــم 
فّصلــة لقــرار بقانــون حمايــة 

ُ
وضحــة وامل

ُ
تصــدر لغايــة اآلن األنظمــة والقــرارات والتعليمــات امل

 للمــادة )66( التــي نصــت علــى أن »ُيصــدر مجلــس الــوزراء اللوائــح 
ً
األحــداث لســنة 2016 وفقــا

التنفيذيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون وُيصــدر الوزيــر القــرارات والتعليمــات 
الالزمــة لتنفيذهــا«. وبالتالــي، فــإن التشــريعات املتعلقــة بحقــوق الطفــل مــا زالــت تفتقــد إلــى 

اللوائــح والتعليمــات الالزمــة لســالمة وحســن تطبيقهــا.

تشــير مؤسســة الحــق بــأن نظــام تراخيــص املحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة رقــم )18( لســنة 
2018 ينتهــك الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي والحريــات اإلعالميــة بمــا يشــمل حــق الطفــل فــي 
التعبيــر عــن رأيــه بحريــة املكفــول فــي املــادة )13( مــن االتفاقيــة »يكــون للطفــل الحــق فــي حريــة 
التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة طلــب جميــع أنــواع املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا، 
وســيلة  بــأي  أو  الفــن،  أو  الطباعــة  أو  الكتابــة  أو  بالقــول  ســواء  للحــدود،  اعتبــار  أي  دون 
الطفــل  حــق  بشــأن   2009 لســنة   )12( رقــم  العــام  التعليــق  ويخالــف   .»... الطفــل  يختارهــا 
علــى  يتوجــب  أنــه  علــى  التعليــق  مــن   )26( البنــد  فــي  اللجنــة  أكــدت  وقــد  إليــه؛  االســتماع  فــي 
الــدول األطــراف أن تكفــل قــدرة الطفــل علــى التعبيــر عــن آرائــه »فــي جميــع املســائل التــي تمــس 
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الطفــل«. ولــم يتــم إشــراك املجتمــع املدنــي، بمــا يشــمل األطفــال، فــي مناقشــة هــذا النظــام قبــل 
إقــراره، بمــا يخالــف متطلبــات الشــفافية والحوكمــة والرقابــة املجتمعيــة؛ خاصــة وأنــه جــرى 
إقــرار العديــد مــن القــرارات بقانــون بغيــاب املشــاركة املجتمعيــة وغيــاب املجلــس التشــريعي.

 تؤكــد مؤسســة الحــق، أن نظــام تراخيــص املحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة، غيــر دســتوري، 
اإلذاعيــة  باملحطــات  للتحكــم  واســعة  صالحيــات  األمنيــة  واألجهــزة  الداخليــة  وزارة  ويمنــح 
األمنيــة  واألجهــزة  الداخليــة  وزارة  مــن  ُمســبقة  موافقــات  إلــى  تحتــاج  التــي  والتلفزيونيــة 
خطيــر  بشــكل  يمــس  بمــا  التراخيــص،  لتجديــد  مســبقة  وموافقــات  التراخيــص،  إلعطــاء 
الفلســطيني  األسا�صــي  القانــون  فــي  املكفولــة  اإلعالميــة  والحريــات  والتعبيــر  الــرأي  بحريــة 
بعمــل  األمنيــة  لألجهــزة  تدخــالت  بشــأن  انتهــاكات  الحــق  مؤسســة  وثقــت  وقــد  )الدســتور(. 

التراخيــص.   خــالل  مــن  اإلذاعيــة  املحطــات 

وقــد نــص النظــام املذكــور فــي املــادة )2( علــى أنــه »يحظــر علــى أي شــخص إنشــاء أو تجهيــز أي 
محطــة أو شــركة خدمــات البــث الفضائــي، أو مكاتــب املحطــات الفضائيــة، أو االنتــاج اإلعالمــي، 
 ألحــكام هــذا النظــام«. 

ً
أو مباشــرة العمــل، أو البــث قبــل الحصــول علــى الرخصــة الالزمــة وفقــا

فيما نصت املادة )3( على أن »تشكل لجنة ثالثية من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
ووزارة األعــالم، ووزارة الداخليــة«. ومنــح النظــام اللجنــة املذكــورة صالحيــات واســعة، وســيطرة 
كاملــة، للتحكــم باملحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة األرضيــة والفضائيــة وشــركات خدمــات البــث 
، مــا نصــت عليــه 

ً
الفضائــي ومكاتــب املحطــات اإلعالميــة واالنتــاج اإلعالمــي، ومــن ذلــك، مثــال

املــادة )4( مــن النظــام التــي منحــت »اللجنــة الثالثيــة« صالحيــات تنظيــم عملهــا، وتحديــد طبيعــة 
املحتــوى اإلعالمــي، ومؤهــالت وخبــرات العامليــن فيهــا، وإصــدار الرخــص املهنيــة، والرقابــة علــى 
اســتخدام  رخــص  وإصــدار  وتنظيــم  وإدارة  فيهــا،  العامليــن  علــى  والرقابــة  اإلعالمــي،  املحتــوى 
البــث  التــرداد وتجديــد الرخــص، والرقابــة علــى الجوانــب الفنيــة الخاصــة باملحطــات وأجهــزة 

والتــرددات، والتحقــق مــن ســالمة مصــادر رأس مــال املحطــات.

الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  صالحيــات  الثالثيــة،  اللجنــة  النظــام،  مــن   )20( املــادة  ومنحــت 
لوقــف بــث املحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة األرضيــة والفضائيــة، فــي حــال مخالفــة أّي حكــم 
مــن أحــكام هــذا النظــام. فيمــا نصــت املــادة )22( علــى وجــوب تجديــد الرخــص، بشــكل ســنوي، 
، فــإن طلبــات الترخيــص، وتجديــد الترخيــص، 

ً
 لألحــكام الــواردة فــي هــذا النظــام. وعمليــا

ً
وفقــا

ســبقة، 
ُ
تقــدم إلــى وزارة الداخليــة، ويتــم إحالتهــا إلــى األجهــزة األمنيــة للحصــول علــى املوافقــة امل

وموافقــة األجهــزة األمنيــة هــي شــرط الزم ملنــح التراخيــص للمحطــات والتجديــد الســنوي لهــا.

اإلذاعيــة  املحطــات  ترخيــص  بنظــام   2018 لســنة   )18( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  يشــكل 
الفضائيــة  املحطــات  ومكاتــب  الفضائــي  البــث  خدمــات  وشــركات  والفضائيــة  والتلفزيونيــة 
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النظــام  هــذا  بصــدور  ألغــي  الــذي  الســابق  الــوزراء  مجلــس  ونظــام  اإلعالمــي،  واإلنتــاج 
نظــام ترخيــص املحطــات  بشــأن   2004 لســنة  رقــم )185(  الــوزراء  قــرار مجلــس  فــي  ويتمثــل 
 للقانــون األسا�صــي 

ً
 صارخــا

ً
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة والفضائيــة والالســلكية وتعديالتــه، انتهــاكا

واملســموعة  املرئيــة  اإلعــالم  وســائل  حريــة  علــى  صراحــة  أكــد  الــذي  )الدســتور(  الفلســطيني 
التنفيذيــة  الســلطة  رقابــة  وحظــر  والبــث  والتوزيــع  والنشــر  الطباعــة  وحريــة  واملكتوبــة 
للقانــون وبموجــب   

ً
 وفقــا

ّ
ُيتخــذ بحقهــا إال أّي إجــراء  ُيجيــز  وأجهزتهــا علــى وســائل اإلعــالم وال 

حكــم قضائــي، وهــذا مــا أكدتــه املــادة )27( مــن القانــون األسا�صــي والتــي نصــت »1. تأســيس 
الصحــف وســائر وســائل اإلعــالم حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون األسا�صــي وتخضــع مصــادر 
وحريــة  واملكتوبــة،  واملســموعة  املرئيــة  اإلعــالم  وســائل  حريــة   .2 القانــون  لرقابــة  تمويلهــا 
تحظــر   .3 العالقــة  ذات  والقوانيــن  األسا�صــي  القانــون  لهــذا   

ً
وفقــا مكفولــة  فيهــا،  العامليــن 

الرقابــة علــى وســائل اإلعــالم، وال يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض 
قضائــي«.  حكــم  وبموجــب  للقانــون   

ً
وفقــا  

ّ
إال عليهــا  قيــود 

 أن يصــدر 
ً
كمــا أن هــذا النظــام، والنظــام الــذي ســبقه، غيــر دســتوري، ألنــه ال يجــوز أساســا

نظــام ابتــداًء مــن الحكومــة، دون وجــود قانــون، ألن النظــام الــذي يصــدر عــن الحكومــة ينبغــي 
 املبــادىء الدســتورية 

ً
أن ُيوّضــح مــا يــرد فــي القانــون، وبذلــك فــإن هــذا النظــام يخالــف أيضــا

وبخاصــة مبــدأ ســيادة القانــون ومبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

وحيــث أن هــذا النظــام، يخالــف القانــون األسا�صــي الفلســطيني )الدســتور( ويخالــف العهــد 
بــدون  فلســطين  دولــة  إليــه  انضمــت  الــذي  والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
تحفظــات وال ســيما املــادة )19( مــن العهــد التــي تكفــل حــرأي الــرأي والتعبيــر والتعليــق العــام 
رقــم )34( الصــادر عــن اللجنــة  املعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي األمــم املتحــدة بشــأن املــادة )19( 
اللجنــة  تو�صــي  الحــق  مؤسســة  فــإن  الطفــل،  حقــوق  واتفاقيــة  املذكــور،  الدولــي  العهــد  مــن 
 علــى إلغــاء هــذا النظــام وحمايــة وتعزيــز حريــة الــرأي 

ً
الطلــب مــن دولــة فلســطين العمــل فــورا

واإلعــالم فــي دولــة فلســطين.  

تشــرين األول/   23 بتاريــخ  اإللكترونــي، ورقــة موقــف،  الحــق، علــى موقعهــا  ــرت مؤسســة 
َ

ش
َ
ن

أكتوبــر 2019، تتضمــن مالحظــات وتوصيــات محــددة لتعزيــز حريــة الــرأي واإلعــالم والحــق فــي 
الحصــول علــى املعلومــات. مؤسســة الحــق، تو�صــي اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين العمــل 
دون إبطــاء ألخــذ مالحظاتهــا املنشــورة علــى موقعهــا اإللكترونــي لتعزيــز حريــة الــرأي واإلعــالم 

والحــق فــي الحصــول علــى املعلومــات فــي دولــة فلســطين.24 

24  ورقــة موقــف محّدثــة صــادرة عــن مؤسســة الحــق بشــأن قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة الفلســطيني وحجــب مواقــع 
 باإلنجليزيــة علــى موقــع مؤسســة الحــق علــى الرابــط:

ً
إلكترونيــة، منشــورة أيضــا

  http://www.alhaq.org/advocacy/16110.html. 

http://www.alhaq.org/advocacy/16110.html
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الجزء الثالث

البيانــات واإلحصــاءات والمعلومات األخرى
)16( الميزانيــات الســنوية المخصصــة لألطفال

طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين تقديــم معلومــات موحــدة عــن البنــود الخاصــة باألطفــال 
والقطاعــات االجتماعيــة فــي ميزانيــات الســنوات الثــالث املاضيــة وذلــك ببيــان النســبة املئويــة 
والناتــج  الفلســطينية  العامــة  املوازنــة  إلــى  بالنســبة  امليزانيــة  بنــود  مــن  بنــد  لــكل  خصصــة 

ُ
امل

املاليــة.  املــوارد  لتلــك  اإلجمالــي املحلــي والتوزيــع الجغرافــي 

أهميتهــا  رغــم  الخصــوص،  بهــذا  للجنــة،  الحاســمة،  األســئلة  علــى  فلســطين،  دولــة  تــرد  لــم 
الشــفافية  تعزيــز  فــي  وأهميتهــا  االتفاقيــة،  فــي  الــواردة  الطفــل  حقــوق  إعمــال  فــي  القصــوى 
تلــك  إلعمــال  كافيــة  امليزانيــات  كانــت  إذا  ومــا  املاليــة،  السياســات  فــي  واملســاءلة  واملشــاركة 
الحقــوق إلــى أق�صــى مــا تســمح بــه املــوارد املاليــة لدولــة فلســطين وفــق مــا ورد فــي التعليــق العــام 

تمييــز. ودون  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  الخصــوص،  بهــذا   )2016(  19 رقــم  للجنــة 

جــدد مؤسســة الحــق، التأكيــد، بــأن املوازنــات العامــة لدولــة فلســطين، منــذ بدايــة االنقســام 
ُ
ت

عــام 2007 ولغايــة اآلن، تعــد وتقــر مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة والرئيــس( فقــط 
فــي ظــل اســتمرار غيــاب الســلطة التشــريعية، وأنــه ال يتــم إشــراك املجتمــع املدنــي الفلســطيني 
وأن  واملتابعــة(  والتنفيــذ  واإلقــرار  )التخطيــط  كاملــة  الفلســطينية  العامــة  املوازنــة  دورة  فــي 
فلســطين  لدولــة  العامــة  املوازنــة  التقريــر  هــذا  كتابــة  لغايــة  تقــدم  لــم  التنفيذيــة  الســلطة 
 للقانــون األسا�صــي الفلســطيني )املــادة 61( وقانــون تنظيــم املوازنــة 

ً
للســنة املاليــة 2020 خالفــا

العامــة الفلســطيني رقــم )7( لســنة 1998 وتعديالتــه )املــادة 3( اللذيــن ينصــان علــى وجــوب 
تقديــم مشــروع املوازنــة العامــة قبــل شــهرين علــى األقــل مــن بدايــة الســنة املاليــة الجديــدة؛ أي 

فــي موعــد زمنــي أقصــاه 2019/11/1 فيمــا يتعلــق باملوازنــة العامــة 2020.

وتجــدد، مؤسســة الحــق، التأكيــد، بــأن الخطــط والسياســات العامــة املشــار إليهــا فــي تقريــر 
عليــه  تنــص  ملــا   

ً
خالفــا العامــة  املوازنــة  عــن  »منفصلــة«  املســائل  قائمــة  علــى  وردهــا  الدولــة 

االتفاقيــة والتعليــق العــام الصــادر عــن اللجنــة 19)2016( بشــأن املوازنــة العامــة مــن أجــل 
يفقدهــا مغزهــا وفعاليتهــا علــى األرض. بمــا  الطفــل،  إعمــال حقــوق 

إلعمــال  إبطــاء  دون  العمــل  فلســطين،  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  مؤسســة  تو�صــي، 
واملتابعــة،  والتنفيــذ  واإلقــرار  التخطيــط  مراحــل  فــي  االتفاقيــة،  فــي  الــواردة  الطفــل  حقــوق 
التوزيــع  العمليــة برمتهــا، ويكفــل  فــي  بمــا يضمــن إشــراك املجتمــع املدنــي والشــباب واألطفــال 

التمييــز. وعــدم  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بيــن  العــادل  الجغرافــي 
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)17( حــاالت التعذيــب وســوء المعاملة لألطفال
طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين تقديــم بيانــات إحصائيــة، ُمحّدثــة وُمصّنفــة، بحســب الِســن 
والجنــس واألصــل اإلثنــي واألصــل القومــي واملوقــع الجغرافــي والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي، 
تغطــي الســنوات الثــالث املاضيــة، بشــأن حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة فــي مراكــز احتجــاز 

األطفــال والســجون، إلــى جانــب مســائل أخــرى.

رّدت الدولــة الطــرف، فــي الجــدول رقــم )17( املرفــق بردهــا علــى قائمــة املســائل بأنــه ال توجــد 
األطفــال  احتجــاز  مراكــز  فــي  لألطفــال  املعاملــة  وســوء  التعذيــب  حــاالت  بشــأن  إحصائيــات 
والســجون فــي العــام 2016. وهنــاك )3( حــاالت عــام 2017 وتــم التعامــل مــع الحــاالت الثــالث، 

وهنــاك )7( حــاالت فــي العــام 2018 وقــد تــم التعامــل معهــا.

مــع  التعامــل  تــم  قــد  بأنــه  بالقــول  اكتفــت  أن دولــة فلســطين  بدايــة،  الحــق،  تشــير مؤسســة 
الحــاالت الثــالث فــي العــام 2017، وأنــه قــد تــم التعامــل مــع ســبع حــاالت فــي العــام 2018،  ولــم 
توّضــح الدولــة الطــرف طبيعــة االنتهــاكات التــي وقعــت علــى األطفــال ومــا إذا كانــت تعذيــب أم 
التعامــل  »تــم  قــد  بأنــه  املقصــود  توّضــح  ولــم  كمــا  االتفاقيــة(  مــن   37 )املــادة  املعاملــة  ســوء 
تخــذة، وهــل تــم محاســبة ومعاقبــة َمــن ارتكــب 

ُ
مــع الحــاالت« مــن حيــث طبيعــة اإلجــراءات امل

تــم تنفيذهــا؟ وهــل جــرى  تلــك الجرائــم بحــق األطفــال؟ وطبيعــة العقوبــة إن ُوجــدت؟ وهــل 
إنصــاف وتعويــض وإعــادة تأهيــل األطفــال ضحايــا تلــك الجرائــم؟ وكيفيــة اإلنصــاف؟ ومقــدار 
تلــك  طبيعــة  هــي  ومــا  التكــرار؟  عــدم  لضمــان  اتخــذت  إجــراءات  هنــاك  وهــل  التعويــض؟ 

فــي النظــام القضائــي. فــي ظــل التدهــور الحاصــل  اإلجــراءات؟ وبخاصــة 

تجــدد مؤسســة الحــق التأكيــد بــأن لديهــا بيانــات إحصائيــة ُمصّنفــة بشــأن حــاالت التعذيــب 
وســوء املعاملــة لألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز، مــن الفتــرة الواقعــة بيــن مطلــع نيســان/أبريل 
2014 )تاريــخ انضمــام دولــة فلســطين لالتفاقيــة( وحتــى تاريــخ 2019 وأنهــا تخضــع للتحديــث 
فــي  دورهــا  إطــار  فــي  الحــق  مؤسســة  بــه  قامــت  الــذي  والتوثيــق  الرصــد  نتــاج  وهــي  ســتمر، 

ُ
امل

رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وأنهــا ال تمثــل بالضــرورة عــدد الحــاالت فــي املمارســة 
التقريــر،  هــذا  فــي  نشــرها  عــن  تمتنــع  وأنهــا  فقــط،  الحــق  مؤسســة  توثيقــات  وإنمــا  العمليــة، 
مراعــاة للخصوصيــة والســرية ومــا تقتضيــه مصالــح األطفــال الفضلــى، وأن مؤسســة الحــق 
 لألصــول واإلجــراءات واملنهجيــة 

ً
علــى اســتعداد لتزويــد اللجنــة بهــا، حــال رغبــت بذلــك، وفقــا

املتبعــة مــن قبــل اللجنــة بهــذا الخصــوص.
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)21( تبنــي نهــج قائم علــى الحقوق لألطفال
طلبــت اللجنــة مــن دولــة فلســطين تقديــم معلومــات عــن الكيفيــة التــي ُيدَمــج بتخطيــط وتنفيــذ 
ورصــد التدابيــر الراميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة؛ نهــٌج قائــٌم علــى حقــوق الطفــل، 
عــّزز هــذه الخطــوات إعمــال 

ُ
بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بمشــاركة الطفــل وجمــع البيانــات، وكيــف ت

حقــوق الطفــل بموجــب االتفاقيــة وبروتوكوليهــا االختيارييــن. 

التنميــة  ووزارة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  نفذهــا 
ُ
ت أنشــطة  إلــى  باإلشــارة  الطــرف؛  الدولــة  رّدت 

النهــج  الطــرف مكانــة  تبيــن الدولــة  الثقافــة تتعلــق بحقــوق الطفــل، ولــم  االجتماعيــة ووزارة 
القائــم علــى حقــوق الطفــل فــي عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والرصــد للتدابيــر الراميــة لتحقيــق 
واملؤشــرات  التدابيــر،  تلــك  كافــة  فــي  األطفــال  مشــاركة  ومــدى  املســتدامة،  التنميــة  أهــداف 
والبيانــات، وأثرهــا علــى إعمــال حقــوق الطفــل بموجــب االتفاقيــة وبروتوكوليهــا االختيارييــن.

إبطــاء علــى وضــع  العمــل دون  دولــة فلســطين  مــن  الطلــب  اللجنــة،  تو�صــي  الحــق،  مؤسســة 
حقــوق  التفاقيــة  ــخة  وُمرّسِ الحقــوق  علــى  وقائمــة  وشــاملة  موحــدة  وطنيــة  »اســتراتيجية 
والشــفافية،  الشــراكة  علــى  قائمــة  تكــون  بحيــث  التنميــة،  خطــة  فــي  وإدماجهــا  الطفــل« 
واملشــاركة الفاعلــة مــن األطفــال فــي مختلــف مراحلهــا، وربــط االســتراتيجية باملوازنــة العامــة 
البيانــات والتحليــل  لتنفيــذ االســتراتيجية، وجمــع  الالزمــة  املاليــة  املــوارد  لضمــان تخصيــص 
ووضــع املؤشــرات القابلــة للقيــاس والتطبيــق علــى املســتوى الوطنــي، ودراســات كميــة ونوعيــة، 
وإحصائيــات ُمفَصلــة ومبوبــة، وبيــان اإلشــكاليات وكيفيــة التعامــل معهــا والتقييــم املســتمر، 

كافــة.  االتفاقيــة  تغطــي مجــاالت  بمــا 

وتحديــد  إبطــاء  دون  العمــل  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  الحــق،  مؤسســة  تو�صــي 
موعــد زمنــي إلنجــاز اســتراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة وقائمــة علــى الحقــوق إلنفــاذ اتفاقيــة 
بعيــن  تأخــذ  املدنــي،  املجتمــع  ومؤسســات  والشــباب  األطفــال  مــع  تشــاركية  الطفــل،  حقــوق 
االعتبــار باألولويــة ضمــان حقــوق الطفــل الــواردة فــي االتفاقيــة والتعليقــات العامــة الصــادرة 

العــام 5)2003( بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ االتفاقيــة. بينهــا التعليــق  عــن اللجنــة ومــن 
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)23( مجــاالت مرتبطــة بتنفيــذ اتفاقيــة حقوق األطفال
باإلضافــة إلــى مــا أوردتــه اللجنــة فــي قائمــة املســائل املتصلــة بالتقريــر األولــي لدولــة فلســطين، 
فقــد طلبــت اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تضــع قائمــة بمجــاالت تتصــل باألطفــال وتــرى أنهــا 

ذات أولويــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة. 

إنشــاء  )أ(  االتفاقيــة وهــي:  تنفيــذ  بمجــاالت  يتعلــق  بذكــر عناويــن فيمــا  رّدت دولــة فلســطين 
الفلســطيني  إنشــاء برملــان للطفــل  فــي فلســطين )ب(  بيانــات وطنيــة لقطــاع الطفولــة  قاعــدة 
الطفــل  لنجــدة  حكومــي  خــط  إنشــاء  )ت(  للطفــل  الوطنــي  املجلــس  وتفعيــل  هيكلــة  وإعــادة 
)ث( تطويــر اســتراتيجية إعــالم وطنيــة لحمايــة الطفــل )ج( ضمــان تحقيــق أهــداف التنميــة 
الطفــل  قانــون  فــي  الــواردة  الطفــل  حقــوق  إنفــاذ  يضمــن  بمــا   2030 نهايــة  حتــى  املســتدامة 
العنــف  مــن  الحــد  لضمــان  للطفولــة  وقائيــة  وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع  )ح(  واالتفاقيــة 
واإلهمــال واإلســاءة فــي كافــة األماكــن التــي يتواجــد فيهــا األطفــال )خ( تطويــر أنظمــة ومعاييــر 

التصالحيــة.   العدالــة  وتعزيــز  عليهــا  والتدريــب  الوســاطة 

مــع التأكيــد علــى أهميــة وضــرورة وأولويــة وجــود اســتراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة وقائمــة 
ــخة التفاقيــة حقــوق الطفــل فــي دولــة فلســطين، وحيــث أن الدولــة الطــرف  علــى الحقــوق وُمرّسِ
فــي رّدهــا علــى هــذا البنــد مــن قائمــة املســائل تؤكــد بــأن تلــك العناويــن،  ذات أولويــة لهــا، فيمــا 
دولــة فلســطين؛  مــن  الطلــب  اللجنــة  تو�صــي  الحــق  فــإن مؤسســة  االتفاقيــة،  بتنفيــذ  يتعلــق 
تلــك األولويــات، وتقديــم تصــور واضــح حــول كيفيــة إشــراك  لتنفيــذ  تحديــد جــداول زمنيــة 
والتنفيــذ  واإلقــرار  التخطيــط  عمليــات  فــي  املدنــي  املجتمــع  ومؤسســات  والشــباب  األطفــال 
واملتابعــة، وكيفيــة ربطهــا باملوازنــة بأق�صــى مــا تســمح بــه مواردهــا، وبأهــداف التنميــة، وآليــات 

ضمــان تنفيذهــا بفعاليــة فــي املمارســة العمليــة. 

فــي تقريــر مؤسســة الحــق بشــأن قائمــة املســائل املتصلــة بالتقريــر األولــي  إلــى جانــب، مــا ورد 
لدولــة فلســطين، ورد الدولــة الطــرف عليهــا، ومالحظــات وتوصيــات مؤسســة الحــق بشــأنها، 
املتخــذة  والتدابيــر  باالتفاقيــة   

ً
ارتباطــا األخــرى  املســائل  بعــض  تنــاول  الحــق  مؤسســة  تــود 

املمارســة. فــي  قبــل دولــة فلســطين  مــن  فيهــا  الــواردة  الحقــوق  إلعمــال 

23/1 الحــق في تســجيل الطفل فور والدته

بالتســجيل  األطفــال  لحقــوق  فلســطين  دولــة  بانتهــاك  تفيــد  وقائــع  الحــق  مؤسســة  وثقــت 
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واكتســاب إســم فــور الــوالدة،  حيــث  ورد للمؤسســة شــكوى خطيــة مــن ذوي أحــد األطفــال،25 
مــن مواليــد شــهر شــباط عــام 2018، وتفيــد حيثيــات الشــكوى املقدمــة إلــى مؤسســة الحــق 
بــأن والــدي الطفــل حاولــوا تســجيل طفلهــم فــي الســجالت املدنيــة الفلســطينية للحصــول علــى 
شــهادة ميــالد للطفــل. إال أن وزارة الداخليــة رفضــت تســجيل الطفــل بســبب أن عقــد زواج 
 للســجالت املدنيــة علــى أنهــا تعتنــق 

ً
الوالديــن هــو عقــد غيــر شــرعي، حيــث أن األم ُمســَجلة وفقــا

الديانــة اإلســالمية، بينمــا تســجيل األب ُيفيــد بأنــه يعتنــق الديانــة املســيحية. وقائــع الشــكوى، 
تفيــد، بقيــام األم، بتغييــر ديانتهــا إلــى املســيحية قبــل الــزواج، ومــن ثــم الــزواج مــن األب مســيحي 
إلــى وزارة  الوالديــن  أنــه وخــالل شــهر شــباط 2019 وعنــد توجــه  الديانــة، بعقــد كن�صــي، إال 
الداخليــة الفلســطينية، رفضــت  األخيــرة االعتــراف بقانونيــة عقــد الــزواج الكن�صــي املذكــور، 
ورفضــت طلــب الوالديــن بتســجيلهم كأزواج، وأبقــت علــى الحالــة االجتماعيــة للــزوج والزوجــة 
فــي الســجالت املدنيــة »أعــزب« و »عزبــاء« وال زالــت وزارة الداخليــة ترفــض تســجيل الطفــل 

الــذي ُولــد نتيجــة هــذا الــزواج.  

غيــر  أبويــن  مــن  مولــود  بأنــه  طفلهــم  بتســجيل  للوالديــن،   
ً
اقتراحــا الداخليــة  وزارة  قدمــت 

شــرعيين، األمــر الــذي رفضــه الوالــدان. وهــذه كانــت املحاولــة األخيــرة لتســجيل الطفــل لــدى 
 مــن 

ً
 نفســيا

ً
ل َمانعــا

ّ
وزارة الداخليــة، ولــم يتــم تســجيله لغايــة اآلن. مــا جــرى مــع الوالديــن شــك

 لتســجيل »إبنهمــا الثانــي« ولــم يتــم تســجيله. وبخاصــة أن وزارة 
ً
ذهابهمــا إلــى الداخليــة مجــددا

الداخليــة عرضــت تســجيل طفلهمــا األول علــى أنــه، مولــود غيــر شــرعي، ورفــض الوالــدان.

، لقيــام الوالديــن باســتصدار شــهادة ميــالد 
ً
 أساســيا

ً
هــذا وتعتبــر، وثيقــة عقــد الــزواج، شــرطا

مــن  الطفــل  لتســجيل  املطلوبــة  الوثــاق  أحــد  وتشــكل  لعائلتهمــا.26  نســبه  وتســجيل  لطفلهمــا 
عقــد  توفــر  عــدم  وُيعتبــر  الفلســطيني،  الــوزراء  ملجلــس  الرســمي  للموقــع   

ً
وفقــا والديــه  قبــل 

، يحــول دون تســجيل الوالديــن للطفــل. كمــا ويعامــل الطفــل، املولــود 
ً
 إجرائيــا

ً
الــزواج، مانعــا

خــارج إطــار الــزواج، رغــم كــون والــداه معروفيــن، معاملــة الطفــل مجهــول الوالديــن،27 بحيــث 
تقــوم دار الرعايــة بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة باتخــاذ االجــراءات الخاصــة بقيــد 
مــن   )22( املــادة  نــص  ألحــكام   

ً
وفقــا وذلــك  وهمــي،  رباعــي،  بإســم  املدنــي  الســجل  فــي  الطفــل 

25   طلبــت أســرة الطفــل اإلبقــاء علــى األســماء محجوبــة عــن النشــر، وتتحفــظ املؤسســة علــى نشــر األســماء، وتحتفــظ باإلفــادة 
املوثقــة تحــت الرقــم: س 2019/68

26   مجلس الوزراء، تسجيل مولود الداخل، متاح على الرابط التالي:
 http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/ViewService?ID=42

27  منظمة هيومان رايتس ووتش، »فلسطين: إلغاء قانون »الزواج من املغتصب«، 10 أيار 2018، متاح على الرابط التالي:
 https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/10/317698

http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/ViewService?ID=42
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/10/317698
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قانــون األحــوال املدنيــة رقــم )2( لســنة 1999. 

تتحفــظ مؤسســة الحــق، علــى نشــر األســماء فــي الحالــة املوثقــة لديهــا والتــي تمــت اإلشــارة لهــا 
علــى نحــو عــام وباقتضــاب فــي التقريــر، بنــاًء علــى طلــب والــدي الطفليــن، ومراعــاة للخصوصيــة 
لتزويــد  اســتعداد  علــى  أنهــا  الحــق  مؤسســة  وتؤكــد  الفضلــى،  األطفــال  ومصالــح  والســرية 
الشــأن  بهــذا  الالزمــة  واملوافقــات  املعتمــدة  لألصــول   

ً
ووفقــا بذلــك،  رغبــت  حــال  بهــا،  اللجنــة 

بهــذا الخصــوص. واإلجــراءات واملنهجيــة املتبعــة مــن قبــل لجنــة حقــوق الطفــل 

إبطــاء  ودون  الفــوري  العمــل  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  تو�صــي  الحــق،  مؤسســة 
لــه الحــق منــذ   ويكــون 

ً
إلنفــاذ املــادة )7( مــن االتفاقيــة »1. يســجل الطفــل بعــد والدتــه فــورا

معرفــة  فــي  الحــق  اإلمــكان  قــدر  لــه  ويكــون  الجنســية،  اكتســاب  فــي  والحــق  اســم  فــي  والدتــه 
 لقانونهــا الوطنــي 

ً
والديــه وتلقــي رعايتهمــا 2. تكفــل الــدول األطــراف إعمــال هــذه الحقــوق وفقــا

والتزاماتهــا بموجــب الصكــوك الدوليــة املتصلــة بهــذا امليــدان، وال ســيما حيثمــا يعتبــر الطفــل 
عديــم الجنســية فــي حــال عــدم القيــام بذلــك«. واتبــاع نهــج، مبنــي علــى الحقــوق والكرامــة، فــي 

االتفاقيــة. أحــكام  تنفيــذ 

23/2 الحــق في حماية األطفال من االســتغال

يحظــر قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لعــام 2004 اســتغالل األطفــال فــي التســول )مــادة 
وفــي   ،)389 )مــادة   

ً
ُمجّرمــا  

ً
فعــال  1960 لســنة   )16( رقــم  العقوبــات  قانــون  ويعتبــره   ،)43

املقابــل، فــإّن تســّول األطفــال فــي الشــوارع منتشــر فــي املــدن والقــرى الفلســطينية، والحواجــز 
العســكرية اإلســرائيلية، ويأخــذ عــدة مظاهــر علــى أرض الواقــع.

ورد فــي الفقــرة )415( مــن التقريــر األولــي املقــدم للجنــة مــن دولــة فلســطين اآلتــي »تنتشــر فــي 
قّنــع، حيــث َيــدرج بيــع األطفــال ألشــياء بســيطة عــادة، فــي أماكــن 

ُ
فلســطين ظاهــرة التســول امل

التــي يضعهــا االحتــالل اإلســرائيلي  بينهــا علــى  الحواجــز العســكرية اإلســرائيلية  مــن  مختلفــة 
للفصــل بيــن املــدن الفلســطينية، ضمــن نطــاق التســّول وليــس العمــل. وتقــوم وزارة التنميــة 
املختصــة  والجهــات  العمــل  ووزارة  الشــرطة  مــع  بالتنســيق  الحــاالت  هــذه  فــي  االجتماعيــة 
األخــرى فــي املحافظــات بمتابعــة وفحــص األطفــال الذيــن يعملــون لحســابهم والذيــن يعملــون 
قانــون  فــي  املذكــورة  الحمايــة  تدابيــر  بحقهــم  تخــذ 

ُ
ت حيــث  متجوليــن،  كباعــة  الشــوارع  فــي 

الطفــل  حمايــة  مجــال  فــي  العقبــات  عــن  تليهــا  التــي  الفقــرات  فــي  التقريــر  ويتحــدث  الطفــل«. 
مــن االســتغالل االقتصــادي ودور االحتــالل االســرائيلي، واألوضــاع االقتصاديــة املتدهــورة فــي 

بهــا وزارة العمــل للحمايــة مــن ظاهــرة التســول. قطــاع غــزة، وأنشــطة تقــوم 
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 أنــه لــم ُيقــّدم 
َ
ورغــم أن تقريــر دولــة فلســطين، يتنــاول تســّول األطفــال، باعتبــاره ظاهــرة، أال

معلومــات واضحــة وكافيــة حــول واقــع تســّول األطفــال الفلســطينيين، وأســبابه، ومؤشــرات 
وكيفيــة  وأســبابها،  الظاهــرة  فهــم  فــي  ســاهم 

ُ
ت ُمصّنفــة  وبيانــات  ومعلومــات  ونوعيــة،  كميــة 

الضــارة،  األعمــال  مــن  الفضلــى  مصالحهــم  وحمايــة  التســّول  ضحايــا  األطفــال  مــع  التعامــل 
وآليــات  معهــا،  التعامــل  وكيفيــة  والصعوبــات  واإلشــكاليات   ،

ً
ونوعــا  

ً
كّمــا حــرز، 

ُ
امل والتقــدم 

غــزة  علــى  املفــروض  الحصــار  ظــل  فــي  غــزة، وبخاصــة  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  فــي  معالجتهــا، 
منــذ ســنوات واألوضــاع اإلنســانية الكارثيــة التــي ُيعانــي منهــا ســكان القطــاع ككل. وامليزانيــات 
العــادل، ومــدى مشــاركة األطفــال  الجغرافــي  التســول، والتوزيــع  املخصصــة ملواجهــة ظاهــرة 

التدابيــر. تلــك  فــي  املدنــي  واملجتمــع  والشــباب 

تو�صــي مؤسســة الحــق، اللجنــة، الطلــب مــن دولــة فلســطين تقديــم  خطــة واضحــة وموحــدة 
فــي مواجهــة ظاهــرة تســّول األطفــال فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وحمايــة ورعايــة األطفــال 
ضحايــا االســتغالل مــن تلــك األعمــال الضــارة، وفــق منهــج شــامل قائــم علــى الحقــوق، ومتعــدد 
، تؤثــر فــي السياســة 

ً
القطاعــات، كــون السياســة املعتمــدة فــي مجــال مــن املجــاالت، كاملاليــة مثــال

، التــي تؤثــر بدورهــا علــى حقــوق األطفــال فــي مثــل تلــك 
ً
املعتمــدة فــي مجــال آخــر، كالتعليــم مثــال

، متعــدد القطاعــات، فــي هــذا املجــال.    
ً
 فّعــاال

ً
 وتعاونــا

ً
الحــاالت، بمــا يتطلــب تنســيقا

23/3 حقــوق األطفال فــي مخيمات اللجوء 

يوجــد اليــوم حوالــي 5.5 مليــون الجــيء فلســطيني بمــا يشــمل األطفــال، مؤهليــن لتلقــي خدمــات 
الخمســة  األماكــن  فــي  األونــروا   - الفلســطينين  الالجئيــن  وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة  األمــم  وكالــة 
لعملها؛ في كل من األردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.28 وبينما تنص االتفاقية 
علــى تعزيــز وحمايــة وكفالــة حقــوق األطفــال الــواردة فيهــا كاملــة، َمحمييــن مــن العنــف والتمييــز 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والسياســية  املدنيــة  بحقوقهــم  األطفــال  تمّتــع  وعلــى  واإليــذاء، 
مهاتهم وآبائهم، وعانوا، 

ُ
 أن واقع األطفال الفلسطينيين الالجئين، الذين عانت أ

ّ
والثقافية، إال

مــا زالــوا ُيعانــون مــن التهجيــر والتهميــش والتمييــز والحرمــان مــن مختلــف حقوقهــم املكفولــة فــي 
االتفاقيــات الدوليــة واالتفاقيــة. تتحمــل إســرائيل، التــي بنــت نظــام فصــل عنصــري )أبارتهايــد( 
وفــق مــا يؤكــده تقريــر اإلســكوا 2017 ومارســت سياســة التهجيــر القســري منــذ نكبــة الشــعب 
الفلســطيني، املســؤولية الكبــرى، الناجمــة عــن حرمــان الفلســطينيين، وأطفالهــم، مــن حقوقهــم 

 years of 70 UNRWA Marks« ،28  عمــل وكالــة االمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينين فــي الشــرق األدنــى
Service for Palestinian Refugees”، 10 كانــون أول 2019، متــاح علــى الرابــط التالــي: 

https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-marks-70-years-service-palestine-refugees

https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-marks-70-years-service-palestine-refugees
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املكفولــة فــي املواثيــق الدوليــة وحرمانهــم مــن العــودة وتقريــر املصيــر.

هنالك مســؤولية، واضحة، وشــاملة، تقع على عاتق جميع الدول األطراف في اتفاقية حقوق 
الطفــل؛ واردة تحــت املــادة )22(  وتتطلــب اتخــاذ كافــة التدابيــر املالئمــة مــن أجــل ضمــان تمتــع 
 
ً
الــواردة فيهــا وبغيرهــا مــن املواثيــق الدوليــة وفقــا األطفــال الالجئيــن الفلســطينيين بالحقــوق 

الــدول  تتخــذ   .1« أن  علــى  االتفاقيــة  مــن   )22( املــادة  تنــص  حيــث  املذكــور،  النــص  ألحــكام 
علــى  للحصــول  يســعى  الــذي  للطفــل  لتكفــل  املالئمــة  التدابيــر  االتفاقيــة  هــذه  فــي  األطــراف 
 للقوانيــن واإلجــراءات الدوليــة أو املحليــة املعمــول 

ً
 وفقــا

ً
مركــز الجــىء، أو الــذي يعتبــر الجئــا

واملســاعدة  الحمايــة  تلقــي  آخــر،  شــخص  أي  أو  والــداه  يصحبــه  لــم  أو  صحبــه  ســواًء  بهــا، 
مــن  فــي االتفاقيــة وفــي غيرهــا  بالحقــوق املنطبقــة املوضحــة  التمتــع  فــي  اإلنســانية املناســبتين 
 
ً
الصكــوك الدوليــة اإلنســانية أو املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تكــون الــدول املذكــورة أطرافــا
، التعــاون فــي أي جهــود 

ً
فيهــا 2. ولهــذا الغــرض، توفــر الــدول األطــراف، حســب مــا تــراه مناســبا

تبذلهــا األمــم املتحــدة وغيرهــا مــن املنظمــات الحكوميــة الدوليــة املختصــة أو املنظمــات غيــر 
الحكوميــة املتعاونــة مــع األمــم املتحــدة، لحمايــة طفــل كهــذا ومســاعدته، وللبحــث عــن والــدي 
طفــل الجــىء ال يصحبــه أحــد أو عــن أي أفــراد آخريــن مــن أســرته، مــن أجــل الحصــول علــى 
املعلومــات الالزمــة لجمــع شــمل أســرته، وفــي الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا العثــور علــى الوالديــن 
محــروم  آخــر  طفــل  ألي  املمنوحــة  الحمايــة  ذات  الطفــل  يمنــح  ألســرته،  اآلخريــن  األفــراد  أو 
بصفــة دائمــة أو مؤقتــة مــن بيئتــه العائليــة ألي ســبب، كمــا هــو موّضــح فــي هــذه االتفاقيــة«. 

لوضــع  إبطــاء  دون  العمــل  فلســطين  دولــة  مــن  الطلــب  اللجنــة،  تو�صــي  الحــق،  مؤسســة 
املــادة  التزامهــا بموجــب  اســتراتيجية وطنيــة شــاملة وموحــدة، ومبنيــة علــى الحقــوق، إلنفــاذ 
الــواردة فيهــا،  )22( مــن االتفاقيــة مــن أجــل ضمــان تمتــع الالجئيــن الفلســطينيين بالحقــوق 
حقــوق  إلعمــال  املاليــة  مواردهــا  بــه  تســمح  مــا  أق�صــى  وفــق  الكاملــة  املاليــة  باملــوارد  وربطهــا 
كاملــة،  الخطــة  مراحــل  فــي  وإشــراكهم  االتفاقيــة،  بموجــب  الفلســطينيين  الالجئيــن  األطفــال 
كمــا تنــص االتفاقيــة، والتعليقــات العامــة الصــادرة عــن اللجنــة بمــا يشــمل التعلــق العــام 5 
)2003( بشــأن التدابيــر العامــة لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتعليــق العــام 16 )2016( 
بشــأن عمليــة امليزانيــة العامــة مــن أجــل إعمــال حقــوق الطفــل والتعليــق العــام 12 )2009( 
بشــأن حــق الطفــل فــي االســتماع إليــه والتعليــق العــام 13 )2011( بشــأن حقــوق الطفــل فــي 
التحــرر مــن جميــع أشــكال العنــف والتعليــق العــام 14 )2013( املتعلــق بحــق الطفــل فــي إيــالء 
االعتبــار األول ملصالحــه الفضلــى. وبمــا يســاهم، بفعاليــة، بحمايــة وكفالــة حــق الفلســطينيين 

فــي العــودة وتقريــر املصيــر. وأطفالهــم 


