الحق في اإلنماء وحماية حقوق األطفال وتعزيزها

التشريعات والسياسات الحكومية وحقوق الطفل
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نتناول في هذه الجزئية التي تركز على حقوق الطفل وحمايته حماية األطفال في التشريعات الدولية والوطنية،
والخطط واالستراتيجيات الوطنية لحقوق الطفل متضمنة أربع خطط سياساتية ( مقترح ورقة سياساتية لتطوير
آلية ونظام إلدارة الحالة لألطفال ذوي اإلعاقة ،سياسة مشاركة وتمثيل الطفل الفلسطيني ،سياسة الوصل
األمن والعادل لتعليم نوعي ،سياسة الصحة العامة للطفل الفلسطيني) ،مؤشرات حقوق الطفل الفلسطيني،
حقوق الطفل في الميزانيات والموازنات العامة ،الشفافية والمحاسبة ،الشكوى والرقابة على المحاكم التي قامت
الهيئة به.

أوالً :اإلطار القانوني لحماية األطفال على المستوى الدولي والوطني

أ.القانون الدولي لحقوق اإلنسان

شكل مجموعة من المعايير
إن اتفاقية حقوق الطفل ،التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة ،تُ ّ
أيضا
وااللتزامات المتفق عليها
عالميا وغير الخاضعة للتفاوض .وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها ً
ً
حقوق اإلنسان ـ الحد األدنى من االستحقاقات والحريات التي يجب على الحكومات احترامها ،وهى مبنية
على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات ،لذلك تنطبق جميع
هذه المعايير على البشر في كل مكان .وتلزم هذه الحقوق الحكومات واألفراد على حد سواء بعدم انتهاك
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هذه الجزئية من التقرير السنوي مأخوذة عن دليل (حقوق الطفل بين الواقع والقانون) المعد من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل والهيئة.

الحريات المم اثلة لآلخرين .وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة ،وترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل
إعطاء األولوية ألحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي األول الذي يلزم الدول األطراف من ناحية قانونية بدمج
السلسلة الكاملة لحقوق اإلنسان ،أي الحقوق المدنية والسياسية ،إضافة إلى الحقوق الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية .ففي عام ( ،)1989أقر رؤساء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم ،ألنه غالبا ما
أيضا
يحتاج األشخاص دون الثامنة عشرة إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجها الكبار .كما أراد الرؤساء ً

ضمان اعتراف العالم بحقوق األطفال.

توضح بطريقة ال َل ْب َس فيها حقوق اإلنسان األساسية التي يجب أن يتمتع
وتتضمن االتفاقية ( )54مادة ،وهي ّ
بها األطفال في أي مكان -ودون تمييز ،وهذه الحقوق هي :حق الطفل في البقاء ،والتطور والنمو إلى أقصى
حد ،والحماية من التأثيرات المضرة ،وسوء المعاملة واالستغالل ،والمشاركة الكاملة في األسرة ،وفي الحياة
الثقافية واالجتماعية .وتتلخص مبادئ االتفاقية األساسية األربعة في :عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل
المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة ،والحق في البقاء ،والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.2
وكل حق من الحقوق التي تنص عليها االتفاقية بوضوح ،يتالزم بطبيعته مع الكرامة اإلنسانية للطفل وتطويره
وتنميته المنسجمة معها ،وتحمي االتفاقية حقوق األطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية
والتعليم والخدمات االجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

باإلضافة إلى ذلك جاءت اتفاقيات أخرى تعنى بحق الحدث أو األطفال في خالف مع القانون منها :قواعد
األمم المتحدة ومبادئها التوجيهية حول نظام قضاء األحداث ،والقواعد الدنيا لألمم المتحدة إلدارة شؤون قضايا
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نصت المادة ( )2من اتفاقية حقوق الطفل لعام  :1989تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها

دون أي نوع من أنواع التمييز .بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم
السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي ،أو ثروتهم ،أو عجزهم ،أو مولدهم .أو أي وضع آخر .تتخذ الدول األطراف جميع التدابير
المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليه أو أعضاء األسرة.
أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

األحداث (قواعد بكين) ،وقواعد األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث (مبادئ الرياض) وقواعد األمم
المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم.

ب.اإلطار القانوني الناظم لحقوق الطفل الفلسطيني
هناك مجموعة من القوانين التي تعنى بحق الطفل على مستوى التشريعات الفلسطينية ومن بين هذه القوانين:
 .1القانون األساسي الفلسطيني حيث جاء النص على ضرورة احترام حقوق الطفل الفلسطيني في الباب
الثاني من القانون تحت عنوان "الحقوق والحريات العامة" وعلى وجه التحديد في الـمادة (.3)29

 .2قانون الطفل الفلسطيني أبدى المشرع الفلسطيني اهتماما كبير برعاية حقوق اإلنسان عندما أظهر نيته في

االهتمام بحقوق الطفل الفلسطيني ،األمر الذي انعكس على قانون الطفل الفلسطيني لسنة )(2004الذي يعد

قانون طفل نموذجيًّا يرتقي بالوضع القانوني واالجتماعي للطفل الفلسطيني .كما جعل الـمشرع الفلسطيني من

اتفاقية حقوق الطفل الدولية مرجعية قانونية عامة له ،حيث جاء في نص الـمادة  2من هذا القانون تأكيده
على ذلك.4
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التي نصت على ما يلي" :رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفاا القاف اي :القماياة والرعاياة المااملةن

ال يساتللوا أل

غرض كا وال يسمح لهم بالقيام بأ عم يلقف ضررا بسالمتهم و بصقتهم و بتعليمهمنالقماية ما ايياءاو والاامعاملة القاسايةن يقارم
القانو تعريض األطفا للضارب والاامعاملة القاساية ما ذبا ءويهامن يفصالوا ءا قكام علايهم بعقوباة ساالبة للقرياة عا البااللي و
يعاااملوا بطريقااة تسااتهحه صااالقهم وتتناسااب ماات عمااارلمنيعتبر لااءا الاانا القااانوني األساسااي العااام لقمايااة ورعايااة ققااو وقريااات
األطفا  ،وذح تضم النا العحيح م البناوح التاي تانحم ققاو الطفا الفلساطيني اي الاامجاالت الاامذتلفة ،الءا كانات الفقار األولاى ما
الاماح السابقة ت نا على ايطار العام لقماية ورعاية الطف الماملة ي متى مناقي القيا  ،قاح جااوت الفقار اليانياة لتانا علاى قماياة
األطفا على وجه الذصوا ي مجا عمالة األطفا  ،بقيث يمنت تملي األطفا ي عم كا م مأنه يلقاف ضاررا ماا ساواو
ي سالمتهم و صقتهم و يؤير على تقصايلهم العلاامين ما الفقرتاا اليالياة والرابعاة ،قاح ركلتاا علاى قماياة الطفا الفلساطيني ما كا
مكا اييءاو والامعاملة القاسية ،بما ي ءلك الضرب والامعاملة القاسية م ذب ءويهمن و ذيرا جاوت الفقار الذامساة ما الااماح لتانا
على ضرور تطبيف مبح التمييل العقابي يما يتعلف بالعقوبات الجلائية الامفروضة على األطفا  ،ع طريف صلهم ي ماك مذصصة
لهم بعيحا ع الباللي  ،و يكو لحه العقوبة صالقهم ال يءاولم ،ومت األذء بعي االعتبار مراعا التناسب ما بي العقوبة الامفروضة
عليهم وما بي عمارلمن
 4نا على نه يهحه لاى "االرت قااو بالطفولاة اي لساطي " ،و"تنمائة الطفا علاى االعتالال بهويتاه الوطنياة والقومياة والحينياة" وعلاى
"األذال الفاضلة" ،و" عحاح الطف لقيا قر مسؤولة"ن كما يهحه لى "قماية ققو الطف
ومتطور " و"توعية الامجتمت بققو الطف " ،و" مراك الطف ي مجاالت القيا االجتماعية"ن

ي البقاو والنماو والتمتات بقياا قار وةمناة

 .3قانون إصالح األحداث رقم )(16لسنة ) (1954الساري في الضفة الغربية وقانون المجرمين األحداث
لسنة ) ،(1937وهذه القوانين ال تتماشى مع السياسة الجنائية الحديثة فهذه القوانين تعامل الطفل على

أنه مجرم وليس ضحية تحتاج إلى تأهيل ،ولكن حاليا قامت و ازرة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع
الو ازرات والمؤسسات ذات العالقة بإعداد مسودة قانون حماية األحداث التي تتماشى مع نصوص

االتفاقيات الدولية والسياسة الجنائية الحديثة وما زالت هذه المسودة على طاولة الرئيس من أجل إقرارها.

 .4قانون اإلجراءات الجزائية لسنة )(2001الذي يسري في الضفة وقطاع غزة ،حيث ال يسمح بإمكان
طفل لم يبلغ الخامسة عشرة أن يقدم شكوى إلى المحكمة حسب المادة ) (6ويمكن تقديم الشكوى من قبل
ذويه أو وصيه بالنيابة عنه.

 .5وعلى صعيد تطورات التشريعات المتعلقة في الطفل فقد أصدر مجلس الوزراء خالل العام )،(2013
ق ارره رقم ( )10لعام  ،2013المتعلق بنظام األسر الحاضنة لسنة  ،2013بتاريخ .20135/7/16

ثانياً :الخطط واالستراتيجيات الوطنية لحقوق الطفل
يوجد لدى الحكومة خطط طويلة ومتوسطة المدى ،وطنية وقطاعية وعبر قطاعية .كما يوجد العديد من
السياسات .إال أنها ال تركز على األطفال واألطفال المهمشين بشكل خاص ،وبسبب محدودية الموارد المالية
والبشرية المتخصصة ،وعدم تخصيص موازنة خاصة باألطفال بالرغم من أنهم يشكلون نصف المجتمع،
واعتماد فلسطين على الدعم الخارجي ،فإن تنفيذ هذه الخطط والسياسات يكون غير مضمون ،ويحد من
إمكانية تخطيط طويل المدى في ظل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتدهورة بسبب االحتالل
واجراءاته ،وتقسي م األرض الفلسطينية وفقدان السيطرة على الحدود والموارد .باإلضافة إلى أنه ال يوجد جسم
وطني فاعل يختص بمراقبة السياسات والخطط والموازنات الفلسطينية ومدى انسجامها مع حقوق الطفل.
قامت فلسطين بإصدار مجموعة متنوعة من الخطط ،مثل الخطة التطويرية والطارئة وخطة اإلنعاش والخطة
اإلنسانية والوطنية .وتبنى كل إطار تخطيطي مبادئ وأهدافاً وغايات وآليات تطبيق وتنفيذ ومؤشرات ونظم
مراقبة مختلفة ،ما يجعل من غير الممكن من الناحية الفعلية تقييم ما تم تحقيقه وبواسطة من وأين .ويظهر
ذلك بشكل واضح في غياب تحليل األثر ألي من أنواع الخطط المذكورة أعاله .وما يبقى جلياً أنه ال يوجد
5لالطالع على النظام كامل راجع
http://www.lab.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/magazine/22102013102.pdf

نهج مركز يجمع احتياجات األطفال وحقوقهم ويحدد ماهية هذه الحقوق بوضوح .واذا ما واصلت الحكومة
وضع خطتها الخاصة بها ،فيما أن األطراف األخرى تضع خططاً إنسانية وخططاً تطويرية ،فإن الفجوات في
نظام التنفيذ ستبقى قائمة وسيكون التكرار واالستعمال غير الفعال للموارد المحلية والدولية هو القاعدة .ومن
التحديات والفجوات الرئيسية في مجال التخطيط لحقوق الطفل عدم وجود االنسجام بين التشريعات
والسياسات ،نقص الوعي والمعرفة والمهارات في كيفية ترجمة أهداف حقوق الطفل إلى خطط وطنية .النقص
في حساب تكاليف الخطط على النحو المالئم ،يتطلب ذلك استخدام البيانات والمعلومات بشكل أفضل في
تحديد الفئات المستهدفة والمستفيدين ،والتدريب على وضع السياسات وحساب التكاليف ،ومعرفة واضحة
بمقادير الموارد المرجحة التي يمكن تخصيصها لألطفال بحيث يكون باإلمكان تحديد أولويات التخطيط.
وهناك غياب األطفال بشكل جلي عن إعداد الخطط القطاعية الوطنية ،حيث ال يتم التركيز عليهم كفئة
مستهدفة للخطط والبرامج الوطنية وال يتم إشراكهم عند إعداد هذه الخطط.
أما على صعيد الخطط والسياسات الحكومية فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية أربع سياسات خاصة بتحسين
وضع األطفال في فلسطين خالل عامي 2013 -2012وهي:

 .1مقترح ورقة سياساتية لتطوير آلية ونظام إلدارة الحالة لألطفال ذوي اإلعاقة
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تناولت الخطة حماية األطفال وعلى الرغم من تحديد األطفال ذوي اإلعاقـة فـي سياسـة الـو ازرة ،إال أنهـا ركـزت
في عملها على حماية األطفال جميعا كونهم يمثلون الفئة األكثر ضعفاً وفق اًر في المجتمع .لذا حرصت الو ازرة
على توفير خدمات ممنهجة ومتكاملة وشاملة تلبي احتياجات األطفال .مثل هذه الخدمات والبرامج تحتاج إلى
جهــود كبي ـرة تبــذلها الــو ازرة لتعــديل الق ـوانين الخاصــة باألطفــال وخاصــة ذوي اإلعاقــة ،باإلضــافة إلــى الل ـوائح
التنظيميـ ــة والسياسـ ــات ،وذلـ ــك لضـ ــمان أن تكـ ــون الخـ ــدمات المقدمـ ــة لألطفـ ــال ذوي اإلعاقـ ــة مدمجـ ــة بجميـ ــع
القطاع ــات .رك ــزت و ازرة الش ــؤون االجتماعي ــة ف ــي إس ــتراتيجيتها عل ــى أربع ــة اتجاه ــات لض ــمان تلبي ــة حق ــوق
األشـخاص ذوي اإلعاقــة ومنهــا تطــوير السياســات والقـوانين التـي تضــمن وتحمــي حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة
وذلك لتعزيز دعمهم في المجتمـع .دعـم االسـتقالل االقتصـادي لهـم لـدمجهم فـي المجتمـع ،وخاصـة فـي أسـواق
 6للمزيد حول المقترح راجع الموقع االلكترونيhttp://www.ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7382 :

العمــل المختلفــة .تــوفير الخــدمات الالزمــة لهــم وتطويرهــا .تعزيــز المؤسســات التــي تقــدم الــدعم لألشــخاص ذوي
اإلعاقة .على الرغم من أن عملية تلبية حقوق األطفـال ذوي اإلعاقـة تسـتلزم جه ًـدا ووقتًـا كبيـرين كونهـا عمليـة

مستمرة ومتطورة ،إال أن و ازرة الشؤون االجتماعية بدأت في سلسلة من الخطـوات مثـل إصـدار بطاقـة المعـاق.

المصــادقة فــي عــام  2010علــى تخصــيص األم ـوال لجهــاز اإلحصــاء المركــزي كــي يجــري مســحا لألشــخاص
ذوي اإلعاقة لسنة  2011بالتعاون مع الـو ازرة وقـد نفـذ .صـادق قـرار مجلـس الـوزراء ( )10لسـنة  2010علـى
إعادة تفعيل المجلس األعلى لإلعاقة من أجل دعم عملية تطوير واصدار بطاقة المعاق.
 .2سياسة مشاركة وتمثيل الطفل الفلسطيني
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ينطلق التخطيط في مجال حقوق الطفل من أهمية معاملة األطفال كمواضـيع اهتمـام وأصـحاب قـرار .مـن هنـا
انطلقــت رؤيــة المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة مــن خــالل خلــق شــباب مــن جميــع فئــات المجتمــع وأنحائــه،

متمكن ومشارك ومسؤول وقادر على الوصول إلى ما يحتاجه من معلومات وخدمات لتطـوير ذاتـه ومجتمعـه،
وقادر على االعتماد على الذات والتفكير النقدي البناء.

ما زال مجتمعنا الفلسـطيني يعـاني مـن عـدم االكتـراث بـرأي األطفـال والشـباب وعـزز ذلـك عـدم وجـود عـدد مـن
الخطــط والبـرامج التــي طــورت مــن أجــل تعزيــز مشــاركة األطفــال .فلــم يــتم التعامــل مــع األطفــال بشــكل جــوهري
مبني على قاعدة حقوقية من حيث توفير الفرص الالزمة لهم لمراجعة الخطط والسياسـات ،بـالرغم مـن دمجهـم
فــي بعــض الب ـرامج الثقافيــة .هــذا ناهيــك عــن غيــاب رأي الطفــل ولتعبي ـره عــن نفســه ،فالعديــد مــن المؤسســات
الحقوقية ما ازلت تفتقر لمشاركة الطفل وتمثيله ضمن المؤسسة.
لتطبيق حق مشاركة الطفل في القضايا التي تخصه وتخص المجتمع يجب أوال ضمان حماية الطفل وضمان
عــدم تعرضــه ألذى مــن ج ـراء إبدائــه ل أريــه .إن وصــول صــوت األطفــال والشــباب هــو حــق أساســي كفلتــه لهــم
القـوانين والمواثيــق الدوليــة ،فهــم الجهــة األقــدر علــى وصــف احتياجــاتهم ورغبــاتهم .فإشـراكهم يــؤدي إلــى تعزيــز
ثقــتهم بأنفســهم ويســمح لهــم بتطــوير مهــارات االتصــال والتعــاون .علــى الــرغم مــن أهميــة الب ـرامج التــي تهــدف

 7للمزيد راجع سياسة مشاركة وتمثيل الطفل الفلسطيني ،مؤسسة إنقاذ الطفل ،فلسطين.2013 ،

لمشــاركة األطفــال والشــباب ،إال أنهــا مــا ازلــت بحاجــة ألن تحظــى باهتمــام أكبــر مــن حيــث التنفيــذ وألن ترتقــي
لتصبح نهجا نسلكه وفلسفة نعيشها.
فج ــاءت سياس ــة مش ــاركة األطف ــال لتص ــيغ بـ ـرامج ترف ــع مس ــتوى ال ــوعي المجتمع ــي بأهمي ــة مش ــاركة األطف ــال
والشــباب ،ولــتمكن األطفــال مــن التعبيــر عــن أنفســهم واإلصــغاء لآلخـرين ،خاصــة فــي المنــاطق المهمشــة التــي
يعاني فيها األطفـال مـن غيـاب مشـاركتهم فـي صـنع القـرار .كمـا تتـيح هـذه السياسـة للكبـار أن يعرفـوا تطلعـات
وأفكار وحقوق األطفال والشباب منهم وبشكل مباشر.
 .3سياسة الوصول اآلمن والعادل لتعليم نوعي
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جاءت سياسة الوصول اآلمن والعادل لتعليم النوعي لتتماشى مع رؤيـة و ازرة التربيـة والتعلـيم فـي "تهيئـة إنسـان
فلسطيني يعتز بدينه وقوميته ووطنه وثقافته العربية واإلسـالمية ،ويسـهم فـي نهضـة مجتمعـه ،ويسـعى للمعرفـة
واإلبداع ،ويتفاعل بإيجابية ومتطلبات التطور العلمي والتكنولوجي ،وقادر على المنافسة في المجاالت العلميـة
والعمليــة ،ومنفــتح علــى الثقافــات واألس ـواق اإلقليميــة والعالميــة ،وقــادر علــى بنــاء مجتمــع يقــوم علــى العدالــة
االجتماعية للنوع االجتماعي ،والتمسك بالقيم اإلنسانية والتسامح الديني ،والنهوض بنظـام التعلـيم العـالي الـذي
يتميـ ــز بسـ ــهولة االلتحـ ــاق بـ ــه ،وتنـ ــوع برامجـ ــه ،وتعـــدد مسـ ــتوياته ،ومرونتـ ــه ،وكفاءتـ ــه ،وفعاليتـ ــه ،واسـ ــتدامته،
واستجابته لالحتياجات المحلية وجودته".

9

تماشيا مع السياسات العريضة لو ازرة التربية والتعليم التي تتضمن التعليم لجميع األطفال ،التركيـز علـى نوعيـة
التعلــيم وتأهيــل المعلمــين ،الحــد مــن الفقــر مــن خــالل تــوفير الخــدمات التعليميــة للجميــع وخاصــة فــي المنــاطق
المهمشة ،ربط التعليم في احتياجات سوق العمل ،توسيع استخدام التكنولوجيا في التعليم ،دمج واشراك القطاع
الخاص بشكل استراتيجي من خالل المشـورة فـي مجـال السياسـات والبـرامج .تشـجيع المـانحين علـى االسـتثمار
في القدس .تحسين الشراكات بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
لقد ارتأت و ازرة التربية والتعليم بالشراكة مع المؤسسات المعنية ،تطوير سياسـة وطنيـة تهـدف إلـى تـوفير تعلـيم
نوعي وآمن لجميـع األطفـال فـي فلسـطين ،وخصوصـا األطفـال فـي المنـاطق المهمشـة واألكثـر فقـرا .وذلـك مـن
 8للمزيد حول التقرير راجع الموقع االلكترونيhttp://www.ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7384 :
 9إستراتيجية التعليم عبر القطاعي ،وزارة التربية والتعليم ()2013-2011

خــالل خلــق بيئــة قانونيــة ،اجتماعيــة ومؤسســاتية ومحاســبية ممكنــة واالرتقــاء بنوعيــة التعلــيم وأســاليبه ومكافحــة
العوامــل التــي تــؤدي إلــى التســرب مــن المدرســة ،وتزويــد األطفــال والعائلــة ب ليــات الزمــة لضــمان إلزاميــة التعلــيم
على المستوى المركزي وغير المركزي.
وتناولت السياسة أولويـات تطـوير آليـات وبروتوكـوالت وأنظمـة لضـمان معالجـة العوامـل التـي تمنـع الطفـل مـن
االلتحاق بالمدرسة مثل الفقر ،والزواج المبكر ،وعمالة األطفال وغيرها ،وذلك مـن خـالل اعتمـاد قـانون التعلـيم
الفلســطيني وتعديلــه وتحديــد مســؤولية الــو ازرة والشــركاء فيمــا يتعلــق بإلزاميــة التعلــيم ومراقبتهــا ،وتحديــد مســؤولية
العائلة والمجتمع المـدني ،والقطـاع الخـاص ووكالـة الغـوث فيمـا يتعلـق بإلزاميـة التعلـيم .االرتقـاء بنوعيـة التعلـيم
للوصول بالطفل إلى أقصى إمكانياتـه وتطبيـق المعرفـة والمهـارات .زيـادة المخصصـات الماليـة لقطـاع التعلـيم.
رفع مستوى الوعي وحشد التأييد والمناصرة على كافة المسـتويات لرفـع مسـتوى التعلـيم والوصـول إلـى المنـاطق
المهمشة.

 .4سياسة الصحة العامة للطفل الفلسطيني
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تعاني األرض الفلسطينية من وضع معقد فريد من نوعه بسبب وجود االحتالل الذي أدى إلى تدهور

األوضاع الصحية على مدار السنين الماضية .هذا باإلضافة لالنقسام الجغرافي بين مدن الضفة وقراها وبين
قطاع غزة والضفة الغربية .وكان للوضع السابق تأثير سلبي على األوضاع الصحية لألطفال ،خصوصا في
المناطق والفئات المهمشة .وأدى هذا أيضا إلى تعدد مقدمي الخدمات وعدم التنسيق الكافي بينهم في العمل
وتشارك المعلومات ،وفي المشاركة الفعالة في عملية التخطيط الوطني ووضع السياسات واتخاذ القرار.
تســعى سياســة الصــحة العامــة للطفــل الفلســطيني لخفــض نســبة انتشــار األمـراض غيــر الســارية واإلعاقــات بــين
األطفال ومضاعفاتها .وذلك من خالل برامج الوقاية والكشف المبكر لجميع األطفال وعالج األطفال في دائرة
الخطــر فــي مرحلــة مبك ـرة وحمــايتهم مــن المضــاعفات .حــددت السياســة مســؤولية الحكومــة عــن تهيئــة البيئــة
المناس ــبة لحماي ــة الطف ــل م ــن األمـ ـراض ،وذل ــك م ــن خ ــالل ت ــوفير فحوص ــات الرص ــد والتقص ــي لتش ــمل جمي ــع
 10للمزيد راجع التقرير المنشور على الموقع االلكترونيhttp://www.moh.ps/attach/500.pdf :

األطفال .اعتماد مبدأ الحقوق وليس الحاجة فقط .اعتبار األطفال كشركاء أساسيين وليس كمسـتقبلين للخدمـة.
اعتمــاد ب ـرامج طويلــة المــدى ،مســتدامة ،ومجديــة اقتصــاديا .تنميــة القــدرات الموجــودة علــى مســتوى السياســات،
والخدمات ،واالتجاهات ،والمعرفة والمهارات.
وتهدف استراتيجيات سياسة الصحة العامة الفلسطينية خالل الـ ( )10-5سنوات القادمة تطوير خطة عمل
صحية للعشر سنوات القادمة وتحديد االحتياجات الصحية .مكافحة التأثيرات السلبية للفقر وتدني مستوى
المعيشة .إنشاء صناديق خاصة أو اعتماد تمويل موحد لألطفال المهمشين أو الذين يعانون من أمراض غير
سارية أو إعاقات .تطوير نهج قطاعي واسع مع تفصيل الموازنة المخصصة لألطفال .مراجعة قانون الصحة
العامة والقوانين ذات العالقة لضمان حقوق األطفال بشكل عام واألطفال المهمشين بشكل خاص .زيادة
مخصصات قطاع الصحة التي تستهدف األطفال من الموازنة العامة .حوسبة ملف الطفل .توفير
متخصصين في التخطيط ،والتقييم والمتابعة ،ومشرفين صحيين وتربويين .تطوير مدونة سلوك حول مسؤولية
الطواقم الصحية تجاه الطفل وحقوقه .تطوير أنظمة للتعامل مع مواضيع اإلهمال الصحي .تطوير نظام
شامل للكشف المبكر والمراقبة والمحاسبة .تطوير قاعدة بيانات وطنية وشاملة ،ومؤشرات مصنفة ونظام إدارة
حاالت الفئات المهمشة من األطفال ومتابعتهم ،بالتعاون مع الو ازرات والمؤسسات الفلسطينية المعنية.

من أجل إعمال حقوق الطفل يجب أن يتم إعداد وتطوير الخطط واالستراتيجيات الوطنية الشاملة لألطفال
استنادا إلى االتفاقية ،بحيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً باإلستراتيجية الوطنية للتنمية مع تخصيص الموارد المناسبة
لها ،وتغطية جميع خطط العمل المحددة التي تتعلق بمختلف جوانب حقوق الطفل ،وذلك إما في شكل خطة
عمل وطنية لألطفال أو غيرها من األطر األخرى ،وأيضاً إقامة آليات متابعة وتقييم من أجل التنفيذ الكامل
لخطة العمل لكي يتم بصورة منتظمة تقدير مدى التقدم المحرز وتحديد الفجوات ،ويتم ذلك بالتشاور مع كافة
الجهات ذات العالقة على الصعيدين الرسمي والوطني ،بهدف وضع إستراتيجية شاملة لألطفال ولضمان أن
تشكل جزءاً من الخطة التنموية الوطنية؛ أن توفر المبادئ التوجيهية والموارد الالزمة للنظم المحلية المتعلقة
بحماية الطفل من أجل تقييم السياسة وخطة العمل الوطنيتين لألطفال والمراهقين وتنفيذهما ورصدهما؛ وأن

تتضمن خطة عمل وطنية بشأن األطفال المنتمين إلى األقليات ،كاألطفال الالجئين ،وضمان مشاركتهم في
وضع هذه الخطة.
وهناك مجموعة من الشروط العامة الواجب توفرها عند إعداد الخطط من قبل الدولة أو الحكومة ومنها فيما
يتعلق برسم أو تعديل للقوانين بحيث يجب أن تستند الخطط حين إعدادها للقوانين المحلية والدولية ،ولكن
وبذات الوقت فإن دور الخطط أيضا هو مراجعة القوانين وتعديلها -إن لزم -لتأمين حقوق الطفل ،وتأمين
األفضل لهم دون تمييز ،وبمشاركة الجميع ،والحد من جميع أشكال العنف ضد األطفال .وكذلك التشبيك
وتأكيد مشاركة األطفال وانشاء أو تطوير مؤسسات ونواد لألطفال ،حيث يتم تشجيع مشاركة األطفال بدءا
من تحديد االحتياجات حتى اإلشراف على التنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج .وامكانية الوصول إلى الفئات
المهمشة حيث ما زال هناك فئات مهمشة لم تصل إليها البرامج والمشاريع .في هذا السياق ،سوف تستهدف
البرامج في جميع المستويات لتصل إلى الجميع دون استثناء أو تمييز .وعليه يجب إعطاء األولوية في
الخدمات األساسية لحقوق األطفال المعاقين ،واألحداث الجانحين ،والمهمشين ،واألطفال في السجون
اإلسرائيلية ،واألطفال الالجئين ،واألطفال الذين يعانون بسبب العنف والنزاع المسلح .بناء قدرات الجهات
المعنية :في مجال التخطيط ،والتنفيذ ،والرصد والتقييم لبرامج حقوق الطفل .تحديد وتوفير بيئة صديقة للبيئة
في جميع القطاعات .التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بتوفير الخبرات التي يمتلكها كل جانب.
توزيع واستخدام المصادر بأكبر كفاءة وفاعلية ممكنة من أجل تأمين حقوق الطفل .وضع إطار وطني،
يسترشد به صانعو القرار من القطاعات المعنية بالطفولة ،للبدء بوضع برامج مفصلة لجميع الفئات العمرية،
مراعية المبادئ األساسية لحقوق الطفل.

ثالثاً :حقوق الطفل في الميزانيات والموازنات العامة
المعلومات التي تتعلق بالموارد المخصصة في الميزانية إلعمال حقوق الطفل محدودة للغاية ،وال تتوفر آلية
فعالة لتتبع ورصد الموارد المخصصة وآثار الموارد المتاحة من مصادر وطنية ودولية ،من منظور حقوق
الطفل .ولذلك يجب على الدولة أن تقوم تخصيص موارد كافية في الميزانية وفقاً للمادة ( )4من االتفاقية

إلعمال حقوق الطفل فيما يتعلق ببقائه ونمائه وحمايته ومشاركته .اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع
ميزانية الدولة من خالل تنفيذ نظام لتتبُّع الموارد المخصصة لقضايا الطفل واستخدامها على نطاق الميزانية
التتبع هذا
ككل ،وهو ما سيلقي الضوء على مدى االستثمار في األطفال .على أن تستخدم الدولة نظام ُّ

إلجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤِّثّر بها االستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم
"المصالح الفضلى للطفل" ،بما يكفل قياس التأثير المتباين لهذه االستثمارات على الفتيات والفتيان على النحو
المناسب .رصد مدى فاعلية تخصيص الموارد وتقييمها ،وعند اللزوم التماس التعاون الدولي في هذا الصدد.
إجراء تقييم شامل لالحتياجات من الميزانية فيما يتعلق بإنشاء خدمات اجتماعية في المقاطعات التي تضررت

من جراء النزاع المسلح ،ووضع مخصصات محددة لهذه المجاالت التي تتصدى للفوارق في ظروف معيشة
األطفال وتقضي عليها تدريجياً.

ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع الجمهور ومشاركته وال سيما
األطفال ،وكفالة مساءلة السلطات المحلية على النحو المالئم .إدراج بنود إستراتيجية في الميزانية لألطفال
األشد حرماناً أو ضعفاً وللحاالت التي تقتضي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (كتسجيل المواليد وتغذية
الطفالت) مع ضمان حماية هذه البنود المدرجة في الميزانية حتى في حالة األزمات.على الدولة أن تخصص
ميزانية مستقلة لألطفال "ألقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة.
كما يجب على الدولة أن تقوم بخطوات على كافة المستويات الحكومية لضمان وضع مصلحة األطفال
الفضلى كإحدى األولويات في الخطط االقتصادية واالجتماعية والق اررات المتخذة بشأن الميزانية ،وأن تضمن
كذلك حماية األطفال من اآلثار السلبية للسياسات االقتصادية واألزمات المالية ،والموازنة هي أهم أداة
اقتصادية للحكومة فهي تعكس األولويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،حيث تترجم السياسات
وااللتزامات السياسية إلى نفقات ،وهذا يتطلب من الدولة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه األطفال بموجب
االتفاقية من أجل تحسين االستهداف وضمان استدامة اإلنفاق لتلبية حقوق األطفال وعدم ربطها بالجهات
المانحة والدعم المتوفر الذي يلعب الدور األساسي في استم اررية البرامج.

ونظ اًر للوضع الفلسطيني الراهن ،واعتماد الحكومة الفلسطينية على المعونات لدعم أهدافها التنموية .فال يوجد
تخصيص موارد لألطفال وال كادر مختص يعمل على رصد الموازنة وتحليلها وتزويدنا بالمعلومات حول ما
يتم تخصيصه لألطفال من الموازنة الوطنية .وبالتالي ال بد من تشكيل جسم أو لجنة مصغرة تدرس
تخصيص الموارد وتحليل الموازنة في سياق الوضع السياسي الفريد والوضع االقتصادي الناتج عنه في
األرض الفلسطينية المحتلة .فأدوات التنمية االقتصادية التي تملكها كل البلدان المتطورة والنامية بحكم
سيادتها (السياسات النقدية والمالية ،والتحكم بالموارد الطبيعية ،والتحكم بالحدود ،وغيرها) .غير موجودة في
األرض الفلسطينية المحتلة بسبب وضعها كأرض محتلة .يجب على المؤسسات الحقوقية التي تعنى بحقوق
اإلنسان والطفل مثل الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أن تلعب دور المراقب والمراجع للموازنة العامة .حيث
تقوم الهيئة بنقد الموازنة العامة ووضع مالحظاتها قبل إقرارها ،وذلك لضمان تخصيص أكبر قدر من الموارد
الخاصة باألطفال في الموازنة ،ومحاولة تلبية أكبر قدر من احتياجاتهم.
رابعاً :مؤشرات حقوق الطفل الفلسطيني
تبنى معظم مؤشرات حقوق الطفل في فلسطين على أساس رفاه الطفل وليس على مبدأ الحقوق .فلكي يتحقق
مبدأ الحكم الرشيد في إعمال حقوق الطفل يجب نشر المعلومات والبيانات المفصلة والموثوقة والمحللة حول
حقيقة الحياة التي يعيشها األطفال وتحديد مسؤولية المؤسسات واألفراد في إعمال حقوق الطفل في فلسطين
كما نص عليها القانون ،ومدى انعكاس مبادئ مشاركة األطفال ،وعدم التمييز ،والمساواة ،وتحقيق المصلحة
الفضلى في السياسات والتشريعات والخطط الوطنية.
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وبالرغم من قيام الو ازرات بتطوير مؤشرات لمساعدة

المؤسسات في تقييم الخطط الوطنية واإلستراتيجيات وتحديد الثغرات ،إال أنه في أحيان أخرى يكون ذلك بناء
على حاجة معينة أو متطلب لبرنامج معين .وتعتمد هذه المسوح على التمويل الخارجي ولم تتم مأسستها
كمسوح وطنية رئيسية.
ـمانا اللت ـزام الحكومــة بتنفيــذ التزاماتهــا فــي
تكمــن أهميــة ومبــررات تطــوير مؤش ـرات لحقــوق الطفــل ومراقبتهــا ضـ ً

مجال حقوق الطفل ،ومدى تطبيق القوانين واجـراء التعـديالت الالزمـة لتـوفير حمايـة أكبـر للطفـل .كمـا تضـمن
 11أداة التحليل للحكم الرشيد في إعمال حقوق الطفل ،آذار  ،2012مؤسسة إنقاذ الطفل.

تحقي ــق الش ــفافية والمحاس ــبة بن ــاء عل ــى اس ــتهداف مح ــددة ف ــي الخط ــط والسياس ــات والبـ ـرامج الوطني ــة .تش ــكل
المؤشرات أساسا يسترشد به واضعو السياسات الوطنية لتحسين وضع األطفال ولتطوير قدراتهم .تعد المعايير
وس ــيلة لالتف ــاق عل ــى األولوي ــات األساس ــية (كمي ــة ونوعي ــة) المطروح ــة ف ــي ك ــل قط ــاع م ــن قطاع ــات تنمي ــة
الطفل.تحديد معايير ووجود مؤشرات مفصلة وذات مصداقية ،يمكننا من مقارنة وتحديـد التقـدم المحـرز وتقيـيم
التدخالت المختلفة وأسباب نجاحها أو فشلها وتحديد الثغرات ومواقع الضعف في مجال حقوق الطفل.
مــن المهــم ذكــر أن وثيقــة مؤش ـرات حقــوق الطفــل الفلســطيني ال تهــدف فــي الوقــت الحــالي إلــى مأسســة جميــع
المؤشـرات ،بــل تهــدف إلــى تطويرهــا بشـكل تــدريجي ممــنهج ،مــن خــالل سياسـة متوســطة -طويلــة األمــد ،تحــدد
تعريفات وطنية ومنهجيـات واضـحة ومـا يلـزم مـن قواعـد بيانـات تمكـن مـن رفـع التقـارير الدوريـة ومراقبـة وضـع
األطفال في األرض الفلسطينية المحتلة خالل فترة معقولة من الزمن.
خامساً :الشفافية والمحاسبة
تقع المسؤولية األساسية لتنشئة األطفال على عاتق األسرة في الدرجة األولى ،ومن ثم الحكومة بصفتها ممثلة
عن الشعب ،وبالرغم من أن االتفاقية خاطبت الحكومات بشكل عام إال أنها في الحقيقة تخاطب مسؤولية كل
فرد من أفراد المجتمع .وبشكل عام ،ال يمكن إعمال المعايير الواردة فيها إال إذا اكتسبت تلك المعايير احترام
الجميع :أولياء األمور وأفراد األسرة والمجتمع ،والعاملين في المجاالت المهنية والعاملين في حقل التدريس
والمؤسسات العامة والخاصة ،والعاملين في أوساط األطفال وفي المحاكم ،ومن خالل تأدية كل منهم الدور
الخاص به أو بها ،واضعين نصب أعينهم احترام هذه المعايير.
تشير االتفاقية بصفة خاصة إلى األسرة كونها وحدة المجتمع األساسية والبيئة الطبيعية لنماء ورفاه أفرادها،
وخاصة األطفال .وبناء على ذلك ،تلزم االتفاقية أي حكومة باحترام الجهود التي يبذلها اآلباء بتقديم الرعاية
والتوجيه ألطفالهم ،وتوفير المساعدة المادية وبرامج الدعم لهم .وينبغي على أصحاب القرار أيضا بذل الجهد
للحيلولة دون فصل األطفال عن أسرهم إال إذا كان الفصل من أجل مصلحتهم العليا.

