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This study compares the rights of Juveniles under Palestinian law
to those under international treaties. In the Palestinian Children
Act, No. 7 of 2004, and Act No. 4 of 2016 on the protection of the
juvenile, both of which are compliant with international treaties on
children, the Palestinian legislator addresses the rights of children
and youth at various levels of criminal proceedings. Additionally,
the study demonstrates how Islam, which has a profoundly
thorough concern for every aspect of children’s life, upholds the
rights of children. At both the international and national levels, the
topic of children's rights is of tremendous importance. One of the
main goals the State now strives to achieve is the safeguarding of
fundamental rights. The children’s rights go beyond the
fundamental protections provided by numerous statutes and laws
but also encompass protections and rights at every stage of the
criminal justice system to ensure juveniles are treated fairly and
with the greatest possible regard.Given that this group may be
marginalized in society, which may not draw the notice or sympathy
of public opinion or the government, it is feasible that their rights
may be violated without attracting considerable attention.Among
the most egregious breaches perpetrated against Palestinian
children are the continual atrocities committed by Israeli
occupation forces in the Palestinian territories, which violate all
child-protection legislation and agreements, as well as the
provisions of international humanitarian law, which provide two
types of protection for children: general protection for not
participating in hostilities, and particular protection for children
who are victims of war crimes.As a result, civil society organizations
play an important role in defending and protecting children, as well
as monitoring the laws that safeguard them.
Keywords: Juvenile
Conventions.
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امللخص:

تتنأول هذه الدراسة حقوق األحداث يف التشريع الفلسطيين ابملقارنة مع االتفاقيات الدولية ،حيث تنأول املشرع
الفلسطيين حقوق الطفل يف قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة 2004م ،وحقوق األحداث يف مراحل الدعوى
اجلزائية يف القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث ،واليت اتفقت يف جممل نصوصها مع االتفاقيات
الدولية املعنية ابلطفل ،كما بينت هذه الدراسة حقوق الطفل يف اإلسالم الذي اهتم بشكل كبري وشامل جلميع
جوانب حياته ،فموضوع حقوق الطفل من املواضيع اليت حظيت ابهتمام ابلغ على الصعيد الدويل والوطين،
وأصبحت محاية هذه احلقوق من أهم األهداف اليت تسعى الدولة إىل حتقيقه ،وال تقتصر حقوق الطفل على احلقوق
األساسية اليت نصت عليها خمتلف التشريعات والقوانني بل وتشمل أيضا حقوق وضماانت يف مجيع مراحل الدعوى
اجلزائية واليت هتدف إىل حتقيق العدالة وحتقيق املصلحة القصوى للحدث ،نظرا ملا قد تتعرض له هذه الفئة من هتميش
يف اجملتمع األمر الذي قد ال جيعلها حمل اهتمام أو تعاطف الرأي العام أو احلكومة ،ومن مث إمكانية تعرض حقوقهم
لإلنتهاك دون أن تثري مثل هذه االنتهاكات أي انتباه يُذكر ،ومن أبرز االنتهاكات اليت يتعرض هلا الطفل الفلسطيين
هي االنتهاكات اليت ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بشكل متواصل ومستمر يف األراضي الفلسطينية واليت
تنتهك كافة التشريعات واالتفاقيات اليت حتمي الطفل وأحكام القانون الدويل اإلنساين الذي يوفر شكلني من احلماية
لألطفال ،احلماية العامة وذلك كوهنم غري مشاركني يف األعمال القتالية ،واحلماية اخلاصة ابعتبارهم من الفئات
الضعيفة يف احلروب والنزاعات املسلحة ،ونتيجة لذلك يربز الدور الكبري ملؤسسات اجملتمع املدين يف الدفاع ومحاية
الطفل ،ومراقبة القوانني اليت حتميهم.
الكلمات املفتاحية :حقوق األحداث ،واإلتفاقيات الدولية ،القوانني الفلسطينية.
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املقدمة:
إن االهتمام ابلطفل (احلدث) يعترب من األولوايت املهمة يف معظم التشريعات الدولية والتشريعات الداخلية للدول ،وذلك
نظرا للطبيعة اخلاصة هلذه الفئة واليت يغيب عن الطفل فيها التمييز بني اخلري والشر ولسهولة إقناعه ،ولذلك فقد أعطت التشريعات
محاية خاصة هلذه الفئة اليت تضمن هلم حياة هنيئة وحتميهم يف حالة جنوحهم أو يف حالة تعرضهم للخطر أو خطر االحنراف ،ولذلك
سنت معظم التشريعات على قوانني تكون ملزمة لقضاة األحداث ومأموري الضبط القضائي املسؤوليني عن هذه الفئة ،وغريهم ممن
له عالقة مباشرة مع احلدث ،ونصت هذه القوانني على مناهج معينة يتبعوهنا يف تعاملهم مع األحداث ومبا حيفظ حقوقهم اليت نصت
عليها التشريعات الدولية واألقليمية ،حيث أن تقدم الدول وازدهارها تقاس بعدة معأيري من أمهها الضماانت واآلليات اليت تكفلها
قوانني الدولة يف سبيل محاية األسرة واألحداث ورعاية هذه الفئة من أي خماطر ومشاكل تصيبها ،فهدم األسرة يؤدي إىل تدمري
األمة ،ولعل من أهم أفراد األسرة اليت ضمنت خمتلف املواثيق والتشريعات الدولية والوطنية محايته هو الطفل ،ولذلك هتتم التشريعات
الوطنية وكذلك االتفاقيات الدولية بشؤون الطفل واحلرص على نشأته نشأة صحيحة وصاحلة ألهنم هم صناع املستقبل وهم املستقبل
نفسه.
للطفل حقوق إنسانية أساسية وتسعى العديد من اهليئات والكثري من الدول حلماية الطفل وضمان متتعه ابحلقوق املقررة له،
فهو من أكثر الفئات يف اجملتمع اليت تتأثر أبي انتهاك حلقوق اإلنسان سواء يف السلم أو احلرب ،وهناك العديد من احلقوق للطفل
وتقسم إىل قسمني فهناك حقوق للطفل العادي أي غري اجلانح واليت متتد إىل حني بلوغه سن الرشد ،ومنها حقه يف احلياة وحقه يف
سالمة بدنه من أشكال الضرر والتعذيب ،وكذلك حقه يف الرعاية الصحية وهناك حقوق الطفل اجلانح أو املعرض للخطر أو خطر
االحنراف واليت مت النص عليها يف الكثري من املواثيق الدولية اليت جاءت حلماية وصون حقوق الطفل ،ومت عقد العديد من االتفاقيات
اليت تؤكد هذه احلقوق واليت شكلت نقطة حامسة يف اتريخ االهتمام هبذه الفئة وأصبح يُنظر إليها أبهنا فئة تتمتع حبقوق أساسية ال
ميكن التغاضي عنها.
وترتفع نسبة الشباب واألحداث يف البلدان العربية وكذلك األمر ابلنسبة لفلسطيين حيث أن فئة األطفال واألحداث هي
النسبة األكثر فيها وحتتاج إىل قدر كبري من الرعاية واحلماية ومنذ ثالثينات القرن املاضي إىل يومنا هذا طبقت العديد من القوانني
اليت تضمن حقوق هذه الفئة وجاءت هذه التشريعات والقوانني متوافقة مع االتفاقيات الدولية اليت ختص قضااي األحداث ،وفئة
األطفال تعد من الفئات املهمشة يف خمتلف اجملتمعات وتعاين من ظواهر عديدة أمهها ظاهرة جنوح األحداث واحنرافهم واليت تعترب
من املشكالت االجتماعية املعقدة اليت تواجه الدول وتعرض مستقبل األجيال خلطر داهم ،ولذلك كان ال بد من إجياد نظام منفصل
خيص فئة األحداث بسبب اخلصوصية اليت تتمتع هبا هذه الفئة ،وذلك من خالل إنشاء جهاز قضائي ينتج عنه حماكم خاصة هبم
وهيئات وجلان متخصصة للبحث يف قضاايهم ،وإقامة قوانني مؤسسات خاصة هبم اليت حتفظ هلم حقوقهم يف كافة الظروف وهذا
ما أقره املشرع الفلسطيين يف تشريعاته الوطنية.
أمهية الدراسة:
تتنأول هذه الدراسة موضوع مهم يتمحور حول فئة مهمشة وغالبة يف اجملتمع وابألخص يف اجملتمع الفلسطيين وهي فئة
األحداث ،فاحلدث يعترب قاعدة األسرة ولبنة اجملتمع ،وجيب النظر إليها نظرة مغايرة تراعيها وحتفظ حقوقها ،فقد يكون احلدث
ضحية أو قد يكون معرض للخطر وخطر االحنراف وقد يكون جانح ،ولذلك ال بد من معرفة طرق التعامل معهم ومعرفة حقوقهم
واملقررة هلم واليت مبوجبها يتم حتديد مستقبلهم بصفة عامة ،فإحاطة األحداث برعاية خاصة وحفظ حقوهم هي خطوة مهمة يف
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سبيل محاية اجملتمع من اإلجرام ،والنهوض هبذه الفئة هو السبيل يف جعل اجملتمع يرسوا إىل بر األمان ،كما يعترب من املواضيع املتجددة
وحمل اهتمام العديد من التشريعات اليت تسعى إىل تطويره مبا يتماشى مع القواعد الدولية هبذا الشأن.

Issue: 6

ويعود اختيار الباحثان هلذا املوضوع كونه يدخل ضمن اختصاص عمل الباحث املتمثل يف شرطة محاية األسرة واألحداث،
والتعرف على احلقوق والضماانت اليت يتمتع هبا احلدث كون الشرطة هي أول جهة رمسية يتصل هبا احلدث وهذا االتصال يلعب
دورا مهما ومؤثر يف حياة احلدث ومستقبله.

Volume: 4

أهداف الدراسة:
يهدف الباحثان من خالل هذه الدراسة اىل:
 -1التعريف ابحلدث وتقدير سن احلدث.
 -2التعرف على حقوق األساسية للحدث ،وواجب املشرع الفلسطيين يف احلفاظ على هذه احلقوق.
 -3بيان املخاطر اليت يتعرض هلا الطفل والواردة يف القانون الفلسطيين.
 -4الضماانت اليت يتمتع هبا األحداث يف كافة مراحل الدعوى اجلزائية.
 -5دراسة النصوص القانونية اخلاصة ابألحداث سواء على املستوى الدويل أو على املستوى الوطين.
إشكالية الدراسة:
تسعى التشريعات الدولية والداخلية إىل حتقيق هدف رئيسي وهو قمع اجلرمية ومعاقبة مرتكبينها وذلك من خالل العقوابت
اليت تتسم ابلشدة والصرامة لكي تكون رادع هلم متنعهم من العودة إىل ممارسة أي سلوك إجرامي ،إال ان هناك فئة يف اجملتمع وهي
فئة األحداث تتطلب إجراءات أقل شدة وصرامة من تلك اليت تطبق على األشخاص البالغني ،وذلك ملا تتمتع به هذه الفئة من
خصوصية ومحاية حلقوقها إبختالف مركزها سواء كانت ضحية أو معرضة للخطر أو جاحنة ،وتربز إشكالية هذه الدراسة يف االجابة
على التساؤل االيت ،ما هي حقوق األحداث األساسية واألحداث اجلاحنني واملعرضني للخطر اليت كفلتها هلم االتفاقيات الدولية
والقانون الفلسطيين ؟
منهجية الدراسة:
استخدم الباحثان املنهج التحليلي يف اعداد هذه الدراسة ،وذلك من أجل حتليل ما تضمنته النصوص القانونية الواردة يف
املواثيق الدولية والقانون الفلسطيين ،ومعرفة احلقوق والضماانت املقررة لألحداث ،ومحاية هذه احلقوق واحلرص على تطبيقها ،كما
ومت استخدام املنهج الوصفي والذي يعتمد على مجع املعلومات والواثئق والدراسات والكتب املتعلقة ابملوضوع من أجل التعريف
ببعض املفاهيم القانونية اليت وردت يف البحث.
الدراسات السابقة:
نظرا ألن البحث العلمي هو عبارة عن جهد تراكمي ،فيجب عند معاجلة املشكلة البحثية موضع االهتمام التطرق للدراسات
السابقة ذات الصلة ابملوضوع ،ومن خالل مراجعة ما جاء فيها من نتائج وتوصيات ،نلخص أن الدراسات السابقة قد تناولت
موضوع األحداث وحقوقهم والضماانت اليت كفلتها هلم املواثيق الدولية والوطنية ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:
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 -1دراسة د .عمر البزور و د.أكرم داود )2020( ،بعنوان " حقوق األحداث يف مرحلة التحقيق وفقا للتشريعات الفلسطينية "
واليت ركزت على تسليط الضوء على الوضع القانوين لألحداث يف فلسطني من خالل القوانني واألوامر املتعددة اليت نظمها املشرع
الفلسطيين واليت هتدف إىل محاية فئة األحداث ،من خالل التحقق من صحة اإلجراءات القانونية املتبعة أثناء التعامل مع األحداث
يف مرحلة التحقيق.
 -2دراسة حممد زايد عبد الرمحن )2007( ،بعنوان " احلماية القانونية لألحداث اجلاحنني يف التشريعات الفلسطينية واليت ركزت
على املسؤولية اجلزائية لألحداث واإلجراءات اخلاصة مبالحقة وحماكمة األحداث والسياسة العقابية اليت يتم استخدأمها مع احلدث
اجلانح
 -3دراسة خمتار بن محودة )2018( ،بعنوان " حقوق األحداث من خالل املواثيق الدولية والقانون اجلزائري " واليت حتدثت عن
حقوق األحداث يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية ،ومدى التزام قضاة األحداث والشرطة غريهم ممن هلم عالقة مباشرة ابألحداث
بتطبيق القوانني واملناهج اخلاصة ابلتعامل مع احلدث.
 -4دراسة بشري سيوال )2014( ،بعنوان " القواعد اخلاصة ابألحداث اجلاحنني " اليت ركزت على بيان خصوصية األحكام والتدابري
اليت يتم اختإذها بشأن األحداث اجلاحنيني يف مجيع مراحل الدعوى العمومية إىل حني صدور احلكم ،والضماانت املتصلة ابألحداث
يف مراحل الدعوى.
تقسيم الدراسة:
تقسم هذه الدراسة إىل مبحثيني رئيسيني على النحو االيت:
املبحث األول بعنوان" :حقوق األحداث ونشأهتا يف القانون الفلسطيين والقوانني الدولية" ويتفرع عن هذا املبحث مطلبني على
النحو اآليت:
 -1املطلب األول بعنوان " :احلدث وحقوقه :املفهوم والنشأة والتطور " ومت تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع يف الفرع األول مت
تعريف احلدث لغة ويف الشريعة اإلسالمية والتشريعات الفلسطينية والدولية ويف الفرع الثاين عن نشأة حقوق الطفل والتطور التارخيي
هلا ويف الفرع الثالث عن حقوق الطفل يف املواثيق الدولية.
 -2املطلب الثاين بعنوان" :حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات الفلسطينية والدولية" ومت تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة
فروع يف الفرع األول مت بيان حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية ويف الفرع الثاين مت احلديث عن اتفاقية حقوق الطفل وانعكاسها
على الطفل الفلسطيين ويف الفرع الثالث مت احلديث عن الطفل يف التشريعات والقوانني الفلسطينية.
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املبحث الثاين بعنوان :حقوق األحداث يف مراحل الدعوى اجلزائية ،وانتهاكات حقوق الطفل يف فلسطني ويتفرع عن هذا املبحث

Issue: 6

 -1املطلب األول بعنوان " :حقوق األحداث يف مراحل الدعوى اجلزائية " ومت تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع ،يف الفرع األول
مت بيان ضماانت األحداث يف مرحلة البحث والتحري ،ويف الفرع الثاين عن ضماانته يف مرحلة التحقيق ويف الفرع الثالث ضماانت
األحداث يف مرحلة احملاكمة.

Volume: 4

مطلبني على النحو اآليت:

 -2املطلب الثاين بعنوان  " :اإلساءة للطفل الفلسطيين ودور مؤسسات اجملتمع املدين " ومت تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع ،يف
الفرع األول مت بيان ظاهرة اإلساءة للطفل يف فلسطني ،ويف املطلب الثاين عن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي حلقوق األطفال
الفلسطينني ،ويف الفرع الثالث عن دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الدفاع عن حقوق الطفل.
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املبحث األول :حقوق األحداث ونشأهتا يف القانون الفلسطيين والقوانني الدولية :
متهيد:
تعترب الطفولة من أهم مراحل احلياة واليت كانت تلقى اهتماما كبريا من قبل األداين السماوية واملنظمات الدولية ،وقد جعل
هللا تعاىل هذه املرحلة من املعامل املهمة يف حياة البشر وجعلها حمور احلياة اإلنسانية ،واليت تتواىل فيها األجيال لتصنع احلياة على وجه
األرض ،مرحلة الطفولة تطلق على احلقبة الزمنية من حياة الصغار منذ امليالد ومل يصل إىل سن الرشد.
ونظرا لعدم نضج األطفال بدنيا أو عقليا فهم حباجة إىل قدر كبري من احلماية والرعاية القانونية وذلك من خالل متكينهم
من التمتع مبجموعة من احلقوق واحلرايت اليت متكنهم من عيش طفولة سعيدة وكرمية( ،)1وهذا ما سعت إىل حتقيقه خمتلف
االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اخلاصة هبذه الفئة من اجملتمع وهذه احلقوق من احلقوق االصيلة اليت ال يستطيع اإلنسان
العيش بدوهنا ،فهي تولد معه وال تتغري من مكان آلخر يف أي مكان يف العامل ،وهي ليس نتاج نظام قانوين ومعني وجيب أن يتم
احتأمها ومحايتها من قبل كافة االنظمة (.)2
وقد وردت حقوق اإلنسان يف مواثيق دولية مسيت ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان وتضمنت هذه املواثيق كافة احلقوق
األساسية لإلنسان وهي تلك احلقوق اليت ميتلكها الشخص ابعتباره إنسان ،وتتميز بوحدهتا وتشاهبها ابعتبارها احلقوق اليت جيب
االعتاف حبمايتها ألهنا جوهر كرامة اإلنسان ،وحقوق الطفل هي جزء من هذه احلقوق ،وهي جمموعة ومن الضماانت اليت ال
يستطيع الطفل العيش بدوهنا كسائر البشر ،وقد أصبحت حقوق الطفل يف ضوء املبادئ املعلنة يف املواثيق الدولية جزء ال يتجزأ من
حقوق اإلنسان العاملية وأصبحت تشكل جوهر حقوق اإلنسان ،وترتب على ذلك تغيري جذري يف التعامل مع األطفال ،ومل يقتصر
هذا االهتمام على الظروف العادية ذلك يف ظروف استثنائية أيضا ال سيما يف أوقات احلروب والنزاعات املسلحة(.)3
ومن خالل هذا املبحث سوف نبني يف املطلب األول سيتم بيان املقصود ابحلدث يف اللغة والشريعة اإلسالمية والتشريعات
الفلسطينية واالتفاقيات الدولية ،ونشأة حقوق األحداث وتطورها ابإلضافة إىل احلديث عن حقوق الطفل يف املواثيق الدولية ،،بينما
يف املطلب الثاين سوف يتم احلديث عن احلقوق اخلاصة ابلطفل يف الشريعة اإلسالمية إضافة إىل حقوق األطفال اليت مت النص عليها
يف التشريعات الفلسطينية واالتفاقيات الدولية ومدى التطابق فيما بينهما.

 -1انظر لديباجية ،اتفاقية حقوق الطفل (.)1989
 -2حممد فهيم ( ،)2007الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان بني سيادة السلطة وحكم القانون ،ص .5

 -3غدير العمري (  ،)2015معاجلة الصحف اليومية الفلسطينية لالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق الطفل الفلسطيين ،ص .41
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وإن العناية ابلطفل وحقوقه أصبحت مؤشر هام للداللة على تقدم الدول ورقيها حيث يرتبط التقدم واالزدهار للمجتمع
مبدى اعتنائه ابلطفل واحلفاظ على حقوقه ،فال يوجد حضارة إنسانية قدمية أو حديثة إال وأكدت على وجوب العناية ابلطفل
وحقوقه ،وإذا كان بناء الطفل هو بناء لألمة كلها ونظرا لتطور األحداث على الساحة الدولية فإن هذا األمر يقتضي ضرورة مواجهة
هذه التطورات مبجموعة من التدابري اليت تتناسب معها من أجل احلفاظ على حقوق الطفل اليت أكدهتا معظم التشريعات الوطنية
واالتفاقيات الدولية ،وأصبحت من املسلمات اليت ال حتتاج إىل دليل إلثباهتا (.)5
الفرع األول :تعريف احلدث:
يف اللغة:
هو فيت السن ،ويقول األزهري :شاب حدث فيت السن ،ويقول اجلوهري :رجل حدث أي شاب فإن ذكرت السن قلت
حديث السن ،وكل فيت من الناس والدواب واألبل حدث ،واألنثى حدثة ( ،)6فاحلدث يف معاجم اللغة العربية له معنيني واملعىن
الذي يهمىن ملصطلح احلدث هو صغر السن فاحلدث يعرب عن صغري السن وفتيه.
واللغويني العرب عندما عرفوا احلدض مل يربطوه بسن معينة مثلما فعلت القوانني واالتفاقيات الدولية ،ومل يربطوه مبرحلة عمرية
معينة ،كوصوله لسن الرشد أو سن البلوغ وإمنا قاموا بتعريفه بشكل عام.
يف الشريعة اإلسالمية:
تبدأ مرحلة الطفولة يف اإلسالم منذ تكوين اجلنني يف بطن أمه حىت بلوغ سن الرشد ،فتنتهي مرحلة الطفولة واملرهقة يف
الشريعة اإلسالمية بظهور عالمات البلوغ واليت تبدأ هبا مرحلة البلوغ.

 -4سامح امساعيل (د.ت) ،حقوق الطفل بني املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية ،ص1
 -5مسر خليل عبد هللا ( ،)2003حقوق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية ،ص 1
 -6ابن منظور ( ،)1997لسان العرب ،ص .132
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أخذ موضوع حقوق الطفل عناية واهتمام كبري مع مطلع القرن العشرين ،ألن هذه احلقوق ترتبط بفئة اجتماعية مستضعفة
تعترب مستقبل أي جمتمع وهي حباجة دائما إىل من يساندها وحيميها ،ويهتم العامل أبسره يف هذه األايم حبقوق الطفل والطفولة على
مستوى الدول والشعوب ،ومت عقد العديد من املؤمترات الدولية ووقعت العديد من االتفاقيات اليت هتتم ابألطفال وحبقوقهم ،ويرجع
هذا االهتمام الكبري ابألطفال نتيجة ما صاب الشعوب من ويالت احلروب وما خلفته هذه احلروب من ضحااي وتشريد وهتجري،
ووجود نسبة كبرية من األطفال اللذين فقدوا آابئهم وأصبحو حيتاجون ملن ينقذهم ويضمن هلم حياة كرمية تليق هبم (.)4
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ومل يتم حتديد سن البلوغ الذي تنتهي به فتة الطفولة ،واختلف فقهاء اإلسالم يف ذلك فبعضهم حدد هذه السن بثمانية
عشر عاما للذكر وسبع عشرة لألنثى ،وآخرون قدر هذه السن خبمسة عشر عاما للذكر واألنثى ،وغريهم حدده بتسعة عشرة عاما
( ،)7ومت تقسيم حياة اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية إىل مراحل وتبدأ بطور اجلنني اليت تبدأ ابحلمل وتنتهي ابلوالدة ،وبعد ذلك
مرحلة الطفولة اليت تبدأ ابلوالدة وتنتهي حىت سن التمييز وهو سن السابعة ،وبعد ذلك مرحلة البلوغ واليت تنتهي هبا مرحلة الصغر
لدى اإلنسان واليت تتتب عليها ااثر وأحكام كثرية (.)8
يف التشريعات الفلسطينية :لقد عرف قانون الطفل الفلسطيين يف مادته األوىل الطفل (احلدث)" :هو كل إنسان مل يتم الثامنة عشر
من عمره "()9ولقد اعتمد املشرع الفلسطيين على معيار السن يف متيز الطفل عن غريه ،فكل من هم دون سن الثامنة عشر يعتربون
أطفاال وينطبق عليهم قانون الطفل الفلسطيين يف تنظيم حقوقهم ،.وعرف القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث
احلدث يف مادته األوىل أبنه الطفل الذي مل يتحاوز سنه ( )18سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه فعال جمرما أو عند وجوده يف إحدى
حاالت التعرض لالحنراف.
وقد عرف قانون العمل الفلسطيين يف اببه األول يف املادة رقم ( )1احلدث أبنه " كل من بلغ اخلامسة عشر من عمره ومل
يتجاوز الثامنة عشر ،ونالحظ أبن املشرع الفلسطيين مل يقم بتحديد جنس احلدث كما فعل قانون العمل األردين يف املادة رقم ()2
واخلاصة مبعاين العبارات والكلمات الورادة يف هذا القانون ()10
يف االتفاقيات الدولية:تردد اجملتمع الدويل يف وضع تعريف دقيق ملفهوم الطفل ،ومل تتعرض خمتلف املواثيق الدولية لتعريف الطفل،
على الرغم من أهنا ارست العديد من املبادئ السامية اليت هتدف إىل محاية حقوق الطفل ،وأتكيد حاجته للحماية والرعاية ،إال إهنا
مل تبذل ذات اجلهد يف وضع تعريف جمدد للطفل وقد يكون ذلك بسبب رغبتها إىل ترك حتديد مفهوم الطفل إىل التشريعات الوطنية
وحسب النظام العام لكل دولة
وجتدر االشارة أبن اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989يف الوحيدة اليت عرفت تعريفا شامل وحمدد للطفل وقد عرفت اتفافية
حقوق الطفل الدولية الطفل على أنه" كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون
املنطبق عليه " ونالحظ أبن هذه االتفاقية قد وضعت معيارا يف حتديد سن الطفولة وهو سن الثامنة عشر سنة ،وأعطت احلرية للدول
يف أن تقوم بتحديد سن الرشد الذي من املمكن أن يكون أقل من مثانية عشرة سنة.
ونالحظ أبن تعريف قانون الطفل الفلسطيين جاء بتعريف مشابه ملا ورد يف اتفاقية حقوق الطفل الدولية ،وحددت الطفل
أبنه اإلنسان الذي مل يتجاوز عمره الثامنة عشرة سنة.

 -7ماهر مجيل أبو خوات ( ،)2004احلماية الدولية حلقوق الطفل ،ص .14
 -8انظر للمادة رقم ( ،)1من قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة (.)2004
 -9انظر للمادة رقم (،)2من قانون العمل األردين رقم ( )8لسنة(.)1996
 -10مسر خليل عبد هللا ( ،)2003مرجع سابق ،ص .44
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الفرع الثاين :نشأة حقوق الطفل والتطور التارخيي هلا:

❖ حقوق الطفل يف العصور القدمية:
ظهرت احلقوق واحلرايت بظهور اإلنسان وارتبطت به وتطورت بتطوره ،وأتثرت بكل ما هو سائد يف كل زمن من األزمنة،
واختلف مفهوم احلقوق واحلرايت من زمن إىل آخر وقد أكدت خمتلف احلضارات اإلنسانية على واجب البالغني جتاه أطفاهلم والعمل
على توفري االحتياجات األساسية لألطفال ابلرغم من عدم وجود مفهوم احلق للطفل ( ،)11ومنذ احلضارات القدمية كان هناك
جمموعة من املبادئ االخالقية اليت يلتزم هبا اجلميع يف أوقات احلروب واليت حتتم النساء واألطفال ومتنع االعتداء عليهم أو تعذيبهم.
❖ حقوق الطفل يف اإلسالم :
كانت حالة العرب قبل اإلسالم ذات نظرة إنسانية إجيابية وتقوم على عالقات اجتماعية وإنسانية قوية ،إال أن هناك بعض
السلوكيات والعادات اليت كانت قبل ظهور اإلسالم واليت تصدى هلا اإلسالم عن ظهوره مثل وأد البنات خشية العار واإلنفاق ،وقتل
األوالد خشية الفقر ،وبظهور اإلسالم والذي كان النظام االجتماعي األول الذي حيمي حقوق اإلنسان من خالل النص عليها يف
القرآن الكرمي والسنة النبوية ومبادئ الفقه اإلسالمي منذ بداية ظهوره (.)12
وأقرت الشريعة اإلسالمية حقوق اإلنسان وحقوق الطفل قبل املواثيق الدولية بفتة طويلة ،حيث أن للطفل مكانة مهمة وله
حقوق معتف هبا يف اإلسالم ومت احلفاظ عليها من خالل النص عليها يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف ونظمت كل ما يتعلق
ابلطفل من بداية نشأته وهو نطفة يف بطن أمه إىل أن خيرج للوجود ،ونظم كافة املراحل اليت مير هبا اإلنسان من مرحلة الطفولة إىل
أن يبلغ سن الرشد وكل ذلك وغف ضوابط وأصول شرعية مت النص عليها يف القرآن الكرمي (.)13
وال تتغري وتتأثر هذه احلقوق واحلرايت اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية حباكم أو بقانون وضعي أو حبدود معينة ،فهي ليست
من املستحداثت ،وال من املبتكرات ،ومت إقرارها والدعوة إليها واحلفاظ عليها منذ فتة طويلة يف اإلسالم.
❖ حقوق الطفل يف العصور الوسطى:
كان الطفل يف أورواب يف العصور الوسطى يعيش واقع مأساوي ومل حيظ ابلرعاية والعناية إال بعد مرور حقبة شديدة القسوة،
وكان يعامل معاملة قاسية والإنسانية ال تتناسب مع سنه وهو ما تسبب يف ارتفاع نسبة وفيات األطفال بكشل كبري نتيجة إجبارهم
على العمل يف ظروف قاسية ولفتات طويلة جدا يوميا (.)14

 -11محدي عامر ( ،)2010محاية حقوق اإلنسان وحرايته العامة األساسية يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي ،ص .75
 -12املرجع السابق ،ص .103
 -13مسر خليل عبد هللا ( ،)2003مرجع سابق ،ص .2
 -14غدير العمري ( ،)2015مرجع سابق ،ص .44
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أخذ االهتمام ابلطفل وحقوقه بعد عاملي ودويل منذ العصور القدمية وحىت يومنا هذا وسيتم احلديث عن نشأة حقوق الطفل
وتطورها على مر الزمان من خالل هذا الفرع على النحو االيت:
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ومل يكن مصطلح الطفولة وحقوق الطفل يف أورواب معروفا كم هو احلال اآلن ،وهذا ال يلغي الواقع املأساوي الذي كان
يعيشه الطفل يف أورواب يف عصورها الوسطى ،بعض اجلهود اليت كانت تبذل يف سبيل احلفاظ على حقوق األطفال ورعايتهم والعناية
هبم ،حيث كان هناك العديد من املعأرضيني لألساليب اخلاطئة يف التعامل مع األطفال.
❖ حقوق الطفل يف العصر احلديث:
حصل حتول كبري يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف هناية القرن الثامن عشر امليالدي ،نتيجة الثورة الفرنسية ضد
احلكم األمرباطوري وثورة الشعوب األمريكية ضد االستعمار اإلإجنليزي ،وبسبب هذه الثورات حصل اهتمام كبري من اجملتمع الدويل
حبقوق اإلنسان ( ،)15وكان ذلك على عدة مراحل على النحو اآليت:
 -1مرحلة اإلعالانت الدولية والعاملية:
وتعترب هذه املرحلة من أهم املراحل اليت أدت إىل تطور حقوق اإلنسان واليت دخلت عهدا جديدا بعد أن كانت مبادئ
أخالقية أصبحت فيما بعد قواعد قانونية وملزمة وتضمن محاية احلقوق واحلفاظ عليها ،ومن أبرز هذه اإلعالانت :إعالن االستقالل
األمريكي ،واإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان ،وميثاق هيئة األمم املتحدة ،والشرعية الدولية حلقوق اإلنسان وقد شكلت هذه
اإلعالانت واملواثيق الدولية واإلقليمية ،ضمانة حلماية حقوق األطفال وتقدمي الرعاية املناسبة هلم.
 -2مرحلة الواثئق الدستورية:
حيث صدرت العديد من الدساتري بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،وهناك بعض الدول اليت انلت استقالهلا واليت قامت
إبصدار دساتري تؤكد فيها على حقوق اإلنسان االجتماعية واإلقتصادية والفكرية ابإلضافة إىل احلقوق السياسية والقانونية.
 -3مرحلة اجلهود األقليمية:
بدأ االهتمام اإلقليمي حبقوق اإلنسان يف أورواب من خالل العديد من التجمعات اإلقليمية اليت كانت على شكل تكتالت
دولية مقل اجمللس األورويب ومنظمة الدول األمريكية ،جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي حيث حظيت حقوق الطفل
ابهتمام كبري يف بداية العشرينيات من القرن املاضي وظهرت العديد من القوانني اخلاصة حبماية الطفل ،وصدر إعالن حقوق الطفل
يف عام  1923م ،ونتج عنه إعالن جنيف حلقوق الطفل يف العام التايل ،الذي يعترب أو نص دويل يعاجل حقوق الطفل.

 -15هاين الطعيمات ( ،)2001حقوق اإلنسان حرايته األساسية ،ص .77
 -16غدير العمري ( ،)2015مرجع سابق ،ص .45
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الفرع الثالث :حقوق الطفل يف املواثيق الدولية:
اهتمت االتفاقيات واملواثيق الدولية اهتماما كبريا بفئة األطفال ،حيث تضمنت بنود هتدف إىل ضمان متتع األطفال يف أي
مكان حبياة جيدة وآمنة ،وهناك العديد من االتفاقيات والعهود اليت اعتنت حبماية حقول الطفل ومنها ما يلي:
❖ إعالن جنيف لعام :1924
يعترب هذا اإلعالن اخلطوة الدولية األوىل يف جمال محاية األطفال إال أنه يعترب جمرد توصيات ولكنه كان نقطة انطالق للعديد
من اإلعالانت الدولية األخرى ،حيث أنه وفقا هلذا اإلعالن أن كل من الرجال والنساء يف أي مكان يف العامل يعتفون أبنه جيب
على اإلنسانية أن تقدم للطفل خري ما عندها بعيدا عن أي اختالف بسبب اجلنس أو الدين أو غري ذلك ( ،)18وذلك إبشباع
حاجاته وإيوائه ومساعدته يف أوقات الشدائد وتربيته يف أجواء مناسبة.
❖ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
صدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف  10ديسمرب من العام  1948بعد اقتاح بوضع إعالن للحقوق األساسية
لإلنسان ،وأقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعكفت على حتويل املبادئ اليت وردت يف اإلعالن إىل أحكام معاهدات دولية ،تفرض
التزامات على الدول املصدقة ويتميز هذا اإلعالن أبنه ميكن بواسطته قياس اجنازات األمم والشعوب على صعيد حقوق اإلنسان،
كما أنه يؤكد ضروروة االعتاف بكرامة اإلنسان كما أنه مل مييز بني الرجل واملرأة والطفل ،وقد أكد هذا اإلعالن على العديد من
احلقوق اليت يتمتع هبا الطفل.
وذهب البعض إىل القول أبن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،غري ملزم وليس له أي قيمة قانونية ،كما أنه مل يتضمن فيما
يتعلق حبقوق األطفال ،كافة حقوقهم تفصيال بل مت االشارة إليها فقط ،وال يوجد أي وسيلة رقابية تضمن محاية حقوق األطفال
(.)19

 -17سعد البشري ( ،)2002حقوق اإلنسان :دراسة مقارنة بني القانون األردين واملواثيق الدويل،ص .19
 -18منتصر محودة ( ،)2010محاية حقوق الطفل :دراسة مقارنة بني القانون الدويل العام والفقه اإلسالمي ،ص 36
 -19غدير العمري ( ،)2015مرجع سابق ،ص .50
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وأصبحت عصبة األمم مركز توثيق خاص حبماية الطفولة ،وأصبحت مركزا لكل ما يتعلق حبماية األطفال من معلومات ودول
ترغب ابلتعاون مع عصبة األمم يف هذا اجملال ،وأضحت نقطة البدء لالهتمام الدويل حبقوق اإلنسان من خالل عدد من االتفاقيات
اليت تتعلق مبكافحة الرق ومحاية األقليات القومية والدينية( ،)17وقد صدرت العديد من االتفاقيات واإلعالانت اليت نصت على
بعض احلقوق اخلاصة ابألطفال .ونشطت حركة حقوق اإلنسان بعد هناية احلرب العاملية الثانية واليت توجت إبصدار " اإلعالن

Omar Fayez Ahmed Al-Bzour & Mutaz Jehad Fahad YAMAK

❖ إعالن حقوق الطفل عام :1959
أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن حقوق الطفل يف  20تشرين الثاين من العام  ،1959مبوافقة مجيع الدول
وبدون أي معأرضة أو امتناع من أي دولة ،وإشار هذا اإلعالن إىل حاجة الطفل إىل محاية خاصة ،لكي يستطيع التمتع بطفولة
سعيدة وينعم بكافة احلقوق واحلرايت املقررة له ،وبدون متييز بني طفل وآخر بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو غريها ،وأن حيظى
ابلرعاية الصحية اليت حيتاج إليها وتنشئته يف جو يسود فيه األمن واحلنان (.)20
ويعترب هذا اإلعالن ملزم ألنه يوجد التوقيع أو التصديق عليه من قبل الدول االطراف فيه ،وهو ال يقل أمهية عن اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان حني صدوره وأن هذا اإلعالن كان النواة احلقيقة اليت أدت إىل إصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م.
❖ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية والعهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية :
مت اعتماد العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وكذلك العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية بقرار من
اجلمعية العامة يف عام  1966ودخلت حيز النفإذ يف عام  ،1976ومت النص فيها على حقوق جديدة مل يتم النصل عليه يف
اإلعالن العامل حلقوق اإلنسان ،وتضمنت الضماانت اليت حتمي حقوق الطفل وحرايته األساسية.
وتضمن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية نصوص تفسر كيفية تنفيذ احلقوق الوارد فيه بشكل مفصل،
إلزام الدول األطراف ابختإذ كافة اإلجراءات اليت من شأهنا محاية الطفل من كافة أشكال االستغالل االقتصادية واالجتماعية ،وكفل
حق كافة األشخاص يف احلصول على أفضل مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية مبن فيهم األطفال.
❖ اتفاقية حقوق الطفل عام :1989
وافقت األمم املتحدة على هذه االتفاقية يف  20تشرين الثاين من العام  1989ودخلت حيز النفإذ يف العام التايل هلذه
املوافقة ،وهدفت هذه االتفاقية بشكل أساسي إىل وضع جمموعة من املعايري الدولية اليت من شأهنا محاية األطفال واحتوت على كافة
القضااي اليت وردت يف اإلعالانت واالتفاقيات السابقة ،وإشارة بصورة واضحة إىل ضرورة محاية كرامة الطفل وضمان كافة حقوقه،
وورد يف هذه االتفاقية كافة احلقوق اليت يتمتع هبا الطفل (( )21سيتم احلديث عنها يف املطلب التايل).
كما وتعهدت هذه االتفاقية حبماية حقوق األطفال ودعمهم ومناهضة كافة أشكال العنف اليت متارس ضدهم وتعد هذه
االتفاقية مبثابة القانون الدويل حلقوق الطفل ألهنا تضمنت على كافة األمور املتعلقة ابألطفال ،وتشكل مجلة من املعايري املتفق عليها
دوليا ،وقامت بتحديد احلقوق القانونية للطفل.

 -20غدير العمري ( ،)2015مرجع سابق ،ص .51
 -21املرجع السابق ،ص 54
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اهتمت الشريعة اإلسالمية ابلطفل وضمنت له عناية كبرية وحقوقة كثرية حىت وهو موجود يف بطن أمه وقبل أن خيرج إىل

وتقرير بعض هذه احلقوق (.)22
وتشكل احلماية الدولية حلقوق الطفل يف هذ العصر حقيقة ملموسة يف تطور القانون الدويل ،وأن االنتهاكات العديدة اليت
يتعرض هلا األطفال ،كانت من األسباب الرئيسية اليت دفعت اجملتمع الدويل إىل زايدة االهتمام هبذه الفئة من اجملتمع ومحاية حقوقهم،
وذلك من خالل إقرار حقوق يتمتعون مبوجبها حبياة كرمية ،ومت ذلك من خالل العديد من الواثئق الدولية كإعالن جنيف حلقوق
الطفل عام 1924م ،وإعالن حقوق الطفل عام  ،1959واتفاقية حقوق الطفل عام  1989اليت سعت إىل حتقيق احلماية الكاملة
حلقوق الطفل.
وأقر املشرع الفلسطيين القوانني اخلاصة حبماية األطفال ،وكثري من النصوص التشريعية النافذة يف فلسطني متوافقة مع اتفاقيات
حقوق اإلنسان ،وأن القانون األساسي الفلسطيين املعدل لسنة  2003أورد العديد من املواد اليت أخذ معظمها من املعايري
واالتفاقيات الدولية ،وابألخص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعان  ،1948وكذلك أقر قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة
 2004الذي استند إىل اتفاقية حقوق الطفل فيه بشكل كبري ،ويف مثل هذه احلاالت فإن تطبيق القانون الوطين يعترب مبثابة تطبيق
تلقائي لالتفاقيات الدولية(.)23
الفرع األول :حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية:
تتميز احلقوق اخلاصة ابلطفل يف الشريعة اإلسالمية عن احلقوق املقررة يف القوانني الوضعية والدولية بعدة ميزات فحقوق
الطفل املقررة يف االتفاقيات الدولية ويف التشريعات الوضعية وضعت نتيجة ألوضاع اجتماعية ظاملة ومشكالت يعاين منها اجملتمع
وحياول احلد منها والسيطرة عليها ،أما حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية فهي مقررة من هللا سبحانه وتعاىل وقد جاءت أحكام
الشريعة متخطية لكافة احلدود واالزمان واليت أقرت حقوقا للطفل عجزت القوانني حلقوق اإلنسان الوضعية التغلب عليها وأقرت
حقوق للطفل قبل الوالدة وحقوق بعد الوالدة واليت سيتم احلديث عنها اتليا:

 -22سامح إمساعيل (د.ت) ،مرجع سابق ،ص 22

 -23معتز قفيشة ،أسيد عواوده ( ،)2020تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان على املستوى احمللي :احلالة الفلسطينية ،ص19
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الوجود ،وهبذا سبق اإلسالم كافة االنظمة احلديثة فيما خيص محاية حقوق الطفل ،وتعترب أحكام الشريعة اإلسالمية مبثابة نظام
متكامل فيما يتعلق حبمالة حقوق الطفل يف كافة املراحل العمرية ،فتناولت كل ما يتعلق بذلك ومل تتك حقا إال وقامت بذكره،
وهناك اتفاق بني الواثئق الدولية اخلاصة حبقوق الطفل مع كثري مما أقرته الشريعة اإلسالمية ،إال أنه هناك اختالف يف طريقة معاجلة

Issue: 6

املطلب الثاين :حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات الفلسطينية والدولية.

Omar Fayez Ahmed Al-Bzour & Mutaz Jehad Fahad YAMAK

أوالا :حقوق الطفل قبل الوالدة يف الشريعة اإلسالمية:
إن مرحلة الطفولة اجلينية من أهم املراحل اليت مير هبا الطفل ،ملا هلا من أتثري يف تكوين شخصيته يف املستقبل وهذه املرحلة
تتطلب عناية خاصة واجلنني هو وصف للطفل الذي ما زال يف بطن أمه وهلذا اجلنني جمموعة من احلقوق واليت ركزت خمتلف الواثئق
الدولية على مبدأ احلماية والرعاية الصحية لألم واجلنني ولكن أغفلت احلقوق املادية واملالية املعنوية له وهذه احلقوق اليت نصت عليها
الشريعة اإلسالمية وتعترب من الضماانت اليت ال غىن عنها حلماية حقوق الطفل بعد ميالده ومن هذه "احلقوق"(:)24
 -1حق الطفل اجلنني يف النسب:
وهو من أهم احلقوق اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية للطفل قبل والدته وهو حصر للعالقة الشرعية بني الرجل واملرأة يف الزواج
الشرعي ،فالطفل الذي ينشأ ويعرف أابه وأمه خيتلف كثريا عن الذي ال يعرف والديه فيحرم من عواطف األسرة والعناية والرعاية
والتهذيب.
 -2حق اجلنني يف اإلرث:
إن خمتلف املواثيق الدولية املعنية حبقوق الطفل جند أهنا مل تتعرض حلق اجلنني يف اإلرث وهذا ما يعد انتقاص من حق الطفل
حبصوله على اإلرث الذي قد ميون مورثه ،حيث يقوم الورثة بتوزيع التكة على األشخاص املوجوين على قيد احلياة ولكن الشريعة
اإلسالمية مل تفعل ذلك ومل تغفل هذا احلق للجنني حيث أنه ال يتم تقسيم التكة إال بعد أن تقوم األم بوضع محلها وذلك لكي ينال
نصيبه من املرياث ووفقا ألحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية.
 -3حق اجلنني يف حفظ حياته:
يف العصور القدمية مل تكن هناك أي مسؤولية جنائية للوالدين عند إجهاض اجلنني يف بطن أمه ،مع مرور الوقت أصبحت
الدول تتجه إىل حترمي االجهاض ،وأصبحت الدساتري يف العصر احلديث حترم االجهاض بشكل قطعي ،ويقصد ابالجهاض إهناء
احلمل قبل موعده الطبيعي للوالدة عمدا ،ولكن مل تتعرض الواثئق الدولية حبق الطفل فيما خيص اإلجهاض على عكس الشريعة
اإلسالمية اليت حرمة قتل النفس اإلنسانية بدون وذلك يف اآلية ( )33من سورة االسراء يف القرآن الكرمي ،واعتربت اجلنني نفسا
بشرية جيب احتمها()25
اثني ا :حقوق الطفل بعد الوالدة يف الشريعة اإلسالمية:
رغم اتفاق الواثئق الدولية مع الشريعة اإلسالمية فيما خيص حقوق الطفل اال انه هناك فروق وإشكاليات وفروق يف التعامل
مع هذه احلقوق وهي على النحو اآليت:

 -24سامح إمساعيل (ب.ت)،مرجع سابق ،ص – 12ص 19
 -25انظر لألية ( ،)33من سورة االسراء يف القرآن الكرمي.
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 -3حق الطفل يف حسن اختيار امسه:
خيتار األب امسه لطفله يعرف به ويتميز به عن غريه وقد يعاين بعض األطفال من أمسائهم بسبب معناها ما يؤثر عليهم
ويعرضهم لظروف ابئسة وتعيسة ألن االسم يرتبط ابلشخص طيلة حياته وحىت بعد مماته ،ولذلك اهتمت الشريعة اإلسالمية هبذه
املسألة ودعت إىل حسن اختيار امساء األطفال ،وقد اهتمت الواثئق الدولية املعنية حبقوق األطفال هبذه املسألة ونصت املادة السابعة
من اتفاقية حقوق الطفل لعام  )27( 1989على حق ألطف يف االسم ،ولكن مل تتطرق إىل كون هذا االسم حسنا أو قبيحا وهذا
ما متيزت به الشريعة اإلسالمية اليت أكدت على ضرورة ذلك.
 -4حق الطفل يف الرعاية البديلة:
من أهم حقوق الطفل أبن تكون له أسرة ترعاه وتنشئه وتوفر له الرعاية املناسبة ،ولذلك ألزم املواثيق الدولية الدول أبن توفر
أفضل مستوى حلماية األطفال اللذين ليس لديهم أسرة ومساعدهتم ( ،)28ومن أشكال هذه الرعاية يف بعض البلدان هو نظام
التبين ومت النص على ذلك يف العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية( ،)29بينما الشريعة اإلسالمية اهتمت بقضية نسب الطفل
ألنه يقوم عليه بناء األسرة اليت تشكل نواة اجملتمع وحرام التنيب حترمي قطعيا.
 -5حق الطفل يف احلضانة:
حيتاج الطفل يف بداية حياته إىل العناية به من مأكل وملبس ومشرب وهو ما يعرف ابحلضانة وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية
حبق الطفل يف احلضانة بشكل كبري وهي تبدأ بوالدة الطفل ومل تتطرق املواثيق الدولية هلذا األمر ولكن أشارت إىل بعض اإلرشادت
يف تنشئة الطفل برعاية والديه وحتملهم املسؤلية يف تربيته.

 -26مسر خليل عبد هللا ( ،)2003مرجع سابق ،ص .179
 -27انظر للمادة رقم ( ،)7من اتفاقية حقوق الطفل (.)1989
 -28انظر للمادة رقم ( ،)20من االتفاقية السابقة).)1989
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 -2حق الطفل يف النفقة:
حق اإلنفاق يثبت لألبناء منذ حلظة محل األم يف اجلنني فهي حتتاج إىل رعاية صحية ومادية واليت تعترب رعاية للجنني واهتم
املشرع اإلسالمي هبذه املسألة وألزم األابء بتحمل نفقة رعايته وهي واجبة على األب وحده،مل تتعرض الواثئق الدولية اخلاصة حبقوق
الطفل هبذه املسألة وهو ما يعترب انتقاص للحاجة األساسية حلقوق الطفل(.)26

Volume: 4

 -1حق الطفل يف الرضاعة:
وألن الطفل كائن ضعيف ال يستطيع أن حيصل على غذائه بنفسه فإن حقه يف الرضاعة يعترب من أهم احلقوق بعد والدته
وقد دعت الشريعة اإلسالمية إىل أرضاع الطفل من قبل أمه وهو احلق األول الذي يثبت للطفل بعد والدته واألم مطالبة ديناَ هبذا
احلق وليس قضاء وهذا االهتمام ابلرضاعة كحق للطفل مل يكن بنفس الطريقة يف املواثيق الدولية واليت مل تنص صراحة على حق
الطفل يف الرضاعة الطبيعية.
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الفرع الثاين :اتفاقية حقوق الطفل للعام  1989وانعكاسها على الطفل الفلسطيين:
أقرت جلنة األمم املتحدة هذه االتفاقية يف كانون الثاين للعام  1989ودخلت حيز النفإذ يف العام التايل وأصبحت ملزم
جلميع الدول املصادقة عليها ،وتؤمن هذه االتفاقية مصلحة الطفل الفضلى وتؤكد على حقوقهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
وجاءت هذه االتفاقية شاملة ومتكاملة وحتتوي على حقوق غري قابلة للنفاض أو التفاوض كما وحتتوي على مبادئ أساسية جيب
مراعاة تطبيقها وخصصت فيها مواد تتعلق إبنشاء جلنة وبتقارير دول االطراف وكذلك عن كيفية االنضمام من الدول إىل هذه
االتفاقية وبدء النفإذ واالنسحاب.
❖ انعكاس اتفاقية حقوق الطفل على الطفل الفلسطيين:
نالحظ من خالل ديباجية النظام األساسي الفلسطيين الصادر عن اجمللس التشريعي الفلسطيين التزام السلطة الوطنية بتطبيق
القانونة الدويل العام واإلنساين وابلتايل فهي ملتزمة ابتفاقية حقوق الطفل ،ونظرا ألن الطفل الفلسطيين من أكثر األطفال معاانة يف
العامل بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي فسيتم احلديث عن بعض احلقوق يف هذه االتفاقية وهي على النحو االيت:
 -1احلق يف احلياة:
نصت املادة رقم ( )6على أمهية حق الطفل يف احلياة ابعتباره من احلقوق املتأصلة له ( ،)29وتلتزم الدول يف احملافظة على
منو الطفل وبقائه ،وهذا احلق اثبت لكل إنسان إال أنه منتهك يف السياق الفلسطيين ،وذلك بسبب ما يتعرض له األطفال من
انتهاك حلقهم يف احلياة من قبل االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه.
 -2احلق يف الرعاية الصحية:
أكدت املادة رقم ( )24على واجب الدولة احلفاظ على صحة األطفال وأتمني مرافق العالج له ( ،)30لينمو الطفل
بشكل سليم ومعاىف نظرا ألهنم األكثر عرضة لألمراض ،ويف األونة األخرية شهدت األراضي الفلسطينية تقدم ملحوظ يف اخلدمات
الصحية ،ولكن تعترب اخلدمات متدنية مقارنة مبناطق أخرى نتيجة االحتالل اإلسرائيلي الذي يقف عائق أمام الطواقم الصحية ومتنع
تنقلها حبرية من مكان إىل آخر.
 -3احلق يف مستوى معيشي مالئم:
كفلت املادة رقم ( )27حق الطفل يف مستوى معيشي مناسب وأكدت على واجب الوالدين والقائمني برعايته على أتمني
ظروف معيشية مالئمة للطفل وعلى واجب الدول يف تقدمي املساعدة للقائمني على رعاية الطفل( ،)31ويف احلالة الفلسطينية فإن
الوضع االقتصادي املتدهور يؤثر على قدرة األهايل يف االنفاق على أبنائهم وأتمني احتياجاهتم ،وأن هذه االوضاع املتدهورة تنشئ
بشكل أساسي من االحتالل اإلسرائيلي.

 -29انظر للمادة رقم (،)6من اتفاقية حقوق الطفل (.)1989
 -30انظر للمادة رقم ( ،)24من االتفاقية السابقة (.)1989
 -31انظر للمادة رقم ( ،)27من االتفاقية السابقة (.)1989
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 -5احلق يف التفيه واللعب:
أكدت على هذا احلق املادة ( )31أبن الطفل من حقه اللعب واحلصول على الراحة وأوقات الفراع واليت تعترب من احلاجات
األساسية للطفل للنمو ( ،)33ولكن يعاين الطفل الفلسطيين من جو متوتر يؤدي إىل انتشار حاالت من اخلوف واهللع نتيجة
مشاهدته للعنف والذي يشجن طاقة سلبية لديه تؤثر على منوه.
 -6احلق يف احلرية:
نصت املادة ( )37على حرية الطفل وعدم حرمانه من حريته بطريقة غري قانونية وعدم سجنه أو اعتقاله إال وفق القانون
وكملجأ أخري وألقصر فتة ممكنة (،)34ولكن يف فلسطني وبسبب السياسات التعسفية لقوات االحتالل اإلسرائيلي فهذا احلق غري
مضمون للطفل الفلسطيين.
 -7احلق يف احلماية من االستغالل االقتصادي (عمالة األطفال):
ركزت املادة ( )32على ضرورة اعتاف الدول االطراف حبق الطفل يف محايته من أي استغالل اقتصادي أو اداء أي عمل
يشكل خطر عليه أو يؤثر على تعليمه ( ،)35ويف فلسطني ترتفع نسبة العمالة لدى األطفال مع مرور االعوام وذلك نتيجة التدهور
االقتصادي لألسر األمر الذي يسبب فقدان الطفل الفلسطيين للكثري من حقوق كالتعليم والتفيه وقد بلغت نسبة األطفال العاملني
الغري ملتحقني ابلتعليم يف فلسطني  %17.3للفئة العمرية (14-10سنة) و %22.6للفئة العمرية (17-15سنة) بينما امللتحقون
ابلتعليم  %0.4و  %1.1للفئتني السابقتني (.)36

 -32انظر للمادة رقم ( )28واملادة رقم (،)29من اتفاقية حقوق الطفل (.)1989
 -33انظر للمادة رقم (،)31من االتفاقية السابقة (.)1989
 -34انظر للمادة رقم ( ،)37من االتفاقية السابقة (.)1989
 -35انظر للمادة رقم ( ،)32من االتفاقية السابقة (.)1989
 -36مركز اإلحصاء الفلسطيين (،)2021واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،ص .57
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 -4احلق يف التعليم:
وقد ضمنت املادتني ( )28و( )29حق الطفل يف التعليم ،وعلى أن تعتف الدول االطراف حبقهم يف ضلك وتعمل على
حتقيقه وتشجيعه وإاتحة التعليم اجملاين جلميع األطفال( ،)32وقد قامت وزارة التبية والتعليم يف فلسطني على تشجيع التعليم لألطفال

Omar Fayez Ahmed Al-Bzour & Mutaz Jehad Fahad YAMAK

الفرع الثالث :الطفل يف التشريعات الفلسطينية:
❖ الطفل يف القانون األساسي الفلسطيين:
اهتم القانون األساسي الفلسطيين ابلطفل ورعايته ومنع املعاملة القاسية وضرهبم من قبل ذويهم وهذا ما نصت عليه املادة
رقم ( )29من القانون األساسي الفلسطيين املعدل لسنة  ،)37( 2003ابلرغم من ذلك ما زالت إساءة املعاملة لألطفال متارس
يف اجملتمع الفلسطيين وذلك من ابب التأديب هلم ولكن هذا التأديب قد يؤدي إىل إيذائه جسميا ونفسيا ولذلك جيب توضيح ما
يبيحه قانون العقوابت األردين الساري يف األراضي الفلسطينية خبصوص هذا األمر ،وبناء على ذلك جند أن هذه اإلابحة اليت أقرها
قانون العقوابت األردين تتعأرض من ما مت النص عليه يف القانون األساسي الفلسطيين الذي يسمو على كافة القواعد القانونية يف
الدولة ابعتباره من القواعد القانونية الدستورية.
كما وعاحل قانون الطفل الفلسطيين موضوع العقاب اجلسدي للطفل يف إقراره للحق يف احلماية من اإلساءة البدنية وكافة
أشكال العنف واإلمهال يف املادة رقم ( )38( )44من قانون الطفل الفلسطيين وهذه املادة تتعأرض أيضا مع قانون العقوابت األردين
وابلتايل جيب أن يتم إلغاء املادة املتعلقة إبابحة ضرب األطفال من قبل ذويهم وهي املادة رقم (.62أ) ( )39من قانون العقوابت
األردين (الساري يف األراضي الفلسطينية.
❖ قانون الطفل الفلسطيين:
جاء هذا القانون يف العام  2004ابلشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين وتضمن هذا القانون  75مادة تناولت كافة احلقوق
األساسية للطفل وينطلق هذا القانون من معيار املصلحة الفضلى للطفل املتأصلة من مراعاة حاجات الطفل املختلفة ،وتطرقت
معظم نصوص هذا القانون ملوضوع احلماية مبفهومها الشامل واشتمل هذا القانون على حقوق تعترب يف جوهرها محائية كاحلقوق
األساسية والصحية واالجتماعية(.)40
❖ قانون األحداث الفلسطيين:
األحداث من الفئات اليت حتت إىل محاية ومساعدة ويكون ذلك من خالل إقرار قانون خاص هبم حيميه ويعطيهم حقهم،
وقانون األحداث من القوانني املكملة لقانون العقوابت يف الدولة ،وتربز أمهيته أيضا يف حتديد تعريف احلدث ومفهومه والقواعد
اإلجرائية اخلاصة به يف مراحل الدعوى اجلزائية.
ومت إصدار قانون األحداث يف فلسطني وفقا للقرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث والذي يضم
( )68مادة والذي عرف احلدث يف مادته األوىل أبنه الطفل الذي ملا يتجاوز سنه  18سنة وقت ارتكابه لفعل جمرم أو عند تعرضه
لالحنراف أو خطر االحنراف (.)41

 -37انظر للمادة رقم ( ،)29من القانون األساسي الفلسطيين املعدل لسنة ( .)2003
 -38انظر للمادة رقم (،)44من القانون السابق (.)2003
 -39انظر للمادة رقم ( / 62أ) ،من قانون العقوابت األردين رقم ( )16لسنة (.)1960
 -40انظر للمادة رقم ( ،)4 / 2من قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة (.)2004

 -41انظر للمادة رقم ( ،)1من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأنة محاية األحداث.
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املبحث الثاين :حقوق األحداث يف مراحل الدعوى اجلزائية ،وانتهاكات حقوق الطفل يف فلسطني.
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تزداد يف اجملتمعات الفقرية ألسباب اجتماعية واقتصادية ،وعرفت ظاهرة جنوح األحداث يف اجملتمعات عرب خمتلف العصور وما تزال،
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متهيد:

واجتهت الدول وهيئات األمم املتحدة ضمان إطار حقوق اإلنسان ابجتاه مكافحة اجلرمية والتصدي هلا وخاصة لدى األحداث ملا
هلا من آاثر خطرية على احلياة واحلقوق وهتديد األمن والسلم يف اجملتمعات ،وأن معظم التشريعات يف العديد من الدول خصت فئة
األحداث اجلاحنني إبجراءات خاصة ختتلف عن املقررة للبالغني يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية واليت ختدم وتراعي مصلحة احلدث
دائما.
ويف فلسطني قام املشرع الفلسطيين إبصدار القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016ملكافحة ظاهرة جنوح األحداث ومحايتهم
من االحنراف وخطر االحنراف ،وقد جاء هذا القرار بقانون متوافقا مع االتفاقيات الدولية واليت هتدف إىل محاية احلدث من ارتكاب
اجلرائم ومنعه من تكرار ارتكابه للجرمية ،وذلك تطبيقا لسياسة محاية احلدث وإصالحه وليس عقابه ،ولذلك فقد أحاط املشرع
الفلسطيين احلدث ابلعديد من الضماانت أثناء مراحل الدعوى اجلزائية حيث حرص على إنشاء سلطة متخصصة لتويل اعمال مجع
االستدالالت يف كل ما يتعلق ابألحداث اجلاحنني واملعرضني خلطر اإلحنراف ،كما مت إنشاء نيابة األحداث واليت تكون متخصصة
يف قضااي األحداث ،وكذلك يف مرحلة احملاكمة اليت يتمتع فيها احلدث مبجموعة من الضماانت واليت هتدف يف املقام األول إىل
حتقيق املصلحة الفضلى للطفل.
والطفل هو أساس اجملتمع ومستقبله فإن صلح ومت محايته صلح اجملتمع وتواصل ولكن على الرغم من كافة احلقوق والضماانت
اليت حتيط به إال أنه قد يتعرض لكثري من العنف واإلساءة سواء من األسرة أو اجملتمع كما ويتعرض لكثري من االنتهاكات حلقوقه
األساسية ،ومن ضمن هذا الطفل الفلسطيين الذي يتعرض للعنف سواء من أسرته أو من جمتمعه أو من االحتالل اإلسرائيلي الذي
يشكل خطرا كبريا على الطفل الفلسطيين.
ومن خالل هذا املبحث سوف نبني يف املطلب األول عن احلقوق والضماانت املقررة للحدث يف مرحلة التحري واالستدالل
اليت متارس من قبل شرطة األحداث ومرحلة التحقيق اليت متارس من قبل نيابة األحداث ومرحلة احملاكمة ختاما ،بينما يف املطلب
الثاين فسوف يتم احلديث عن ظاهرة اإلساءة للطفل الفلسطيين االنتهاكات اليت يتعرض هلا من قبل االحتالل اإلسرائيلي يف ظل
وجود مؤسسات اجملتمع املدين.
املطلب األول :حقوق األحداث يف مراحل الدعوى اجلزائية:
متر الدعوى اجلزائية بعدة مراحل تبدأ ابملرحلة التمهيدية وهي مرحلة شبه قضائية واليت يقوم هبا جهاز الشرطة حتت إشراف
وإ دارة النيابة العامة وهي مرحلة البحث والتحري ايل يقوم هبا رجال الشرطة من مجع االستدالالت واإليضاحات بشأن اجلرمية اليت
حدثت وبعد ذلك أتيت املرحلة التالية وهي مرحلة التحقيق اليت متارسها النيابة العامة وحدها دون سواها واملرحلة األخرية وهي مرحلة
احملاكمة اليت يقوم عليها جهاز قضائي مستقل وهي مرحلة يعاد فيها متحيص األدلة ليصدر بعد ذلك احلكم يف املوضوع إبدانة أو
تربئة املتهم(.)42
خصصت خمتلف التشريعات يف العديد من الدول فئة األحداث اجلاحنني مبجموعة من اإلجراءات اخلاصة اليت ختتلف عن
تلك املقررة للبالغني ،وذلك يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية وخيضع األحداث اجلاجنني إلجراءات تتبع جتاههم سواء من قبل الشرطة
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ابعتبارها أول من يتصل ابحلدث اجلانح ،وعند حتريك الدعوى اجلزائية من قبل النيابة حيث تتبع إجراءات خاصة ابحلدث اجلانح
أثناء مرحلة التحقيق اليت تباشرها نيابة األحداث ،وأيضا هناك حقوق وضماانت للحدث اجلانح أثناء احملاكمة وتدابري تصدر عن
قاضي التحقيق املختص.
الفرع األول :ضماانت األحداث يف مرحلة البحث والتحري:
تبدأ الدعوى اجلزائية ابلقيام أبول إجراء من إجراءات التحقيق الذي تباشره النيابة العاملة ولكن يسبق هذه الدعوى مرحلة
متهيدية تتمثل يف مجع االدلة املتعلقة ابجلرمية والبحث عن مرتكبيها وتسمى مبرحلة مجع االستدالالت ومن يتوىل إجراءات التحري
واالستدالل يف فلسطني جهاز من أجهزة الشرطة خمتص بشؤون األحداث واليت تتوىل النظر يف كل ما يتعلق ابألحداث ،وأوجبت
خمتلف التشاريعات أن تشمل هذه اإلدارات يف الشرطة على عناصر من اإلانث ويتم تدريبهم وأتهيلهم وتوفري كافة املستلزمات
الضرورية للقيام مبهامهم وهذا ما نصت عليه املادة رقم ( )15من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2017بشأن محاية األحداث(.)43
ويتمثل مضمون التحرايت األولية يف جمموعة من اإلجراءات اليت يقوم هبا أعضاء الضبط القضائي اليت هتدف إىل الكشف
عن اجلرمية ومرتكبيها وتشمل تلقي الشكاوي والبالغات واالنتقال إىل مسرح اجلرمية والبحث عن األدلة والفرائي واألشياء اليت تثبت
وقوع اجلرمية واحملافظة على هذه األدلة ومساع الشهود وتفتيش األشخاص واملساكن واستخدام كافة الوسائل العلمية اليت من شأهنا
كشف اجلرمية مع حترير كل هذا يف حماضر.
وهناك جمموعة من الضماانت اليت أقرهتا معظم التشريعات يف العديد من الدول بشأن األحداث اجلاحنني يف مرحلة مجع
االستدالالت واليت حتفظ حقوق األحداث وحتميهم من تعسف السلطات املعنية ابلبحث يف قضاايهم وسنورد هذه الضماانت اتليا:

 -42خمتار بن محودة (،)2018حقوق األحداث من خالل املواثيق الدولية والقانون اجلزائري ،ص .10
 -43انظر للمادة رقم ( ،)15من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.

173

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

-2احلق يف اخلصوصية:
نصت اتفاقية حقوق الطفل يف املادة رقم ( )40على كفالة الدول يف أتمني احتام حياة الطفل اخلاصة يف مجيع مراحل
الدعوى ،وكذلك نصت القاعدة رقم ( )1 / 8من قواعد بكني على حق احلدث يف محاية خصوصياته يف مجيع املراحل تفاداي ألي
ضرر مستقبلي يؤثر على حياته،ومل يغفل القانون الفلسطيين هذا احلق يف املادة رقم ( )9من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016يف
سرية امللفات اخلاصة ابألحداث (.)45
-3إخطار الوالدين أو الوصي على الطفل فور إلقاء القبض عليه:
أوصت قواعد بكني يف القاعدة رقم ( )1 / 10إىل وجوب إخطار الوالدين فور إلقاء القبض على احلدث بينما اكتفت
اتفاقية حقوق الطفل أنه يف حال فصل الطفل عن عائلته فإن الدول ختربهم مبكانه عند الطلب.
 -4فصل األحداث وفقا لتصنيف خمالفتهم وفصلهم عن البالغني:
وقد أكدت على هذا املادة رقم ( )21من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016يف فصل األحداث املوقوفني عن احملكومني
وعن املوقوفني البالغيني ،وفصل األحداث وفق لتصنيف خطورهتم وعدم اجلمع بني الذكور واإلانث إبيداعهم يف دار رعاية وأحدة
دور شرطة األحداث يف اختإذ كافة التدابري اليت متنع اختالص األحداث ابملتهمني البالغني (.)46
الفرع الثاين :ضماانت األحداث يف مرحلة التحقيق:
التحقيق االبتدائي هو اختصاص أصيل للنيابة العامة وهي مرحلة الحقة ملرحلة مجع االستدالالت اليت يقوم هبا مأمور الضبط
القضائي اليت متهدة ملرحلة التحقيق االبتدائي اليت تقوم هبا النيابة العامة من القبض على املتهمن وتفتيش املنازل واألشخاص
واستجواب املتهم ،وهذه كلها تعترب من قبيل األعمال التحقيقة اليت تباشرها النيابة العامة دون سوها ،نظرا ألهنا إجراءات خطرية
تتضمن التعرض حلرية األفراد واملساس حبرمتهم.

 -44انظر للمادة رقم ( ،)1 / 7من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.
 -45انظر للمادة رقم ( ،)9من القرار بقانون السابق (.)2016

 -46انظر للمادة رقم ( ،)21من القرار بقانون السابق (.)2016
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 -1احلق يف عدم التعرض لسوء املعاملة:
ونصت على ذلك املادة رقم ( / 37أ) كم اتفاقية حقوق الطفل يف عدم تعرض الطفل للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية للكرامة،ويعترب هذ احلق من أهم احلقوق اليت يتمتع هبا األفراد أطفاال أو ابلغني على حد
سواء ،ويكتسب هذا احلق أهم خاصة لألحداث املتهمني ابرتكاب جرائم جنائية حيث قد يتعرض لسوء املعاملة والتكبيل للحصول
على ما يدينهم ،وقد نصت املادة رقم ( )1 / 7من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2017بشأن محاية األحداث يف حظر إخضاع
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التحقيق هو عبارة عن جمموعة اإلجراءات اليت تباشرها سلطات التحقيق ابلشكل احملدد قانوان بغية متحيص األدلة والكشف
عن احلقيقة قبل مرحلة احملاكمة (،)47ويف فلسطني ووفقا للقرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث فإن نيابة
األحداث هي اليت تتواىل القيام أبعمال التحقيق يف القضااي املتعلقة ابألحداث واألطفال املعرضني خلطر االحنراف ،ويقوم عضو
النيابة بتكليق مرشد محاية الطفولة أبعمال البحث اليت تؤدي إىل إظهار احلقيقة ومعرفة شخصية الطفل(. )48
وأثناء قيام النيابة أبعمال التحقيق هناك جمموعة من الضماانت اليت تتوافر للطفل أمهها ما يلي:
 -1حق احلدث يف حضور ويل امره:
حيث أن حضور ويل أمر احلدث للتحقيق من شأنه أن يساعد احملقق على الكشف عن شخصية احلدث ودوافعه اإلجرامية
اليت دفعته إىل ارتكاب الفعل اجملرم ،وذلك ملعرفتهم يف الظروف االجتماعية اليت يعيشها احلدث ،ولكن إذا اقتضت ظروف الدوى
أو املصلحة الفضلى للحدث عدم حضور متويل أمر احلدث فيجوز عدم استدعائه (.)49
 -2حضور مرشد محاية الطفولة:
مرشد محاية الطفولة هو موظف عام يف وزارة التنمية االجتماعية وخيتص مبهمة متابعة قضااي األطفال وابألخص األحداث
واملعرضني خلطر االحنراف وفق القانون واللوائح ،وملرشد محاية الطفولة دور أساسي يف مرحلة التحقيق االبتدائي ويقوم مبتابعة احلدث
يف هذه املرحلة وحىت احملاكمة حيث يطلب منه عضو النيابة تقرير عن حالة احلدث وسلوكه ،وهذا ما نصت عليه املادة رقم ()17
من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث (.)50
 -3حق احلدث يف حضور حمامي:
أوجب املشرع الفلسطيين على عضو نيابة األحداث انو يقوم ابلتحقيق واالستجواب مع احلدث يف جنحة أو جناية بوجود
حمامي للحدث ونصت على ذلك املادة رقم ( )19من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016على أن يكون االستجواب حبضور
مرشد محاية الطفولة ومتويل أمره وحماميه ،وتوافق هذا النص مع اتفاقية حقوق الطفل لعام  1988اليت نصت يف املادة رقم (/ 40
 )2على ذلك.
 -4سرية التحقيق مع احلدث:
األصل يف إجراءات التحقيق أهنا تتم بسرية وال جيوز أن يطلع العامة على هذه اإلجراءات وذلك لكي ال تكون قناعات
خاطئة لديهم ابلرباءة أو ابإلدانة وتبقى هذه اإلجراءات مبعزل خوفا من أتخري سري العدالة وهذا ما نصت عليه املادة رقم ( )59من
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة .2001

 -47مأمون حممد سالمة ( ،)2005اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ،ص.613
 -48انظر للمادة رقم ( ،)16من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.
 -49عمر البزور ،أكرم داود (ب.ت) ،حقوق األحداث يف مرحلة التحقيق وفق ا للتشريعات الفلسطينية ،ص .30
 -50انظر للمادة رقم ( ،)17من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.
 -51انظر للمادة رقم (،)59من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة ()2001
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ويعد االستجواب من أهم إجراءات النيابة ألن عضو النيابة يقوم مبواجهة املتهم ابلتهم املنسوبة إليه ومواجهته ابألدلة اليت

(.)52
وتتم إحاطة املتهم أثناء ذلك ابلتهمة املنسوبة إليه بلغة يفهمها وإعالمه ابلنصوص القانونية اليت قام مبخالفتها وذلك حىت
يستطيع الدفاع عن نفسه اليت من املمكن أن تؤدي إىل تربئته ،كما وجيب أن تتم معاملة املتهم الذي خيضع لالستجواب بشكل
حيفظ كرامته وشرفه وسالمته وجيب عدم االعتداء عليه وإحلاق إذى بدين أو نفسي أو هتديد أو إكراه معنوي ،ومن حق املتهم يف
االستجواب أن يستعني مبحامي وقد أجاز القانون أتجيل االستجواب ملدة  24ساعة حىت حيضر حمامي املتهم وإذا لو حيضر أو مل
يوكل حمامي فيجوز استجوابه بدون حمامي إال أنه من الضروري أن يتم تعيني حمامي يف اجلناايت (.)53
ضماانت التوقيف:
وفيما يتعلق ابلتوقيف والذي يعترب إجراء من إجراءات الدعوى اجلزائية وال جيوز لغري اجلهات القضائية القيام به فقد قيد
القانون النيابة العامة فيما خيص توقيف املتهم ملدة حمددة وإذا أرادت التمديد فعليها اللجوء للمحكمة املختصة لذلك وهذا ما نصت
عليه املادة رقم ( )119من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة  ،2001حيث يتم التوقيف من قبل النيابة العامة بعد استجواب
املتهم ملدة  48ساعة وللقاضي بعد ذلك أن يفرج عنه أو يوقفه ملدة ال تزيد عن مخسة عشر يوما ،وأن ال يتجاوز التجديد يف اجململ
عن مخس وأربعون يوما (. )54
الفرع الثالث :ضماانت األحداث يف مرحلة احملاكمة:
احملاكمة هي املرحلة األخرية من املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلزائية ،ويكون اهلدف يف هذه املرحلة متحيص أدلة الدعوى،
والبحث فيها هبدف الوصول إىل احلقيقة الواقعية والقانونية ،مث الفصل يف موضوع الدعوى واحلكم ابلرباءة أو ابإلدانة ،وتنشأ يف
فلسطني يف دائرة كل حمكمة هيئة خمتصة ابلنظر يف قضااي األحداث ،وتشكل من ٍ
قاض فرد بدرجة قاضي حمكمة بداية ،وال تنعقد
احملكمة إال حبضور مرشد محاية الطفولة الذي يقدم تقرير مفصل عن حالة احلدث والذي يكون منتجا يف احلكم وعضو نيابة
األحداث( ،)55وختتص هذه احملكمة دون غريها ابلنظر يف قضااي األحداث واألطفال املعرضني خلطر االحنراف.
ونصت املادة رقم ( )2 / 40من اتفاقية حقوق الطفل واملادة رقم ( )30من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن
محاية األحداث على احلقوق اليت يتمتع هبا احلدث يف مرحلة احملاكمة وهي على النحو التايل:

 -52انظر للمادة رقم (،)2 / 55من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة ()2001
 -53عمر البزور ،أكرم داود (ب.ت) ،مرجع سابق ،ص .35 - 34

 -54انظر للمادة رقم (،)119من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة ()2001
 -55انظر للمادة رقم ( ،)25من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.
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 -1احلق يف عدم إعمال نصوص قانون العقوابت أبثر رجعي:
نصت املادة رقم ( / 2 / 40أ) من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل بعدم معاقبته على فعل قام ابرتكابه إال إذا كان
هذا الفعل جمرما وفقا للقانون وقت ارتكاب هذا الفعل إال فأنه ال جيوز معاقبته إذا كان غري جمرم كما أنه ال جيوز إعمال نصوص
قانون العقوابت أبثر رجعي بل يتم العمل هبا بعد صدورها ( ،)56كما أنه ال جيوز معاقبة احلدث بعقوبة أشد من تلك اليت كانت
مقررة وقت ارتكاب الفعل ،وإن للحدث املتهم احلق يف احلصول على عقوبة أخف من اليت كانت مقررة وقت ارتكاب اجلرمية.
 -2احلق يف افرتاض الرباءة وعدم اإلكراه على جترمي النفس:
نصت على ذلك املادة رقم ( / 2 / 40ب) من اتفاقية حقوق الطفل حيث أن للحدث الذي يتم اهتامه احلق يف افتاض
براءته إىل أن تثبت إدانته ابجلرمية ويقع عبء االثبات على عاتق الدولة( ،)57وحيظر على الدولة إجبار املتهم على األدالء أبي
شيء من شأنه أن يدينه ابجلرمية املنسوبة إليه وذلك وفقا ملبدأ حظر إكراه املتهم جترمي نفسه كتعريض املتهم للتعذيب واملعاملة القاسية
وكل اعتاف بناء على ذلك غري جائز.
 -3احلق يف اإلحاطة ابلتهمة:
وكفلت املادة رقم (/2/40ب )2/من اتفاقية حقوق الطفل حق احلدث املتهم يف إخطاره ابلتهمة املوجة إليه عن طريق
والديه أو األوصياء عليه عند االقتضاء وجيب أ ن تشرح السلطات املعنية طبيعة التهمة املوجة للمتهم وبلغة يفهمها وقد نصت املادة
رقم ( )2 / 30من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث على حق املتهم يف معرفة التهمة املنسوبة إليه
والنصوص القانونية اليت خالفها(.)58
 -4احلق يف احلصول على مساعدة مناسبة لتقدمي الدفاع وحضور الوالدين:
كفلت املادة رقم (/2/40ب )2/من اتفاقية حقوق الطفل حق املتهم احلدث يف احلصول على مساعدة قانونية ومناسبه
إلعداد دفاعه ،وال يشتط أبن من يقدم هذه املساعدة ان يكون متخصص قانوين ،فقد يقدمها أخصائي اجتماعي أو نفسي ،ويف
فلسطني فإن مرشد محاية الطفولة يقوم بتقدمي تقرير مفصل عن حالة وسلوك احلدث واليت هتدف إىل حتقيق املصلحة الفضلى
للحدث وهذا ما نصت عليه املادة رقم ( )17من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  ،)( 2016كما ونصت املادة رقم ( )5 / 30من
القرار بقانون السابق إبنه يسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح ملتويل أمره أو حماميه ابإلضافة إىل مرشد محاية الطفولة
مساعدته يف ذلك(.)59

 -56انظر للمادة رقم ( / 2 / 40أ)،من اتفاقية حقوق الطفل (.)1989
 -57انظر للمادة رقم ( / 2 / 40ب)،من االتفاقية السابقة (.)1989
 -58انظر للمادة رقم ( ،)2 / 30من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.
 -59انظر للمادة رقم ( ،)5 / 30من القرار بقانون السابق (.)2016
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عليه املادة رقم (  )1 / 26من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن محاية األحداث (.)60
 -6احلق يف احملاكمة دون أتخري:
من حق املتهم احلدث أ ن يتم الفصل يف الدعوى القائمة ضده دون أتخري وقد نصت القاعدة رقم ( )20من قواعد األمم
املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون األحداث (قواعد بكني) على ذلك( ،)61ومل يغفل املشرع الفلسطيين هذا احلق للمتهم
احلدث حيث نصت املادة رقم ( )8من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016على النظر يف قضااي األحداث بشكل مستعجل
(.)62
 -7احلق يف استدعاء واستجواب الشهود :
تربز أمهية الشهادة يف كوهنا الوسيلة اليت من خالهلا ميكن إثبات أو نفي ارتكاب املتهم للجرمية املنسوبة إليه ،وكفلت اتفاقية
حقوق الطفل حق احلدث يف استجواب الشهود حىت يتمكن من الرد على هذه الشهادة وذلك يف نص املادة رقم (/2/40ب،)4/
وأقر املشرع الفلسطيين هبذا احلق للحدث املتهم وذلك يف نص املادة رقم ( )4 / 30من القرار بقانون رقم ( )4لسنة  ،2016يف
أنه جيوز ملتويل أمر احلدث أو حماميه مناقشة الشهود (.)63
 -8احلق يف مرتجم:
وقد كفلت املادة (/2/40ب )6/من اتفاقية حقوق الطفل هذا احلق للمتهم احلدث وإذا تعذر على احلدث فهم اللغة
املستخدمة ،وتربز أمهية هذا احلق يف عدم قدرة احلدث على تقدمي دفاعه يف حال غري قادر على فهم لغة احملكمة ،وعدم معرفته
ابلتهمة املنسوبة إليه اليت على إساسها سيقدم دفاعه.
 -9احلق يف إعادة النظر يف احلكم الصادر يف القضية:
تكفل خمتلف الواثئق الدولية حق املتهم يف طلب إعادة املظر يف احلكم الصادر ضده من انحية اإلدانة والعقوبة من قبل
السلطة القضائية ،ولضمان عدم وقوع احلدث ذحية إلدانة خاطئة ،فقد كفلت خمتلف القوانني هذا احلق له ،وهذا ما نصت عليه
املادة رقم (/2/49ب )5/من اتفاقية حق وق الطفل وأقر املشرع الفلسطيين هذا احلق للمتهم احلدث يف نص املادة رقم ( )34من
القرار بقانون رقم ( )4لسنة .)63( 2016

 -60انظر للمادة رقم ( ،)1 / 26من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.
 -61انظر للقاعدة رقم ( ،)20منقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون األحداث (قواعد بكني)(.)1985
 -62انظر للمادة رقم ( ،)8من القرار بقانون رقم ( )4لسنة ( )2016بشأن محاية األحداث.
 -63انظر للمادة رقم ( ،)4 / 30من القرار السابق (.)2016
 -64انظر للمادة رقم ( ،)34من القرار السابق (.)2016
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وكفلت هذا احلق املادة رقم (/2/40ب )3/من اتفاقية حقوق الطفل أن للمتهم احلدث احلق يف نظر دعواه والفصل فيها
من قبل هيئة قضائية أو سلطة مستقلة وحمايدة وخمتصة وفق القانون ،ويف فلسطني فإن احملكمة ختتص وحدها ابلنظر يف قضااي
األحداث أو األطفال املعرضني للخطر وخطر اإلحنراف ويكون ذلك وفق ألحكام قانون الطفل الفلسطيين النافذ ،وهذا ما نصت

Issue: 6

 -5احلق يف حماكمة من قبل هيئة قضائية مستقلة وحمايدة:

Omar Fayez Ahmed Al-Bzour & Mutaz Jehad Fahad YAMAK

املطلب لثاين :اإلساءة للطفل الفلسطيين ودور مؤسسات اجملمتع املدين:
أعطت اتفاقية حقوق الطفل للعلم 1989الطفل قيمته كإنسان وكشخص قانوين وأصبح لديه جمموعة من احلقوق وأصبح
الطفل حمور أساسي من حماور حقوق اإلنسان ،وظهرت العديد من املنطمات اإلقليمية والدولية اليت ختتص بقضااي األطفال وتعطيها
كثريا من األمهية وابألخص قضااي االعتداء واإلساءة للطفل الذي يتعرض لكثري من العنف سواء من األسرة أو اجملتمع ويتم إنتهاك
حقوقه األساسية ،وال خيتلف األمر فيما يتعلق ابلطفل الفلسطيين الذي يتعرض إىل العنف من األسرة واجملتمع ومن االحتالل
اإلسرائيلي الذي يشكل خطرا كبريا على الطفل الفلسطيين.
وقد نصت خمتلف املواثيق واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان على حترمي التعذيب والعنف واملعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهنية ،كاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديال واليت
تشكل الكبار والصغار على حد سواء ،وقد نص قانون الطفل الفلسطيين يف املادة رقم ( )42حبق الطفل يف احلماية من كافة أشكال
العنف واإلساءة ،وما يهدد سالمته أو صحته (.)65
وهناك العديد من الصورة لإلساءة اليت يتعرض إليها الطفل ،كاإلساءة اجلسدية والعاطفية واللفظية واإلمهال أيضا وبدأ
االهتمام ابلقضااي اليت ختص األطفال وابألخص ظاهرة اإلساءة اليت يتعرض هلا الطفل مع ظهور االتفاقيات الدولية املعنية ابلطفل،
وتنتشر هذه الظاهرة يف خمتلف أحناء العامل وال تقتصر على دولة وأحدة ،وسنبني يف هذا املطلب ظاهرة اإلساءة يف فلسطني ودور
مؤسسات اجملتمع املدين يف التصدي هلذه الظاهرة(.)67
الفرع األول :ظاهرة اإلساءة للطفل يف فلسطني:
تنتشر هذه الظاهرة يف خمتلف دول العامل وهي ليست بظاهرة جديدة ،وتزداد هذه الظاهرة نتيجة عدة أسباب مثل عن التبليغ
عن حاالت اإلساءة وعدم الرغبة لدى األهل يف تدخل اجلهات املعنية ابلطفل بولدهم ،وكذلك عدم وجود الوعي لدى األطفال،
وفلسطينيا ال خيتلف الوضع عن بقية دول العامل ،ولكن تنتشر هذه الظاهرة بشكل أكرب وذلك نتيجة وجود االحتالل اإلسرائيلي
اليت ميارس كافة أنواع العنف ضد مجيع أطياف الشعب الفلسطيين كبارا وصغارا ،إضافة إىل اإلساءة اليت يتعرض هلا الطفل الفلسطيين
من قبل أسرته أو من اجملتمع الذي يعيش فيه.
❖ اإلساءة من قبل األسرة:
تعترب األسرة من أكثر اجلهات إساءة للطفل ،واإلساءة اليت يقوم هبا األهل من الصعب التعامل معها ابعتبارها شأن خاص
وتعترب نسبة اإلساءة النامجة عن األهل هي األكرب يف فلسطني حيث أنه وفقا لدراسة للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين أبن ()7
من كل ( )10أطفال تعرضوا ألحد أشكال العنف داخل األسرة (.)67

 -65انظر للمادة رقم ( ،)42من قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة (.)2004
 -66جليلة إرشيد ( ،)2008اإلساءة لألطفال يف سياق مقوالت "التحول الدميقراطي " يف فلسطني ،ص
 -67اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ( ،)2021واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،ص.63
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واإلساءة اليت يتعرض هلا األطفال يف الشارع أيضا مرتفعة ،وهذا ما بينته إحصائيات جهاز اإلحصاء الفلسطيين للعام 2021
أبن نسبة  %23.8من األطفال يف العمر ( )17 – 12تعرضوا للعنف يف الشارع خالل السنة املاضية (.)69
❖ اإلساءة اليت يفرضها الواقع الفلسطيين:
شهدت األراضي الفلسطينية منذ سنوات العديد من حاالت الفلتان األمين نتيجة الصراع على السلطة ،وظهرت العديد من
السلوكيات اليت فيها اعتداء صارخ على القانون وحالة من الفوضى وعدم استتاب األمن واالشتباكات املسلحة بني خمتلف الفصائل
الفلسطينية واليت خلفت العديد من الضحااي ومن بينهم أطفال فلسطينيون ،ويف عام  2006ونتيجة اإلنقسام الفلسطيين والصراع
بني حركيت فتح ومحاس بينت إحصائيات اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان أبن عدد األطفال اللذين قتلوا يف هذا العام  40طفال ويف
العام  2005قتل حنو  27طفل نتيجة االشتباكات املسلحة بني األحزاب الفلسطينية وعمليات االغتيال ،ونالحظ أبن حياة
األطفال الفلسطينيون يف خطر دائما وجيب محايتها وتقديرها (.)70
الفرع الثاين :انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي حلقوق األطفال الفلسطينني:
تعترب االنتهكات اإلسرائيلية على الفلسطينيني من أعنف وأشرس االنتهاكات يف العامل ،ووصلت إىل حد جرائم احلرب وجرائم
ضد اإلنسانية ،وطالت هذه االنتهاكات مجيع شرائح اجملتمع الفلسطيين بدون استثناء من أطفال ونساء وغريهم ،وتقوم دولة االحتالل
بتربير هذه االنتهاكات يف أهنا تسعى إىل حفظ األمن والنظام اإلسرائيلي ،وإسرائيل ملزمة بتطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان
واليت هي طرف فيها ومنها اتفاقية حقوق الطفل الدولية ،واليت تلزمهم بتطبيق بنود االتفاقية على كافة األطفال اخلاضعني لواليتها،
وهذا يشمل األطفال الفلسطينيني ،ولكن هذا األمر غري مطبق على أرض الواقع ،وأنه هذه املسؤوليات اليت تنص عليها االتفاقيات
الدولية تقع على عاتق الفلسطينيني(.)71

 -68اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ( ،)2021واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،ص.63
 -69املرجع السابق (،)2021ص .62

 -70جليلة إرشيد ( ،)2008مرجع سابق ،ص .70
 -71املرجع السابق (.)2008
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❖ اإلساءة من قبل اجملتمع:
تعترب ظاهرة اإلساءة لألطفال يف املدارس الفلسطينية مرتفعة جدا وقد بينت اإلحصائيات اليت قام هبا جهاز اإلحصاء
الفلسطيين يف عام  2021أبن  %22.5من األطفال يف العمر ( )17 – 12امللتحقني ابملدارس قد تعرضوا ألحد أنواع العنف
خالل السنة املاضية ،وأن العنف اجلسدي كان أكثر أشكال العنف اليت مت ممارسته ضد هؤالء األطفال ،وتتم ممارسة هذا العنف
جسداي كان أم نفسيا من قبل املعلمني واملعلمات وقد يتعرض الطفل للعنف واإلساءة يف املدرسة من قبل أحد األطفال اآلخرين

Omar Fayez Ahmed Al-Bzour & Mutaz Jehad Fahad YAMAK

وهناك العديد من االنتهاكات النامجة عن االحتالل اإلسرائيلي حلقوق الطفل الفلسطيين ومنه هذه االنتهاكات:
 -1انتهاك حق الطفل يف احلياة:
تشمل حقوق اإلنسان حق الفرد يف احلياة وهو حق حيميه القانون وال جيوز ألي فرد مبا يف ذلك احلكومة أن حياول إهناء
حياة أي فرج آخر إال يف حال تنفيذ حكم صادر من حمكمة بسبب إدانته جبرمية يعاقب عليه القانون ونصت خمتلف الواثئق
واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان وكذلك قانون الطفل الفلسطيين الذي نص يف املادة رقم ( )11على حق الطفل يف احلياة
ويف األمان على نفسه وأن هذا احلق ملزم لكل إنسان ( ،)72ومت انتهاك هذا احلق يف فلسطني نتيجة العمليات العسكرية اليت تقوم
هبا إسرائيل يف األراضي الفلسطينية وتسببت مبقتل حنو  720طفال منذ العام  2014إىل العام .)73( 2020
 -2انتهاك احلق يف احلرية:
احلق يف احلرية هو حق مكفول ألي طفل ،إال أ ن الطفل الفلسطيين يعاين من انتهاك هلذا احلق بشكل كبري حيث يقوم
جنود االحتالل اإلسرائيلي ابعتقال األطفال ووضعهم يف السجون اإلسرائيلية وتعذيبهم جبميع أنواع التعذيب واملعاملة القاسية كاحلبس
االنفرادي واحلرمان من الغذاء واملاء ،وهذا ما حرمته خمتلف املواثيق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان كاتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد
نيلسون مانديال وغريها ( ،)74وبناء على إحصائيات من مركز عبد هللا احلوراين للدراسات والتوثيق فقد قامت سلطات االحتالل
خالل العام املاضي ابعتقال حنو  543طفال فلسطينيا ،كما ويعاين األطفال يف سجون االحتالل من أمراض خطرية هتدد حياهتم
وتستوجب اإلفراج عنهم وتقدمي الرعاية الصحية املناسبة هلم (.)76
 -3انتهاك احلق يف الصحة:
أكدت خمتلف القوانني الدولية مسؤولية الدول اليت متارس االحتالل على دول اخرى ابحملافظة على الوضع الصحي للشعب
الذي خيضع هلا وهي ملزمة بتقدمي خدمات صحية هلم كتلك اليت تقدمها لشعبها ،وما حيدث يف األراضي الفلسطينية عكس ذلك،
إذ يتبع االحتالل اإلسرائيلي هنج ختريب وتدمري اجلسم الصحي الفلسطيين ومراكز العالج املختلفة ،ونتيجة هلذه السياسة فقد تدهور
وضع الطفل الفلسطيين من كافة النواحي(.)76
ونتيجة للعنف اإلسرائيلي جتاه الفلسطينني وفرض حاالت من احلصار ومنع وصول اجلرحى واألدوية الالزمة إىل املستشفيات
ومنع الطواقم الطبية من أداء عملها بشكل طبيعي ،فإن كل هذه اإلجراءات تؤثر على الصحة العامة للفلسطينني كافة ،وابألخص
الطفل الذي حيتاج إىل قدر كبري من الرعاية الصحية نظرا لضعف مناعته

 -72انظر للمادة رقم ( ،)11من قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة (.)2004
 -73اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ( ،)2021واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،ص .55
 -74جليلة إرشيد ( ،)2008مرجع سابق ،ص .72

 -75اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ( ،)2021واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،ص .55
 -76جليلة إرشيد ( ،)2008مرجع سابق ،ص 73
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فالطفل الفلسطيين يتعرض للكثري من اإلساءة سواء اجلسدية أو العاطفية ،وإن ظاهرة اإلساءة لألطفال ظاهرة خطرية ال بد
من جماهبتها ،إال أن العنف واإلساءة اليت يتعرض إليها الطفل الفلسطيين من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي تعترب األخطر ملا تشكله
من هتديد على حياة الطفل ومنوه إذ حيتاج إىل بيئة صحية وخالية من العنف ،والطفل الفلسطيين يعيش يف جو من العنف واخلوف
ما يؤثر سلبا على منوه وحياته(.)79
الفرع الثالث :دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الدفاع عن حقوق الطفل:
هناك العديد من مؤسسات اجملتمع املدين املتخصصة يف محاية األطفال من أشكال اإلساءة املختلفة ،وتلعب هذه املؤسسات
دورا مهما يف محاية واحتام حقوق اإلنسان ونشر الثقافة اليت يعرف املواطن عن طريقها ما له من حقوق وما عليه من واجبات ،ويف
فلسطني جيود العديد من املؤسسات اليت هتتم ابلدفاع ومحاية األطفال وسنبني بعض منها وهي:
• املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان:
 -1احلركة العاملية للدفاع عن حقوق الطفل ( ) DCI
وأتسست هذه احلركة يف فلسطني يف العام  1992وهي جزء من االئتالف الدويل للحركة العاملية للدفاع عن الطفل وهتدف
هذه املؤسسة إىل الدفاع عن األطفال ومحاية حقوقهم استنادا إىل االتفاقيات الدولية املعنية ابلطفل ،وتقدمي كافة أشكال املساندة
القانونية لألطفال وتقوم إبعداد النشرات واألحباث حول االنتهاكات اليت ميارسها االحتالل السرائيلي واطالعها على اجلتمع الدويل،
وتقدم هذه املؤسسة اخلدمات القانونية بشكل أساسي يف عملها وتعمل الدعم االجتماعي لألطفال املعنفني والقضاء على كافة
أشكال اإلساءة اليت يتعرض هلا األطفال من خالل محالت التوعية املختلفة كما وتقوم برصد االنتهاكات اإلسرائيلية جتاه األطفال
الفلسطينني وانتهاك حقوقهم املختلفة (.)80

 -77انظر للمادة رقم (،)28من اتفاقية حقوق الطفل (.)1989
 -78انظر للمادة رقم ( ،)37من قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة (.)2004
 -79جليلة إرشيد ( ،)2008مرجع سابق ،ص .75
 -80املرجع السابق ،ص 77
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 -4انتهاك احلق يف التعليم:
نصت املادة رقم ( )28من اتفاقية حقوق الطفل للعام  1989حبق الطفل يف التعليم وهو حق متأصل للطفل( ،)77ونص
قانون الطفل الفلسطيين رقم ( )7لسنة  2004على هذا احلق يف املادة رقم ( )37وعلى إلزامية التعليم ( ،)78وإن إسرائيل ملزمة
قانوان كوهنا طرف يف االتفاقيات الدولية بضمان إستمرارية التعليم جلميع األطفال الفلسطينني ،إال أن االحتالل خيلف دمار هائل
يف املرافق التعليمية ويقوم بعرقة هذا احلق من خالل جدار الفصل والضم العنصري الذي يعيق حركة الطالب واملعلمني من أماكن
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 -2مركز محاية الطفولة – بيتونيا:
أنشئ هذا املركز يف العام  2003وخيتص برعاية األطفال وتوفري احلماية والرعاية للطفل ومت إنشائه من وزارة الشؤون االجتماعية ،ويقوم
هذا املركز بتقدمي املأوى لألطفال وحماولة إدماجه يف وسط عائلي ،وتقدمي اخلدمات النفسية واالجتماعية والتفيهية والتعليم توفري
الرعاية الصحية والنفسية وذلك ابلتنسيق مع املؤسسات املعنية.
 -3مركز دار األمل لألحداث:
وهي مؤسسة اجتماعية تقوم بتأهيل األحداث نفسيا وإجتماعيا ومهنيا وأتسست يف عام  1954وتقدم هذه املؤسسة اخلدمات النفسية
واالجتماعية والتعليمية واملهنية لألطفال ،وهتدف إىل توفري احلماية للحدث من البيئة اليت ينشأ هبا.
• املؤسسات الرقابية يف اجملتمع املدين:
تعترب مؤسسات اجملتمع املدين هي البنية األساسية اليت تقع عليها مسؤولية املراقبة على مؤسسات السلطة وتعترب أداة للضغط
على احلكومة لكي تصبح أفضل ،وأن دور اجملتمع املدين الفلسطيين يف الرقابة ضعيف جدا وغري فعال ،وذلك السياسة الفصائلية
داخلها الذي حياوهلا إىل أدوات وليس مؤسسات تشارك يف عملية الرقابة.
اخلامتة:
حتتاج املرحلة اليت مير هبا الطفل إىل قدر من احلماية والرعاية القانونية اليت حتفظ له حقوقه ومصاحله وأكدت خمتلف االتفاقيات
الدولية املعنية حبقوق الطفل على حقه يف التمتع ابحلقوق واحلرايت اليت تتناسب مع مرحلته السنية ونضجه العقلي ،والطفل شأنه
وجمرم حسب القانون ،وبدون
شأن سائر البشر من املمكن أن يقوم ابرتكاب فعل ويعترب هذا الفعل خمالف للقوانني والتشريعات ُ
شك أن حتقيق العدل للمجتمع والضحية ال يتعارض مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى حيث أن احلدث اجلانح هو أيضا ضحية
ويقوم ابرتكاب اجلرمية نظرا للظروف اليت حتيط به من فقر وسوء معاملة واستغالل ،ويفتض أن يتم اعادة أتهيلهم وتعليمهم ال
عقاهبم.
وتطبيقا ملا جاء يف خمتلف الواثئق اليت تكفل حقوق الطفل ،جيب أن تقوم الدول حبماية األطفال اللذين تنسب اليهم هتم
خرق قانون العقوابت ،وأنت تقوم مبعاملتهم مبا يتناسب مع سنهم ومبا يتفق مع أحكام القانون ،وااللتزام بكافة الضماانت اليت
كفلتها القوانني املختلفة للطفل أثناء يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية والرقابة عليها من قبل املؤسسات املعنية ،والعمل دائما على
حتقق املصلحة الفضلى للطفل.
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النتائج والتوصيات:

Issue: 6

 )1احلدث :الطفل الذي مل يتحاوز سنه ( )18سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه فعال جمرما أو عند وجوده يف إحدى حاالت
التعرض لالحنراف.

Volume: 4

النتائج:

 )2أكدت خمتلف التشريعات الدولية والوطنية على احلقوق األساسية اليت يتمع هبا الطفل واليت ال جيوز انتهاكها أبي شكل من
األشكال ،نظرا ألهنا مقررة لفئة ضعيفة حتتاج إىل قدر كبري من احلماية.
 )3توافقت القوانني الداخلية الفلسطينية فيما خيص التعامل مع األحداث مع االتفاقيات والتشريعات الدولية املعنية ابلطفل ،وأصبح
تطبيق القانوين الوطين مبثابة تطبيق مباشر لالتفاقيات الدولية.
 )4حماكمة األحداث حتكمها جمموعة من اإلجراءات والضماانت اليت ال غىن عنها أثناء سري الدعوى اجلزائية واليت هتدف إىل حتقيق
املصلحة الفضلى للحدث.
 )5أن أحد احلقوق اليت أكد عليها قانون الطفل واتفاقية حقوق اإلنسان عدم اإلساءة لألطفال وتقدمي احلماية هلم إال أن هذا احلق
ينتهك بشكل صارخ ابلنسبة للطفل الفلسطيين وذلك ألسباب عدة وأهم هذه األسباب سياسات االحتالل اإلسرائيلي اهلمجية يف
التعامل مع األطفال.
 )6هناك العديد من االنتهاكات حلقوق األطفال يف خمتلف دول العامل ولكن يف فلسطني كان لإلحتالل االسرائيل دور كبري يف
اإلساءة للطفل الفلسطيين وتعريضه للخطر وانتهاك خمتلف حقوقه اليت كفلتها له خمتلف التشريعات.
التوصيات:
)1تفعيل دور املؤسسات املعنية ابألطفال يف اجملتمع على ضمان رعاية ومحاية وسالمة الطفل ورفاهيته ،وإبعاده عن أي إساءة يتعرض
هلا سواء من قبل أسرته أو غريها.
)2إجياد جلنة خمتصة تقوم مبراقبة عمل املؤسسات املختصة حبماية الطفل عن طريف فريق حمتص من كافة املؤسسات املعنية ابلطفل
وتتكون هذه اللجنة من أخصائيني واجتماعيني وقانونيني.
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