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 Abstract : 

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. 
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 واإلتفاقيات الدوليةالقوانني الفلسطينية يف  اثحداألحقوق 
 

 3عمر البزور 
 4معتز جهاد فهد ميك 

 
 :امللخص

املشرع    أولتنحيث    ،يف التشريع الفلسطيين ابملقارنة مع االتفاقيات الدولية   اث حداألهذه الدراسة حقوق    أولتتن
يف مراحل الدعوى    اثحداألوحقوق    ،م2004( لسنة  7الفلسطيين حقوق الطفل يف قانون الطفل الفلسطيين رقم )

واليت اتفقت يف جممل نصوصها مع االتفاقيات   اث،حداأل  محاية بشأن    2016( لسنة  4اجلزائية يف القرار بقانون رقم )
الذي اهتم بشكل كبري وشامل جلميع    اإلسالمالدراسة حقوق الطفل يف  كما بينت هذه    ،الدولية املعنية ابلطفل

حياته والوطينفموضوع    ،جوانب  الدويل  الصعيد  على  ابلغ  ابهتمام  حظيت  اليت  املواضيع  من  الطفل   ،حقوق 
احلقوق وال تقتصر حقوق الطفل على    ،حتقيقهإىل    اليت تسعى الدولة   األهداف  أهمهذه احلقوق من    محاية   تأصبحو 

يف مجيع مراحل الدعوى  حقوق وضماانت    ضا  أياليت نصت عليها خمتلف التشريعات والقوانني بل وتشمل    ة األساسي
نظرا  ملا قد تتعرض له هذه الفئة من هتميش   ،للحدثحتقيق العدالة وحتقيق املصلحة القصوى  إىل    اجلزائية واليت هتدف 

ومن مث إمكانية تعرض حقوقهم    ،احلكومة أو    العام  أيتعاطف الر أو    اهتمامالذي قد ال جيعلها حمل   راألميف اجملتمع  
اليت يتعرض هلا الطفل الفلسطيين    نتهاكاتاال  أبرزومن    ،انتباه يُذكر  أي  نتهاكاتمثل هذه االتهاك دون أن تثري  لإلن

قوات االحتالل    نتهاكاتاالهي   ترتكبها  ومستمر يف    اإلسرائيلي اليت  متواصل  واليت   األراضيبشكل  الفلسطينية 
  مايةحل الذي يوفر شكلني من انسايناإلالقانون الدويل    أحكامتنتهك كافة التشريعات واالتفاقيات اليت حتمي الطفل و 

وذلك كوهنم غري مشاركني يف    ماية حلا  ،طفاللأل اب  ماية حلوا   ،القتالية   األعمالالعامة  الفئات عتبارهاخلاصة  من  م 
  محايةونتيجة لذلك يربز الدور الكبري ملؤسسات اجملتمع املدين يف الدفاع و   ، يفة يف احلروب والنزاعات املسلحة الضع

 . القوانني اليت حتميهمومراقبة  ،الطفل
 . الفلسطينية القوانني، واإلتفاقيات الدولية، حقوق األحداث الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة
وذلك    ،للدولوايت املهمة يف معظم التشريعات الدولية والتشريعات الداخلية  ولابلطفل )احلدث( يعترب من األ  االهتمامن  إ

عطت التشريعات أولذلك فقد  ،قناعهإلتمييز بني اخلري والشر ولسهولة نظرا  للطبيعة اخلاصة هلذه الفئة واليت يغيب عن الطفل فيها ا
ولذلك    ،خطر االحنرافأو    يف حالة تعرضهم للخطرأو    خاصة هلذه الفئة اليت تضمن هلم حياة هنيئة وحتميهم يف حالة جنوحهم  محاية

وغريهم ممن  ،ومأموري الضبط القضائي املسؤوليني عن هذه الفئة  اثحداألسنت معظم التشريعات على قوانني تكون ملزمة لقضاة 
نصت  ومبا حيفظ حقوقهم اليت    اثحداألهذه القوانني على مناهج معينة يتبعوهنا يف تعاملهم مع  ونصت    ،له عالقة مباشرة مع احلدث

ليات اليت تكفلها ها الضماانت واآلأمهري من  أين تقدم الدول وازدهارها تقاس بعدة معأحيث    ،يمية قلعليها التشريعات الدولية واأل
تدمري  إىل    يؤدي  األسرة فهدم    ،خماطر ومشاكل تصيبها  أي هذه الفئة من    رعاية و   اثحداألو   األسرة  محاية قوانني الدولة يف سبيل  

ولذلك هتتم التشريعات   ،هو الطفل  محايته اليت ضمنت خمتلف املواثيق والتشريعات الدولية والوطنية    األسرة  أفراد  أهمولعل من    ، ة األم
هم صناع املستقبل وهم املستقبل   مألهنوصاحلة    ة ة صحيحأبشؤون الطفل واحلرص على نشأته نشلوطنية وكذلك االتفاقيات الدولية  ا

 . نفسه
  ، الطفل وضمان متتعه ابحلقوق املقررة له ماية حلوتسعى العديد من اهليئات والكثري من الدول    ة أساسي  ية إنسانللطفل حقوق  

وهناك العديد من احلقوق للطفل   ،احلربأو    سواء يف السلم  نساناإلانتهاك حلقوق    يالفئات يف اجملتمع اليت تتأثر أب  أكثرفهو من  
ومنها حقه يف احلياة وحقه يف  ،حني بلوغه سن الرشدإىل   غري اجلانح واليت متتد أيقسمني فهناك حقوق للطفل العادي إىل  وتقسم

خطر  أو  املعرض للخطرأو  الصحية وهناك حقوق الطفل اجلانح رعاية وكذلك حقه يف ال ،الضرر والتعذيب أشكالسالمة بدنه من 
اقيات ومت عقد العديد من االتف  ،وصون حقوق الطفل  ماية حل  جاءتاالحنراف واليت مت النص عليها يف الكثري من املواثيق الدولية اليت  

ال   ة أساسيهنا فئة تتمتع حبقوق  إليها أبيُنظر    أصبحهبذه الفئة و   االهتماماليت تؤكد هذه احلقوق واليت شكلت نقطة حامسة يف اتريخ  
 .ميكن التغاضي عنها

هي   اثحداألو   طفال األفئة    أنابلنسبة لفلسطيين حيث    راألميف البلدان العربية وكذلك    اثحداألوترتفع نسبة الشباب و 
يومنا هذا طبقت العديد من القوانني إىل    ومنذ ثالثينات القرن املاضي  ماية حلوا  رعاية القدر كبري من  إىل    فيها وحتتاج  كثرالنسبة األ

وفئة   اث،حداأل  قضااياليت تضمن حقوق هذه الفئة وجاءت هذه التشريعات والقوانني متوافقة مع االتفاقيات الدولية اليت ختص  
ليت تعترب  واحنرافهم وا  اثحداألها ظاهرة جنوح  أمهتعد من الفئات املهمشة يف خمتلف اجملتمعات وتعاين من ظواهر عديدة    طفالاأل

نظام منفصل    إجيادولذلك كان ال بد من    هم،اخلطر د  األجيالاملعقدة اليت تواجه الدول وتعرض مستقبل    االجتماعيةمن املشكالت  
عنه حماكم خاصة هبم    جهاز قضائي ينتج  إنشاءوذلك من خالل    ،ة خلصوصية اليت تتمتع هبا هذه الفئبسبب ا  اثحداألخيص فئة  

حقوقهم يف كافة الظروف وهذا   قوانني مؤسسات خاصة هبم اليت حتفظ هلم  إقامةو   هم، قضاايمتخصصة للبحث يف    نوهيئات وجلا
 .ع الفلسطيين يف تشريعاته الوطنية قره املشر  أما 
 

 : ية الدراسةأمه
وهي فئة   خص يف اجملتمع الفلسطيينئة مهمشة وغالبة يف اجملتمع وابألهذه الدراسة موضوع مهم يتمحور حول ف  أولتتن

فقد يكون احلدث   ،رة تراعيها وحتفظ حقوقهايانظرة مغ  إليهاوجيب النظر    ، ولبنة اجملتمع  األسرةفاحلدث يعترب قاعدة    اث،حداأل
ولذلك ال بد من معرفة طرق التعامل معهم ومعرفة حقوقهم    ،وقد يكون جانح  قد يكون معرض للخطر وخطر االحنرافأو   ضحية 

خاصة وحفظ حقوهم هي خطوة مهمة يف    رعاية ب  اثحداألفإحاطة    ،واملقررة هلم واليت مبوجبها يتم حتديد مستقبلهم بصفة عامة 
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كما يعترب من املواضيع املتجددة    ،اناألمبر  إىل    والنهوض هبذه الفئة هو السبيل يف جعل اجملتمع يرسوا  ،اإلجراماجملتمع من    محايةسبيل  
 . تطويره مبا يتماشى مع القواعد الدولية هبذا الشأنإىل  وحمل اهتمام العديد من التشريعات اليت تسعى

  اث، حداألو  األسرة محايةويعود اختيار الباحثان هلذا املوضوع كونه يدخل ضمن اختصاص عمل الباحث املتمثل يف شرطة 
جهة رمسية يتصل هبا احلدث وهذا االتصال يلعب    أولالضماانت اليت يتمتع هبا احلدث كون الشرطة هي  و احلقوق  والتعرف على  

 .دورا  مهما  ومؤثر يف حياة احلدث ومستقبله
 

 : أهداف الدراسة
 :يهدف الباحثان من خالل هذه الدراسة اىل

 .التعريف ابحلدث وتقدير سن احلدث -1
 وواجب املشرع الفلسطيين يف احلفاظ على هذه احلقوق. ،للحدث ة األساسيالتعرف على حقوق  -2
 .بيان املخاطر اليت يتعرض هلا الطفل والواردة يف القانون الفلسطيين -3
 . يف كافة مراحل الدعوى اجلزائية  اثحداألالضماانت اليت يتمتع هبا  -4
 على املستوى الوطين.أو  سواء على املستوى الدويل اثحدألدراسة النصوص القانونية اخلاصة اب -5

 
 : الدراسة إشكالية

وذلك من خالل العقوابت  حتقيق هدف رئيسي وهو قمع اجلرمية ومعاقبة مرتكبينهاإىل  تسعى التشريعات الدولية والداخلية 
إال ان هناك فئة يف اجملتمع وهي    ،إجراميسلوك    أي ممارسة  إىل    اليت تتسم ابلشدة والصرامة لكي تكون رادع هلم متنعهم من العودة

وذلك ملا تتمتع به هذه الفئة من   ،البالغني  األشخاص شدة وصرامة من تلك اليت تطبق على    أقل  إجراءاتتتطلب    اثحداألفئة  
سة يف االجابة هذه الدرا إشكالية وتربز  ،جاحنة أو  معرضة للخطر أو   حلقوقها إبختالف مركزها سواء كانت ضحية  محاية خصوصية و 

اجلاحنني واملعرضني للخطر اليت كفلتها هلم االتفاقيات الدولية   اثحداألو   ة األساسي  اثحداألما هي حقوق    ،على التساؤل االيت
 والقانون الفلسطيين ؟ 

 
 : منهجية الدراسة

حتليل ما تضمنته النصوص القانونية الواردة يف   أجلوذلك من    ، استخدم الباحثان املنهج التحليلي يف اعداد هذه الدراسة 
كما    ،هذه احلقوق واحلرص على تطبيقها  محاية و   ،اثحدلألومعرفة احلقوق والضماانت املقررة    ،املواثيق الدولية والقانون الفلسطيين

التعريف    أجلومت استخدام املنهج الوصفي والذي يعتمد على مجع املعلومات والواثئق والدراسات والكتب املتعلقة ابملوضوع من  
 .ببعض املفاهيم القانونية اليت وردت يف البحث

 
 : الدراسات السابقة

التطرق للدراسات   االهتمامبحثية موضع  فيجب عند معاجلة املشكلة ال  ،ألن البحث العلمي هو عبارة عن جهد تراكمي  نظرا  
 تناولتن الدراسات السابقة قد  أنلخص    ،ومن خالل مراجعة ما جاء فيها من نتائج وتوصيات  ،السابقة ذات الصلة ابملوضوع

 :وحقوقهم والضماانت اليت كفلتها هلم املواثيق الدولية والوطنية ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر اثحداألموضوع 
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يف مرحلة التحقيق وفقا  للتشريعات الفلسطينية "    اثحداأل( بعنوان " حقوق  2020)  ، أكرم داود.دراسة د. عمر البزور و د -1
املتعددة اليت نظمها املشرع   األوامريف فلسطني من خالل القوانني و   اثحدلألواليت ركزت على تسليط الضوء على الوضع القانوين  

 اث حداألالتعامل مع  أثناءالقانونية املتبعة  جراءاتمن خالل التحقق من صحة اإل اث،حداألفئة  محاية إىل  الفلسطيين واليت هتدف 
 . يف مرحلة التحقيق

اجلاحنني يف التشريعات الفلسطينية واليت ركزت    اثحدلألالقانونية    مايةحل( بعنوان " ا2007)  ،دراسة حممد زايد عبد الرمحن -2
ا مع احلدث أمهيتم استخد  والسياسة العقابية اليت  اثحداألاخلاصة مبالحقة وحماكمة    جراءاتواإل  اثحدلألاجلزائية    املسؤولية على  

 اجلانح  
من خالل املواثيق الدولية والقانون اجلزائري " واليت حتدثت عن   اثحداأل( بعنوان " حقوق  2018)  ،دراسة خمتار بن محودة -3

 اثحدألوالشرطة غريهم ممن هلم عالقة مباشرة اب  اثحداألومدى التزام قضاة    ،يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية  اثحداألحقوق  
 . بتطبيق القوانني واملناهج اخلاصة ابلتعامل مع احلدث

والتدابري   حكاماجلاحنني " اليت ركزت على بيان خصوصية األ  اثحدأل( بعنوان " القواعد اخلاصة اب 2014)  ،دراسة بشري سيوال -4
  اث حدألوالضماانت املتصلة اب ،حني صدور احلكمإىل  اجلاحنيني يف مجيع مراحل الدعوى العمومية  اثحداألها بشأن إذاليت يتم اخت

 . يف مراحل الدعوى
 

 : دراسةتقسيم ال
 :مبحثيني رئيسيني على النحو االيتإىل  تقسم هذه الدراسة 

ونشأهتا يف القانون الفلسطيين والقوانني الدولية" ويتفرع عن هذا املبحث مطلبني على   اثحداأل"حقوق    :بعنوان  ولاملبحث األ
 :النحو اآليت

مت   ولثالثة فروع يف الفرع األإىل    املفهوم والنشأة والتطور " ومت تقسيم هذا املطلب  :" احلدث وحقوقه  :بعنوان  ولاملطلب األ -1
عات الفلسطينية والدولية ويف الفرع الثاين عن نشأة حقوق الطفل والتطور التارخيي  ية والتشرياإلسالمتعريف احلدث لغة ويف الشريعة 

 .هلا ويف الفرع الثالث عن حقوق الطفل يف املواثيق الدولية 
ثالثة إىل   ية والتشريعات الفلسطينية والدولية" ومت تقسيم هذا املطلباإلسالم"حقوق الطفل يف الشريعة    :املطلب الثاين بعنوان -2

 هاانعكاس حقوق الطفل و   اتفاقية ية ويف الفرع الثاين مت احلديث عن  اإلسالممت بيان حقوق الطفل يف الشريعة    ولفروع يف الفرع األ
 .على الطفل الفلسطيين ويف الفرع الثالث مت احلديث عن الطفل يف التشريعات والقوانني الفلسطينية 
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حقوق الطفل يف فلسطني ويتفرع عن هذا املبحث   انتهاكاتو  ،يف مراحل الدعوى اجلزائية اثحداألحقوق : بعنوان املبحث الثاين
 :مطلبني على النحو اآليت

  ول يف الفرع األ ، ثالثة فروعإىل  يف مراحل الدعوى اجلزائية " ومت تقسيم هذا املطلب  اث حداألق  " حقو   :بعنوان ولاملطلب األ -1
ويف الفرع الثاين عن ضماانته يف مرحلة التحقيق ويف الفرع الثالث ضماانت  ،يف مرحلة البحث والتحري اثحد األمت بيان ضماانت 

 . يف مرحلة احملاكمة اثحداأل
يف  ،ثالثة فروعإىل  للطفل الفلسطيين ودور مؤسسات اجملتمع املدين " ومت تقسيم هذا املطلب ساءةاإل"  :املطلب الثاين بعنوان  -2

األ بيان ظاهرة    ولالفرع  الثاين عن    ،يف فلسطنيللطفل    ساءةاإلمت  املطلب   طفال األحلقوق    اإلسرائيلياالحتالل    انتهاكاتويف 
 . ويف الفرع الثالث عن دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الدفاع عن حقوق الطفل ،الفلسطينني
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 :ونشأهتا يف القانون الفلسطيين والقوانني الدولية   اثحداأل حقوق  : ولاملبحث األ
 : متهيد

وقد جعل  ،اوية واملنظمات الدولية مس داين التماما  كبريا  من قبل األمراحل احلياة واليت كانت تلقى اه أهمتعترب الطفولة من 
لتصنع احلياة على وجه    األجيالواليت تتواىل فيها    ،يةنساناإلهذه املرحلة من املعامل املهمة يف حياة البشر وجعلها حمور احلياة    هللا تعاىل

 . سن الرشدإىل   ومل يصل مرحلة الطفولة تطلق على احلقبة الزمنية من حياة الصغار منذ امليالد ،رضاأل
القانونية وذلك من خالل متكينهم    رعاية الو   ماية حل قدر كبري من اإىل    عقليا  فهم حباجة أو    بدنيا    طفالاأل  جونظرا  لعدم نض

وكرمية) سعيدة  طفولة  عيش  من  متكنهم  اليت  واحلرايت  احلقوق  من  مبجموعة  التمتع  سعت  ،( 1من  ما  خمتلف  إىل    وهذا  حتقيقه 
  سان ناإلاالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية اخلاصة هبذه الفئة من اجملتمع وهذه احلقوق من احلقوق االصيلة اليت ال يستطيع  

ن يتم  أج نظام قانوين ومعني وجيب  وهي ليس نتا   ،مكان يف العامل  أيخر يف  هي تولد معه وال تتغري من مكان آلف  ، العيش بدوهنا
 . (2ا من قبل كافة االنظمة )محايتها و أمهاحت 

وتضمنت هذه املواثيق كافة احلقوق   نساناإليف مواثيق دولية مسيت ابلقانون الدويل حلقوق    نسان اإلوقد وردت حقوق  
ا احلقوق اليت جيب  عتبارهوتتميز بوحدهتا وتشاهبها اب  ، إنسان  عتباره وهي تلك احلقوق اليت ميتلكها الشخص اب  نسان لإل  ة األساسي

وهي جمموعة ومن الضماانت اليت ال   ،هي جزء من هذه احلقوقوحقوق الطفل    ،نساناإلا جوهر كرامة  ألهنا  مايتهاالعتاف حب
حقوق الطفل يف ضوء املبادئ املعلنة يف املواثيق الدولية جزء ال يتجزأ من    تأصبحوقد  ،يستطيع الطفل العيش بدوهنا كسائر البشر

ومل يقتصر    ،طفالاألوترتب على ذلك تغيري جذري يف التعامل مع    ،نساناإلتشكل جوهر حقوق    تأصبحالعاملية و   نساناإلحقوق  
 .( 3احلروب والنزاعات املسلحة)  أوقاتال سيما يف  ضا  أيلك يف ظروف استثنائية ذعلى الظروف العادية  االهتمام اهذ

والتشريعات  ية اإلسالمسيتم بيان املقصود ابحلدث يف اللغة والشريعة  ولومن خالل هذا املبحث سوف نبني يف املطلب األ
بينما    ،،احلديث عن حقوق الطفل يف املواثيق الدولية إىل    إلضافة وتطورها اب  اثحداألونشأة حقوق    ،الفلسطينية واالتفاقيات الدولية 

اليت مت النص عليها    طفالاألحقوق  إىل    إضافة ية  سالماإليف املطلب الثاين سوف يتم احلديث عن احلقوق اخلاصة ابلطفل يف الشريعة  
 . يف التشريعات الفلسطينية واالتفاقيات الدولية ومدى التطابق فيما بينهما

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1989) حقوق الطفل اتفاقية ،لديباجية انظر -1
 .5ص  ،بني سيادة السلطة وحكم القانون نساناإلالشرعية الدولية حلقوق  ،(2007حممد فهيم ) -2
 .41ص  ،ة حلقوق الطفل الفلسطيين اإلسرائيلي نتهاكاتمعاجلة الصحف اليومية الفلسطينية لال ،(2015غدير العمري )  -3
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 املفهوم والنشأة والتطور : احلدث وحقوقه : ولاملطلب األ

ن هذه احلقوق ترتبط بفئة اجتماعية مستضعفة أل  ،واهتمام كبري مع مطلع القرن العشرين  عناية موضوع حقوق الطفل    أخذ
م حبقوق الطفل والطفولة على  ايويهتم العامل أبسره يف هذه األ  ،من يساندها وحيميها إىل    جمتمع وهي حباجة دائما    أي تعترب مستقبل  

ويرجع   ،وحبقوقهم طفالألومت عقد العديد من املؤمترات الدولية ووقعت العديد من االتفاقيات اليت هتتم اب  ،مستوى الدول والشعوب
  ،وتشريد وهتجري  ضحااينتيجة ما صاب الشعوب من ويالت احلروب وما خلفته هذه احلروب من    طفالألالكبري اب  االهتمامهذا  

 . (4و حيتاجون ملن ينقذهم ويضمن هلم حياة كرمية تليق هبم ) أصبحابئهم و آاللذين فقدوا  طفالاألووجود نسبة كبرية من 
مؤشر هام للداللة على تقدم الدول ورقيها حيث يرتبط التقدم واالزدهار للمجتمع   تأصبحابلطفل وحقوقه    عناية ن الإو 

ال  أكدتال و إحديثة  أو    قدمية   ية إنسانفال يوجد حضارة    ،مبدى اعتنائه ابلطفل واحلفاظ على حقوقه ابلطفل   عناية على وجوب 
يقتضي ضرورة مواجهة   راألمن هذا  إة الدولية فعلى الساح  اث حداألمة كلها ونظرا  لتطور  ا كان بناء الطفل هو بناء لألإذو   ،وحقوقه

ا معظم التشريعات الوطنية  أكدهتاحلفاظ على حقوق الطفل اليت    أجلهذه التطورات مبجموعة من التدابري اليت تتناسب معها من  
 (. 5) ثباهتادليل إلإىل  من املسلمات اليت ال حتتاج تأصبحو  ،واالتفاقيات الدولية 

 
 : تعريف احلدث : ولالفرع األ
 : يف اللغة

شاب فإن ذكرت السن قلت    أيرجل حدث    :ويقول اجلوهري  ، شاب حدث فيت السن  :ويقول األزهري  ،فيت السنهو  
معنيني واملعىن    فاحلدث يف معاجم اللغة العربية له   ،( 6واألنثى حدثة )  ،ل حدث األبوكل فيت من الناس والدواب و   ، حديث السن

 . عن صغري السن وفتيهلذي يهمىن ملصطلح احلدث هو صغر السن فاحلدث يعرب ا
ومل يربطوه مبرحلة عمرية   ،مل يربطوه بسن معينة مثلما فعلت القوانني واالتفاقيات الدولية   واللغويني العرب عندما عرفوا احلدض 

 . منا قاموا بتعريفه بشكل عامإسن البلوغ و أو  كوصوله لسن الرشد  ،معينة 
 : يةاإلسالميف الشريعة 

فتنتهي مرحلة الطفولة واملرهقة يف   ،حىت بلوغ سن الرشد  أمهمنذ تكوين اجلنني يف بطن    اإلسالمتبدأ مرحلة الطفولة يف  
 . لوغ واليت تبدأ هبا مرحلة البلوغية بظهور عالمات الباإلسالمالشريعة 

 
 
 
 
 

 1ص  ،يةاإلسالمحقوق الطفل بني املواثيق الدولية والشريعة  ، سامح امساعيل )د.ت( -4
 1ص  ،واالتفاقيات الدولية اإلسالمحقوق الطفل يف  ،(2003مسر خليل عبد هللا ) -5
 .132ص  ،لسان العرب ،(1997ابن منظور ) -6
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يف ذلك فبعضهم حدد هذه السن بثمانية    اإلسالمواختلف فقهاء    ،ومل يتم حتديد سن البلوغ الذي تنتهي به فتة الطفولة 
ه بتسعة عشرة عاما  دوغريهم حد  ،نثىخبمسة عشر عاما  للذكر واأل  خرون قدر هذه السنآو   ،عشر عاما  للذكر وسبع عشرة لألنثى

وبعد ذلك    ،دةمراحل وتبدأ بطور اجلنني اليت تبدأ ابحلمل وتنتهي ابلوالإىل    ية اإلسالميف الشريعة    نساناإلومت تقسيم حياة    ،( 7)
وبعد ذلك مرحلة البلوغ واليت تنتهي هبا مرحلة الصغر   ،مرحلة الطفولة اليت تبدأ ابلوالدة وتنتهي حىت سن التمييز وهو سن السابعة 

 . ( 8كثرية )   أحكامواليت تتتب عليها ااثر و  نساناإللدى 
مل يتم الثامنة عشر   إنسان"هو كل    : الطفل )احلدث(وىلاأل  مادتهيف  قانون الطفل الفلسطيين  لقد عرف    : يف التشريعات الفلسطينية

هم دون سن الثامنة عشر يعتربون   فكل من ،(ولقد اعتمد املشرع الفلسطيين على معيار السن يف متيز الطفل عن غريه9من عمره ")
  اث حداأل  محاية بشأن    2016( لسنة  4القرار بقانون رقم )وعرف    ،حقوقهم.وينطبق عليهم قانون الطفل الفلسطيين يف تنظيم    أطفاال  

  إحدى عند وجوده يف  أو    ه فعال  جمرما  ارتكاب( سنة ميالدية كاملة وقت  18 أبنه الطفل الذي مل يتحاوز سنه )وىلاأل   مادتهاحلدث يف  
 حاالت التعرض لالحنراف. 

( احلدث أبنه " كل من بلغ اخلامسة عشر من عمره ومل  1يف املادة رقم )  وليف اببه األقانون العمل الفلسطيين  وقد عرف  
(  2يف املادة رقم )  األردينحلدث كما فعل قانون العمل ونالحظ أبن املشرع الفلسطيين مل يقم بتحديد جنس ا ،يتجاوز الثامنة عشر 

 (  10ادة يف هذا القانون )ات الور واخلاصة مبعاين العبارات والكلم
  ، ومل تتعرض خمتلف املواثيق الدولية لتعريف الطفل  ،تردد اجملتمع الدويل يف وضع تعريف دقيق ملفهوم الطفل: يف االتفاقيات الدولية

هنا إال إ ،رعاية الو  حماية لوأتكيد حاجته ل  ،حقوق الطفل محاية إىل  هنا ارست العديد من املبادئ السامية اليت هتدفأعلى الرغم من  
التشريعات الوطنية  إىل    ترك حتديد مفهوم الطفلإىل    مل تبذل ذات اجلهد يف وضع تعريف جمدد للطفل وقد يكون ذلك بسبب رغبتها

 وحسب النظام العام لكل دولة 
يف الوحيدة اليت عرفت تعريفا  شامل وحمدد للطفل وقد عرفت اتفافية  1989 حقوق الطفل لعام اتفاقية وجتدر االشارة أبن  

مل يتجاوز الثامنة عشر من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون    إنسانحقوق الطفل الدولية الطفل على أنه" كل  
عطت احلرية للدول  أو   ،لة وهو سن الثامنة عشر سنةقد وضعت معيارا  يف حتديد سن الطفو   تفاقية املنطبق عليه " ونالحظ أبن هذه اال

 .من مثانية عشرة سنة  أقلن يكون أبتحديد سن الرشد الذي من املمكن ن تقوم أيف 
وحددت الطفل   ،حقوق الطفل الدولية   اتفاقيةونالحظ أبن تعريف قانون الطفل الفلسطيين جاء بتعريف مشابه ملا ورد يف  

 . الذي مل يتجاوز عمره الثامنة عشرة سنة  نساناإلنه أب
 
 
 
 

 .14ص   ،الدولية حلقوق الطفل مايةحلا، (2004ماهر مجيل أبو خوات ) -7
 .(2004( لسنة )7من قانون الطفل الفلسطيين رقم )  ،(1للمادة رقم ) انظر -8
 .(1996( لسنة)8رقم )  األردينمن قانون العمل ،(2للمادة رقم ) انظر -9

 .44ص  ،مرجع سابق ،(2003)مسر خليل عبد هللا  -10
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 : نشأة حقوق الطفل والتطور التارخيي هلا : الفرع الثاين
ابلطفل وحقوقه بعد عاملي ودويل منذ العصور القدمية وحىت يومنا هذا وسيتم احلديث عن نشأة حقوق الطفل   االهتمام  أخذ

 :وتطورها على مر الزمان من خالل هذا الفرع على النحو االيت
 :حقوق الطفل يف العصور القدمية  ❖

  ،وأتثرت بكل ما هو سائد يف كل زمن من األزمنة   ،وارتبطت به وتطورت بتطوره  نساناإلظهرت احلقوق واحلرايت بظهور  
م والعمل  أطفاهلعلى واجب البالغني جتاه    ية نساناإلخمتلف احلضارات    أكدتخر وقد  آإىل    واختلف مفهوم احلقوق واحلرايت من زمن

ومنذ احلضارات القدمية كان هناك   ، (11ابلرغم من عدم وجود مفهوم احلق للطفل )  طفاللألة  األساسيفري االحتياجات  على تو 
 .تعذيبهمأو  ومتنع االعتداء عليهم طفالاألاحلروب واليت حتتم النساء و  أوقاتجمموعة من املبادئ االخالقية اليت يلتزم هبا اجلميع يف 

 : اإلسالمحقوق الطفل يف  ❖
ن هناك بعض أال إ ،قوية  ية إنسانوتقوم على عالقات اجتماعية و  إجيابية  ية إنسانذات نظرة  اإلسالمكانت حالة العرب قبل 

وقتل   ، عن ظهوره مثل وأد البنات خشية العار واإلنفاق  اإلسالمواليت تصدى هلا    اإلسالمالسلوكيات والعادات اليت كانت قبل ظهور  
من خالل النص عليها يف   نساناإلالذي حيمي حقوق    ولوالذي كان النظام االجتماعي األ  اإلسالموبظهور    ،د خشية الفقروالاأل

 (. 12ظهوره ) بداية منذ  ياإلسالمالكرمي والسنة النبوية ومبادئ الفقه  القرآن
للطفل مكانة مهمة وله    نأحيث    ،وحقوق الطفل قبل املواثيق الدولية بفتة طويلة  نساناإلية حقوق  اإلسالموأقرت الشريعة  
ونظمت كل ما يتعلق   الكرمي واحلديث الشريف  ليها من خالل النص عليها يف القرآنومت احلفاظ ع  اإلسالمحقوق معتف هبا يف  

إىل    من مرحلة الطفولة   نساناإلونظم كافة املراحل اليت مير هبا    ،ن خيرج للوجودأ إىل    أمهبداية نشأته وهو نطفة يف بطن  ابلطفل من  
 (. 13الكرمي ) القرآنصول شرعية مت النص عليها يف أن الرشد وكل ذلك وغف ضوابط و ن يبلغ سأ

ت فهي ليس  ،حبدود معينة أو    بقانون وضعيأو    ية حباكماإلسالموال تتغري وتتأثر هذه احلقوق واحلرايت اليت أقرهتا الشريعة  
 اإلسالم.واحلفاظ عليها منذ فتة طويلة يف  إليهاها والدعوة إقرار ومت  ،وال من املبتكرات ،من املستحداثت

 : حقوق الطفل يف العصور الوسطى ❖
 ،إال بعد مرور حقبة شديدة القسوة عناية وال رعاية ل ورواب يف العصور الوسطى يعيش واقع مأساوي ومل حيظ ابأكان الطفل يف 

جبارهم  إبكشل كبري نتيجة  طفالاألال تتناسب مع سنه وهو ما تسبب يف ارتفاع نسبة وفيات  ية إنسانوكان يعامل معاملة قاسية وال
 . (14على العمل يف ظروف قاسية ولفتات طويلة جدا  يوميا  )

 
 
 

 .75ص  ،ي اإلسالميف القانون الوضعي والفقه  ةاألساسيوحرايته العامة  نساناإلحقوق  محاية، (2010) محدي عامر -11
 .103ص  ،املرجع السابق -12
 .2ص  ،مرجع سابق ،(2003مسر خليل عبد هللا ) -13
 .44ص  ، مرجع سابق ،(2015غدير العمري ) -14
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أساوي الذي كان وهذا ال يلغي الواقع امل  ،نورواب معروفا  كم هو احلال اآلأن مصطلح الطفولة وحقوق الطفل يف  ومل يك
 عنايةم والرعايتهو   طفالاألبعض اجلهود اليت كانت تبذل يف سبيل احلفاظ على حقوق    ،ورواب يف عصورها الوسطىأيعيشه الطفل يف  

 .طفالاألساليب اخلاطئة يف التعامل مع يني لألأرضان هناك العديد من املعحيث ك ،هبم
 

 : العصر احلديثحقوق الطفل يف  ❖
يجة الثورة الفرنسية ضد  نت  ،القرن الثامن عشر امليالدي   هناية وحقوق الطفل يف    نساناإلحصل حتول كبري يف جمال حقوق  

وبسبب هذه الثورات حصل اهتمام كبري من اجملتمع الدويل   ،جنليزيإيكية ضد االستعمار اإلر األمرباطوري وثورة الشعوب األماحلكم 
 :وكان ذلك على عدة مراحل على النحو اآليت ،( 15)  نساناإلحبقوق 

 : ت الدولية والعامليةاإلعالانمرحلة  -1
ن كانت مبادئ أ دخلت عهدا  جديدا  بعد  واليت  نساناإلتطور حقوق  إىل    أدتاملراحل اليت    أهموتعترب هذه املرحلة من  

إعالن االستقالل   :تاإلعالانهذه    أبرزومن    ،احلقوق واحلفاظ عليها  محاية فيما بعد قواعد قانونية وملزمة وتضمن    تأصبحخالقية  أ
هيئة    ،نساناإلالفرنسي حلقوق    اإلعالنو   ،يكير األم الدولية حلقوق    ،املتحدة  ماألموميثاق  وقد شكلت هذه   نساناإلوالشرعية 

 . املناسبة هلم رعاية الوتقدمي  طفالاألحقوق  ماية حل ضمانة   ،يمية قلت واملواثيق الدولية واإلاإلعالان
 :مرحلة الواثئق الدستورية  -2

وهناك بعض الدول اليت انلت استقالهلا واليت قامت   ،من الدساتري بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية   حيث صدرت العديد
 .احلقوق السياسية والقانونية إىل  إلضافة واإلقتصادية والفكرية اب االجتماعية نساناإلإبصدار دساتري تؤكد فيها على حقوق 

 : يمية قلمرحلة اجلهود األ -3
شكل تكتالت  يمية اليت كانت علىقلالتجمعات اإلالعديد من  ورواب من خالل أيف  نساناإليمي حبقوق قلاإل االهتمام بدأ 

ي حيث حظيت حقوق الطفل  اإلسالمجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر    ،يكية ر األمورويب ومنظمة الدول  دولية مقل اجمللس األ
وصدر إعالن حقوق الطفل   ،الطفل ماية العشرينيات من القرن املاضي وظهرت العديد من القوانني اخلاصة حب بداية ابهتمام كبري يف 

 .نص دويل يعاجل حقوق الطفلأو  الذي يعترب ،ونتج عنه إعالن جنيف حلقوق الطفل يف العام التايل ،م 1923يف عام 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .77ص  ،ةاألساسيحرايته  نساناإلحقوق  ،(2001هاين الطعيمات ) -15
 .45ص  ، مرجع سابق ،(2015غدير العمري ) -16
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من معلومات ودول    طفالاأل  ماية لكل ما يتعلق حب  مركزا    تأصبحو   ،الطفولة   ماية مركز توثيق خاص حب  ماألمعصبة    تأصبحو 

من خالل عدد من االتفاقيات   نساناإلضحت نقطة البدء لالهتمام الدويل حبقوق  أو   ،يف هذا اجملال  ماألمترغب ابلتعاون مع عصبة  
اليت نصت على   ت اإلعالانوقد صدرت العديد من االتفاقيات و   ،( 17يات القومية والدينية) قلاأل  ايةمح اليت تتعلق مبكافحة الرق و 

  اإلعالن واليت توجت إبصدار "    احلرب العاملية الثانية   هناية بعد    نساناإلونشطت حركة حقوق    .طفالألبعض احلقوق اخلاصة اب 
 . يوما  عامليا  للطفل ضا  أيسنة الطفل العاملية وخصصت  1979املتحدة عام  ماألمواعتربت  ،1948" عام نساناإلالعاملي حلقوق 

 
 : حقوق الطفل يف املواثيق الدولية : الفرع الثالث

 أي يف   طفالاألضمان متتع إىل  حيث تضمنت بنود هتدف ،طفالاألاهتمت االتفاقيات واملواثيق الدولية اهتماما  كبريا  بفئة  
 :حقول الطفل ومنها ما يلي ماية وهناك العديد من االتفاقيات والعهود اليت اعتنت حب ،منة آمكان حبياة جيدة و 

 :1924إعالن جنيف لعام  ❖
نه يعترب جمرد توصيات ولكنه كان نقطة انطالق للعديد أال  إ  طفالاأل  محاية يف جمال  وىل اخلطوة الدولية األ اإلعالنيعترب هذا 

مكان يف العامل يعتفون أبنه جيب   أيوالنساء يف    لاإلعالن أن كل من الرجانه وفقا  هلذا  أحيث    ،خرىاإلعالانت الدولية األمن  
وذلك إبشباع    ، (18غري ذلك )أو    الدينأو    اختالف بسبب اجلنس  أين تقدم للطفل خري ما عندها بعيدا  عن  أ  ية نساناإلعلى  

 مناسبة.  أجواءالشدائد وتربيته يف  أوقاتومساعدته يف  وائهيإحاجاته و 
 : نساناإلالعاملي حلقوق  اإلعالن ❖

العام    10يف    نساناإلالعاملي حلقوق    اإلعالنصدر   من  للحقوق    1948ديسمرب  إعالن  بوضع  اقتاح   ة األساسيبعد 
تفرض   ،معاهدات دولية   أحكامإىل    اإلعالنمم املتحدة وعكفت على حتويل املبادئ اليت وردت يف  وأقرته اجلمعية العامة لأل  ،نسانلإل

  ، نساناإلوالشعوب على صعيد حقوق    ماألمأبنه ميكن بواسطته قياس اجنازات    اإلعالنالتزامات على الدول املصدقة ويتميز هذا  
على العديد من   اإلعالنهذا    أكدوقد    ،ل واملرأة والطفلجنه مل مييز بني الر أكما    نساناإلكما أنه يؤكد ضروروة االعتاف بكرامة  

 . احلقوق اليت يتمتع هبا الطفل
نه مل يتضمن فيما أكما    ،قيمة قانونية   أيغري ملزم وليس له    ،نساناإلالعاملي حلقوق    اإلعالنالقول أبن  إىل    وذهب البعض

 طفالاألحقوق    محاية وسيلة رقابية تضمن    أيوال يوجد    ،فقط  إليهاكافة حقوقهم تفصيال  بل مت االشارة    ،طفالاأليتعلق حبقوق  
(19) . 

 
 
 
 

 .19ص ،واملواثيق الدويل األرديندراسة مقارنة بني القانون  :نساناإلحقوق  ،(2002سعد البشري ) -17
 36ص  ، ياإلسالمدراسة مقارنة بني القانون الدويل العام والفقه  :حقوق الطفل محاية ،(2010منتصر محودة ) -18
 .50ص  ، مرجع سابق ،(2015غدير العمري ) -19
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 : 1959إعالن حقوق الطفل عام  ❖
مبوافقة مجيع الدول   ،1959تشرين الثاين من العام    20املتحدة إعالن حقوق الطفل يف    ممصدرت اجلمعية العامة لألأ
لكي يستطيع التمتع بطفولة    ،خاصة  محاية إىل    حاجة الطفل إىل    اإلعالنوإشار هذا    ،دولة   أي امتناع من  أو    ة أرضمع  أيوبدون  

ن حيظى  أو   ،غريهاأو    اجلنسأو    اللونأو   خر بسبب العرقآوبدون متييز بني طفل و   ،سعيدة وينعم بكافة احلقوق واحلرايت املقررة له
 . ( 20ن واحلنان ) األموتنشئته يف جو يسود فيه  إليهاالصحية اليت حيتاج  رعاية لاب

 اإلعالن ية عن  أمهوهو ال يقل    ،التصديق عليه من قبل الدول االطراف فيهأو    يوجد التوقيع  ألنهملزم    اإلعالنويعترب هذا  
 . م1989حقوق الطفل لعام  اتفاقية صدار إإىل  أدتكان النواة احلقيقة اليت   اإلعالنن هذا أحني صدوره و  نساناإلالعاملي حلقوق 

 :   االجتماعية والعهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية و العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  ❖
بقرار من   االجتماعية مت اعتماد العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وكذلك العهد اخلاص ابحلقوق االقتصادية و 

النف  1966اجلمعية العامة يف عام   النصل عليه يف    م لنص فيها على حقوق جديدة مل يتومت ا  ، 1976يف عام    إذودخلت حيز 
 . ة األساسيوتضمنت الضماانت اليت حتمي حقوق الطفل وحرايته  ،نسان اإلالعامل حلقوق  اإلعالن

 ،نصوص تفسر كيفية تنفيذ احلقوق الوارد فيه بشكل مفصل يل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وتضمن العهد الدو 
وكفل   ،االجتماعية االستغالل االقتصادية و  أشكالالطفل من كافة  محاية اليت من شأهنا  جراءاتكافة اإل  إذطراف ابختم الدول األالز إ

 . طفالاألمستوى من الصحة اجلسمية والعقلية مبن فيهم  أفضليف احلصول على  األشخاصحق كافة 
 : 1989حقوق الطفل عام  اتفاقية  ❖

يف العام التايل هلذه   إذودخلت حيز النف  1989تشرين الثاين من العام    20يف    تفاقية املتحدة على هذه اال  ماألموافقت  
واحتوت على كافة   طفالاأل  محاية الدولية اليت من شأهنا    املعايريوضع جمموعة من  إىل    أساسيبشكل    تفاقية وهدفت هذه اال  ،املوافقة 

 ،كرامة الطفل وضمان كافة حقوقه  محاية ضرورة  إىل    بصورة واضحة شارة  إ و   ،ت واالتفاقيات السابقة اإلعالاناليت وردت يف    قضاايال
 . )سيتم احلديث عنها يف املطلب التايل(   (21كافة احلقوق اليت يتمتع هبا الطفل )   تفاقية وورد يف هذه اال

  العنف اليت متارس ضدهم وتعد هذه  أشكالودعمهم ومناهضة كافة    طفالاألحقوق    ماية حب  تفاقية كما وتعهدت هذه اال
املتفق عليها    املعايريوتشكل مجلة من    ، طفالألور املتعلقة اباألما تضمنت على كافة  ألهنمبثابة القانون الدويل حلقوق الطفل    تفاقية اال

 .وقامت بتحديد احلقوق القانونية للطفل ،دوليا  
 
 
 
 
 
 
 

 .51ص  ، مرجع سابق ،(2015غدير العمري ) -20
 54ص  ،املرجع السابق -21
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 .ية والتشريعات الفلسطينية والدوليةاإلسالمحقوق الطفل يف الشريعة  : الثايناملطلب 
إىل    ن خيرجأ أمه وقبل  كبرية وحقوقة كثرية حىت وهو موجود يف بطن    عناية ية ابلطفل وضمنت له  اإلسالماهتمت الشريعة  

فيما خيص    اإلسالموهبذا سبق    ،الوجود ية مبثابة نظام  اإلسالمالشريعة    أحكاموتعترب    ،حقوق الطفل  محاية كافة االنظمة احلديثة 
 ،ال وقامت بذكرهإكل ما يتعلق بذلك ومل تتك حقا     تناولتف  ،متكامل فيما يتعلق حبمالة حقوق الطفل يف كافة املراحل العمرية 

نه هناك اختالف يف طريقة معاجلة أال  إ  ،ية اإلسالمقرته الشريعة  أاخلاصة حبقوق الطفل مع كثري مما    وهناك اتفاق بني الواثئق الدولية 
 (. 22وتقرير بعض هذه احلقوق )

العديدة اليت   نتهاكاتن االأو  ، الدولية حلقوق الطفل يف هذ العصر حقيقة ملموسة يف تطور القانون الدويل مايةحلوتشكل ا
 ،حقوقهم  محاية هبذه الفئة من اجملتمع و   االهتمامزايدة  إىل    الرئيسية اليت دفعت اجملتمع الدويل  األسبابكانت من    ،طفالاأليتعرض هلا  

ومت ذلك من خالل العديد من الواثئق الدولية كإعالن جنيف حلقوق    ،حقوق يتمتعون مبوجبها حبياة كرمية  إقراروذلك من خالل  
الكاملة    مايةحلحتقيق ا إىل    اليت سعت  1989حقوق الطفل عام    اتفاقية و   ، 1959وإعالن حقوق الطفل عام    ،م1924ل عام  الطف

 .حلقوق الطفل
وكثري من النصوص التشريعية النافذة يف فلسطني متوافقة مع اتفاقيات   ،طفال األ  مايةع الفلسطيين القوانني اخلاصة حب قر املشر  أو 
القانون  أو   ،نساناإلحقوق   لسنة    األساسين  املعدل  اليت  أ  2003الفلسطيين  املواد  من  العديد  من    أخذورد    املعايريمعظمها 

( لسنة  7قر قانون الطفل الفلسطيين رقم )أ  وكذلك  ،1948لعان    نساناإلي حلقوق  العامل  اإلعالنخص  وابأل  ،واالتفاقيات الدولية 
ن تطبيق القانون الوطين يعترب مبثابة تطبيق  إويف مثل هذه احلاالت ف  ،حقوق الطفل فيه بشكل كبري اتفاقية إىل  الذي استند  2004
 . (23الدولية) لالتفاقياتتلقائي 

 : يةاإلسالمحقوق الطفل يف الشريعة  : ولالفرع األ
فحقوق    ية عن احلقوق املقررة يف القوانني الوضعية والدولية بعدة ميزاتاإلسالمتتميز احلقوق اخلاصة ابلطفل يف الشريعة  

الطفل املقررة يف االتفاقيات الدولية ويف التشريعات الوضعية وضعت نتيجة ألوضاع اجتماعية ظاملة ومشكالت يعاين منها اجملتمع 
 أحكام ية فهي مقررة من هللا سبحانه وتعاىل وقد جاءت  اإلسالمما حقوق الطفل يف الشريعة  أ  ،عليهااحلد منها والسيطرة    حياولو 

الوضعية التغلب عليها وأقرت    نساناإلقرت حقوقا  للطفل عجزت القوانني حلقوق  أية لكافة احلدود واالزمان واليت  الشريعة متخط
 : حقوق للطفل قبل الوالدة وحقوق بعد الوالدة واليت سيتم احلديث عنها اتليا  

 
 
 
 
 
 
 

 22ص   ،مرجع سابق  ،سامح إمساعيل )د.ت( -22
 19ص ،احلالة الفلسطينية :على املستوى احمللي نساناإلتطبيق اتفاقيات حقوق  ،(2020أسيد عواوده ) ، معتز قفيشة -23
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 : يةاإلسالمحقوق الطفل قبل الوالدة يف الشريعة  : أوالا 

ملا هلا من أتثري يف تكوين شخصيته يف املستقبل وهذه املرحلة    ،املراحل اليت مير هبا الطفل  أهمن مرحلة الطفولة اجلينية من  إ
وهلذا اجلنني جمموعة من احلقوق واليت ركزت خمتلف الواثئق   أمهخاصة واجلنني هو وصف للطفل الذي ما زال يف بطن    عنايةتتطلب  

غفلت احلقوق املادية واملالية املعنوية له وهذه احلقوق اليت نصت عليها ألألم واجلنني ولكن  الصحية    رعاية الو   مايةحلالدولية على مبدأ ا
 (: 24حقوق الطفل بعد ميالده ومن هذه "احلقوق") ماية حل من الضماانت اليت ال غىن عنها ية وتعترباإلسالمالشريعة 

 :حق الطفل اجلنني يف النسب -1
وهو حصر للعالقة الشرعية بني الرجل واملرأة يف الزواج  والدتهية للطفل قبل اإلسالمقرهتا الشريعة أ احلقوق اليت  أهموهو من 

  رعاية الو   عناية سرة وال ال يعرف والديه فيحرم من عواطف األخيتلف كثريا  عن الذي    أمهابه و أفالطفل الذي ينشأ ويعرف    ،الشرعي
 .والتهذيب
 :اإلرثحق اجلنني يف  -2
وهذا ما يعد انتقاص من حق الطفل   اإلرثن خمتلف املواثيق الدولية املعنية حبقوق الطفل جند أهنا مل تتعرض حلق اجلنني يف إ

املوجوين على قيد احلياة ولكن الشريعة    األشخاصحيث يقوم الورثة بتوزيع التكة على    ،الذي قد ميون مورثه  اإلرثحبصوله على  
بوضع محلها وذلك لكي ينال    األمن تقوم  أال بعد  إال يتم تقسيم التكة  نه  أك ومل تغفل هذا احلق للجنني حيث  ية مل تفعل ذلاإلسالم

 . ية اإلسالماملواريث يف الشريعة  حكامنصيبه من املرياث ووفقا  أل
 :حق اجلنني يف حفظ حياته -3

 ت أصبحمع مرور الوقت    ،أمهولية جنائية للوالدين عند إجهاض اجلنني يف بطن  ؤ مس  أي يف العصور القدمية مل تكن هناك  
 إهناء ويقصد ابالجهاض    ،الدساتري يف العصر احلديث حترم االجهاض بشكل قطعي  تأصبحو   ،حترمي االجهاض إىل    الدول تتجه

جهاض على عكس الشريعة فيما خيص اإلق الدولية حبق الطفل  ولكن مل تتعرض الواثئ  ،احلمل قبل موعده الطبيعي للوالدة عمدا  
نني نفسا   واعتربت اجل  ،الكرمي  القرآن( من سورة االسراء يف  33ة )يوذلك يف اآل  بدون  ية نساناإلية اليت حرمة قتل النفس  اإلسالم

 ( 25بشرية جيب احتمها) 
 

 : يةاإلسالمحقوق الطفل بعد الوالدة يف الشريعة  : اثنياا 
يات وفروق يف التعامل شكالإية فيما خيص حقوق الطفل اال انه هناك فروق و اإلسالمرغم اتفاق الواثئق الدولية مع الشريعة 

 :مع هذه احلقوق وهي على النحو اآليت
 
 
 
 

 19ص  – 12ص ،مرجع سابق،سامح إمساعيل )ب.ت( -24
 .الكرمي القرآنمن سورة االسراء يف  ،(33ة )يلأل انظر -25
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 :الطفل يف الرضاعة حق  -1
  والدتهاحلقوق بعد    أهمن حقه يف الرضاعة يعترب من  إن حيصل على غذائه بنفسه فأن الطفل كائن ضعيف ال يستطيع  وأل

ذا  مطالبة ديناَ هب  األمو   والدتهالذي يثبت للطفل بعد    ولوهو احلق األ  أمهاع الطفل من قبل  أرضإىل    يةاإلسالموقد دعت الشريعة  
ابلرضاعة كحق للطفل مل يكن بنفس الطريقة يف املواثيق الدولية واليت مل تنص صراحة على حق    م قضاء  وهذا االهتمااحلق وليس  

 . الطفل يف الرضاعة الطبيعية 
 :حق الطفل يف النفقة  -2

جنني واهتم لل رعاية صحية ومادية واليت تعترب  رعاية إىل  يف اجلنني فهي حتتاج األمبناء منذ حلظة محل  نفاق يثبت لألحق اإل
مل تتعرض الواثئق الدولية اخلاصة حبقوق ،وحده األبوهي واجبة على  رعايتهء بتحمل نفقة لزم األابأي هبذه املسألة و اإلسالماملشرع 

 . ( 26حلقوق الطفل) ةاألساسيالطفل هبذه املسألة وهو ما يعترب انتقاص للحاجة 
 : حق الطفل يف حسن اختيار امسه -3

مسائهم بسبب معناها ما يؤثر عليهم أمن    طفالاألامسه لطفله يعرف به ويتميز به عن غريه وقد يعاين بعض    األبخيتار  
ية هبذه اإلسالمولذلك اهتمت الشريعة    ،ويعرضهم لظروف ابئسة وتعيسة ألن االسم يرتبط ابلشخص طيلة حياته وحىت بعد مماته

هبذه املسألة ونصت املادة السابعة    طفالاألوقد اهتمت الواثئق الدولية املعنية حبقوق    ،طفالاألحسن اختيار امساء  إىل    املسألة ودعت
قبيحا  وهذا أو    كون هذا االسم حسنا  إىل    ولكن مل تتطرق  ،لطف يف االسمأ( على حق  27)   1989ل لعام  حقوق الطف  اتفاقية من  

 .على ضرورة ذلك أكدتية اليت اإلسالمما متيزت به الشريعة 
 : البديلة  رعاية الحق الطفل يف  -4

لزم املواثيق الدولية الدول أبن توفر  أولذلك  ،املناسبة  رعاية الترعاه وتنشئه وتوفر له  ةسر أحقوق الطفل أبن تكون له  أهممن 
يف بعض البلدان هو نظام   رعاية الهذه    أشكالومن    ،(28ومساعدهتم )  ةسر أاللذين ليس لديهم    طفالاأل  ماية حلمستوى    أفضل

ة اهتمت بقضية نسب الطفل  ياإلسالمبينما الشريعة    ،(29التبين ومت النص على ذلك يف العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية)
 .اليت تشكل نواة اجملتمع وحرام التنيب حترمي قطعيا   األسرةيقوم عليه بناء  ألنه

 : حق الطفل يف احلضانة  -5
ية  اإلسالمبه من مأكل وملبس ومشرب وهو ما يعرف ابحلضانة وقد اهتمت الشريعة    عناية الإىل    حياته  بداية حيتاج الطفل يف  

  دت رشابعض اإلإىل  تر شاأولكن  راألمحبق الطفل يف احلضانة بشكل كبري وهي تبدأ بوالدة الطفل ومل تتطرق املواثيق الدولية هلذا 
 . والديه وحتملهم املسؤلية يف تربيته رعاية بيف تنشئة الطفل 

 
 
 
 
 

 .179ص  ،مرجع سابق ،(2003مسر خليل عبد هللا ) -26
 (.1989)حقوق الطفل  اتفاقيةمن   ،(7للمادة رقم ) انظر -27
 (.1989(السابقة تفاقيةمن اال ،(20للمادة رقم ) انظر -28
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 :على الطفل الفلسطيين هاانعكاسو  1989حقوق الطفل للعام  اتفاقية : الفرع الثاين
ملزم   تأصبحيف العام التايل و   إذودخلت حيز النف  1989يف كانون الثاين للعام    تفاقية املتحدة هذه اال  ماألمقرت جلنة  أ

  ، واالقتصادية   االجتماعيةمصلحة الطفل الفضلى وتؤكد على حقوقهم السياسية و   تفاقية وتؤمن هذه اال  ،جلميع الدول املصادقة عليها
جيب    ة أساسيالتفاوض كما وحتتوي على مبادئ  أو    شاملة ومتكاملة وحتتوي على حقوق غري قابلة للنفاض   تفاقية هذه اال  جاءتو 

تتعلق إب  مراعاة تطبيقها هذه  إىل    جلنة وبتقارير دول االطراف وكذلك عن كيفية االنضمام من الدول  نشاءوخصصت فيها مواد 
 . واالنسحاب إذوبدء النف تفاقية اال
 :حقوق الطفل على الطفل الفلسطيين اتفاقية انعكاس ❖

الفلسطيين الصادر عن اجمللس التشريعي الفلسطيين التزام السلطة الوطنية بتطبيق   األساسينالحظ من خالل ديباجية النظام  
 معاانة يف طفالاأل أكثرونظرا  ألن الطفل الفلسطيين من   ،حقوق الطفل تفاقية  وابلتايل فهي ملتزمة ابنسايناإلالقانونة الدويل العام و 

 :وهي على النحو االيت  تفاقية فسيتم احلديث عن بعض احلقوق يف هذه اال العامل بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي
 : احلق يف احلياة -1

وتلتزم الدول يف احملافظة على  ،(29من احلقوق املتأصلة له )  عتبارهية حق الطفل يف احلياة ابأمه( على 6نصت املادة رقم )
من   طفالاألوذلك بسبب ما يتعرض له    ،نه منتهك يف السياق الفلسطيينأإال    إنسانوهذا احلق اثبت لكل    ،منو الطفل وبقائه

 . وجرائمه اإلسرائيليانتهاك حلقهم يف احلياة من قبل االحتالل 
 : الصحية  رعاية الاحلق يف  -2

له )  طفالاأل( على واجب الدولة احلفاظ على صحة  24املادة رقم )  أكدت لينمو الطفل    ،( 30وأتمني مرافق العالج 
الفلسطينية تقدم ملحوظ يف اخلدمات   األراضيشهدت  األخريةنة و ويف األ  ،مراض عرضة لأل كثر م األألهن بشكل سليم ومعاىف نظرا  

مام الطواقم الصحية ومتنع  أخرى نتيجة االحتالل اإلسرائيلي الذي يقف عائق  أ  ولكن تعترب اخلدمات متدنية مقارنة مبناطق  ،صحية لا
 .خرآإىل  تنقلها حبرية من مكان

 : احلق يف مستوى معيشي مالئم -3
على أتمني  رعايتهعلى واجب الوالدين والقائمني ب أكدتحق الطفل يف مستوى معيشي مناسب و ( 27كفلت املادة رقم )

ن  إويف احلالة الفلسطينية ف  ،( 31الطفل)  رعاية ظروف معيشية مالئمة للطفل وعلى واجب الدول يف تقدمي املساعدة للقائمني على 
ذه االوضاع املتدهورة تنشئ وأن ه  ،بنائهم وأتمني احتياجاهتم أهايل يف االنفاق على  تصادي املتدهور يؤثر على قدرة األالوضع االق

 .اإلسرائيليمن االحتالل   أساسيبشكل 
 
 
 
 
 

 (.1989)حقوق الطفل  اتفاقيةمن ،(6للمادة رقم ) انظر -29
 (.1989)السابقة  تفاقيةمن اال ،(24للمادة رقم ) انظر -30
 (.1989)السابقة  تفاقيةمن اال ،(27للمادة رقم ) انظر -31
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 :احلق يف التعليم -4

تعمل على ن تعتف الدول االطراف حبقهم يف ضلك و أوعلى    ،( حق الطفل يف التعليم29( و)28)  املادتنيوقد ضمنت  
 طفاللألوقد قامت وزارة التبية والتعليم يف فلسطني على تشجيع التعليم    ،( 32)طفالاألاتحة التعليم اجملاين جلميع  إحتقيقه وتشجيعه و 

 . لزامي وجماين والقيام ابلتجهيزات اليت تعاين من نقص وتدين املستوى التعليمي بسبب نقص املوارد املتاحة إوجعله 
 : احلق يف التفيه واللعب -5

الفراع واليت تعترب من احلاجات   أوقاتصول على الراحة و ( أبن الطفل من حقه اللعب واحل31على هذا احلق املادة )  أكدت
انتشار حاالت من اخلوف واهللع نتيجة إىل    ولكن يعاين الطفل الفلسطيين من جو متوتر يؤدي  ، (33للطفل للنمو )  ة األساسي

 .مشاهدته للعنف والذي يشجن طاقة سلبية لديه تؤثر على منوه
 : احلق يف احلرية  -6

ال وفق القانون  إاعتقاله  أو    حرية الطفل وعدم حرمانه من حريته بطريقة غري قانونية وعدم سجنه( على  37نصت املادة ) 
فهذا احلق غري  اإلسرائيليولكن يف فلسطني وبسبب السياسات التعسفية لقوات االحتالل ،( 34خري وألقصر فتة ممكنة )أوكملجأ 

 مضمون للطفل الفلسطيين. 
 (: طفالاألقتصادي )عمالة من االستغالل اال ماية حلاحلق يف ا -7

عمل   أياداء  أو    استغالل اقتصادي  أين  م  محايته( على ضرورة اعتاف الدول االطراف حبق الطفل يف  32ركزت املادة )
وذلك نتيجة التدهور مع مرور االعوام    طفالاألويف فلسطني ترتفع نسبة العمالة لدى   ،(35)  يؤثر على تعليمهأو    يشكل خطر عليه

العاملني   طفالاألالذي يسبب فقدان الطفل الفلسطيين للكثري من حقوق كالتعليم والتفيه وقد بلغت نسبة  راألمسر  االقتصادي لأل
سنة( بينما امللتحقون 17- 15% للفئة العمرية ) 22.6سنة( و14-10% للفئة العمرية ) 17.3الغري ملتحقني ابلتعليم يف فلسطني  

 . ( 36للفئتني السابقتني )% 1.1% و 0.4ابلتعليم 
 
 
 
 
 
 
 

 (.1989)حقوق الطفل   اتفاقيةمن ،(29( واملادة رقم )28للمادة رقم ) انظر -32
 (.1989)السابقة  تفاقيةمن اال،(31للمادة رقم ) انظر -33
 (.1989)السابقة  تفاقيةمن اال ،(37للمادة رقم ) انظر -34
 (.1989)السابقة  تفاقيةمن اال ،(32للمادة رقم ) انظر -35
 .57ص  ،واقع حقوق الطفل الفلسطيين،(2021الفلسطيين ) اإلحصاءمركز   -36
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 :الطفل يف التشريعات الفلسطينية : الفرع الثالث
 :الفلسطيين األساسيالطفل يف القانون  ❖

ومنع املعاملة القاسية وضرهبم من قبل ذويهم وهذا ما نصت عليه املادة    رعايتهالفلسطيين ابلطفل و   األساسياهتم القانون  
متارس   طفاللألاملعاملة    إساءةابلرغم من ذلك ما زالت    ،(37)   2003الفلسطيين املعدل لسنة    األساسي ( من القانون  29رقم )

وضيح ما  ذائه جسميا  ونفسيا  ولذلك جيب تيإإىل    يف اجملتمع الفلسطيين وذلك من ابب التأديب هلم ولكن هذا التأديب قد يؤدي
قرها أاإلابحة اليت ن هذه أوبناء على ذلك جند  ،راألمالفلسطينية خبصوص هذا  األراضيالساري يف  يبيحه قانون العقوابت األردين

الفلسطيين الذي يسمو على كافة القواعد القانونية يف   األساسيمن ما مت النص عليه يف القانون    أرض تتع  األردينقانون العقوابت  
 . من القواعد القانونية الدستورية  عتبارهالدولة اب

البدنية وكافة    ساءةاإلمن    مايةحلللحق يف ا  هإقرار كما وعاحل قانون الطفل الفلسطيين موضوع العقاب اجلسدي للطفل يف  
األردين  مع قانون العقوابت    ضا  أي  أرض ( من قانون الطفل الفلسطيين وهذه املادة تتع38( )44ال يف املادة رقم )مهالعنف واإل  أشكال

( من قانون العقوابت  39.أ( )62)   من قبل ذويهم وهي املادة رقم  طفالاأل لغاء املادة املتعلقة إبابحة ضرب  إن يتم  أوابلتايل جيب  
 الفلسطينية.  األراضي)الساري يف  ألردينا

 : قانون الطفل الفلسطيين ❖
كافة احلقوق   تناولتمادة    75وتضمن هذا القانون    ابلشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين  2004جاء هذا القانون يف العام  

وتطرقت   ،للطفل وينطلق هذا القانون من معيار املصلحة الفضلى للطفل املتأصلة من مراعاة حاجات الطفل املختلفة   ة األساسي
مبفهومها الشامل واشتمل هذا القانون على حقوق تعترب يف جوهرها محائية كاحلقوق    ماية حلمعظم نصوص هذا القانون ملوضوع ا

 . (40)االجتماعيةوالصحية و  ة األساسي
 : الفلسطيين اثحداألقانون  ❖
 ، قانون خاص هبم حيميه ويعطيهم حقهم  إقرارومساعدة ويكون ذلك من خالل    محاية إىل    من الفئات اليت حتت  اثحداأل

يف حتديد تعريف احلدث ومفهومه والقواعد   ضا  أييته  أمهوتربز    ،من القوانني املكملة لقانون العقوابت يف الدولة   اثحداألوقانون  
 . اخلاصة به يف مراحل الدعوى اجلزائية  اإلجرائية 

والذي يضم   اثحداأل  محاية ( بشأن  2016( لسنة )4يف فلسطني وفقا  للقرار بقانون رقم )  اث حداألصدار قانون  إومت  
عند تعرضه  أو  ه لفعل جمرمارتكابسنة وقت  18 أبنه الطفل الذي ملا يتجاوز سنه وىلاأل مادته( مادة والذي عرف احلدث يف 68)

 . ( 41خطر االحنراف )أو  لالحنراف
 
 
 
 

 .(2003الفلسطيين املعدل لسنة )  األساسيمن القانون  ،(29للمادة رقم ) انظر -37
 .(2003)من القانون السابق ،(44للمادة رقم ) انظر -38
 .(1960( لسنة )16رقم ) األردينمن قانون العقوابت  ،/ أ(  62للمادة رقم ) انظر -39
 .(2004( لسنة )7من قانون الطفل الفلسطيين رقم ) ،( 4/  2للمادة رقم ) انظر -40
 اث.حداأل محاية( بشأنة 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم )  ،(1للمادة رقم ) انظر -41
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 . يف فلسطني حقوق الطفل انتهاكاتو  ، يف مراحل الدعوى اجلزائية اثحداألحقوق  : املبحث الثاين
 : متهيد

ها  العامل ولكنمن اجملتمعات واستقراره وهي ظاهرة منتشرة يف خمتلف دول  أمن املشكالت اليت هتدد    اثحداأليعترب جنوح  
  ، يف اجملتمعات عرب خمتلف العصور وما تزال  اثحداألوعرفت ظاهرة جنوح    ،سباب اجتماعية واقتصادية تزداد يف اجملتمعات الفقرية أل 

ملا    اثحداألمكافحة اجلرمية والتصدي هلا وخاصة لدى    جتاهاب  نساناإلحقوق    إطاراملتحدة ضمان    ماألمواجتهت الدول وهيئات  
ن معظم التشريعات يف العديد من الدول خصت فئة  أو  ،ن والسلم يف اجملتمعاتاألماثر خطرية على احلياة واحلقوق وهتديد  آهلا من 

خاصة ختتلف عن املقررة للبالغني يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية واليت ختدم وتراعي مصلحة احلدث   جراءاتاجلاحنني إب  اثحداأل
 . دائما  

م محايتهو   اثحداألملكافحة ظاهرة جنوح    2016( لسنة  4ع الفلسطيين إبصدار القرار بقانون رقم )املشر  ويف فلسطني قام  
  ارتكاب احلدث من  محاية إىل  وقد جاء هذا القرار بقانون متوافقا  مع االتفاقيات الدولية واليت هتدف ،من االحنراف وخطر االحنراف

فقد    ،صالحه وليس عقابهإاحلدث و   محاية وذلك تطبيقا  لسياسة    ،ه للجرمية ارتكاباجلرائم ومنعه من تكرار   حاط املشرع أولذلك 
سلطة متخصصة لتويل اعمال مجع  إنشاءمراحل الدعوى اجلزائية حيث حرص على   أثناءالفلسطيين احلدث ابلعديد من الضماانت 

واليت تكون متخصصة    اثحداألنيابة    ءنشاإكما مت    ،حنرافاجلاحنني واملعرضني خلطر اإل  اثحدألاالستدالالت يف كل ما يتعلق اب
إىل   ولوكذلك يف مرحلة احملاكمة اليت يتمتع فيها احلدث مبجموعة من الضماانت واليت هتدف يف املقام األ  اث، حداأل  قضااييف  

 .حتقيق املصلحة الفضلى للطفل
احلقوق والضماانت    صلح اجملتمع وتواصل ولكن على الرغم من كافة   محايتهن صلح ومت  إساس اجملتمع ومستقبله فأوالطفل هو  

حلقوقه   نتهاكاتاجملتمع كما ويتعرض لكثري من االأو    األسرةسواء من    ساءة اإلقد يتعرض لكثري من العنف و   نهأال  إاليت حتيط به  
الذي  اإلسرائيليمن االحتالل أو  من جمتمعهأو  سرتهأ سطيين الذي يتعرض للعنف سواء من ومن ضمن هذا الطفل الفل ،ة األساسي

 . يشكل خطرا  كبريا  على الطفل الفلسطيين
عن احلقوق والضماانت املقررة للحدث يف مرحلة التحري واالستدالل    ولومن خالل هذا املبحث سوف نبني يف املطلب األ

بينما يف املطلب    ،ومرحلة احملاكمة ختاما    اثحداألومرحلة التحقيق اليت متارس من قبل نيابة    اثحداألاليت متارس من قبل شرطة  
يف ظل    اإلسرائيليض هلا من قبل االحتالل  اليت يتعر   نتهاكاتللطفل الفلسطيين اال  ساءةاإلالثاين فسوف يتم احلديث عن ظاهرة  

 . وجود مؤسسات اجملتمع املدين
 

 : يف مراحل الدعوى اجلزائية اثحداألحقوق  : ولاملطلب األ
شراف  إواليت يقوم هبا جهاز الشرطة حتت  متر الدعوى اجلزائية بعدة مراحل تبدأ ابملرحلة التمهيدية وهي مرحلة شبه قضائية  

ضاحات بشأن اجلرمية اليت يدارة النيابة العامة وهي مرحلة البحث والتحري ايل يقوم هبا رجال الشرطة من مجع االستدالالت واإلإو 
وهي مرحلة   األخريةلة التالية وهي مرحلة التحقيق اليت متارسها النيابة العامة وحدها دون سواها واملرحلة  حدثت وبعد ذلك أتيت املرح

أو    دلة ليصدر بعد ذلك احلكم يف املوضوع إبدانة قل وهي مرحلة يعاد فيها متحيص األاحملاكمة اليت يقوم عليها جهاز قضائي مست
 . ( 42تربئة املتهم)

تلف عن ختاخلاصة اليت    جراءاتاجلاحنني مبجموعة من اإل  اثحداأل خصصت خمتلف التشريعات يف العديد من الدول فئة  
تتبع جتاههم سواء من قبل الشرطة    جراءاتاجلاجنني إل  اثحداألوذلك يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية وخيضع    ،تلك املقررة للبالغني
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خاصة ابحلدث اجلانح   إجراءاتوعند حتريك الدعوى اجلزائية من قبل النيابة حيث تتبع    ،من يتصل ابحلدث اجلانح  أولا  عتبارهاب
احملاكمة وتدابري تصدر عن   أثناءضا هناك حقوق وضماانت للحدث اجلانح  أيو   اث،حداألمرحلة التحقيق اليت تباشرها نيابة    أثناء

 .قاضي التحقيق املختص
 : يف مرحلة البحث والتحري اثحداألضماانت  : ولالفرع األ

التحقيق الذي تباشره النيابة العاملة ولكن يسبق هذه الدعوى مرحلة   إجراءاتجراء من  إ  ولتبدأ الدعوى اجلزائية ابلقيام أب
ي التحر   إجراءات  متهيدية تتمثل يف مجع االدلة املتعلقة ابجلرمية والبحث عن مرتكبيها وتسمى مبرحلة مجع االستدالالت ومن يتوىل

وجبت  أو   اث،حد ألواليت تتوىل النظر يف كل ما يتعلق اب  اثحداألجهزة الشرطة خمتص بشؤون  أواالستدالل يف فلسطني جهاز من  
التشاريعات   انث ويتم تدريبهم وأتهيلهم وتوفري كافة املستلزمات دارات يف الشرطة على عناصر من اإلن تشمل هذه اإلأخمتلف 

 (. 43)اثحداأل  محاية بشأن    2017( لسنة  4( من القرار بقانون رقم )15م وهذا ما نصت عليه املادة رقم )مهاالضرورية للقيام مبه
الكشف  إىل    عضاء الضبط القضائي اليت هتدفأاليت يقوم هبا    جراءاتية يف جمموعة من اإلولويتمثل مضمون التحرايت األ

اليت تثبت    األشياءدلة والفرائي و مسرح اجلرمية والبحث عن األإىل    لشكاوي والبالغات واالنتقالعن اجلرمية ومرتكبيها وتشمل تلقي ا
واملساكن واستخدام كافة الوسائل العلمية اليت من شأهنا   األشخاصدلة ومساع الشهود وتفتيش  وع اجلرمية واحملافظة على هذه األوق

 . كشف اجلرمية مع حترير كل هذا يف حماضر 
اجلاحنني يف مرحلة مجع    اثحداألقرهتا معظم التشريعات يف العديد من الدول بشأن  أوهناك جمموعة من الضماانت اليت  

 : وسنورد هذه الضماانت اتليا    همقضاايت املعنية ابلبحث يف  وحتميهم من تعسف السلطا  اثحداألاالستدالالت واليت حتفظ حقوق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .10ص  ،من خالل املواثيق الدولية والقانون اجلزائري اث حداألحقوق ،(2018خمتار بن محودة ) -42
 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم ) ،(15للمادة رقم ) انظر -43
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 : التعرض لسوء املعاملة احلق يف عدم  -1
  غريه من ضروب املعاملةأو    حقوق الطفل يف عدم تعرض الطفل للتعذيب  اتفاقية / أ( كم    37ونصت على ذلك املادة رقم )

على حد  ابلغني أو  أطفاال   فراداحلقوق اليت يتمتع هبا األ أهمويعترب هذ احلق من ،املهنية للكرامة أو  ية إنسانالالأو  العقوبة القاسية أو 
جرائم جنائية حيث قد يتعرض لسوء املعاملة والتكبيل للحصول   رتكاباملتهمني اب  اثحدلألخاصة    أهمويكتسب هذا احلق    ،سواء

خضاع إيف حظر    اثحداأل  محاية بشأن    2017( لسنة  4( من القرار بقانون رقم )1/    7وقد نصت املادة رقم )  ،على ما يدينهم
 .سية ومعاملته مبا حيمي كرامته وشرفهاحلدث للتعذيب واملعاملة القا

 : احلق يف اخلصوصية-2
( على كفالة الدول يف أتمني احتام حياة الطفل اخلاصة يف مجيع مراحل 40حقوق الطفل يف املادة رقم )  اتفاقية نصت  

  يخصوصياته يف مجيع املراحل تفاداي  أل محاية ( من قواعد بكني على حق احلدث يف 1/  8وكذلك نصت القاعدة رقم ) ،الدعوى
  يف   2016( لسنة  4( من القرار بقانون رقم ) 9يين هذا احلق يف املادة رقم )ومل يغفل القانون الفلسط،ضرر مستقبلي يؤثر على حياته

 (. 45)  اثحدألسرية امللفات اخلاصة اب 
 : القبض عليه إلقاءالوصي على الطفل فور أو  خطار الوالدينإ-3
القبض على احلدث بينما اكتفت   إلقاءخطار الوالدين فور  إوجوب  إىل    (1/    10وصت قواعد بكني يف القاعدة رقم )أ

 . ن الدول ختربهم مبكانه عند الطلب إالطفل عن عائلته ف نه يف حال فصل أاتفاقية حقوق الطفل 
 :وفقا  لتصنيف خمالفتهم وفصلهم عن البالغني اثحداألفصل  -4
املوقوفني عن احملكومني   اثحداأليف فصل  2016( لسنة  4( من القرار بقانون رقم )21على هذا املادة رقم ) أكدتقد و 

ة  أحدو   رعاية يف دار  هم  داعيانث إبورهتم وعدم اجلمع بني الذكور واإلوفق لتصنيف خط  اثحداألوفصل    ،وعن املوقوفني البالغيني
 (. 46ابملتهمني البالغني ) اثحداألكافة التدابري اليت متنع اختالص   إذيف اخت اثحداألدور شرطة 
 : يف مرحلة التحقيق  اثحداألضماانت  : الفرع الثاين

صيل للنيابة العامة وهي مرحلة الحقة ملرحلة مجع االستدالالت اليت يقوم هبا مأمور الضبط أاالبتدائي هو اختصاص  التحقيق  
التحقيق   ملرحلة  متهدة  اليت  املنازل    االبتدائيالقضائي  وتفتيش  املتهمن  على  القبض  من  العامة  النيابة  هبا  تقوم    األشخاص و اليت 

خطرية   إجراءاتا  ألهننظرا     ،التحقيقة اليت تباشرها النيابة العامة دون سوها  األعمالوهذه كلها تعترب من قبيل    ،واستجواب املتهم
 . واملساس حبرمتهم فرادتتضمن التعرض حلرية األ

 
 
 
 
 
 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم ) ،( 1/  7للمادة رقم ) انظر -44
 (.2016من القرار بقانون السابق )  ،(9للمادة رقم ) انظر -45
 (.2016من القرار بقانون السابق ) ،(21للمادة رقم ) انظر -46
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اليت تباشرها سلطات التحقيق ابلشكل احملدد قانوان  بغية متحيص األدلة والكشف    جراءاتجمموعة اإلعن  التحقيق هو عبارة  
فإن نيابة    اثحد األ  محاية بشأن    2016( لسنة  4وفقا  للقرار بقانون رقم )ويف فلسطني و ،( 47عن احلقيقة قبل مرحلة احملاكمة ) 

ويقوم عضو    ، املعرضني خلطر االحنراف  طفالاألو   اثحدألاملتعلقة اب  قضاايعمال التحقيق يف الهي اليت تتواىل القيام أب  اثحداأل
 . (  48ظهار احلقيقة ومعرفة شخصية الطفل)إإىل  عمال البحث اليت تؤديالطفولة أب محاية النيابة بتكليق مرشد 

 : ها ما يليأمهعمال التحقيق هناك جمموعة من الضماانت اليت تتوافر للطفل قيام النيابة أب أثناءو 
 :حق احلدث يف حضور ويل امره -1

ة اإلجرامين يساعد احملقق على الكشف عن شخصية احلدث ودوافعه  أ  مر احلدث للتحقيق من شأنهأن حضور ويل  أحيث  
 ا اقتضت ظروف الدوىإذولكن    ، اليت يعيشها احلدث  االجتماعية وذلك ملعرفتهم يف الظروف    ،الفعل اجملرم  ارتكابإىل    اليت دفعته

 . ( 49مر احلدث فيجوز عدم استدعائه )أحة الفضلى للحدث عدم حضور متويل املصلأو 
 :الطفولة  محاية حضور مرشد  -2

 اثحداأل خص  وابأل  طفالاأل  قضاايوخيتص مبهمة متابعة    االجتماعية الطفولة هو موظف عام يف وزارة التنمية    محاية مرشد  
ويقوم مبتابعة احلدث    االبتدائييف مرحلة التحقيق    أساسيالطفولة دور    محاية وملرشد    ،واملعرضني خلطر االحنراف وفق القانون واللوائح

(  17وهذا ما نصت عليه املادة رقم ) ، يف هذه املرحلة وحىت احملاكمة حيث يطلب منه عضو النيابة تقرير عن حالة احلدث وسلوكه
 (. 50) اثحداأل  محاية بشأن  2016( لسنة 4من القرار بقانون رقم )

 : حق احلدث يف حضور حمامي -3
بوجود  جناية أو  انو يقوم ابلتحقيق واالستجواب مع احلدث يف جنحة  اثحداألع الفلسطيين على عضو نيابة وجب املشر  أ

ن يكون االستجواب حبضور أعلى    2016( لسنة  4ر بقانون رقم )( من القرا19حمامي للحدث ونصت على ذلك املادة رقم )
/    40اليت نصت يف املادة رقم )  1988حقوق الطفل لعام  اتفاقيةع وتوافق هذا النص م ، مره وحماميهأالطفولة ومتويل  محاية مرشد 

 . ( على ذلك2
 :سرية التحقيق مع احلدث -4
وذلك لكي ال تكون قناعات   جراءاتن يطلع العامة على هذه اإلأهنا تتم بسرية وال جيوز  أالتحقيق    إجراءاتصل يف  األ

( من 59مبعزل خوفا  من أتخري سري العدالة وهذا ما نصت عليه املادة رقم ) جراءاتابإلدانة وتبقى هذه اإلأو   خاطئة لديهم ابلرباءة
 . 2001( لسنة 3اجلزائية رقم ) جراءاتقانون اإل

 
 
 
 
 
 .613ص ،اجلنائية يف التشريع املصري جراءاتاإل ،(2005مأمون حممد سالمة ) -47
 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم ) ،(16للمادة رقم ) انظر -48
 .30ص  ،يف مرحلة التحقيق وفقاا للتشريعات الفلسطينية اثحداألحقوق  ، أكرم داود )ب.ت( ،عمر البزور -49
 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم ) ،(17للمادة رقم ) انظر -50
 (2001( لسنة )3اجلزائية رقم ) جراءاتمن قانون اإل،(59للمادة رقم ) انظر -51
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 :ضماانت االستجواب
دلة اليت ليه ومواجهته ابألإمبواجهة املتهم ابلتهم املنسوبة  ن عضو النيابة يقوم  النيابة أل  إجراءات  أهمويعد االستجواب من  

ن يتم االستجواب من قبل النيابة العامة  أجيب  االستجوب حيث    أثناءجراء فهناك ضماانت للحدث  ونظرا  خلطورة هذا اإل  ،ضده
  اجلناايت التفويض لالستجواب يف    وله اخليار يف االستجواب يف اجلنح ويقوم بتفويض مأمور الضبط القضائي بذلك ولكن ال جيوز له

(52 .) 
  يت قام مبخالفتها وذلك حىت ابلنصوص القانونية ال  مهليه بلغة يفهمها وإعالإذلك ابلتهمة املنسوبة    أثناءحاطة املتهم  إوتتم  

تتم معاملة املتهم الذي خيضع لالستجواب بشكل    أن  كما وجيب  ،تربئتهإىل    يستطيع الدفاع عن نفسه اليت من املمكن أن تؤدي
ومن حق املتهم يف    ،كراه معنويإأو    هتديدأو    نفسيأو    ى بدينإذحلاق  إ سالمته وجيب عدم االعتداء عليه و حيفظ كرامته وشرفه و 

مل  أو   ا لو حيضرذإساعة حىت حيضر حمامي املتهم و   24جاز القانون أتجيل االستجواب ملدة  أن يستعني مبحامي وقد  أتجواب  االس
 (. 53) اجلناايتن يتم تعيني حمامي يف أنه من الضروري أفيجوز استجوابه بدون حمامي إال  يوكل حمامي
 

 :ضماانت التوقيف
الدعوى اجلزائية وال جيوز لغري اجلهات القضائية القيام به فقد قيد   إجراءاتجراء من  إيما يتعلق ابلتوقيف والذي يعترب  وف

التمديد فعليها اللجوء للمحكمة املختصة لذلك وهذا ما نصت    دتأراا  إذتوقيف املتهم ملدة حمددة و   القانون النيابة العامة فيما خيص 
حيث يتم التوقيف من قبل النيابة العامة بعد استجواب    ،2001( لسنة  3اجلزائية رقم )   جراءات( من قانون اإل119عليه املادة رقم ) 

التجديد يف اجململ ن ال يتجاوز  أو   ،يوقفه ملدة ال تزيد عن مخسة عشر يوما  أو    ن يفرج عنهأساعة وللقاضي بعد ذلك    48م ملدة  املته
 . (  54يوما  ) نربعو أعن مخس و 
 

 : يف مرحلة احملاكمة اثحداألضماانت  : الفرع الثالث
 ،دلة الدعوىأكون اهلدف يف هذه املرحلة متحيص  وي  ،من املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلزائية  األخرية احملاكمة هي املرحلة  
وتنشأ يف ،  ابإلدانة أو    مث الفصل يف موضوع الدعوى واحلكم ابلرباءة  ،احلقيقة الواقعية والقانونية إىل    والبحث فيها هبدف الوصول

وال تنعقد    ،بداية وتشكل من قاٍض فرد بدرجة قاضي حمكمة    اث،حداأل  قضاايفلسطني يف دائرة كل حمكمة هيئة خمتصة ابلنظر يف  
مرشد  إاحملكمة   نيابة   محاية ال حبضور  احلكم وعضو  منتجا  يف  يكون  والذي  مفصل عن حالة احلدث  تقرير  يقدم  الذي  الطفولة 

 . املعرضني خلطر االحنراف طفالاألو  اثحداأل قضاايوختتص هذه احملكمة دون غريها ابلنظر يف  ،( 55)اثحداأل
بشأن   2016( لسنة  4( من القرار بقانون رقم )30حقوق الطفل واملادة رقم )  اتفاقية ( من  2/    40ونصت املادة رقم )

 على النحو التايل:  على احلقوق اليت يتمتع هبا احلدث يف مرحلة احملاكمة وهي اثحداأل  محاية 
 
 
 ( 2001( لسنة )3اجلزائية رقم ) جراءاتمن قانون اإل ،(2/  55للمادة رقم ) انظر -52
 .35 - 34ص  ، مرجع سابق ، أكرم داود )ب.ت( ،عمر البزور -53
 ( 2001( لسنة )3اجلزائية رقم ) جراءاتمن قانون اإل ،(119للمادة رقم ) انظر -54
 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم ) ،(25للمادة رقم ) انظر -55
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 : احلق يف عدم إعمال نصوص قانون العقوابت أبثر رجعي  -1
ا كان  إذ الإه رتكابحقوق الطفل على حق الطفل بعدم معاقبته على فعل قام اب اتفاقية/ أ( من   2/  40نصت املادة رقم )

نه ال جيوز إعمال نصوص أ  ا كان غري جمرم كماإذفأنه ال جيوز معاقبته    إالهذا الفعل    ارتكابهذا الفعل جمرما  وفقا  للقانون وقت  
من تلك اليت كانت  شدأنه ال جيوز معاقبة احلدث بعقوبة  أكما    ،( 56قانون العقوابت أبثر رجعي بل يتم العمل هبا بعد صدورها )

 . اجلرمية  ارتكابخف من اليت كانت مقررة وقت أملتهم احلق يف احلصول على عقوبة ن للحدث اإو  ،اب الفعلكتمقررة وقت ار 
 :احلق يف افرتاض الرباءة وعدم اإلكراه على جترمي النفس -2

احلق يف افتاض    مهان للحدث الذي يتم اهتأحقوق الطفل حيث   اتفاقية / ب( من    2/    40نصت على ذلك املادة رقم )
  ي دالء أبألجبار املتهم على اإوحيظر على الدولة    ،(57دانته ابجلرمية ويقع عبء االثبات على عاتق الدولة)إن تثبت  أإىل    براءته
واملعاملة القاسية  كراه املتهم جترمي نفسه كتعريض املتهم للتعذيب  إسوبة إليه وذلك وفقا  ملبدأ حظر  ن يدينه ابجلرمية املنأمن شأنه    ءشي

 وكل اعتاف بناء على ذلك غري جائز. 
 : حاطة ابلتهمةاحلق يف اإل -3

ليه عن طريق  إخطاره ابلتهمة املوجة  إث املتهم يف  حقوق الطفل حق احلد  اتفاقية ( من  2/ب/ 2/ 40وكفلت املادة رقم )
ن تشرح السلطات املعنية طبيعة التهمة املوجة للمتهم وبلغة يفهمها وقد نصت املادة  أقتضاء وجيب وصياء عليه عند االاألأو  والديه
بقانون رقم )2/    30رقم ) القرار  التهمة املنسوبة  على حق املتهم يف معرف  اثحداأل  محاية بشأن    2016( لسنة  4( من  ليه  إة 

 (. 58والنصوص القانونية اليت خالفها)
 : مناسبة لتقدمي الدفاع وحضور الوالديناحلق يف احلصول على مساعدة  -4

حقوق الطفل حق املتهم احلدث يف احلصول على مساعدة قانونية ومناسبه   اتفاقية( من  2/ب/2/ 40كفلت املادة رقم ) 
ويف  ،نفسيأو  خصائي اجتماعيأفقد يقدمها  ،وال يشتط أبن من يقدم هذه املساعدة ان يكون متخصص قانوين ، إلعداد دفاعه

مرشد  فلسطني   واليت هتدف   محاية فإن  تقرير مفصل عن حالة وسلوك احلدث  بتقدمي  يقوم  الفضلى  إىل    الطفولة  املصلحة  حتقيق 
( من 5/    30كما ونصت املادة رقم )   ،)(   2016( لسنة 4( من القرار بقانون رقم )17نصت عليه املادة رقم )  للحدث وهذا ما

للحدث    القرار السابق إبنه يسمح  ملتويل  أ بقانون  بدفاعه كما يسمح  يتقدم  الطفولة   محاية مرشد  إىل    إلضافة حماميه ابأو    مرهأن 
 . ( 59مساعدته يف ذلك)

 
 
 
 
 
 
 .(1989حقوق الطفل ) اتفاقيةمن ،/ أ( 2/  40للمادة رقم ) انظر -56
 .(1989) السابقة تفاقيةمن اال، / ب( 2/  40للمادة رقم ) انظر -57
 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم ) ، (2/  30للمادة رقم ) انظر -58
 .(2016) من القرار بقانون السابق ، (5/  30للمادة رقم ) انظر -59
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 : حمايدة احلق يف حماكمة من قبل هيئة قضائية مستقلة و  -5
ن للمتهم احلدث احلق يف نظر دعواه والفصل فيها أحقوق الطفل    اتفاقية ( من  3/ب/40/2وكفلت هذا احلق املادة رقم )

قبل هيئة قضائية  القانون  حمايدةسلطة مستقلة و أو    من  وفق  ف  ،وخمتصة   قضااين احملكمة ختتص وحدها ابلنظر يف  إويف فلسطني 
وهذا ما نصت    ،قانون الطفل الفلسطيين النافذ  حكامحنراف ويكون ذلك وفق ألاملعرضني للخطر وخطر اإل   طفال األأو    اثحداأل

 (. 60)  اثحداأل  محاية بشأن   2016( لسنة 4( من القرار بقانون رقم )1/   26عليه املادة رقم )  
 : احلق يف احملاكمة دون أتخري -6

  م األم( من قواعد  20ن يتم الفصل يف الدعوى القائمة ضده دون أتخري وقد نصت القاعدة رقم )أمن حق املتهم احلدث  
النموذجية إلدارة شؤون   الدنيا  للمتهم   ،( 61)قواعد بكني( على ذلك)  اثحد األاملتحدة  الفلسطيين هذا احلق  ومل يغفل املشرع 

بشكل مستعجل    اثحداأل  قضاايعلى النظر يف    2016( لسنة  4( من القرار بقانون رقم )8احلدث حيث نصت املادة رقم ) 
(62) . 

 : احلق يف استدعاء واستجواب الشهود  -7
 اتفاقية وكفلت  ،ليهإ بة اب املتهم للجرمية املنسو تكار نفي أو  ية الشهادة يف كوهنا الوسيلة اليت من خالهلا ميكن إثباتأمهتربز 

  ، (4/ب/40/2حقوق الطفل حق احلدث يف استجواب الشهود حىت يتمكن من الرد على هذه الشهادة وذلك يف نص املادة رقم )
يف   ،2016( لسنة  4( من القرار بقانون رقم )4/    30وأقر املشرع الفلسطيين هبذا احلق للحدث املتهم وذلك يف نص املادة رقم )

 (.63حماميه مناقشة الشهود )أو  مر احلدثأأنه جيوز ملتويل 
 : احلق يف مرتجم -8

للمتهم احلدث و حقو   اتفاقية ( من  6/ب/40/2وقد كفلت املادة ) الل  ا تعذر علىإذق الطفل هذا احلق  ة غاحلدث فهم 
وعدم معرفته    ، دفاعه يف حال غري قادر على فهم لغة احملكمة ية هذا احلق يف عدم قدرة احلدث على تقدمي  أمهوتربز    ،دمة خاملست

 ليه اليت على إساسها سيقدم دفاعه.إابلتهمة املنسوبة 
 : احلق يف إعادة النظر يف احلكم الصادر يف القضية -9

دانة والعقوبة من قبل يف احلكم الصادر ضده من انحية اإلتكفل خمتلف الواثئق الدولية حق املتهم يف طلب إعادة املظر  
وهذا ما نصت عليه   ،فقد كفلت خمتلف القوانني هذا احلق له  ،ولضمان عدم وقوع احلدث ذحية إلدانة خاطئة   ،السلطة القضائية 

( من  34وق الطفل وأقر املشرع الفلسطيين هذا احلق للمتهم احلدث يف نص املادة رقم )حق  اتفاقية من    (5/ب/49/2املادة رقم )
 (. 63)  2016( لسنة 4القرار بقانون رقم )

 
 
 

 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم ) ، (1/  26للمادة رقم ) انظر -60
 .(1985)قواعد بكني() اثحداألاملتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون  ماألممنقواعد   ،(20للقاعدة رقم ) انظر -61
 اث.حداأل محاية( بشأن 2016( لسنة )4من القرار بقانون رقم )  ،(8للمادة رقم ) انظر -62
 .(2016من القرار السابق ) ، (4/  30للمادة رقم ) انظر -63
 .(2016من القرار السابق ) ،(34للمادة رقم ) انظر -64
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 : للطفل الفلسطيين ودور مؤسسات اجملمتع املدين ساءة اإل : لثايناملطلب 
 أصبحلديه جمموعة من احلقوق و   أصبحوكشخص قانوين و   إنسانالطفل قيمته ك1989  حقوق الطفل للعلم  اتفاقية عطت  أ

وتعطيها   طفالاأل   قضااييمية والدولية اليت ختتص بقلوظهرت العديد من املنطمات اإل  ،نساناإلمن حماور حقوق    أساسيالطفل حمور  
نتهاك إاجملتمع ويتم  أو    األسرةللطفل الذي يتعرض لكثري من العنف سواء من    ساءةاإلاالعتداء و   قضاايخص  ية وابألمهكثريا  من األ

يتعرض   راألموال خيتلف    ،ة األساسيحقوقه   الذي  الفلسطيين  يتعلق ابلطفل  من  إىل    فيما  ومن االحتالل    األسرةالعنف  واجملتمع 
 .الذي يشكل خطرا  كبريا  على الطفل الفلسطيين  اإلسرائيلي

 العقوبة القاسية أو    على حترمي التعذيب والعنف واملعاملة   نساناإلوقد نصت خمتلف املواثيق واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق  
مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديال واليت    اتفاقية ك  ،املهنية أو    ية إنسانالالأو  

 أشكالمن كافة    ماية حل( حبق الطفل يف ا42)وقد نص قانون الطفل الفلسطيين يف املادة رقم    ،تشكل الكبار والصغار على حد سواء
 (. 65صحته )أو  وما يهدد سالمته ،ساءةاإلالعنف و 

لإل الصورة  من  العديد  يتعرض    ساءةوهناك  واإل  ساءةاإلك  ،الطفل  إليهااليت  واللفظية  والعاطفية  وبدأ    ضا  أيال  مهاجلسدية 
  ،اليت يتعرض هلا الطفل مع ظهور االتفاقيات الدولية املعنية ابلطفل ساءةاإل خص ظاهرة  وابأل طفالاألاليت ختص  قضاايابل  االهتمام

يف فلسطني ودور   ساءةاإلوسنبني يف هذا املطلب ظاهرة    ،ةأحدحناء العامل وال تقتصر على دولة و أر هذه الظاهرة يف خمتلف  تشوتن
 . (67مؤسسات اجملتمع املدين يف التصدي هلذه الظاهرة)

 
 :للطفل يف فلسطني ساءة اإلظاهرة  : ولالفرع األ

سباب مثل عن التبليغ أوتزداد هذه الظاهرة نتيجة عدة    ،تنتشر هذه الظاهرة يف خمتلف دول العامل وهي ليست بظاهرة جديدة
  ، طفالاألوكذلك عدم وجود الوعي لدى    ،يف تدخل اجلهات املعنية ابلطفل بولدهم  األهلوعدم الرغبة لدى    ساءةاإلعن حاالت  

 اإلسرائيليكرب وذلك نتيجة وجود االحتالل  أولكن تنتشر هذه الظاهرة بشكل    ،وفلسطينيا  ال خيتلف الوضع عن بقية دول العامل
عرض هلا الطفل الفلسطيين  اليت يت  ساءةاإلإىل    إضافة   ،طياف الشعب الفلسطيين كبارا  وصغارا  أالعنف ضد مجيع    أنواعاليت ميارس كافة  

 .من اجملتمع الذي يعيش فيهأو  سرتهأمن قبل 
 :األسرةمن قبل  ساءةاإل ❖

ا شأن خاص عتبارهمن الصعب التعامل معها اب اليت يقوم هبا األهل ساءةاإلو  ،للطفل إساءةاجلهات  أكثرمن  األسرةتعترب 
( 7ء الفلسطيين أبن )حصاوفقا  لدراسة للجهاز املركزي لإل  نهألسطني حيث يف ف األكربهي  األهلالنامجة عن  ساءةاإلوتعترب نسبة 

 (. 67) األسرةالعنف داخل   أشكال حدتعرضوا أل أطفال( 10من كل )
 
 
 

 
 (.2004( لسنة )7من قانون الطفل الفلسطيين رقم ) ،(42للمادة رقم ) انظر -65
 ص  ، يف سياق مقوالت "التحول الدميقراطي " يف فلسطني طفاللأل ساءةاإل ،(2008جليلة إرشيد ) -66
 .63ص ،واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،(2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ) -67
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 : من قبل اجملتمع ساءةاإل ❖
هبا جهاز    طفاللأل  ساءةاإلتعترب ظاهرة   قام  اليت  بينت اإلحصائيات  وقد  مرتفعة جدا   الفلسطينية  املدارس   اإلحصاءيف 

العنف   أنواع  حد( امللتحقني ابملدارس قد تعرضوا أل17  –  12يف العمر )  طفالاأل% من  22.5أبن    2021الفلسطيين يف عام  
وتتم ممارسة هذا العنف   ،طفالاألارسته ضد هؤالء  العنف اليت مت مم  أشكال  أكثرن العنف اجلسدي كان  أو   ،خالل السنة املاضية 

 اآلخرين  طفالاأل   أحديف املدرسة من قبل    ساءةاإلمن قبل املعلمني واملعلمات وقد يتعرض الطفل للعنف و   نفسيا    أمكان      جسداي  
 (. 68يف املدرسة )

  2021الفلسطيين للعام    اإلحصاءوهذا ما بينته إحصائيات جهاز    ،مرتفعة   ضا  أييف الشارع    طفالاألاليت يتعرض هلا    ساءةاإلو 
 (. 69( تعرضوا للعنف يف الشارع خالل السنة املاضية )17 – 12يف العمر ) طفالاأل% من 23.8أبن نسبة 
 :اليت يفرضها الواقع الفلسطيين ساءةاإل ❖

وظهرت العديد من   ،ين نتيجة الصراع على السلطةاألمالفلسطينية منذ سنوات العديد من حاالت الفلتان    األراضيشهدت  
ن واالشتباكات املسلحة بني خمتلف الفصائل األمالسلوكيات اليت فيها اعتداء صارخ على القانون وحالة من الفوضى وعدم استتاب  

ونتيجة اإلنقسام الفلسطيين والصراع   2006ويف عام    ،فلسطينيون  أطفالنهم  ومن بي  ضحاايالفلسطينية واليت خلفت العديد من ال
ويف   طفال    40اللذين قتلوا يف هذا العام   طفالاألأبن عدد    نساناإلبني حركيت فتح ومحاس بينت إحصائيات اهليئة املستقلة حلقوق  

نتيجة االشتباكات املسلحة بني    27قتل حنو    2005العام   االغتيال   األحزابطفل  ونالحظ أبن حياة    ،الفلسطينية وعمليات 
 . (70ا وتقديرها )محايتهالفلسطينيون يف خطر دائما  وجيب  طفالاأل

 
 : الفلسطينني طفالاأل حلقوق  اإلسرائيلياالحتالل  انتهاكات : الفرع الثاين

حد جرائم احلرب وجرائم إىل    ووصلت   ،يف العامل  نتهاكاتشرس االأعنف و أة على الفلسطينيني من  اإلسرائيليتعترب االنتهكات  
وتقوم دولة االحتالل   ،ونساء وغريهم  أطفالمن    استثناءمجيع شرائح اجملتمع الفلسطيين بدون    نتهاكاتوطالت هذه اال  ،ية نساناإلضد  

  نساناإلوإسرائيل ملزمة بتطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق    ،اإلسرائيلين والنظام  األمحفظ  إىل    هنا تسعىأنتهاكات يف  بتربير هذه اال
 ،تهاياخلاضعني لوال  طفالاألعلى كافة    تفاقية واليت تلزمهم بتطبيق بنود اال  ،حقوق الطفل الدولية   اتفاقية واليت هي طرف فيها ومنها  

وأنه هذه املسؤوليات اليت تنص عليها االتفاقيات  ،الواقع أرض غري مطبق على  راألمولكن هذا  ،الفلسطينيني  طفالاألوهذا يشمل 
 . (71الدولية تقع على عاتق الفلسطينيني)

 
 
 
 
 
 .63ص ،واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،(2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ) -68
 .62ص ،(2021)املرجع السابق  -69
 .70ص   ،مرجع سابق ،(2008جليلة إرشيد ) -70
 .(2008املرجع السابق ) -71
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 : نتهاكاتحلقوق الطفل الفلسطيين ومنه هذه اال اإلسرائيليالنامجة عن االحتالل  نتهاكاتوهناك العديد من اال
 :انتهاك حق الطفل يف احلياة -1

 إهناء  حياولن  أفرد مبا يف ذلك احلكومة    يحق الفرد يف احلياة وهو حق حيميه القانون وال جيوز أل  نساناإلتشمل حقوق  
بسبب  ال يف حاإخر  آفرج    أيحياة   تنفيذ حكم صادر من حمكمة  الواثئق إل  ونصت خمتلف  القانون  عليه  يعاقب  جبرمية  دانته 

( على حق الطفل يف احلياة  11وكذلك قانون الطفل الفلسطيين الذي نص يف املادة رقم )   نساناإلواالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق  
تيجة العمليات العسكرية اليت تقوم  ومت انتهاك هذا احلق يف فلسطني ن  ، (72) إنسانن هذا احلق ملزم لكل  أان على نفسه و األمويف  

 . ( 73)  2020العام إىل  2014طفال  منذ العام  720الفلسطينية وتسببت مبقتل حنو  األراضيهبا إسرائيل يف 
 : انتهاك احلق يف احلرية  -2

ن الطفل الفلسطيين يعاين من انتهاك هلذا احلق بشكل كبري حيث يقوم أإال    ،طفل  ياحلق يف احلرية هو حق مكفول أل
التعذيب واملعاملة القاسية كاحلبس   أنواعة وتعذيبهم جبميع  اإلسرائيليووضعهم يف السجون    طفالاأل  ابعتقال  اإلسرائيليجنود االحتالل  

مناهضة التعذيب وقواعد   اتفاقية ك  نساناإلولية املعنية حبقوق وهذا ما حرمته خمتلف املواثيق الد ،االنفرادي واحلرمان من الغذاء واملاء
وبناء على إحصائيات من مركز عبد هللا احلوراين للدراسات والتوثيق فقد قامت سلطات االحتالل    ،(74نيلسون مانديال وغريها )

أمراض خطرية هتدد حياهتم يف سجون االحتالل من    طفالاألكما ويعاين    ،طفال  فلسطينيا    543حنو    ابعتقالخالل العام املاضي  
 . (76م )الصحية املناسبة هل رعاية الفراج عنهم وتقدمي وتستوجب اإل

 :انتهاك احلق يف الصحة  -3
خمتلف القوانني الدولية مسؤولية الدول اليت متارس االحتالل على دول اخرى ابحملافظة على الوضع الصحي للشعب  أكدت

  ، الفلسطينية عكس ذلك األراضيوما حيدث يف    ،الذي خيضع هلا وهي ملزمة بتقدمي خدمات صحية هلم كتلك اليت تقدمها لشعبها
ونتيجة هلذه السياسة فقد تدهور    ،ري اجلسم الصحي الفلسطيين ومراكز العالج املختلفة هنج ختريب وتدم  اإلسرائيلييتبع االحتالل    إذ

 (. 76وضع الطفل الفلسطيين من كافة النواحي)
ستشفيات املإىل    الالزمة  األدويةجتاه الفلسطينني وفرض حاالت من احلصار ومنع وصول اجلرحى و   اإلسرائيليونتيجة للعنف  

خص  وابأل  ،تؤثر على الصحة العامة للفلسطينني كافة   جراءاتفإن كل هذه اإل  ،ء عملها بشكل طبيعيداأومنع الطواقم الطبية من 
 الصحية نظرا  لضعف مناعته  رعاية القدر كبري من إىل   الطفل الذي حيتاج

 
 
 
 
 
 
 .(2004( لسنة )7من قانون الطفل الفلسطيين رقم ) ،(11للمادة رقم ) انظر -72
 .55ص  ،واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،(2021الفلسطيين )اجلهاز املركزي لإلحصاء  -73
 .72ص   ،مرجع سابق ،(2008جليلة إرشيد ) -74
 .55ص  ،واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،(2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ) -75
 73ص   ،مرجع سابق ،(2008جليلة إرشيد ) -76
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 :انتهاك احلق يف التعليم -4
ونص  ، (77حبق الطفل يف التعليم وهو حق متأصل للطفل)  1989حقوق الطفل للعام    اتفاقية ( من  28نصت املادة رقم ) 

وإن إسرائيل ملزمة   ،(78( وعلى إلزامية التعليم )37على هذا احلق يف املادة رقم )  2004( لسنة  7قانون الطفل الفلسطيين رقم )
ن االحتالل خيلف دمار هائل  أإال    ،الفلسطينني  طفالاألية بضمان إستمرارية التعليم جلميع  قانوان  كوهنا طرف يف االتفاقيات الدول

ماكن أيعيق حركة الطالب واملعلمني من    يف املرافق التعليمية ويقوم بعرقة هذا احلق من خالل جدار الفصل والضم العنصري الذي
 املدارس.إىل  قامتهمإ

ظاهرة خطرية ال بد  طفاللأل ساءةاإلن ظاهرة إو  ،العاطفية أو  سواء اجلسدية  ساءةاإلفالطفل الفلسطيين يتعرض للكثري من 
تعترب األخطر ملا تشكله    اإلسرائيليالطفل الفلسطيين من قبل قوات االحتالل    إليهااليت يتعرض    ساءةاإلن العنف و أإال    ،من جماهبتها

والطفل الفلسطيين يعيش يف جو من العنف واخلوف   ،بيئة صحية وخالية من العنفإىل    حيتاج  إذمن هتديد على حياة الطفل ومنوه 
 (. 79ما يؤثر سلبا  على منوه وحياته)

 
 : دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الدفاع عن حقوق الطفل : الفرع الثالث

وتلعب هذه املؤسسات   ، املختلفة   ساءة اإل  أشكالمن    طفالاأل  محاية سسات اجملتمع املدين املتخصصة يف  هناك العديد من مؤ 
ويف  ،ونشر الثقافة اليت يعرف املواطن عن طريقها ما له من حقوق وما عليه من واجبات  نساناإلواحتام حقوق    محاية دورا  مهما  يف  

 : وسنبني بعض منها وهي طفالاأل محاية فلسطني جيود العديد من املؤسسات اليت هتتم ابلدفاع و 
 : نساناإلاملؤسسات املعنية حبقوق  •
 (   DCIاحلركة العاملية للدفاع عن حقوق الطفل )  -1

ة للدفاع عن الطفل وهتدف وهي جزء من االئتالف الدويل للحركة العاملي  1992وأتسست هذه احلركة يف فلسطني يف العام  
املساندة    أشكالوتقدمي كافة    ، االتفاقيات الدولية املعنية ابلطفلإىل    حقوقهم استنادا    محاية و   طفال األالدفاع عن  إىل    سسة ؤ هذه امل

  ، اليت ميارسها االحتالل السرائيلي واطالعها على اجلتمع الدويل  نتهاكاتاث حول االاألحبوتقوم إبعداد النشرات و   طفاللألالقانونية  
ى كافة املعنفني والقضاء عل  طفاللأليف عملها وتعمل الدعم االجتماعي    أساسيوتقدم هذه املؤسسة اخلدمات القانونية بشكل  

  طفال األة جتاه  اإلسرائيلي   نتهاكاتمن خالل محالت التوعية املختلفة كما وتقوم برصد اال  طفالاألاليت يتعرض هلا    ساءةاإل  أشكال
 (. 80الفلسطينني وانتهاك حقوقهم املختلفة )

 
 
 
 
 

 .(1989حقوق الطفل ) اتفاقيةمن ،(28للمادة رقم ) انظر -77
 .(2004( لسنة )7الطفل الفلسطيين رقم )من قانون  ،(37للمادة رقم ) انظر -78
 .75ص   ،مرجع سابق ،(2008جليلة إرشيد ) -79
 77ص  ،املرجع السابق -80
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 : بيتونيا –الطفولة  محاية مركز  -2
ويقوم  ،االجتماعيةنشائه من وزارة الشؤون إللطفل ومت  رعاية الو  ماية حلوتوفري ا  طفالاأل رعاية بوخيتص  2003أنشئ هذا املركز يف العام 

والتفيهية والتعليم توفري    االجتماعية وتقدمي اخلدمات النفسية و   ،دماجه يف وسط عائليإحماولة  و   طفاللألهذا املركز بتقدمي املأوى  
 . الصحية والنفسية وذلك ابلتنسيق مع املؤسسات املعنية  رعاية ال

 : اثحدلألل األممركز دار  -3
وتقدم هذه املؤسسة اخلدمات النفسية    1954نفسيا  وإجتماعيا  ومهنيا  وأتسست يف عام    اثحداألوهي مؤسسة اجتماعية تقوم بتأهيل  

 . للحدث من البيئة اليت ينشأ هبا ماية حلتوفري اإىل  وهتدف  ،طفاللألوالتعليمية واملهنية  االجتماعية و 
 : املؤسسات الرقابية يف اجملتمع املدين •

داة للضغط أراقبة على مؤسسات السلطة وتعترب  اليت تقع عليها مسؤولية امل  األساسية مؤسسات اجملتمع املدين هي البنية  تعترب  
وذلك السياسة الفصائلية    ،وغري فعال  ن دور اجملتمع املدين الفلسطيين يف الرقابة ضعيف جدا  أ و   ،أفضلعلى احلكومة لكي تصبح  

 . يس مؤسسات تشارك يف عملية الرقابة دوات ولأإىل  احياوهلداخلها الذي 
 

 : اخلامتة
خمتلف االتفاقيات   أكدتية اليت حتفظ له حقوقه ومصاحله و القانون  رعايةالو   ماية حلقدر من ا إىل    حتتاج املرحلة اليت مير هبا الطفل

شأنه   والطفل  ، الدولية املعنية حبقوق الطفل على حقه يف التمتع ابحلقوق واحلرايت اليت تتناسب مع مرحلته السنية ونضجه العقلي
وبدون    ،فعل ويعترب هذا الفعل خمالف للقوانني والتشريعات وجُمرم حسب القانون  رتكابن يقوم ابأشأن سائر البشر من املمكن  

ضحية   ضا  أين احلدث اجلانح هو  أ مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى حيث    يتعارض حتقيق العدل للمجتمع والضحية ال  ن  أشك  
ن يتم اعادة أتهيلهم وتعليمهم ال  أويفتض    ،اجلرمية نظرا  للظروف اليت حتيط به من فقر وسوء معاملة واستغالل  رتكابويقوم اب

 .عقاهبم
اللذين تنسب اليهم هتم   طفال األ  مايةن تقوم الدول حبأجيب    ،ق اليت تكفل حقوق الطفلوتطبيقا  ملا جاء يف خمتلف الواثئ

وااللتزام بكافة الضماانت اليت   ،القانون  أحكامنت تقوم مبعاملتهم مبا يتناسب مع سنهم ومبا يتفق مع  أو   ،خرق قانون العقوابت
والعمل دائما على    ،يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية والرقابة عليها من قبل املؤسسات املعنية   أثناءكفلتها القوانني املختلفة للطفل  

 .حتقق املصلحة الفضلى للطفل
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 : النتائج والتوصيات
 : النتائج

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

شكل من    ياليت يتمع هبا الطفل واليت ال جيوز انتهاكها أب  ة األساسيخمتلف التشريعات الدولية والوطنية على احلقوق    أكدت (2
 . ماية حلقدر كبري من اإىل  ا مقررة لفئة ضعيفة حتتاجألهننظرا   ،شكالاأل
  أصبح و   ،مع االتفاقيات والتشريعات الدولية املعنية ابلطفل  اث حداألتوافقت القوانني الداخلية الفلسطينية فيما خيص التعامل مع   (3

 . الدولية  لالتفاقيات الوطين مبثابة تطبيق مباشر تطبيق القانوين
حتقيق إىل    سري الدعوى اجلزائية واليت هتدف  أثناء والضماانت اليت ال غىن عنها    جراءاتحتكمها جمموعة من اإل  اثحد األحماكمة   (4

 .املصلحة الفضلى للحدث
ن هذا احلق  أ ال  إهلم    ماية حلوتقدمي ا  طفاللأل  ساءةاإلعدم    نساناإلحقوق    اتفاقية عليها قانون الطفل و   أكداحلقوق اليت    أحدن  أ (5

اهلمجية يف   اإلسرائيليسياسات االحتالل  األسبابهذه  أهمسباب عدة و ابلنسبة للطفل الفلسطيين وذلك أل ينتهك بشكل صارخ
 . طفالاألالتعامل مع 

يف خمتلف دول العامل ولكن يف فلسطني كان لإلحتالل االسرائيل دور كبري يف   طفالاألحلقوق    نتهاكاتهناك العديد من اال (6
 . للطفل الفلسطيين وتعريضه للخطر وانتهاك خمتلف حقوقه اليت كفلتها له خمتلف التشريعات ساءةاإل

 
 : التوصيات

يتعرض    إساءة  أي وإبعاده عن    ،وسالمة الطفل ورفاهيته  محاية و   رعاية يف اجملتمع على ضمان    طفالألتفعيل دور املؤسسات املعنية اب(1
 . غريهاأو  سرتهأ هلا سواء من قبل 

ية ابلطفل الطفل عن طريف فريق حمتص من كافة املؤسسات املعن  ماية جلنة خمتصة تقوم مبراقبة عمل املؤسسات املختصة حب   جيادإ(2
 وقانونيني. خصائيني واجتماعيني أوتتكون هذه اللجنة من 
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 : املصادر واملراجع
 .الكرمي القرآن
 . (1989حقوق الطفل ) اتفاقية 
 . (1985)قواعد بكني( ) اثحداألاملتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون  ماألمقواعد 

 . (2003الفلسطيين املعدل لسنة ) األساسيالقانون 
 . ( 2004( لسنة ) 7قانون الطفل الفلسطيين رقم )

 . (2001( لسنة ) 3اجلزائية رقم ) جراءاتقانون اإل
 (. 1996( لسنة ) 8رقم ) األردينقانون العمل 

 (. 1960( لسنة )16رقم ) األردينقانون العقوابت 
 اث.حداأل  محاية ( بشأن 2016( لسنة )4القرار بقانون رقم )

 . ( 2021) ،واقع حقوق الطفل الفلسطيين ،اجلهاز املركزي لإلحصار الفلسطيين
 . ( 1997)  ،دار صادر  ،بريوت ،6ط ،لسان العرب ،ابن منظور

دار النهضة العربية للطبع   ،القاهرة  ،1ط  ،بني سيادة السلطة وحكم القانون  نساناإلالشرعية الدولية حلقوق    ،حممد فهيم  ،درويش
 . ( 2007) ،والنشر والتوزيع

لال  ،غدير امحد علي  ،العمري الفلسطينية  اليومية  الصحف  الفلسطيين )دراسة حتليلية  اإلسرائيلي  نتهاكاتمعاجلة  الطفل  ة حلقوق 
 . ( 2015)  ،غزة -ية اإلسالماجلامعة ، مقارنة(

والقانون اجلزائري  اثحد األحقوق    ،خمتار  ،بن محودة اجلزائر  ،من خالل املواثيق الدولية  جامعة    ،كلية احلقوق،)رسالة دكتوراه ( 
 (. 2018)  ،اجلزائر

 . ت( .)ب  ،ن(  .د .)د  ،يةاإلسالمحقوق الطفل بني املواثيق الدولية والشريعة  ،سامح ،إمساعيل
  ، غري منشورة، فلسطني، كلية الدراسات العليا  ،)رسالة ماجستري(واالتفاقيات الدولية،    اإلسالمحقوق الطفل يف    ،مسر خليل  ،عبدهللا

 . ( ٢٠٠٣جامعة النجاح الوطنية، )
 . ( ٢٠٠٤، )رسالة دكتوراه(. غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة حلوان، )الدولية حلقوق الطفل  ماية حلا ،ماهر مجيل ،أبو خوات

  ، القاهرة،1، طي: دارسة مقارنة اإلسالموحرايتـه العامـة األساسـية فـي القـانون الوضـعي والفقه  نساناإلمحايـة حقـوق  ، محدي ،عامر
 . (2010) ،دار الفكر اجلامعي

 . ( 2001)  ،دار الشروق ، عمان ،1، طوحرايته األساسية  نساناإلحقوق  ،هاين سليمان ،الطعيمات
 . ( 2002دار روائع جمدالوي، ) ،عمان ،1، طواملواثيق الدولية  األردينسة مقارنة بني القانون ادر : نسان اإلحقوق  ،سعيد ،البشري
دار الفكر ،اإلسكندرية   ،1، طياإلسالممحاية حقوق الطفل: ادرسة مقارنة بني القانون الدويل العام والفقه    ،منتصر سعيد  ،محودة

 . ( 2010العريب، )
 . (2020)  ،دار نشر جامعة قطر  ،سان على املستوى احمللي: احلالة الفلسطينيةإلنتطبيق اتفاقيات حقوق ا  ،عواوده اسيد  ،قفيشة معتز
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