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قائمــة املســائل املتصــلة قلتقريــر األويل لدولــة فلســطني ا ــا
حقوق الطفل

تفاقيــة

اجلزء األول
( )1التدابري املتخذة من اجل:
(أ) نشر االتفاقية:
 -1تعمللل دولللة فلل ل ع ىالي للا علللى اختللا اإلج لرا ال الال م للة لنشللر اإلتفاقيللة جل ادري للدة
الرمسيللةذ و ل للً الىق للا لق لرار احملكم للة الدس للتورية العليللا رق للم  5لل للنة  2017الللذض وا ل اهل لرم
التشلريع وأكللد علللى مسللو االتفاقيللال الدوليللة علللى التشلريعال الوطنيللة الدايليللة العاديللةذ يا للة
بع للد أن حته للى ه للذه اإلتفاقي للال ابملص للادقة والنش للر ومروره للا ابملراى للل الش للكلية الواج ل توافره للا
إل للدارها جل تشلريخ دايلل يلتللفم بللا األفلراد واللللل الذ كمللا ىللدد القلرار التفلللةض نليللة إنفللا
االتفاقيل للال الدولي ل للة جل النه ل للام الق ل للانوين الفلل ل ل يئ مل للن ي ل للالل تب ل للئ النه ل للام الثن ل للائ إلدم ل للا
االتفاقيال الدولية جل القانون الدايل .
(ب) تطبيق القوانني يف قطاع غزة:
 -2يعت للرب ق للانون ال ف للل الفللل ل يئ املع للدل لع للام  2004اإلط للار الق للانوين حلق للوط ال ف للل
الفلل ل يئ جل دولللة فلل ل ع ليللا يولللفم احلكومللة الفلل ل ينية إختللا اإلج لرا ال والتللدابة الال مللة
لص لليانة ىق للوط ال ف للل وت للوفة احلماي للة الال م للة ل للاذ ابإلا للافة اىل الق لرار بق للانون رق للم  )4لل للنة
 2016بشل ن يايللة االىللداا وهللو الللذض يللنهم بللدوره مجيللخ اىكللام العدالللة ادنائيللة لدىللداا
وياية ىقوط االطفال الذين جل يالف مخ القانون .والقرار بقانون رقم  )8لعام  2017بش ن
الرتبية والتعليم العام والذض بدوره ينهم احلق ابلتعلليم كحلق أساسل دميلخ االطفلال وللاواة دون
متييف بلب اللون او العرط او الدين او االعاقة.
 -3ان انقلال ىركللة يلا جل ق للاع ةلفة ىل إلد ملن إمكانيللة تلديل احلكومللة الفللل ينية جل
ان ب للاط القل لوانع ال العالق للة لق للوط ال ف للل .وجل ه للذا الص للدد تعم للل دول للة فللل ل ع جاه للدة
لتحقيللق املصللاحلة الفلل ل ينية وإهنللا االنقلللامذ ىيللا أكللد اجمللللا املركللفض الفلل ل يئ جل دورتللا
الثامنللة والعش لرين املنعقللدة جل ش ل ر ينللاير  2018علللى التملللً ابتفاق لا املصللاحلة والعمللل علللى
تشكيل ىكومة وىدة وطنية تعفيفا للشراكة اللياسية ووىدة النهام اللياس الفلل يئذ ىيلا
أعل للن الل لرئيا الفللل ل يئ رمسي للا التحل للة لعق للد انتا للاابل عام للة واالن للرض املش للاورال لعق للد
االنتااابل قريبا.
 -4تدرك دولة فلل ع أن القوانع اللارية لاجة لتوىيد بع اللفة الغربية وا في ا القد
احملتللة وق لاع ةلفةذ وعلللى سلبيل املثلال هنلاك توافللق فللل يئ عللى أليلة رفللخ سلن اللفوا ومعادللة
نصلو احللللانة والنفقلة وةةهللاذ و أيلذ ي للوة اسللتباقية حتللةا للمصللاحلة الوطنيلة مللن يللالل
تشكيل دنة قلائية ملراجعة التشريعال املتعلقة ابلقلا الشلرع جل العلام 2015ذ عمللت هلذه
اللجنللة علللى إعللداد مشللاريخ قلوانع موىللدة واكمللة لعمللل احملللاكم الشللرعيةذ وجل العللام 2017
إعللداد دراس لة اىتياجللال لر للد اىتياجللال احملللاكم الشللرعية جل اللللفة الغربيللة وللا في للا القللد
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احملتل للة وق للاع ة للفة عل للى اتل للد األ للعدة اس للتعدادا للن للو اب للدمال وس للد الفجل لوال الل ل
ىدثت جل فرتة االنقلامذ ىيا يتوفر لدى القلا الشرع ىاليا قاعلدة بيلاال تعلر بشلكل
أويل احلاللة الواقعيللة للمحلاكم الشللرعية ويا لة الل كانللت حتلت إشلراف ىكوملة األمللر الواقللخ جل
فرتة االنقلام.
(ج) املوارد الالزمة من أجل التطبيق الفعلي لقانون الطفل الفلسطيين
 -5الىقللا لتبللئ قللانون ال فللل الفللل يئ عللام 2004ذ قامللت دولللة فللل ع دنشللا دائللرة
يايللة ال فولللة جل و ارة التنميللة االجتماعيللة و تعيللع مرشللدين متاصصللع حلمايللة ال فولللة هلللم
فة اللب ية القلائية جل كافة احملافهال أسند إللي م م ملة التلديل الوقلائ والعالجل ىلل
القللانونذ وجل ال العللام انشللا مركللف حلمايللة االطفللال اتبللخ لللو ارة التنميللة االجتماعيللة للت
ابلتعامل مخ االطفلال املعرالع للا لر وي لر االالراف بشلكل مؤقلت إلعلادة دا لم جل اسلرهم
واجملتمللخذ ويللتم العمللل علللى بنللا وتعفيللف قللدرال ال لواقم العاملللة جل اللال يايللة ال فولللة مرشللدين
+مراكف) استنادا اىل التشريعال واالتفاقيال الدولية.
 -6يتللوفر لللدى و ارة التنميللة االجتماعيللة عللدة ب لرامن مرتب للة ابل فلللذ مللن اللمن ا بللرامن
امللللاعدال النقديللةذ بللرامن الفهللال امل مشللةذ بللرامن االدارة والتا للي وبللرامن تنميللة اجملتمللخ
احملل ل  .ىيللا يللتم مللن يللالل هللذه ال لربامن تغ يللة نفقللال العللاملع والنفقللال التشللغيلية للمراكللف
وتقللدا امللللاعدال املاديللة املباشللرة املنتهمللة وال ارئللة لدسللر الفقللةة واطفللاهلم وتغ يللة االعفللا ال
املدرسية لدطفال ال لبة من االسر الفقةة وامل مشة وتغ ية رسلوم التل مع الصلح ابلشلراكة ملخ
و ارة الصلحة لدطفللال املنحلدرين مللن اسللر فقلةة ابإلاللافة لكافللة االطفلال دون سللن  6سللنوالذ
ويللتم ك للذلً ت للوفة املل للاعدة لدطف للال وض االعاق للة وت للوفة املل للاعدة املباش للرة لدطف للال االيت للام
واصصللال ماليللة لدطفللال احملتلللنع وتللوفة تغ يللة للنفقللال واجللور للعللاملع جل مراكللف هيللل
الشللبيبة الل تقللدم يللدمال ماليللة ونفلللية وم نيللة لدطفللال املتللربع مللن املللدار ذ وتللوفة كلللوة
االعيللاد لدطفللال جل املراكللف وش لرا ا دمللة مللن املؤسلللال املتاصصللة لدطف لال وض االعاقللة.
وختصي امليفانيال الال مة إلىيا يوم ال فل الفلل يئ ويوم ال فل العامل .
سلللت جل عللام  2009شللبكال حلمايللة ال فولللةو ترتأس ل ا و ارة التنميللة االجتماعيللة
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وتندر امن هيكليت ا وتت لد من اموعة من املؤسللال احلكوميلة واملؤسللال ةلة احلكوميلة
وعدد من املؤسلال الدوليلة الل تشلكل إطلارا عاملا للتنلليق والتشلبيً فيملا بين لا لدف تلوفة
احلمايللة لل فللل اللحية العنللد واالسللا ة واإللللال واالسللتغاللذ ويعتللرب مرشللد يايللة ال فولللة جل
الللو ارة منلللقا هلللا .اختللذل و ارة التنميللة جل بدايللة عللام  2019ق لرارا داللافة أطفللال اىل علللوية
اللجان الفنية لشلبكال احلمايلةذ ىيلا ي لدف هلذا القلرار اىل تفعيلل املشلاركة الفعليلة لدطفلالذ
وجل هللذا الصللدد اختللا عللدة اجلرا ال اليتيللار هللؤال االطفللال ومن للا ان يكونلوا مللن عمللر 12
اىل  16سللنة وان يكون لوا اللمن مجيللخ فهللال االطفللال مللن موهللوبع و وض اعاقللة وأسللرى للررين
واطفال من اسر فقةة وةةها وىاليا يتم ال ل من امللااع ليلتم تلوفة بلرامن تلدريص متاصل
هلم.
 -8جل ال الص للدد واس للتنادا لق للانون ال ف للل الفلل ل يئ املع للدل لع للام  2012قام للت و ارة
الص للحة برف للخ الت ل ل مع الص للح اجمل للاين لدطف للال م للن عم للر  3اىل عم للر  6س للنوال و للا يل للمن
 1شيكل لكل وىدة دوائية.
الفحو ال ال بية واللريرية اجملانية والعال
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 -9قام للت و ارة الثقاف للة بل للمان امل ل لوارد الال م للة م للن موا ن للة الثقاف للة ا للمن املوا ن للة العام للة
للحكومة ابإلاافة الصندوط الثقاجل الفلل يئ اململول ملن احلكوملة النرو يلة وكلذلً مللالال
اجملتمخ املدين جل تنفيذ األنش ة الثقافية من يالل ادمعيال واملراكف الثقافية.

( )2أنشطة جلنة مواءمة التشريعات
 -10عملت دنة موائمة القوانع على تعديل ورفخ التو يال فيما يتعلق ابلقلوانع امل بقلة جل
دولة فلل ع ال العالقة ابل فلذ وه القوانع التالية:
(أ) مشروع قانون محاية األسرة من العنف:
 -11عملللت اللجنللة علللى مراجعللة مشللروع قلرار بقللانون يايللة األسللرة مللن العنللد ليت للابق مللخ
اىكللام االتفاقيللال واملعاهللدال الدوليللة وبشل ا
لكل يراع ل املصلللحة الفللللى لل فلللذ وقللد رفعللت
تو لليا ا علللى املشللروع اىل الللا الللو را لمق لرار .يتلللمن املشللروع تعريللد مت للابق لل فللل مللخ
التعريد الوارد جل املادة  )1من اتفاقية ىقوط ال فلذ وتعريد لدسرة البديلة.
 -12يؤكد مشروع القرار بقانون عللى الرورة عقلد جلللال احملاكملة الل يكلون ال فلل طرفلا
في للا بصللفة االسللتعجال مللخ احلفللاى علللى الللرية وا صو لليةذ وعللدم ج لوا الت جيللل ألكثللر مللن
ثالث للة أ م .ابإلا للافة اىل ا للرورة مراع للاة موا للوع االدع للا ابحل للق امل للدين وال للدعاوى املقام للة أم للام
القلا الشرع من دعلاوى تفريلقذ ىللانة أطفلالذ نفقلة وةةهلا و للً دن تللتادم االىكلام
ادفائي ل للة الص ل للادرة ووج ل ل أىك ل للام ه ل للذا الق ل للانون ك ل للدليل عن ل للد رف ل للخ أض م ل للن ال ل للدعاوى املدني ل للة
أو الشرعيةذ مخ ارورة تنهيم مل لة الوالية واستمرارها ملن عدملا جل ىلال ثبلول أض ملن ادلرائم
الل لواردة جل أىك للام ه للذا القل لرار بق للانون .يتل للمن املش للروع ك للذلً للالىية احملكم للة الش للرعية جل
إسللقاط الواليللة عللن املعتللدض جل ىللال ثبللول ارتكابللا أض مللن اد لرائم لللق اللللحيةذ و لللً مللن
يللالل طلل ملللتعجل يقللدم مللن قبللل اللللحية للمحكمللة .وشللدد املشللروع علللى انللا ال للو جل
أض ىال من األىوال إسقاط دعاوى العند األسرض جل ىال كانت ادرمية واقعة على أشاا
وض إعاقة أو أطفال أو ملنع.
 -13يللنهم مشللروع الق لرار بقللانون مواللوع الوسللاطة وفقللا ألىكللام قللانون األىللداا رقللم )4
للللنة 2016ذ ليللا تللتم مللن قبللل املرشللد والنيابللة العامللة .وتلللرض الوسللاطة فق ل علللى ادللن
دستثنا ىاالل اللفاحذ وتتم حتت إشلراف النيابلة العاملة لللور كلل ملن وكيلل النيابلة املالت
ومرشللد احلمايللة ابإلاللافة إىل األطلراف املعنيللة .وجل ىللال التو للل إىل اتفللاط بللع اللللحية أو مللن
ميثل ا واملعتدضذ يتم مراعلاة علدة أملور ملن المن ا إبقلا املللد سلر حللع اسلتيفا كافلة الشلروط
وارورة إعداد ي لة عالجيلة وي لة متابعلة للمعتلدض ملن قبلل و ارة التنميلة االجتماعيلةذ والرورة
متابعة احلالة من قبل مرشد احلمايةذ وتقدا التقارير ىوهلا للنيابة العامة.
(ب) قانون العمل الفلسطيين رقم ( )7لسنة 2000م
العمللل علللى تعللديل ملواد قللانون العمللل املتعلقللة بتشللغيل األطفللالذ ىيللا الت كيللد
-14
على ىهر تشلغيل األطفلال قبلل بللوة م سلن ا امللة عشلر والرورة احلصلول عللى موافقلة وض
احل للدا ا ي للة عن للد تش للغيلا .والغل ل االس للتثنا الل لوارد جل الق للانون واملتعل للق ابس للتثنا أفل لراد أس للرة
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اى العمل من الدرجة األوىل من اىكام القلانونذ ليلا تن بلق الشلروط واحلقلوط اللواردة جل
هذا القانون على مجيخ العمال واألىداا دون استثنا .
(ج) قرار بقانون رقم ( )10لسنة  2018بشأن اجلرائم االلكرتونية
األطفال جل القرار بقلانون رقلم  16لللنة 2017م
ااافة تعريد لمابىية فيما
-15
بش ن ادرائم االلكرتونية جل املادة رقم  )16ولغا ل الفقرة  )1و  )2فإن األعمال واألنشل ة
اإلابىية وفقا ألىكام اتفاقية بودابلتذ وإاافة بند ىول را من هم فوط  18سنة.
(د) رفع سن الزواج يف فلسطني
 -16تعمل دولة فلل ع على تعديل التشريعال ومن ا رفخ سلن اللفوا اىل سلن  )18عاملا
لماا والذكور دون استثنا .

( )3يُرجــى تقــدل معلومــات عــن مشــروع ا طــة االسـرتاتيوية مايــة الطفولــة 2018
وأدوار ووالايت اجمللس الوطين للطفولة ووزارة التنمية االجتماعية
 -17فيما يتعلق وشروع ا لة االسلرتاتيجية لق لاع ال فوللةو قاملت و ارة التنميلة االجتماعيلة
بت للوير ا للة االس لرتاتيجية لدع لوام  2022-2018ابلتعللاون مللخ الشللركا وبللدعم مللن منهمللة
اليونيليدذ كما إشراك الا أطفال فلل ع جل إعداد هذه ا ة ملن يلالل ورشلال عملل
االستماع يالهلا آلرائ م واالطالع على أولو م في ا .تلمنت ا ة اهدافا تتعلق دمكانيلة
الو ول دمال ياية ال فل احمللنة و ال ادودة العاليةذ وتعفيف االعراف االجتماعية اال ابية
والوقائيللة م للن العن للد ا للد االطف للالذ ك للذلً تعفيللف م للارال الع للاملع جل ياي للة ال ف للل وف م للم
املشرتك إلجرا ال احلمايةذ وأيلةا تعفيلف املللا لة واملتابعلة والتقيليم جل نهلام احلمايلة .تعتلرب ا لة
االس لرتاتيجية لنهللام يايللة ال فللل ي للة جيللدة وطموىللةذ لكن للا لاجللة اىل م لوارد ماليللة وبش لرية
وتقنية متعددة لت بيق ا بفعالية على أر الواقخ.
 -18يعتللرب إش لراك الللا أطفللال فلل ل ع جل عمليللة اعللداد ا للة ي للوة متقدمللة وجل ةايللة
األليللةذ ىيللا االيللذ وميللخ تو لليال الللا ال فللل واليونيلللد واحلركللة العامليللة للللدفاع عللن
األطفلال واالسلتفادة من للا جل ت لوير ا للةذ وجل ال التوجلا سللتعمل اللو ارة علللى تشلكيل برملللان
موى للد لل ف للل الفلل ل يئ لل للمان مش للاركة اوس للخ ابلتا للي لرس للم اللياس للال املتعلق للة بق للاع
ال فولة.
 -19وب لرةم قلللة امل لوارد املتللوفرة تنفيللذ العديللد مللن االهللداف الفرعيللة ال ل وردل جل ا للة
االس ل لرتاتيجيةذ ومن ل للا يل للالل توعيل للة لدسل للر واألطفل للال واملعلمل للعذ ابإلال للافة اىل إنشل للا نهل للام
الشلكاوى جل النيابلة العاملة واهليهلة املللتقلة حلقلوط االنللانذ اىل جانل وىلدة الشلكاوى املتلوفرة
دمي للخ الفه للال جل و ارة التنمي للة االجتماعي للةذ وس للتعمل ال للو ارة وع للرب تنفي للذ اسل لرتاتيجية ال فول للة
 2022-2018عللى انشللا نهلام شللكاوى يللا ابألطفلالذ يا للة بعللد توقيلخ دولللة فللل ع
على الربوتوكول االيتيارض التفاقية ىقوط ال فل ا لا بتقلدا البالةلال علام  .2019كلذلً
العمللل علللى يلللة اعالميللة حتللت ملللمىي ايل ملللتقبل ي واللم اعلللا مللن اللجللان الشللعبية
واحملافهال جل علوية ياية ال فولةذ ابإلاافة اىل اعداد دليل ملفودض ا دمال.
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 -20تعمللل شللبكال يايللة ال فولللة علللى ت للوير اسلرتاتيجيال الوقايللة احملليللة مللن يللالل تعفيللف
قدرال شبكال احلمايةذ وت وير مذكرال تفاهم بلع أ لحا املصللحةذ وت لوير أنهملة دايليلة
للشللرطة والصللحة والتعللليم واألسللرى والعمللل .ابإلاللافة اىل ت للوير ادارة احلالللة واج لرا ال العمللل
املوىللدة .و للرض العمللل ىاليللا علللى اللم مرشللدين احلمايللة جل وكالللة الغللوا الدوليللة اىل شللبكال
ياي للة ال فول للة وج للارض العم للل عل للى تنفي للذ األه للداف االسل لرتاتيجية ا ا للة ابسل لرتاتيجية ياي للة
ال فولة  )2022-2018فيما يتعلق بتوفة الرعاية البديلة وشلبكال احلمايلة وتقويلة العالقلة ملخ
الشركا وفيما يتعلق ببنا قدرال العاملع جل اال ياية ال فولة.
سيا اجمللا الوطئ لل فل جل عام  2017برائسة و ير التنمية االجتماعيةذ وتتوىل
-21
االدارة املاتصللة بق للاع ال فولللة جل و ارة التنميللة االجتماعيللة سللكراترية اجمللللاذ ويلللم اجمللللا جل
علللويتا ج للال ىكوميللة وةللة ىكوميللة وشاصلليال ملللتقلة وأكللادمييع ال ايتصللا جل
ا للال ال فول للةذ و للت اجملل للا جل رس للم اللياس للال واالسل لرتاتيجيال وا ل ل الوطني للة املتعلق للة
بق اع ال فولة جل دولة فلل ع .وعقد أكثر من اجتماع للمجلا اللوطئ لل فللذ ولكلن اجملللا
لاجللة اىل تفعيللل وتعرتاللا حتللد ل بنيويللة وماليللة وسلليتم اعللادة تفعيللل وهيكلللة اجمللللا بللدعم مللن
اليونيلد ومؤسلة انقا ال فل.
 -22تش ل ل ل ل للكل اجن ل ل ل ل للدة اللياس ل ل ل ل للال الوطني ل ل ل ل للة لدع ل ل ل ل لوام  2022-2017امل ل ل ل ل لواطن أوال)
واإلس لرتاتيجيال الق اعيل للة وعبل للر الق اعيل للةذ ي ل للة التنميل للة الوطنيل للة الرابعل للة الت ل ل تعدهل للا دولل للة
فلل ل ع وتصدره للا من للذ الع للام  .2008وتعتللرب العدالل للة االجتماعيللة جوهل للر أجنل للدة اللياسل للال
الوطنيل للة ىيل للا تلتل للفم احلكومللة مللن يللالل االجنللدة ابلعمل للل علل للى احلللد م للن الفق للر وتوفي للر نه للم
مالئمللة ومتكاملللة للحمايللة االجتماعيللة للفق لرا وامل مشللعذ وتعفيللف و للول ادميللخ للعدالللةذ مللخ
العم ل للل عل ل للى تعفي ل للف املل للاواة بل ل لع ادنلل للع ومتك ل للع امل ل لرأة و مل ل للع مل ل للتقبل أفلل ل للل للشل ل للبا
الفلل ل ل يئ .كم للا نلتل للفم ابلعمل للل علل للى توفيل للر تعليل للم جيل للد وش للامل للجمي للخذ ويدم للال رعاي للة
حيلة شللاملة و ال جللودة ومتاىللة للجميللخ .ابإلالافة اىل توفيللر األملن واألملان وتعفي للف س لليادة
القان ل للونذ وتوفي ل للر االىتياجل للال األساس لليةذ والن ل ل للو ابلفراع ل للة واجملتمعل للال الريفي ل للةذ وامل ل للان
االس للتدامة البيهيل للة مل للن ي لالل إدارة امل لوارد ال بيعيل للة بصل للورة ملل للتدامةذ ويايل للة اهلويل للة والت ل لراا
الثقللاجل الفلل ل يئ.
( )4االعتقال التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان
 -23ال يوج للد ل للدى ج للا الش للرطة الفللل ل ينية ى للاالل وس للجلت ى للول مف للوم االعتق للال
للدور
التعلللف لدطفللال والبللالغعذ ىيللا أن معيللار القللا القللب علللى أض شللا يت ل ل
م للذكرال قلل للائية م ل لن القلل للا أو النياب للة العامل للة عنل للد ارتكل للا جرمي للة تعاق ل ل علي ل للا الق ل لوانع
والتشريعال الوطنيةذ االمر الذض يلتدع القا القب عللى مرتكبي لاذ علملا أنلا يوجلد نصلو
تعاق ل الق للائمع عل للى االعتق للال التعل للف ويللتم إىال للة املا للالفع إىل اد للال القل للائية إليق للاع
العقللوابل الال مللة لق للم جل ىللال ثبللت قيللام م ابالعتقللال التعلللف ذ كمللا أن القلرار بقللانون رقللم
 )4للللنة  2016بش ل ن يايللة األىللداا ن ل علللى عللدم ج لوا التعامللل مللخ األطفللال إال مللن
يللالل شللرطة متاصصللة يرتللدون الللفض املللدين ومللدربع علللى التعامللل مع للم ابإلاللافة إىل نيابللة
متاصص للة للم وه للذا يل للمن س للالمة اإلج لرا ال ال ل تتا للذ لق للم ابإلا للافة إىل التوعي للة الل ل
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يتلقاها عنا ر الشرطة عاملة وشلرطة األىلداا يا لة جل الال يايلة ىقلوط األطفلال ابإلالافة
إىل اارال توعوية جل اال ىقوط اإلنلان بشكل عام.
 -24ابلرجوع اىل سجالل النيابة العامة جل دوللة فللل ع ولا في لا نيابلة االىلدااذ تبلع انلا
ال يوجد أض ىاالل اعتقال للمدافعع عن ىقوط االنلان من الراشلدين وكلذلً االملر ابلنللبة
للمدافعع األطفال على مدار الثالثة سنوال املنصرمة.
 -25امللا فيمللا يتعلللق لللاالل اعتقللال تعلللف ألطفللالذ فلللجلت النيابللة العامللة  4ىللاالل
توقيد على مة احملافهع يالل عام 2017ذ و متابعة املواوع والتلديل ملن نيابلة االىلداا
إلهنا التوقيد وانت ى.

( )5التدابري املتخذة من أجل ما يلي:
ورفْع السن الدنيا للزواج إىل 18؛
(أ) اعتماد قانون األحوال الشخصية َ

 -26بتم العمل ىاليلا عللى اعلداد قلانون لتعلديل سلن اللفوا جل دوللة فللل ع ليصلب )18
عللام ل لماا والللذكور دون اسللتثنا ذ مللخ األيللذ بعللع االعتبللار أننللا بصللدد إعللداد وت للوير قللانون
أى لوال شاصللية لدولللة فلل ل ع متكامللل يواك ل ت للورال العصللر وىاجللال اجملتمللخ الفلل ل يئ
ووا يتفق واملعاهدال واملواثيق الدولية.

(ب) َم ْنح األولوية ملصاحل الطفل ال ُفضلى؛

العم للل عل للى م للن األولوي للة ملص للاع ال ف للل الفل لللى جل مجي للخ املل للائل الل ل ختصل ل م
-27
ال سيما جل ىاالل احللانةذ من يالل إقرار قانون التنفيذ الشرع رقم  )17لعام  2016من
يللالل فصللل دائللرة التنفيللذ الشللرع عللن دائللرة التنفيللذ النهللام و لللً ىر للا علللى سللرعة تنفيللذ
األىك لام الشللرعية دقللل نلللبة مللن املعيقللال ال ل تواجللا احملكللوم هلللمذ لوجللود أىكللام االستلللافة
واملشاهدة واحللانة املتعلقة ابألطفالذ ىيا نهم قانون التنفيذ الشرع تنفيلذ األىكلام الق عيلة
والقرارال ملتعجلة التنفيذ املتعلقة بلم الصغار وا يلمن لل فل الفلل يئ احللق جل العلييف جل
كل أسرة متماسلكة وجلو لح لل فللذ ملخ مراعلاة مصللحة ال فلل الفلللى .ولل فلل املنفصلل
عللن والديللا أو عللن أىللدلا احلللق جل االىتفللاى بعالقللال شاصللية واتصللاالل مباشللرة مللخ كللال
والديللا وبصللورة منتهمللة وأوجل القللانون التللديل للللمان التلفام والللدض ال فللل ابلرعايللة والتوا للل
امللتمر.
 -28كمللا وأوج ل القللانون اتللا اختللا الدولللة التللدابة الال مللة للللمان الت لفام والللدض ال فللل
أو مللن يقللوم علللى رعايتللا بتحمللل امللللؤوليال والواجبللال املشللرتكة املنوطللة مللا جل تربيللة ال فللل
ورعايتللا وتوجي للا و ائللا علللى الوجللا األفللللذ هللذا مجيعللا يللتم العمللل عليللا ابلتعللاون والتنللليق مللخ
و ارة التنمية االجتماعية من يالل مذكرة التفاهم املربمة بين ا وبع ديوان قاا القللاة بتحويلل
احلاالل ال يقتل في ا التديل العالج أو الوقائ للمان تنفيذ األىكام استنادا للمصلحة
الفللى لل فل.

(ج) عدم معاملة الطفل املتزوج دون سن الثامنة عشرة معاملة الراشد.
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 -29فيملا يتعلللق بلللمان عللدم معاملللة ال فللل املتلفو دون سللن الثامنللة عشللرة معاملللة الراشللدذ
فإن واجا جل هذه احلالة يعترب حيحا ووج القانونذ ىىت اللحهةذ ويرتت عليلا نرر اللفوا
الصحي من النفقلة وامل لر والنلل وامللةاا .ويرتتل عللى القللا الشلرع الفللل يئ مللؤولية
اختللا كافللة التللدابة الال مللة للللمان عللدم تصللرفا جل أموالللا إىل أن يبلللن رشللدهذ و ل النفقللة ملللن
عليا نفقتا جل أموالا.

( )6تدابري منع العنف:
(أ)

يف األسر واجملتمعات احمللية واملدارس؛
 -30يقوم ج ا الشرطة الفلل يئ ابختا علدة تلدابة وقائيلة ملنلخ العنلد ادنلل والبلدين جل
البيول واملدار من يالل اع ا اارال توعويلة لل لال ملن كلال ادنللع جل امللدار عللى
مدار العام الدراس ويلالل الع لل الصليفية ملن يلالل املايملال الصليفية .ابإلالافة اىل اع لا
اا لرال توعوي للة ألوليللا االم للور جل ادمعي للال ال العالقللة وعق للد لق للا ال مللخ ا للالا أولي لا
االمور جل املدار  .وأيلا يتم تقدا النصائ واالرشادال للفهال املللت دفة ىلول طلرط التعاملل
مخ االطفال ويايت م دايل االسر واملدار وجل النوادض ونلية العمل ذه القلا للدى الشلرطة
من يالل اللقا ال اال اعية والتلففيونية.
 -31يعت للرب اس للتقبال الش للكاوى جل ىال للة ى للدوا االعت للدا ال عل للى االطف للال واىال للة مل للد
القلية للنيابة املاتصة أ وال الختلا املقتللى القلانوين وقبيلل التلدابة املتالذة ملن ج لا الشلرطة
ملنخ العند دشكالا لق األطفال.
 -32قللد يللتم الكشللد عللن بع ل ىللاالل العنللد مللن بللدايت ا مللن يللالل املرشللد الرتبللوض جل
املللدار بكافللة اشللكاهلاذ ىيللا يللتم إىالت للا إىل مرشللد يايللة ال فولللة أ للوال إ ا اسللتدعى االمللر
اختللا االج لرا ال القانونيللة الال مللة ومللن اللمن ا اختللا تللدابة احلمايللة الال مللة لل فللل مللن يللالل
كمة األىداا.
 -33كذلً قامت و ارة الصحة بت وير برامن ياية االطفال من العند واالسلا ة واالللال
يتلللمن نليللال الكاشللد املبكللر والتشللاي والتحويللل والتشللبيً وت للوير سياسللال داعمللة هلللذا
ال للربامن من للا ااني للة الت للديالل العالجي للة الل ل تق للوم للا عي للادال ومراك للف وملتش للفيال و ارة
الصللحة .وقللد ت للوير بروتوكللول عمللل يللا بللو ارة الصللحة ىللول يايللة االطفللال للدد اليللال
العلللم والتشللاي والتشللبيً واالدوار املاتلفللة .كمللا قامللت بتعيللع فريللق للح جل كللل مديريللة
للحة وعللددهم  14فريللق يتكللون مللن طبي ل اطفللال وايصللائ نفل ل و راللة .وهنللاك توج للا
يالل الفرتة القادمة لتلمع ي ة و ارة الصحة ىوسبة برامن ياية ال فل.
 -34قامللت و ارة الصللحة بتللدري مللا ال يقللل عللن  800طبي ل و راللة علللى بللرامن يايللة
ال فل من مجيخ مدير ل الصحة واقللام ال لوارو واالطفلال ملن امللتشلفيال احلكوميلة وكلذلً
اطبللا ملتشللفى كاريت لا لدطفللال ملتشللفى يللا ) واطبللا ومت لري مللن احتللاد دللان االةاثللة
ال بية ودان العمل الصح منهمال حية ةة ىكومية) .ابإلاافة اىل التعميم الصلادر علن
و ارة الصللحة علللى الق للاع ا للا ونقللاابل االطبللا واطبللا االسللنان ىللول الفاميللة االبللال عللن
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مجيخ االطفال الذين يعانون من ي ورة على حت م ادلدية والنفللية اسلتنادا للملادة رقلم 53
من قانون ال فال الفلل يئ املعدل.
 -35كذلً اختذل و ارة الرتبية والتعليم اموعة من التلدابة ملنلخ ىلدوا العنلد جل امللدار
وتللوفة بيهللة أمنللة للعمليللة التعليميللة من للا إطللالط الوثيقللة الوطنيللة للياسللة احلللد مللن العنللد وتعفيللف
االنلللباط املدرس ل عللام  2013لتكللون الرافعللة األساسللية املعتمللدة ملعادللة كللل قلللا وأشللكال
العنللد املدرس ل ذ و للدف إىل يايللة ال لبللة واملعلمللع و يهللة البيهللة الرتبويللة والعلميللة املناسللبة هلللم
لتحقي للق أه للداف العملي للة الرتبوي للةذ واملل للالة جل تعفي للف البيه للة املدرس للية اآلمن للة ويل للق الل لللوكيال
اإل ابيللة و سلليا نهللام حلمايللة ال لبللة والعللاملع جل الق للاع الرتبللوض وختفللي معللدالل اللعد
األدا املدرس ل والتلللر  .كمللا تعمللل علللى يايللة األطفللال مللن األ ى مللن يللالل الوقايللةذ عللرب
حتديللد عالمللال حتذيريللة مللن اىتمللال ىللدوا العنللد جل أوسللاط ال لبللةذ ابإلاللافة إىل امللللا لة
واحلمايللة عللرب إ للاد تللدابة تربويللة للللو سلللوك ال لبللة وإنشللا نليللة للشللكاوى اللمن أنهمللة و ارة
الرتبي للة والتعل لليم .وق للد ج للا ل ه للذه الوثيقل للة نتيج للة تع للاون املؤسل للال جل احملافه للال الشل للمالية
وادنوبيةذ والو ارال املعنية ووكالة الغوا 'األونروا' واليونيليد واجملتملخ امللدين وملن يلالل عمليلة
ريبية للوثيقة من املعلمع وطواقم الصحة املدرسية وملديرض امللدار واملرشلدين وال لبلة و وي لمذ
قبل اطالق ا.
 -36كما عملت و ارة الرتبية والتعليم على مكافحة العند جل املدار دشكالا املاتلفة عرب
ا للدار التعليمللالذ وتنفيللذ اللربامن كللن ن املدرسللة للديقة لل فللل والللذض يعمللل علللى تللوفة البيهللة
الرتبويللة االجتماعيللة النفلللية والصللحية املرىبللة والصللديقة لل فللل واألنشل ة والفعاليللال الل تعللف
يايللة ال فللل واملعلللم علللى ىللد س لوا ذ إاللافة لتلللمع املن للا املدرس ل مللا يعللف ثقافللة احل لوارذ
واىرتام الرأض والرأض اآليرذ وإكلا ال لبة م ارال احلياة األساسية.
 -37وم للن اإلج ل لرا ال ال ل ل اخت للذ ا و ارة التنمي للة االجتماعي للة للذا ا ص للو ذ م للن ي للالل
ش للبكال ياي للة ال فول للة عل للى مل للتوى احملافه للال اع للداد وتنل لليق انشل ل ة التوعي للة م للن ي للالل
النقاشل للال اجملتمعيل للة وامللل للاجد واملل للدار ىل للول قلل للا احلمايل للة مثل للل تل للفوين االطفل للال وال للاطر
االعتللدا ال ادنلللية والعنللد االسللرض كمللا ويللتم تنهلليم فعاليللال جل يللوم ال فللل تلللت دف أكللرب
عللدد كللن مللن االطفللال وأسللرهم للدف الوقايللة واحلمايللة مللن االعتللدا الذ ويللتم تقللدا االرشللاد
الفردض واألسرض والتوعية بدور االسرة جل ياية ورعاية أطفاهللا .كلذلً يلتم تنفيلذ التلدابة اللواردة
جل قللانون يايللة ال فللل فيمللا يتعلللق ابلعنللد للاه كللل مللن ينت للً ىقللوط ال فللل البللدين وادنلل
والنفل واإلسا ة واالستغالل.
(ب)

يف جمال الرعاية البديلة؛
 -38يتم تنهيم االىتلان من يالل دنة اتصة برائسة و ارة التنمية االجتماعيلةذ ىيلا يلتم
دراسة وفح أهلية االسرة مراعاة ملصلحة ال فل الفللى من يالل التقييم النفل والتع دال
الال مللة لالىتلللان وفللق نهللام للادر عللن الللا الللو را ذ ىيللا تتقللدم االسللر ب لل لالىتلللان
ملرشللدض يايللة ال فولللة املاتصللع جل احملافهللال ليقوملوا بللدورهم بدراسللة كللروف االسللر مللن كافللة
ادوان ل النفلللية واالقتصللادية واالجتماعيللة وا تورفللخ التو للية دهليللة األسللرة اىل اللجنللة املاتصللة
ليللتم عمللل التع للدال الال مللة علللى االسللرةذ ومللنح م اطفللال مللؤهلع لالىتلللان المن اجلرا ال
للددة وف للرتة ريبي للة لل للمان الت ك للد م للن اس للتقرار ال ف للل جل االس للرة احلاا للنة .وى للديثا أ للب
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ابإلمكللان مللن اسللم عائلللة االسللرة احلااللنة لل فللل احملتلللن ك ىللد التللدابة املتاللذة ال ل تل ل ل
اندماجا جل اجملتمخ ملتقبالذ كما ويتم عمل الف رال الدورية من قبل املرشدين املاتصع لدسلر
احلااللنة للمتابعللة واإلشلراف علللى ال فللل احملتلللنذ ويللتم مللن االطفللال احملتلللنع مبلللن مللايل مللن
قبل الو ارة .اما الرعاية البديلة املؤقتة فتنهم ا الئحة ادرة عن الا الو را وتعمل الو ارة على
ت بيق ا امن اولو ا وجل ي ت ا االسرتاتيجية حلماية ال فولة .2022-2018
(ج) الناجتان عن االحتالل اإلسرائيلي.
 -39وفقا لتقارير األمم املتحدة فقد قتلت قوال االىتالل االسلرائيل  59وجرىلت 2756
طف للال فللل ل ينيا ي للالل ع للام 2018ذ كم للا تع للر  127طف للال فللل ل ينيا لل للو املعامل للة أثن للا
اىتج للا هم واعتق للاهلم م للن قب للل إسل لرائيلذ الل للل ة القائم للة ابالى للتالل .و للذا ا ص للو تعم للل
ال للو ارال املاتلف للة عل للى معاد للة نرر اد ل لرائم واالنت اك للال االس ل لرائيلية املل للتمرة ا للد األطف للال
الفلل ينيع كالتايل:
 -40تقل للدم و ارة الصل للحة ومل للن يل للالل اقلل للام ال ل لوارو جل امللتشل للفيال احلكوميل للة ومراكل للف
عيللادال الرعايللة الصللحية االوليللة ومراكللف الصللحية النفلللية اجملتمعيللة ا للدمال العالجيللة اجملانيللة
دميخ االطفال احا االىتالل االسرائيل وتقوم بتوثيق ا.
 -41تقوم و ارة االعالم بدور توعوض جل اال ياية األطفال من العند الناتن عن االىتالل
اإلس لرائيل مللن يللالل ىث للا لكافللة املؤسلللال الش لريكة مللن إعللالم يللا ورمس ل علللى تغ ي لة
ىلاس للة لقل للا ال فول للة الفلل ل ينيةذ و ل للً م للن ي للالل تق للدا الل لربامن التوعي للة ع للرب احمل للال
اإل اعيللة والقن لوال الفلللائية لدهللايل واجملتمللخ .كمللا تقللوم وسللائل اإلعللالم احملليللة بتغ يللة وتوثيللق
اعتل للدا ال االىل للتالل وامللل للتوطنع املتوا ل لللة ال للد االطفل للال الفلل ل ل ينيع مل للن يل للالل التقل للارير
االيباريللة وال لربامن الورئقي للة واألف للالم القص للةة وامل لؤمترال الص للحافية املوج للة لل لرأض الع للام احملل ل
والدويل.
 -42توعد دائرة إعالم ال فل جل و ارة اإلعالم تقارير يا ة ىول األطفال من ا تقارير ش رية
ىول اعتدا ال االىتالل االسلرائيلية للق ال فوللة الفللل ينيةذ وتقلوم اللدائرة بعملل أفلالم قصلةة
ته للر في للا تلللً االعتللدا الذ وأعللدل الللدائرة يللالل اللللنوال املااللية عش لرال التقللاريرذ ال ل
اوال ل لحت م ل للن يالهل ل للا انت اك ل للال إسل ل لرائيلذ الل ل للل ة القائم ل للة ابالى ل للتاللذ حلق ل للوط االطف ل للال
الفللل ل ينيع بش للكل للن نذ ىي للا يعت للرب االطف للال الفه للة االكث للر اس للت دافاذ سل لوا ابالعتق للال
التعلللف و التعللذي جل اللللجونذ او اسللت داف م املباشللر مللن قبللل قنا للة االىللتالل جل عمليللال
القتللل واال للابة املتعم لدة ال ل تلللب دعاقللال جللليمة جل للفوف االطفللال ويا للة جل ق للاع
ةللفة .ابإلاللافة إىل االسللت داف املباشللر لدطفللال الفلل ل ينيع مللن قبللل امللللتوطنع االس لرائيليع
لماية من قوال االىتالل اإلسرائيل ذ كجرمية ىرط وقتل ال فلل ملد أبلو يللة وجرميلة ىلرط
عائلللة الدوابشللة الللذض أ للي في للا ال فللل أيللد و األربللخ سللنوال لللروط ي للةة ال يلفال بعللاين
من ا ىىت اللحهةذ وقوتل في ا مجيخ أفراد عائلتا من امن م الرايخ عل وعمره  18ش را.
 -43كم للا توج للا ال للو ارة وس للائل االع للالم اىل ب للا بل لرامن وارش للادال لدطف للال الفللل ل ينيع
لتجنل االمللاكن ا للرةذ واختللا تللدابة اللللالمة العامللةذ واحلمايللة جل ىللاالل القصللد واالعتللدا
مللن قبللل ق لوال االىللتالل ابإلاللافة إىل التقللارير املعللدة مللن و ارة اإلعللالمذ تقللوم منهمللال األمللم
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املتحدة بتوثيق انت اكال االىتالل اإلسرائيل امللتمرة لق األطفلال الفللل ينيع ولا في لا جرميلة
االسل للتي ان واحلصل للار ةل للة القل للانوين عل ل لى ف ل للاع ةل للفة وأثل للره علل للى احلقل للوط األساسل للية لدطفل للال
الفلل ينيع ومن ا احلق جل احلياة والصحة والتعليم واحلركة وةةها
 -44للمان ىرمة املدار وتلوفة بيهلة نمنلةذ شلكلت و ارة الرتبيلة والتعلليم دنلة طلوارو عللى
ملتوى الو ارة وجل مدير ل الرتبية والتعليم وجل املدار توعرف خبلية األ مة يقودهلا ملدير املدرسلة
وبع ل املعلمللع واملرشللد الرتبللوض واألهللايل ملتابعللة االنت اكللال ال ل حتصللل جل املللدار ويا للة
انت اكللال االىللتالل اإلسلرائيل ذ ويقللوم وتابعللة كللل لللً اإلدارة العامللة ملتابعللة امليللدان الل تقللوم
بعمليللة الر للد والتوثيللق ومعادللة قلللا االنت اكللال علللى امللللتوى النفل ل والرتبللوض والقلللائ ذ
وتوجد ملالال وتديالل من قبل مؤسلال مدنية ودولية م تمة بقلا ال فل ويايتا.

( )7إنشاء آليات اإلبالغ واإلحالة.
 -45يللتم التبليللن عللن قلللا العنللد اللد االطفللال لللدى ج للا الشللرطة مللن يللالل احللللور
بشكل شاص مخ متلويل أملر ال فلل اىل ادارة يايلة االسلرة واالىلداا املوجلودة المن عنلاوين
معلومة لدى مجيخ امللواطنع ويلل ل الو لول الي لاذ وجل اجملتمعلال الريفيلة يلتم احلللور اىل مراكلف
الشللرطة املوجللودة هنللاك ويللتم حتللويل م بشللكل رمس ل اىل فللروع االدارة العاملللة علللى مللدار ال 24
ساعةذ ومن املمكن التوجا اىل أىد ادمعيال ال العالقة وابالة م وشكلة ال فل ويتم بلذلً
العمل للل علل للى اىل للالت م اىل فل للروع االدارة بل للنفا ال ريقل للة لوجل للود تشل للبيً مل للا بل للع فل للروع االدارة
وادمعيال املاتصة.
 -46أما جل ىاالل ا ر الشديد يتم اإلبال ابالتصال على رقم الشرطة اجملاين  100ويتم
حتريً دورية الشرطة ابللفض امللدين اىل مكلان وقلوع احللاداذ كملا يلتم االبلال ملن يلالل رسلائل
نص للية عل للى ت بي للق الش للرطة ا للا ددارة ياي للة االس للرة واالى للدااذ وت للتم اإلىال للة م للن ي للالل
التنللليق والتشللبيً املتعللارف عليللا بللع املؤسلللال سلوا املؤسلللال الرمسيللة أو مؤسلللال اجملتمللخ
املدين ال العالقة امن اجرا ال رمسية ونهام حتويل يا ابل فولة وقانون ياية االىداا.
 -47ىيللا تعتللرب ادارة يايللة االسللرة واالىللداا جل كللل احملافهللال عنصللرا أساسلليا جل شللبكة
يايللة ال فولللة ال ل تعقللد اجتماعللال بشللكل دورض ألعلللائ اذ كمللا ويللتم االبللال مللن يللالل
املرش للدين الرتب للويع جل امل للدار احلكومي للة وا ا للة بوج للود ى للاالل عن للد موج للا ا للد االطف للال
وكذلً مرشدض التنمية االجتماعيةذ وهناك اارال توعية ملتمرة شلاملة دميلخ فهلال اجملتملخ
لتوا للي نلي للة اإلب للال والتوا للل م للخ ف للروع اإلدارةذ م للن ي للالل تو ي للخ الربوش للورال ا املش للاركة
دنش ة التوعية وكذلً عرب موقخ الشرطة الرمس .
 -48عملللت كللذلً نيابللة يايللة االىللداا علللى ا للاد قن لوال توا للل ومشللاركة لدطفللال جل
كافللة اعماهلللا للدف تلل يل امكانيللة االطفللال مللن الو للول والتوا للل مللخ نيابللة يايللة االىللداا
لفحة الكرتونيلة لل فلل لغلر تقلدا الشلكاوى
وتقدا البالةال واإلىالة من يلالل ختصلي
جل ىال تعراوا ألض انت اك حلقوق م.
 -49قامت نيابة األىداا ابستحداا وإقلرار دليلل شلكاوى االطفلال بر لد وتوثيلق ومتابعلة
كافللة االنت اكللال ال ل يتعللر هلللا األطفللال جل متللا مللخ القللانون مللن قبللل كللل موكللد يتعامللل
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مع للمذ أو م للن يكل للد ابلتعام للل م للخ االطف للال ا للمن نه للام العدال للة و للا يش للمل أم للاكن اىتج للا
األطفال .يوا الدليل عملية إدارة الشكاوى واملراىل ال متلر لا بدايلة ملن تللجيل ا والتعاملل
مع للا والدراس للة والتحلي للل والتو لليال الل ل التو للل الي للاذ عل للى أن تك للون ه للذه االجل لرا ال
مكتوبة وواالحة ومرتب لة ارتباطلا وثيقلا ملخ عملل وايتصا لال نيابلة يايلة األىلداا ويلتم إدارة
الشللكوى والتعامللل مع لا ابالنلللجام مللخ مللا هللو مقللرر ومعتمللد مللن قبللل النائ ل العللام جل إدارة
الشكاوىذ مخ مراعاة اللرية وا صو ية لدطفال.
 -50التوا للل م للخ ال للا اطف للال فللل ل ع م للن ي للالل مؤسل للة احلرك للة العاملي للة لل للدفاع ع للن
االطفال بتشلكيل فريلق عملل مشلرتك ي لدف اىل تقلدا البالةلال وإطلالع االطفلال عللى نليلال
عمللل وي ل واس لرتاتيجيال نيابللة يايللة االىللداا ومتكللع االطفللال مللن مشللاركة وإبللدا رأي للم
ومالىها م ومقرتىا م ويوثق لً بشكل ملتدام جل نيابة ياية االىداا.
 -51ي بق القلا الفللل يئ نهلام عداللة جفائيلة متاصصلة لدىلداا ملن يلالل ختصلي
مرافللق ملللتقلة وفللق االمكانيللال املللوفرة مللن الللا القلللا ووفقللا ألىكللام الق لرار بقللانون بش ل ن
ياي للة االى للداا لع للام 2016ذ واملع للاية الدولي للة لعدال للة االى للداا لي للا يتعام للل القل للا م للخ
االطفال مرتكص ادرمية كلحا وليا كمجرمعذ كما أنا يع األولوية للتدابة البديلةذ ويتبل
العدالة التصاحليةذ من يالل تشكيل قلا متاصل المنا لاكم ونيابلة متاصصلة ومرشلدض
ياية طفولة.
ت وير برامن امليلفان ا لا ابحمللاكم للتعاملل ملخ قللا االىلداا ملن يلالل االافة
-52
تبليللن متللويل أمللر احلللدا كبيللان الفامل عنللد تلللجيل الللدعوى ادفائيللة لللق احلللدا .ابإلاللافة اىل
تبالين يا ة ورشد ياية ال فولة.

( )8نظام الرصد يف مؤسسات الرعاية البديلة،
 -53يللتم اعللداد ملللد قللانوين رمس ل مللن قبللل ج للا الشللرطة واىالتللا د للال االيتصللا جل
النيابة العامة وو ارة التنمية االجتماعية للبحا علن اسلرة بديللة أو و ل قلانوين لتحملل مللؤولية
متابعل للة االطفل للال ويايل للة ىقل للوق م ال للمن ي ل للة متابعل للة مل للخ مرشل للدض ال فولل للة جل و ارة التنميل للة
االجتماعيللة .كللذلً يللتم اختللا اإلج لرا ال القانونيللة لللق الوالللدين املعنفللع ألطفللاهلم ويللتم عمللل
ي ة تديل مع م من قبل املرشدين االجتماعيع.
 -54و للذا ا صللو تعمللل و ارة التنميللة االجتماعيللة علللى تقللدا يللدمال االرشللاد النفل ل
واالجتم للاع لدس للر و للرض ت للوقيع م عل للى تع للدال ملفم للة م للن اج للل ت للوفة الرعاي للة واحلمايل للة
ألطفاهلمذ جل بع احلاالل يلتم فصلل ال فلل علن اسلرتا مؤقتلا ملن يلالل ايداعلا جل مركلف يايلة
ويللتم العمللل يللالل ه لذه الفللرتة إلعللادة دمللن ال فللل جل أسلرتا .كمللا سلليجرض العمللل علللى ت للوير
قاعدة بياال وطنية يا ة ابل فولة ليلا يلتم اديلال كافلة البيلاال ا ا لة ابألطفلال وأسلرهم
وللا جل لللً التصللنيفال الل وردل جل امللللائل املتعلقللة ابلتقريللر االويل لدولللة فللل ع .وابلنلللبة
لدطفللال األيتللام فللإن دي لوان قاا ل القلللاة يقللوم برعايللة شللؤون األيتللام وميللخ شللؤوهنم الصللحية
والتعليمية وةةها و لً من يالل مؤسلة إدارة وتنمية أموال اليتامى.
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( )9التشخيص املبكر إلعاقة الطفل
 -55تتلمن ا دمال املتاىة للتشاي

املبكر إلعاقة ال فل والوقاية من ا التايل:

•

فحو ال سريرية دميخ االطفال جل عيادال ال فل اللليم.

•

فح

اربض  PKUدميخ االطفال ىديث الوالدة.

•

فح

شعاع لعهم الفاذ.

•

فحو ال جينية.

 -56وللوقايللة مللن االعاقللة هنللاك سياسللة الفحل ال للص قبللل الللفوا وانشل ة التوعيللة الصللحية
يصو للا ل للال املللدار ىللول اللللالمة العامللة جل املدرسللة والشللارع ولدم للال ىللول اللللالمة
العامللة جل املنللفل .وتتعللاون و ارة الصللحة مللخ و ارة الرتبيللة والتعللليم جل تعفيللف بيهللة املللدار الدايليللة
واحملي ة ا.كما قامت و ارة الصحة بت لوير املللودة االوىل لربوتوكلول التشلاي املبكلر والوقايلة
من اإلعاقةذ وجارض العمل على ا اد ولع الستكمالا والتدري عليا.
 -57شلاركت و ارة الصلحة جل ت لوير ب اقلة املعلاط وملن هنلا تعملل و ارة الصلحة عللى ت للوير
اليللال الكشللد املبكللر عللن االعاقللة وتوثيق للا وت للوير اليللال تشايصل ا اللمن املرىلللة االوىل مللن
نهام ب اقة املعاط وبنلا شلبكة معلوملال وتقلارير ملخ و ارة التنميلة االجتماعيلة واملؤسللال ال
العالقة .وتقلدم و ارة الصلحة بلرامن اللدعم النفلل لدطفلال وض االعاقلة ويلدمال الت هيلل ملن
يالل ملتشفيال الو ارة او يتم شراؤها من الق اع ا ا .كما تقدم الو ارة التلديالل الوقائيلة
PKU
من االعاقة قبل الت عيم او احللي والغذا املاصل لدطفلال اللذين تكلون نتلائن فحل
ا ابية .تقدم الو ارة ااا مجيخ يدمال تشاي وعال االعاقلال العقليلة والنفللية .وال تقلدم
الللو ارة أض يللدمال تتعلللق دعاقللال الللتعلم وميكللن شلرا ا للدمال العالجيللة مللن الق للاع ا للا
ىل قانون الت مع الصح .
 -58تقوم و ارة الرتبية والتعليم بتقدا يدمة التعليم لكافة األطفلال وض اإلعاقلة ملن عملر 6
سنوال وىىت  18عام من الصد األول األساس وىىت الثاين عشر)ذ وىديثا تقلدا يدملة
التعللليم لدطفللال جل مرىلللة ر األطفللال .وجل كللال احلللاالل تعتمللد الللو ارة التقللارير ال بيللة مللن
ج للة االيتصللا للقيللام بعمليللة التشللاي املبكللر هلللذه الفه لال وه ل و ارة الصللحة وال ل تقللوم
بعم للل بعل ل الفحو للال األساس للية لدطف للال ى للديث ال للوالدة مث للل فحل ل  PKUوفحو للال
اللللمخ .ولكللن مللا الللت هنللاك فجللوة كبللةة جل تشللاي األطفللال للن يعللانون مللن للعوابل جل
ال للتعلمذ احلرك للة الفائ للدةذ التوى للد واإلعاق للة الذهني للةذ وه ل لاج للة اىل ج للد أك للرب لتحدي للد أدوال
التشاي املناسبة لكل إعاقة وتدري املاتصع لتحديد نلبة العجف ونوع اإلعاقة لكل ىاللة.
ومللا يللتم تشايصللا ىاليللا وللليا بصللورة اجعللة يرتكللف فقل علللى األطفللال وض اإلعاقللة البص لريةذ
اللمعيةذ الذهنية البلي ة والشلل الدماة .
 -59وا يتعلق ابلتشاي املبكر إلعاقة ال فل والوقاية من لا قاملت و ارة التنميلة االجتماعيلة
دعللداد ي للة اس لرتاتيجية لل فولللة املبكللرة يشللكل ادان ل الوقللائ وحتديللد التللديل املبكللر اىللد
اورهللا الرئيللليةذ وقللد قامللت الللو ارة وبللدعم مللن اليونيلللد دملللا مشللروع التللديل املبكللر مللن
يللالل ت للوير مؤش لرال للنمللو ودليللل تللدريص ملربيللال االطفللال جل احللللاال والعللاملع جل اجملللال
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الصح وجل و ارة الرتبية والتعليم وحتديدا جل ر االطفال للكشد املبكر ملن يلالل مؤشلرال
تقيم اجتماعية و حية وتعليميلة ومعرفيلةذ كملا لرض العملل ملن يلالل هلذا املشلروع عللى اعلداد
وتللدري بع ل املراكللف اجملتمعيللة جل بع ل احملافهللال مللن اجللل تل ل يل الو للول واحلصللول علللى
يدمال الكشد والتشاي املبكر والتديل املبكر.
(أ) تعزيز التعليم الشامل للوميع يف الفصول العادية وليس يف "فصول االحتياجات ا اصة"
 -60تقوم و ارة الرتبية والتعليم سنو ابلتوسخ جل بنا املدار الستيعا أعداد أكلرب لل لبلةذ
قمن يالل املباين احلديثة يتم عملل موا ملال تتناسل وفهلة اإلعاقلة املدموجلة جل املدرسلة يا لة
ال لبة وض اإلعاقة احلركية والبصرية من اذ من يالل عملل شلواى وموا ملة للوىلدال الصلحية
جل املدرسة .كما تقوم الو ارة وىل اإلمكانيال املتوفرة للدي ا بتفويلد كافلة ال لبلة وض اإلعاقلة
سل لوا للن يلتحق للون ابمل للدار احلكومي للة أو امل للدار ا ا للة الل ل تعل ل للذه الفه للال ابملن للا
الدراسلليةذ ولل لبللة املكفللوفع ابملن للا الدراسللية م بوعللة ب ريقللة بريللل ولكافللة املراىللل الدراسللية.
كما تعمل و ارة الرتبية والتعليم على تفويلد ال لبلة بكافلة األدوال واألج لفة التاصصلية ملللاعدة
ال لبللة علللى االنللدما بلل ولة اللمن املدرسللة مللخ اقلراهنم مللن يللالل تللوفة أج للفة ال تللو مللخ
الللربامن النللاطقذ ماكينللال بةكنللفذ أدوال ملللاعدة أيللرى مثللل العكللا الذ الكراس ل املتحركللةذ
املعينللال اللللمعية والنهللارال وةةهللا .كمللا تعمللل وابسللتمرار علللى دة تعيللع الك لوادر املؤهلللة
واملتاصصللة للعمللل مللخ هللذه الفهللال وتعمللل ابسللتمرار علللى ت للوير الك لوادر وللا يتناس ل وفهللة
اإلعاقة.
 -61ول للف دة نل للبة االلتح للاط لل لب للة وض اإلعاق للة جل امل للدار ذ فق للد أوج للدل و ارة الرتبي للة
والتعللليم ب لرامن داعمللة تلللاعد ال لبللة وض اإلعاقللة علللى االلتحللاط ابملللدار من للا بللرامن ةللرف
املصادرذ ىيا يلتحق ال لبة وض اإلعاقلة جل ال املدرسلة جل العديلد ملن احلصل الصلفية اىل
جان ل ابق ل ال لبللةذ وه ل منتشللرة بشللكل كبللة جل كافللة املللدار احلكوميللة ويصللل عللددها اىل
 265مدرسة جل كل من اللفة وةفةذ يعمل ا معلمون مؤهلون متاصصون جل الرتبية ا ا ة.
كمللا اوجللدل الللو ارة بللرامن نيللر وهللو مراكللف املصللادر والل تلللم ايصللائيع جل كللل مللن الرتبيللة
ا ا ةذ العال الوكيف ذ العال ال بيعل ذ اإلرشلاد الرتبلوضذ والن لق واللغلة .وىاليلا يوجلد من لا
 4مراكفذ  3جل اللفة وواىد جل ةفة تعمل على متابعة ال لبة جل املدار وتقوم بعملية التحويل
للمراكللف املتا صصللة ملتابعللة احلللاالل الل لاجللة اىل متابعللة .وهنللاك توجللا جديللد لللدى الللو ارة جل
فت ةرف ىلية تتناس وفهال إعاقة شديدة يا ة أطفال التوىدذ عوابل التعلم جل بعل
املدار احلكومية وا ا ةذ وقد فعليا البلد لذا التوجلا جل اىلدى امللدار احلكوميلة وواىلدة
جل مدرسة يا ة ابنتهار التغذية الراجعة عن مدى فاعلية هذه الغرف لتعميم ا بشكل أكرب.
 -62وتقللوم و ارة الرتبيللة والتعللليم مللن يللالل اإلدارة العامللة لمرشللاد والرتبيللة ا ا للة ابلعديللد
م للن األنشل ل ة للدف رف للخ ال للوع وتع للديل األفك للار النم ي للة ى للول ال لب للة وض اإلعاق للة تتمث للل
وا يل :
 -1اىيللا املناسللبال املتعلق للة بللذوض اإلعاقللة مث للل اليللوم العللامل لدش للاا وض
اإلعاقللةذ اسللبوع األ للم العللامل ذ العصللا البيلللا ذ أنش ل ة ملللتجدة .وال ل تكللون علللى
شللكل اا لرالذ م رجللاالذ أنش ل ة هادفللةذ رالذ او م للن يللالل تفعي للل اإل اع للة
املدرسية.
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 -2تفعيللل دور املؤسلللال الشلريكة وال ل تعل بفهللال اإلعاقللة للمشللاركة جل دة
التوعية وتعديل اال اهال من يالل اللماح هلا ابلديول اىل املدار وعملل األنشل ة
والفعالي للال املاتلف للة مث للل مجعي للة مل للوم األم لللذ اهل للالل األي للرذ مجعي للة األطف للال وض
االىتياجال ا ا ةذ والعديد من املراكف املتاصصة.
 -3ا للدار األدل للة والربوش للورال ومن للا دلي للل املعل للم لتع للديل ا اه للال ال لب للة ا للو
األشللاا وض اإلعاقللة بللدعم مللن اىللدى املؤسلللال الش لريكة وا للدار دليللل املعللاية
امل نية ملعلم ةرف املصادر.
 -4التوعي للة لكاف للة املعلم للع اد للدد وال ل لواقم العامل للة جل ا للال الرتبي للة ا ا للة م للن
يالل اع ا التدريبال املمن جة مخ بداية كل عام دراس وكلما تت ل األمر.
 -5اشراك كافة اإلدارال العامة جل الو ارة لت بيق سياسة التعليم ادلامخ ملن يلالل
دنة اعتمادها ومن امن ا يتم التوعية والتدري لدعلا .
 -6اشل لراك ال لب للة وض اإلعاق للة ا للمن األنشل ل ة والفعالي للال والعم للل عل للى ابل لرا
م ل لواهب م وقل للدرا م س ل لوا عل للى ملل للتوى الل للو ارةذ امل للدير لذ املل للدار ذ او مل للن يل للالل
مشللاركت م ولللابقال دايللل او يللار فلل ل ع وتللللي اللللو علللى احلللاالل املتميللفة
من م.
 -7تشكيل دان أ دقا ال لبة وض اإلعاقة على ملتوى املدرسة لدعم مالئ م
وملاند م والعملل عللى تللريخ انلدماج م جل املدرسلة دون قيلود او حتلد ل حتلول دون
دا م.
-8

دة فر االلتحاط ابملدار واالستفادة من ا دمال العامة والنقل.

(ج) محاية الفتيات املراهقات ذوات اإلعاقة
 -63تقوم و ارة الصحة لماية الفتيال املراهقلال وال االعاقلة ملن االللال وإسلا ة املعامللة
من يالل تدري الكوادر ال بيةذ والمن ا بلرامن يايلة ال فلل لالهتملام أكثلر ابلفتيلال وال
االعاق للة ويصو للا االعاق للال العقلي للةذ ىي للا تعت للرب ه للذه الفه للة أكث للر عرا للة لمل للال واالس للا ة
ادنلية.
(د) املصادقة على قانون حقوق األشخا

ذوي اإلعاقة

 -64اختللذل دول للة فلل ل ع ع للددا مللن الت للدابة الدايلي للة تعب لةا عللن التفام للا بتنفي للذ و لليانة
ىقللوط األشللاا وض االعاقللةذ ومللن أل للا اللياسللال والتللدابة التشلريعية الل تعتللرب جللف ا مللن
التحلللة إلعللداد قللانون جديللد لدشللاا وض اإلعاقللة بللدال مللن القللانون القللدا رقللم  4لعللام
1999ذ ىيللا وشللكلت دنللة برائسللة و ارة التنميللة االجتماعيللة وعلللوية اموعللة مللن مؤسلللال
اجملتم للخ امل للدين وال للو ارال املاتلف للةذ للعم للل عل للى إع للداد ق للانون جدي للد حلق للوط االش للاا وض
االعاقللة يت لوا م مللخ االتفاقيللال الدوليللةذ و االنت للا مللن العمللل علللى امللللودة األوىل مللن القللانون
وت للويره وفقللا ملالىهللال املؤسلللال ال االيتصللا وىاليللا يللتم العمللل علللى الرتتي ل لعق للد
ورشللال عمللل تلللت دف املؤسلللال العاملللة جل القلللا املتصلللة ابألشللاا وض اإلعاقللة جل
اجملتملخ احمللل ذ واملؤسلللال احلكوميلةذ واملنهملال الدوليللة و للً لدف مجللخ املالىهلال وعمللل
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التعللديالل امل لوبللة علللى امللللودةذ ا سلليتم عمللل مللذكرة تفللةية وحتللول جمللللا الللو را واد للال
القانونية األيرى وقد يلتمر هذا اإلجرا حلع دور القانون واقراره جل هناية .2019

( )10يُرجى تقدل معلومات عن التدابري املتخذة من أجل ما يلي:
(أ) ا د من معدالت الوفيات؛
 -65قامت و ارة الصحة جل دولة فلل ع بتحديا استبيان لوفيال االطفال ىديث الوالدة
واالطفللال الراللخ وال فللل املولللود ميتللا يللالل العللام  2018ابلتعللاون مللخ مع للد الصللحة العامللةذ
وتللدري ال لواقم االمومللة وال فولللة وامللتشللفيال علللى كيفيللة تعبهللة االسللتبيان .ىيللا يللتم تعبهللة
االسللتبياال جل مجيللخ امللتشللفيال احلكوميللة وا ا للة كفللرتة ريبيللة مللن بدايللة عللام  2019ويللتم
ميللخ االسللتبياال مللن امللتشللفيال والعيللادال مللن قبللل مشللرفة االمومللة وال فولللة ويللتم ارسللال
االستبياال لدائرة حة اجملتمخ من يالل االدارة العامة الرعاية الصحية االولية.
 -66كللذلً تصللميم للو يللا مللن اجللل اديللال االسللتبياال مللن قبللل دائللرة للحة
اجملتمخذ ومن ا يتم اديال وتفرين املعلوملال ملن االسلتبيان جل النملو ا لا عللى احلاسلو ذ
ىيا سوف يتم ىوسبة االستبيان بعد االنت ا من الفرتة التجريبية.
(ب) التغذية الكافية؛
 -67للل للمان ىصل للول ال فل للل علل للى التغذيل للة الكافيل للةذ قامل للت و ارة الصل للحة بتنفيل للذ مبل للادرة
ملتشللفى للديق لل فللل واعتمللاد18ملتشللفى ىكوميللة ويا للة واهليللة جل احملافهللال الشللمالية
وادنوبية وملتشفى األونروا امن برامن دعم وتشلجيخ ويايلة الرالاعة ال بيعيلة لدطفلال ىلىت
عم لر سللنتع .ابإلاللافة اىل تللوفة املللفودال التغذويللة الدقيقللة مللن نقللاط احلديللد وفيتللامع أ و د
لدطفال بشكل ااين من قبل و ارة الصحة.
 -68كذلً قامت الو ارة ديذ القياسال ادلمية لدطفال وطال املدار والتعرف عللى
الع للادال الغذائي للة ا للمن ب للرامن الر للد التغ للذوض ال للوطئ ملعرفل لة الوا للخ التغ للذوض جل فللل ل ع.
واملتابعللة املتوا لللة بلللرورة ان يكللون ال حللع املوجللود جل فللل ع طحينللا مللدعما وميللخ العنا للر
الغذائية الدقيقة.
 -69كللذلً قامللت ابعتمللاد بللرامن القياسللال ادلللمية لدطفللال ملراقبللة للو وت للور ال فللل
امن املقاييا املعتمدة من قبل منهمة الصلحة العامليلةذ ومنلخ اللرتوين واالعلالن ابض شلكال ملن
األشللكال لبللدائل ىليل االم والللذض يللنعكا بللدوره علللى للحة االم وال فللل مللن يللالل اعتمللاد
ويايللة والتشللجيخ علللى الراللاعة ال بيعيللة .وعمللل يللالل توعويللة تثقيفيللة ال عالقللة ابلتغذيللة
املتوا نة والتغذية اديدة سوا مكتوبة او ملموعة او مرئية.
 -70وقامت الو ارة د دار تعليمال فنيلة الفاميلة ابلتعلاون ملخ مؤسللة املوا لفال واملقلاييا
يا للة دةذي للة االطف للال بع للد عم للر س للتة أش ل ر وك للذلً تعليم للال فني للة الفامي للة يا للة ابلرتكيب للة
الغذائية للراخ والرتكيبة الغذائية للمتابعة.
(ج) الصحة العقلية
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 -71تقدم و ارة الصحة يدمال الصحة النفلية لدطفال من يالل مراكلف الصلحة النفللية
والبللالن عللددها  14مركللف وعيللادة وال ل تقللدم يللدمال التقيلليم لدطفللال مللن يللالل اجلرا بع ل
االيتبللارال النفلللية والعللال واالرشللاد الفللردض وادمللاع ىل ل احلالللةذ ومن للا مركللف ىلحللول
للصللحة النفل للية واجملتمعي للة لدطف للال وامل لراهقع وه للو املرك للف املتاص ل هلللذه الفه للة ىي للا يق للدم
يللدمال التقيلليم والعللال واملتابعللة مللن يللالل طللاقم متاصل يتشللارك افلراده جل التقيلليم وحتديللد
اىتياج للال احل للاالل ووا للخ ا للة العالجي للة .ىي للا بل للن نل للبة امل لراجعع م للن االطف للال ملراك للف
الصحة النفلية من العمل الكل يالل عام  %9 2018ونلبة احلاالل ادديدة من االطفلال
%24ذ ابإلاللافة اىل ا للدمال املقدمللة مللن األيصللائيع العللاملع جل الصللحة املدرسللية والللذين
يتمثل دورهم جل متابعة احلاالل وحتويل ا على اد ال املاتصة.
 -72كلذلً تقلوم و ارة الصللحة بتلدري طلواقم ال ل العللام جل الرعايلة الصللحية االوليلة علللى
اكتشاف احلاالل ال لاجة اىل تديل نفلل وحتويل لا اىل املراكلف للمتابعلة والعلال ىيلا بللن
عدد املتدربع جل عام  )185 2018طبي و راة جل أربخ مناطق وقد اشتمل تدري االطبا
عل للى ل للو االا ل ل راابل النمائيل للة لدطفل للال و للو املشل للاكل الل لللوكية لدطفل للال والعل للاطف .
ابإلا للافة اىل ب ل لرامن التوعي للة اجملتمعي للة م للن ي للالل ال ل لواقم العامل للة جل مراك للف الص للحة النفل للية
ملش للكالل االطف للال وكيفي للة تعام للل االه للل م للخ االطف للال ال للذين ته للر ل للدي م بعل ل االعل لرا
واملشللكاللذ فعلللى سللبيل املثللال نفللذ يللالل 4ش ل ور مللن العللام  2019جل مركللف سلللفيت ومركللف
ىلحول لدطفال لقا ال توعية ىول التوىد بواقخ  12لقا وعدد امللتفيدين بلن .216
 -73التشللبيً مللخ مؤسلللال اجملتمللخ املللدين ال ل تقللدم يللدمال لدطفللال مللن يللالل ب لرامن
التللديل والللدعم النفل ل االجتمللاع لدطفللال الللذين يعللانون مللن مشللكالل نفلللية ولاجللة اىل
تللديل بيه ل وامللللالة جل اعللداد مقرتىللال خت ل العمللل مللخ االطفللال وامل لراهقع .ىي لا تشللارك
وىدة الصحة النفلية جل اجتماعال MHPSSذ وال تع بتقدا يدمال نفللية واجتماعيلة جل
املنللاطق امل مشللة مللن قبللل منهمللال الللدعم النفل ل ةللة احلكللوم  .كمللا تشللارك وىللدة الصللحة
النفلية بتقدا املعلومال ومراجعة اغ العملل ملخ مؤسللال مثلل انقلا ال فلل وعلامل ال فوللةذ
كما تقوم و ارة الصحة بتقدا املشورة لكل من و ارة الرتبية والتعليم وو ارة التنمية االجتماعية.
(د) مستوى معيشي الئق
 -74تعم ل للل و ارة التنمي ل للة االجتماعي ل للة عل ل للى تق ل للدا املل ل للاعدال النقدي ل للة وال ارئ ل للة والعيني ل للة
واالدوال املل للاندة واالج للفة ال بي للة املل للاندة والق للرو امليل للرة وشل لرا ا للدمال واالعف للا ال
ادمركيللة وعللرب العديللد مللن ا للدمال ال ل تقللدم ا مؤسلللال اجملتمللخ املللدينذ والت هيللل والتللدري
امل ئ للمان ىصول األطفال وأسرهم على ملتوى معيش الئق.

( )11التدابري املتخذة من أجل:
(أ) ا دمات اجلنسية واالجنابية
 -75قام للت و ارة الص للحة دع للادة تنفي للذ نش للاطال تثقي للد للح جل ا للال التوعي للة بص للحة
الفتيال والفتية جل مرىللة املراهقلة جل األنديلة الشلبابية وامللدار احلكوميلة وا ا لة ووكاللة الغلوا
الدوليللة مللن يللالل إعللداد دليللل للحة املراهقللة وانتللا فيللديو تعليم ل تثقيف ل هلللذه الفللرتة يتنللاول
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للحة امل لراهقع وللا جل لللً الصللحة ادنلللية واإلملابيللة وامل للارال احلياتيللة .ويقللوم عللادة ك لوادر
التثقيللد الصللح والك لوادر الصللحية الللذين تللدريب م جل هللذا اجملللال بتنفيللذ فعاليللال متنوعللة جل
يف عيادة ديقا للشبا واملراهقع جل
املدار واألندية الشبابية واملايمال الصيفيةذ كما
ي ا .كما اعداد دليل مرجع للكوادر الصحية لد وا الشابة.
 -76كمللا عملللت و ارة الرتبيللة والتعللليم علللى دمللن مفللاهيم الصللحة اإلملابيللة وادنلللية للحة
املراهق للة) جل املن للاهن املدرس للية .واعتم للدل الرتبي للة والتعل لليم دلي للل للحة املراهق للة ك للدليل مرجعل ل
للمرشلدين الرتبلويع وللعلاملع جل الال التثقيلد الصلح  .وقلد شلكلت اللو ارة ىاليلا فريقلا وطنيلا
وبدعم من ندوط األمم املتحدة لللكان  UNFPAلتحديا دليل حة املراهقلة واللذض مللى
علللى اسللتاداما أكثللر مللن عشللر سللنوالذ وأنش ل ة وفعاليللال ىللول الصللحة اإلملابيللة وادنلللية
والعند املبئ على النوع االجتماع .
(ب) وسائل منع ا مل
اعلداد بروتوكلول يللا بتنهليم االسللرة يلالل علام 2017ذ و طباعتللا وتو يعلا علللى
-77
ملدير ل الصللحة وعيللادال تنهلليم األسللرةذ و تلدري األطبللا والتملري والقللابالل جل عيللادال
تنهيم األسرة على الربوتوكول .كما تو يخ القر ا ا بتنهيم األسرة من قبل منهمة الصحة
العامليللة علللى مراكللف تنهلليم األسللرة وتللدري ال لواقم الصللحية العللاملع جل هللذه املراكللف ىللول كيفيللة
اسللتاداما .أمللا خبصللو وسللائل تنهلليم األسللرة املتللوفرة جل و ارة الصللحة ف ل اللول ل ذ ىبللو
أىاديللة اهلرمللونذ ىبللو ثنائيللة اهلرمللونذ ىبللو منللخ احلمللل ال ارئللةذ ىقللن منللخ احلمللل وال لواق
الذكرض.
(ج) تضمني املناهج:
تلللمع املنللاهن الدراسللية وعلومللال عللن األملرا
-78
ومنخ احلملذ وفةو نق املناعة/اإليد .

املنقولللة جنلللياذ ويللل املراهقللالذ

(د) حظر التدخالت الطبية القسرية
 -79ال يوج للد جل فللل ل ع أي للة ارس للال متعلق للة خبت للان الفتي للال وعملي للة استهص للال ال للرىم
للفتيال وال اإلعاقلةذ ف لو نلوع واو ملرم ويعلر ملن يقلوم بلا للمللا لة القانونيلة سلوا ال بيل
أو ويل امللر الفتللاة .وال تللتم عمليللة االستهصللال اال بق لرار طللص مللن ال بي ل املاللت جل ىللاالل
حية معينة.

( )12يُرجى تقدل معلومات عن التدابري املتخذة من أجل ما يلي:
(أ) التسرب املدرسي ؛
 -80واللعت النيابللة العامللة عللدة اج لرا ال لدف للحللد مللن التلللر املدرس ل واملتمثلللة جل
ت بيللق فاعللل لللن املللادة  )50مللن قللانون الرتبيللة والتعللليم للللنة  2017ال ل تشللة اىل الفاميللة
التعلليم ومللا لة مللن لالد للًذ ومتحللورل اآلليلال ىللول العملل عللى كيفيللة اعلادة ال فللل اىل
مقاعد الدراسة ومالىقة الشا الذض منخ ال فل من الدراسة وتقدميا للمحاكمةذ وتقوم نيابة

18

GE.19-20358

CRC/C/PSE/RQ/1

يايللة االىللداا بشللكل ملللتدام علللى التوا للل مللخ مللدير ل الرتبيللة والتعللليم جل كافللة احملافهللال
للحصول على كشوف ته ر تغي االطفال عن مدارس م للو ول لكافة احلاالل.
 -81كما احلد ملن التللر ملن امللدار ملن يلالل ت بيلق نهلام الوسلاطة ادفائيلةذ ىيلا
يقوم أعلا نيابة يايلة االىلداا بكشلد ىلاالل التللر ملن امللدار جل مراىلل مبكلرة ويلتم
واللخ تللدابة اللامنة لع للودة االطفللال اىل مدارس ل م حت للت اش لراف املاتصللع واملرش للدين جل و ارة
الرتبيللة وو ارة التنمي لة االجتماعيللة .ا بلللن عللدد احلللاالل ال ل النهللر في للا للحللد ومنللخ التلللر
املدرس على مدار ثالثة سنوال املااية  )1614ىالة بش ن األطفال.
 -82للحللد مللن سياسللة التلللر مللن املللدار ذ يبقللى ج للا الشللرطة علللى توا للل دائللم مللخ
مدرا املدار واهليهال التدريلية على مدار العلام وتقلوم بعملل جلوالل جل لي تللً امللدار ذ
ابإلاللافة إىل متابعللة االطفللال املتل لولع ابلش لوارع أو الللذين يعملللون علللى املفرتقللال واإلشللارال
الللوئيةذ كملا ويللتم متابعلة املصللانخ والشلركال ابلتعللاون ملخ و ارة العمللل للت كلد مللن علدم تشللغيل
أطفللال دون اللللن القللانوين في للاذ وجل ىللال وجللود طفللل جل مثللل هللذه احلللاالل يللتم التعللاون مللخ
مرش للدض ياي للة ال فول للة جل و ارة التنمي للة االجتماعي للة ونياب للة األى للداا م للن أج للل دراس للة تل للً
احلاالل وتقدا امللاعدة الال مة وا يلمن عود م إىل املقاعد الدراسية.
 -83ك للذلً قام للت و ارة الرتبي للة والتعل لليم د للدار العدي للد م للن التعليم للال املتعلق للة به للاهرة
التلر املدرس وكيفية معادت ا واحلد من ا و لً عرب ر دها والوقوف على أسبا ا ومعادت ا
مللن يللالل تللديل املرشللد الرتبللوض مللخ ال الل املتلللر و ويللا إلقناعللا ابلرجللوع ملقاعللد الدراسللةذ
ابإلاللافة للقيللام ابلعديللد مللن األنش ل ة والفعليللال التوعويللة ال ل تؤكللد علللى أليللة التعللليم بشللىت
ااالتا وا في ا التعليم امل ئ ك ىد ا يارال وامللارال التعليمية ال ميكن أن تللاعد عللى بقلا
ال ال جل امللار التعليم  .كما تعمل و ارة الرتبية والتعليم على التنليق مخ هيهة شؤون األسرى
واحملللررين جل متابعللة عللودة األسللرى احملللررين ملقاعللد الدراسللة وتللوفة ادان ل التعليم ل واإلرشللادض
النفل هلمذ وامكانية اخنراط م جل مراكف التدري امل ئ التابعة لو ارة العمل.
 -84وابلنلبة لل فل املتفو أ درل الو ارة العديد من التعليمال املتعلقة بلمان اسلتكمال
تعليمللا جل املدرسللةذ وأن يللتم متابعتللا مللن قبللل املرشللد الرتبللوض جل املدرسللةذ ال توجللد إىصللائيال
خبصو لًذ ىيا أن أعداد ال لبة املتفوجع قليلة جدا.
 -85وللللمان اسللتمرارية التعللليم وىللق ال ال ل جل الللتعلم ويا للة ال لبللة وض االىتياجللال
ا ا للة والللذض لاجللة لرعايللة طبيللة ملللتمرة جل املشللاجلذ عملللت و ارة الرتبيللة والتعللليم علللى افتتللاح
ةللرف للفية جل بعل هلذه امللتشللفيال ملتشللفى امل لللخ وملتشللفى جامعللة النجللاح الوطنيللة)
وأطلقللت علللى هللذه املللدار ذ مللدار اإل لرار ويللتم في للا تللوفة معلمللع ومرشللد تربللوض ملتابعللة
ال ل تعليميا ونفليا .كما عملت و ارة الرتبية والتعليم على توفة التعليم ومعلمع لل لبة اللذين
يصدر لق م ىكما ابحلبا املنفيل من قبل سل ال االىتالل اإلسرائيل .
(ب) حرمة املدارس؛
 -86للمان ىرمة املدار وتوفة بيهة نمنة للتعليمذ شكلت و ارة الرتبية والتعليم دنة طوارو
علللى ملللتوى الللو ارة وجل مللدير ل الرتبيللة والتعللليم وجل املللدار ذ وتعللرف ابملللدار خبليللة األ مللة
يقودها مدير املدرسة وبع املعلمع واملرشد الرتبوض واألهلايل ملتابعلة اإلنت اكلال الل حتصلل جل
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املللدار ويا للة انت اكللال اإلىللتالل اإلس لرائيل ذ ويقللوم وتابعللة كللل لللً اإلدارة العامللة ملتابعللة
املي للدان الل ل تق للوم بعملي للة الر للد والتوثي للق ومعاد للة قل للا اإلنت اك للال عل للى املل للتوى النفلل ل
والرتبوض والقلائ ذ وتوجد ملالال وتديالل من قبل مؤسلال مدنية ودولية م تمة بقلا
ال فل ويايتا.
(ج) العنف يف املدارس
 -87عملل للت و ارة الرتبيل للة والتعلل لليم علل للى مكافحل للة العنل للد جل املل للدار دشل للكالا املاتلفل للةذ
وأ درل العديد من التعليمال والربامن ال متنخ كافة أشكال العنلدذ ونفلذ العديلد ملن اللربامن
هنل للن املدرسل للة ل للديقة لل فل للل والل للذض يعمل للل علل للى تل للوفة البيهل للة الرتبويل للة اإلجتماعيل للة النفلل للية
والصللحيةذ وأن تكللون املدرسللة مرىبللة و للديقة لل فللل) واألنش ل ة والفعاليللال ال ل تعللف يايللة
ال فللل واملعلللم علللى ىللد سلوا ذ إاللافة لتلللمع املن للا املدرس ل مللا يعللف ثقافللة احل لوارذ واى لرتام
الرأض والرأض اآليرذ وإكلا ال لبة م ارال احلياة األساسية .كما أطلقت و ارة الرتبية والتعلليم
عام  2013الوثيقلة الوطنيلة للياسلة احللد ملن العنلد وتعفيلف االنللباط املدرسل والل الت لرط
إلي ا ملبقا ابلتفصيل.

( )13التدابري املتخذة من أجل:
(أ) العنف املتصل قلنزاع أو يشرتكون فيه
 -88تلمن القوانع ال تع ابل فل جل دولة فلل ع ىق ال فل ابألملان واحلمايلةذ ىيلا
نصللت املللادة  )7مللن قللانون ال فللل علللى:ي .1لل فللل جل مجيللخ الهللروف أولويللة التمتللخ ابحلمايللة
والرعاية واإلةاثة.2 .تكفل الدولة أولوية احلفاى على ىيلاة األطفلال ومجيلخ ىقلوق م جل ىلاالل
ال وارو والكوارا والنفاعال املللحة.3 .تتاذ الدولة التدابة املناسبة ملالىقلة مللا لة كلل ملن
يرتكل لللق األطفلال جرميللة ملن جلرائم احلللر أو جلرائم اللد اإلنللانيةي .ابإلاللافة اىل ان املللادة
 )46من القانون اتا ال تن عللى انلا ي  -1هلر اسلتادام االطفلال جل االعملال العللكرية
او النفاعللال املللللحة وعلللى الدولللة اختللا االج لرا ال والتللدابة الال مللة للللمان لللً-2 .تتاللذ
الدولة التدابة املناسبة للت هيل البدين والنفل واعادة االندما االجتماع لدطفال ملن الحا
املنا عللال املللللحة او مللن احلللاالل الصللعبة املبينللة جل املللادة  44مللن هللذا القللانوني .وتلللمنت
ملللودة الئحللة اج لرا ال احلمايللةذ فصللال ىللول يايللة االطفللال جل ىللاالل الك لوارا وال لوارو
والنفاعال امللل أيلا.
(ب) األعمال القتالية
 -89ال يوجد جل دولة فلل ع أض ىاالل يلفعم لا مشلاركة األطفلال جل أض أعملال قتاليلةذ
ىيللا تللوفر الق لوانع والتش لريعال امل بقللة جل دولللة فلل ل ع احلمايللة الكاملللة لدطفللالذ ا تللن
علللى عللدم ج لوا اسللتغالل واسللتادام األطفللال جل االعمللال القتاليللةذ ىيللا هللر قللانون ال فللل
الفلل يئ املعدل رقم  7للنة 2004ذ استغالل االطفلال واسلتادام م جل اعملال ةلة مشلروعة
ويؤكد على ىق ال فلل جل احليلاة واألملانذ وابلرجلوع اىل قلانون ا دملة العللكرض جل قلوى االملن
الفلل يئ رقم  8للنة  2005يلتم التجنيلد ابلنللبة لقلوى االملن الفللل ينية بكافلة اج ف لا ملن
شللرطة وامللن وطللئ وامللن وقللائ واللابرال ودفللاع مللدين وفللق ا لواب قانونيللة حتللدد شللروط تعيللع
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االفرادذ ومن هذه الشروط أال يقل عمر املتقدم عن  18سنة وقد ألغى هذا القانون اموعة من
القوانع اللابقة ال كانت تنهم ق اع االمن وال كانت تللم ابلتجنيلد حتلت سلن  18ومن لا
قانون رقم  4للنة  1965بش ن ا دمة العلكرية والوطنية.
(ج) االستغالل ألغراض سياسية
 -90هنلاك امجلاع وطلئ فللل يئ الد اسللتغالل األطفلال دض ىلال ملن األىلوالذ وال يوجللد
أض اسللتغالل ألة لرا سياسللية جل فلل ل عذ ويعت للرب انلللمام دولللة فلل ل ع إىل اتفاقيللة ىق للوط
ال فللل والربوتوكللول االيتيللارض ا للا ابشلراك األطفللال جل النفاعللال املللللحة وثابللة تللدبة وقللائ
يؤكد عللى سياسلية دوللة فللل ع جل تلوفة احلمايلة لدطفلال ملن شلىت أنلواع االسلتغاللذ ولا في لا
استغالهلم ألةرا سياسلية .وجل هلذا ا صلو يعتلرب االىلتالل اإلسلرائيل هلو احمللر الرئيلل
اللد الشللع الفلل ل يئ وىقوقللا وحتديللدا مللن يللالل اسللتغالل األطفللال الفلل ل ينيع واللللغ
علللي م عنللد اعتقللاهلم للعمللل كما لربينذ األمللر الللذض يرت ل عل لى اجملتمللخ الللدويل ملللؤولية تللوفة
احلماية القانونية لدطفال و اسبة مرتكص ادرائم لق م.
 -91تعمللل دولللة فللل ع عنللد اعتقللال قلوال االىللتالل االسلرائيل اض طفللل فللل يئ علللى
ابللال هيهللة شللؤون االسللرى وو ارة التنميللة االجتماعيللة ومؤسلللال اجملتمللخ املللدين املاتصللة لتقللدا
الدعم وامللاعدة القانونية الال مة لل فل .وعند االفرا يتم واخ ي لة هيلل وتلديل اجتماعيلة
نفلللية طبيللة اكادمييللة مللن يللالل ملؤمتر ىالللة يقللوده مرشللد يايللة ال فولللة /شللبكة يايللة ال فولللة.
ابإلاللافة لتقللدا شللبكال احلمايللة الللدعم املللادض والرعايللة النفلللية واالجتماعيللة للفهللال امل مشللة
واحا العند.

( )14التدابري املتخذة:
(أ) تنفيذ املرسوم التشريعي لقضاء األحداث لعام 2016؛
 -1ختصيص مباين مستقلة لألحداث:
 -92للتعامللل مللخ األطفللال الللذين جل يللالف مللخ القللانون والتحقيللق بقلللا هم وواللخ تللدابة
احلماي للة لدطف للال املعرا للع للا للر وي للر االال لرافذ اس للتحداا ةرف للة لالس للتجوا وةرف للة
للوسللاطة وةرفللة اصصللة لللديوان نيابللة االىللداا مللن اجللل ترتيل امللفللال واألرشللفة والتلللجيل
واالستقبال) وةرفة لشرطة االىداا وةرفة ملرشلد يايلة ال فوللة وةرفلة انتهلار لدطفلال وملا مييلف
ه للذه املب للاين أهن للا مل للتقلة م للن ىي للا ال للديول وا للرو من للا وال ميك للن للعام لة وة للة املاتص للع
الو ول إلي ا.
 -93تفويد املباين بنهام الرب التلففيوين ىىت يلتم توثيلق كلل اجلفا الغرفلة املوجلود في لا ال فلل
ل او اكلره االافية يوفلا ملن احللذف
ابلصول والصورة ويتم نلخ هذه البياال على قر
او الصعوبة جل استعادة التافينذ النهام مرتب بغرفتع:
غرفــة التحقيــق :يكللون في للا ال فللل مللخ علللو نيابللة االىللداا ومرشللد يايللة
أ)
ال فولة واحملام ومتويل امر ال فل والكات وه مفودة بكامةال مراقبة وج ا تللجيل يلا
ابلصول والصورة.
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) غرفــة املشــاهدة :يتواجللد في للا مللن يلللم هلللم وشللاهدة مللا ا للرض جل ةرفللة
التحقيللق وهل مللفودة بشاشللة عللر ومساعللالذ وعلللى سللبيل املثللال جل ىالللة مواج للة ال فللل مللخ
شا اير ويصع مواج ت م مخ بعل م البع ذ يتم واخ أىدهم جل ةرفة التحقيق واأليلر
جل ةرفة املشاهدة.
ختصللي  34علللو نيابللة للعمللل جل عدالللة االىللداا وإق لرار تشللكيلة دايليللة لكافللة
-94
اعلللا نيابللة االىللداا تشللمل اتصللع ابلتحقيللقو وابلوسللاطةو وابلرتافللخ بقلللا االىللداا امللام
اكم االىدااو واعلا اتصع لماية األطفال املعراع ر االاراف.
 -95قامللت نياب للة االىللداا بت للوير االرش للفة الورقيللة بقل للا االىللداا واألطف للالذ وي للالل
عللام  2017-2016قام للت ابس للتحداا إج لرا ال اللرورية وملح للة ومراع للاة للل لرية جل كاف للة
املعل لر للا للر وي للر
مراى للل التحقي للق واحملاكم للة ابإلا للافة اىل مل للد القي للد ا للا ابل ف للل و
االاراف.
 -96أ للدر النائل ل الع للام الفللل ل يئ تعليم للال قل للائية ع للام  2016لكاف للة اعل للا نياب للة
االى لداا اباللت لفام ابسللتقبال القلللا املتعلقللة ابألىللداا واألطفللال فق ل مللن شللرطة االىللداا
ابإلاللافة اىل الكت ل الرمسيللة الصللادرة منللا واملوج للة لكافللة االج للفة األيللرىذ وبللذلً توىيللد
االجرا ال ال حتدد ج ة اىالة االستدالالل اىل نيابة االىداا.
 -97ختص للي موك للد عل للى االق للل جل ك للل نياب للة جفئي للة ملتابع للة قل للا االى للداا واألطف للال
دف امانة احملافهة على اللرية التامة مراعاة صو يت م.
 -98وفللرل نيابللة االىللداا االمكانيللال إلجلرا الوسللاطة اتفاقيللة ىقللوط ال فللل ونل املللادة
 23من قرار بقانون بش ن ياية االىدااذ و حتقيق عدة نتلائن ملن يلالل ت بيلق الوسلاطة جل
قلا االىداا وه :
عام.

واللخ إطللار اسلرتاتيج للوسللاطة مللن قبللل النائل العللام وتقيلليم نهللام الوسللاطة هنايللة كللل
•

توىيد و فاعل للوساطة لكافة اد ال املاتصة.

•

اب نهام الوساطة االلكرتوين جل ادن واملاالفال.

•

ني ال فل املثول أمام أج فة العدالة ادفائيلة ملن يلالل ىفل اللدعوى بقلرار
من النائ العام.

•

مل للاح الت للدابة ابحلماي للة لدى للداا م للن ي للالل مرش للد ياي للة ال فول للة ودا للم
ابجملتمخ.

•

جرب اللرر للمجئ عليا.

•

تعترب الوساطة بديال عن االىتجا واملالىقة واحملاكمة والتنفيذ.

•

22
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الوساطة.
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 -99تعمل نيابة يايلة االىلداا عللى تلوفة االمكانيلال والللماال اللواردة جل قلرار بقلانون
بش ن ياية االىداا على هذا النحو:
املصـ ــلحة الفضـ ــلى :تعمل للل نيابل للة االىل للداا علل للى تل للوفة وال للمان املصل لللحة
أ)
الفللللى للحللدا اثنللا االسللتجوا والتحقيللق وتكليللد مرشللد يايللة ال فولللة ابأللللاا وإعللداد
التقارير قبل وبعد االستجوا من يالل إلفام وكال نيابة االىداا بعدم اىالة اض قللية بلدون
وجللود تقريللر مرشللد يايللة ال فولللة وإجلرا التحقيللق بكافللة ادللن قبللل اىالت للا حملكمللة االىللداا
وتوفة التدابة حلمايت م قبل احملاكمةذ ويتم تدقيق كافة القرارال املتاذة لق دشراف رئيا نيابة
االىداا الذض يرفخ تقرير ش ر بذلً للنائ العام.
) حق االتصال :تكفل نيابة االىداا ىق احلدا ابالتصال بوالدية امن اض
قرار يصدر عن وكيل نيابة االىداا ويصدر تعليملال مكتوبلة لشلرطة االىلداا ابلقيلام بلذلً.
ويشلمل لللً ايلللا قلرارال التوقيللد ليللا يللدون وكيلل نيابللة األىللداا للً احلللق لراىة علللى
مذكرة التوقيد.
ل) سن املسـائلة اجلزائيـة :تتللمن تعليملال النائل العلام الفللل يئ حتديلد سلن
االى للداا واالطفل للال عنل للد مثل للوهلم امل للام نيابل للة االىل للداا للمل للرة األوىلذ وال ل للو التحقيل للق مل للخ
االىللداا او اختللا اجلرا ال احلمايللة لدطفللال االبعللد احلصللول علللى الورئللق الرمسيللة والت كللد مللن
اتريخ ارتكا ادرمية وحتديد سن احلدا وقت ارتكا ا.
ا) االيداع يف املشايف :تقوم نيابلة األىلداا ديلداع االىلداا جل املشلاجل بللب
مرا ل م ي للالل مرىل للة التحقي لقذ وي لتم تكلي للد اطب للا ابملتابع للة و ل للً م للن ي للالل مرش للد ياي للة
ال فولللة ولللذلً أولويللة يا للة وعلللى وجللا اللللرعة وفقللا تعليمللال النائ ل العللام و لللً حلمايللة
االىداا من اض ااطر قد يتعراون هلا بلب عمرهم ويصو يت م اثنا التحقيق.
) حظ ــر املعامل ــة القاس ــية :أل للفم النائل ل الع للام اعل للا نياب للة االى للداا ا للرورة
التحقيق مخ االىداا ب ريقة تتناس مخ مصلحت م و للً بوالخ معلاية للمقابللة االوىل مع لم
تتعلللق ابدلللو وطريقللة التحللدا واش لراك االىللداا ابلتحقيللق وتعبللةهم عللن رأي للم كشللركا جل
اإلجرا ال.
ح) النظ ــر عل ــى وج ــه االس ــتعوال :اق لرار نه للام وس ل لل للب عملي للة اهن للا
قلا االىداا ابعتماد اتريخ التلجيل للقلية وورودها لدى نيابة االىداا وتابعة ملن رئليا
نيابة االىداا دون ية مخ مراعاة عدم االارار ورىلة التحقيق وإجرا ا لا يلالل تنفيلذ لفة
االستعجال.
خ) السـرية :يللتم اللب الللرية جل قلللا االىللداا واالطفللال مللن يللالل االرشللفة
االلكرتوني للة والورقي للة وال يت للاح ألض ش للا مل للن س للوى نياب للة االى للداا االط للالع او التصل للوير
واحلص للول عل للى املعلوم للالذ و وا للخ القل للا جل ام للاكن يا للة داي للل مب للاين الني للاابل ادفئي للة
ال يص للل الي للا س للوى اعل للا وم للوكفع نياب للة االى للدااذ م للخ مراع للاة ى للق االى للداا ووكالئ للم
ابحلصول على املعلومال وامن نليال ددة واع ا دايل كل نيابة.
د) التمثيـل القـانوين للحـدث :يلتم ملن يلالل توكيلل لامع هللمذ وجل ىلال علدم
على نيابة االىداا اىللار وتقلدا العلون القلانوين اجمللاين عللى نفقلة الدوللة او ملن
متكن م
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يللالل مؤسلللال اجملتمللخ املللدينذ وتللن
لالستجوا بدون ام .

تعليمللال النائ ل العللام علللى عللدم ايلللاع اض ىللدا

) حظــر الداللــة علــى ا ــدث :قللام النائ ل العللام الفلل ل يئ د للدار تعليمللال
بعللدم االشللارة ألض عالمللة او مفارقللة او لق ل او تللرقيم او اض ش ل لللا عالقللة ولللد االىللداا
وال للو تدوينللا ابالسللتجوا او جل اض اجلرا يتاللذ يللالل التحقيللقذ وال للو توثيللق او ارسللال
االىكللام لللللجل العللديل ويللتم التعامللل مع للا فقل لغللا ل االىصللائيال واالسللتفادة جل ا للالح
و هيل االىداا فق .
ر) حـ ــق التعلـ ــيم :إل ل لفام اعلل للا نيابل للة االىل للداا جل كافل للة إجرا ا ل للا بتمكل للع
االىداا من استكمال دراست م وتوفة اىتياجا مذ ويتوفر لً جل كافة اماكن االىتجا كون
نيابللة االىللداا هل ج للة االيتصللا ابلتمكللع مللن هللذه احلللق مللن يللالل االجلرا ال القانونيللة
لللق االىللداا ويللتم لللً ابلتنللليق مللخ و ارة التنميللة االجتماعيللة وو ارة الرتبيللة والتعللليم وشللرطة
االىداا.
) االعفــاء مــن الرســوم واملصــاريف :تللتم مجيللخ معللامالل االىللداا واالطفللال
امام النيابة ااا ويتم تدقيق اض معاملة تقدم ملن اجلل الب اض االفلال سلوى كانلت ملن قبلل
املوكفع او كات االستدعا او احملام او بشكل عفوض وتصوي االمر وفق القانون.
) التوقيــف املــالذ االخــري :قللام النائ ل العللام الفلل ل يئ بواللخ معللاية يللالل
التعامللل مللخ االىللداا خبصللو التوقيللد مللن عدمللا واهللم هللذه املعللاية ه ل املصلللحة الفللللى
لدىللداا و تقللدير ا للر علللي م كمللا وتلللتوج اجلرا ال التحقيللق وجللود االىللداا جل امللاكن
اىتج للا همذ وت للن التعميم للال عل للى أن ع للدم التوقي للد ه للو اال للل واالس للتثنا ه للو التوقي للدذ
حتديد مكان التوقيد جل دور الرعاية االجتماعية قلدر االمكلان وىلل
وجل مجيخ االىوال
م للا ه للو مت للاح ابلتنل لليق م للخ مرش للد ياي للة ال فول للةذ و ل ل مراقب للة ومتابع للة االى للداا املوق للوفع
وابعللادهم عللن االيللتالط ابلبللالغع او االىللداا احملكللومع يللالل االجلرا ال القانونيللةذ وهنالللً
ىاالل ايال سبيل اىداا كانوا موقوفع بلب عدم وجود اماكن هلم.
ش) الفحــص الطــل والنفســي :قبللل اج لرا يللتم مللخ االىللداا جل مرىلللة التحقيللق
االبتللدائ ل اج لرا الفح ل ال للص والنفل ل هلللم ابلتنللليق مللخ مرشللد يايللة ال فولللة وشللرطة
االىللداا وتفويللد نيابللة االى للداا ابلتقريللر واللما للقلللية واخت للا االج لرا املناس ل عل لى ا للو
التقرير الوارد.

(ب) ا دمات القانونية والتعليمية مالئمة لألطفال الذين حتتوزهم إسرائيل؛
 -100يقدم برامن هيهلة شلؤون االسلرى واحمللررين ا لا بت هيلل االسلرى واحمللررين العديلد ملن
ا دمال لتمكع االسرى احملررين من االندما جل اجملتمخذ كعنا ر فاعلة ومنتجة للدي م املقلدرة
علللى االعتمللاد عل للى أنفل ل م جل ت للوفة ىيللاة كرمي للة هلللم وألس للرهمذ وتقللدم ه للذه ا للدمال لك للال
ادنلللع مللن االسللرى واحملللررين ولكافللة االعمللار وللا فللي م االطفللال الللذين تن بللق علللي م شللروط
احلصول على ا دمال .كلذلً تعملل و ارة الرتبيلة والتعلليم عللى تلوفة التعلليم وختصلي معلملع
لل لبة الذين يصدر لق م ىكما ابحلبا املنفيل من قبل سل ال اإلىتالل اإلسرائيل .
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 -101ك للذلً تق للدم دائ للرة التعل لليم جل اهليه للة ب للرامن الثانوي للة العام للة لدس للرى داي للل الل للجون
ابالتفاط والتعلاون ملخ و ارة الرتبيلة والتعلليم الفللل ينيةذ وفلق الشلروط الل نصلت علي لا اإلتفاقيلة
املوقعللة مع للا وبلللن عللدد األطفللال االسللرى الللذين التحقلوا بللربامن الثانويللة العامللة دايللل اللللجون
للعام الدراس  )318 2019/2018طفال.
 -102تقللدم هيهللة شللؤون االسللرى واحملللررين لدسللرى احملللررين اللراةبع جل امللتالك م نللة معينللة او
ت وير يربا م في اذ يدمة التدري امل ئ وال تشمل دورال جل اتلد اجملاالل ال تلتجي
لرةبة وتوجا احملررينذ ويتم الرتكيف على امل ن وامل ارال امللتجدة ال بت لب ا سوط العمللذ ويلتم
عقد هذه الدورال ابلتعاون مخ مؤسلال التدري امل ئ املاتلفةذ وتكون مغ يلة ماليلا .يلتحلق
ذا الربامن هلذا العام  )270 2019اسلة لرر ملن م  )3اطفلال لرر تلقلوا هلذه ا دملة جل
اتلد اجملاالل والتاصصال.
 -103برانمج ا دمات الصحية :يوقدم هذا الربامن الت مع الصح لكافة األسلرى املعتقللع
و وي للم واحملللررينذ ىيللا صلللون علللى ا للدمال الصللحية اجملانيللة ال ل تقللدم ا و ارة الصللحةذ
لتمكيللن م مللن إج لرا الفحو للال الال مللة وتلق ل العللال الللال م كا للوة اوىل علللى طريللق اعللادة
هيل م ودا مذ ولا فلي م األطفلال األسلرى ىيلا يلتم ا لدار ملع لح ابسلم اوليلا املورهم
نهرا لعدم ىصوهلم على ب اقة هوية.
 -104خدمة االرشاد النفسي :دف اىل ملاعدة األسرى احملررين على االنلدما جل اجملتملخ
واسللتعادة دورهللم ال بيع ل جل االسللرة واجملتمللخذ وتشللاي احلالللة النفلللية للمحللرر واألرر املرتتبللة
على االعتقالذ واختلا االجلرا املناسل ملللاعدتا جل لاو تللً االرر والصلعوابل الل تواج لا
جل ومل للاعدتا عل للى التكي للد واالن للدما  .تق للدم ه للذه ا دم للة لكاف للة االس للرى احملل لررين و للا ف للي م
األطفال ىيا تقدا هذه ا دمة ل  )350طفل رر يالل العام .2019
(ج) تدابري الوقاية وما بعد االعتقال؛
 -105قامت و ارة الصحة بواخ نهام ح لدىداا يتلمن الكشد األويل عن احلدا
عنلد اعتقاللا ومتابعلة ىالتلا الصللحية أثنلا فلرتة احلجلف ولا في للا ا لدمال الصلحية الوقائيلة وبلرامن
ال للدعم النفل ل االجتم للاع وا للدمال العالجي للة .وفيم للا ل األطف للال املعتقل للع جل الل للجون
اإلسلرائيلية تقللوم و ارة الصللحة بلربامن الت هيللل النفلل وا للدمال الصللحية وال بيللة اجملانيللة دميللخ
األطفال الذين تعراوا لالعتقال جل اللجون اإلسرائيلية.
(د) تدريب قوات األمن.
 -106يللتم إع للا العللاملع جل ادارة يايللة االسللرة واالىللداا دورة سيلللية ىللول نليللة التعامللل
م للخ االطف للال واالطف للال جل ي للالف م للخ الق للانونذ و تفوي للد أف للرع اإلدارة بعنا للر ش للرطة إاا
مللدرابل علللى التعامللل مللخ مجيللخ احلللاالل ال ل يتعللر هلللا األطفللال .كمللا وتقللوم االدارة بشللكل
سللنوض ديلللاع الع للاملع لللدورال ى للول كيفيللة التعامللل م للخ االطفللال ويا للة جل اللال العن للد
ادنل و وض اإلعاقة .ومن امن ا التدري العاملع على اجرا املقابالل عرب الفيلديو وجلارض
العمل على هيل كافة الفروع للعمل ذه الوسيلة.
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اجلزء الثاين
( )15حتديث موجز:
(أ) مشاريع القوانني أو القوانني اجلديدة
 -107ابإلال للافة اىل مشل للاريخ الق ل لوانع ال ل ل متل للت اإلشل للارة الي ل للا ملل للبقا واملتعلقل للة ابألى ل لوال
الشاصية والعمل وياية االسرة من العند وةةها من املشاريخ قيد العملذ إقرار الدليل الفلئ
ألعللا نيابللة يايللة األىللداا والللذض يللنهم عمل للم ويوىللد إجلرا ا م عنللد تعللامل م مللخ األطفللال
اللذين جل يللالف ملخ القللانونذ و للً مللن يلالل للياةة نصلو إجرائيللة تنهيميلة  /بتمويللل مللن
احلكومة االمريكية .كما واخ نليلال السلتقبال وتللجيل وسلة القللية امللت م في لا ىلدا جل
النياابل امن إطار ياية األىدا واحملافهة على اللرية.
 -108يالل عام  2018تبئ نهام تريي احمل ال اال اعيلة والتلففيونيلة رقلم  )18لللنة
 2018والذض يؤكد على ارورة يلو امللواد الل يلتم بث لا واملوج لة لدطفلال وامللراهقع ايلة لور
او قص أو أيبار تؤدض اىل تنمية نفعال العند لدي م او ختل بقيم اجملتمخ.
(ب) املؤسسات اجلديدة أو اإلصالحات املؤسسية؛
 -109مل يتم يالل الفرتة الالىقة لتلليم دولة فلل ع لتقريرهلا الرمسل االويل ا لا ابتفاقيلة
ىقوط ال فلل أض انشلا ملؤسللال جديلدة هللا عالقلة ابل فلل ومل لدا كلذلً أض إ لالىال
مؤسلية للمؤسلال املنش ة ال العالقة.
(ج)

السياسات والربامج وخطط العمل
 -110تتمث للل اللياس للال وب لرامن العم للل ا ا للة ابلتنمي للة االجتماعي للة جل ا للة االس لرتاتيجية
حلمايل للة ال فولل للة  2022-2018واالس ل لرتاتيجية الوطنيل للة للتنميل للة والتل للديل جل ال فولل للة املبكل للرة
 .2022-2017كمللا للرض تقيلليم نهللام احلمايللة بللدعم مللن اليونيلللد ومؤسلللة الرؤيللة العامليللة
للدف تيل للة التا للي لتقوي للة النه للام م للخ الرتكي للف علل لى دور مرش للد ياي للة ال فول للة وش للبكال
احلمايللة .كمللا عقللد العديللد مللن الللورش للدف ادرا دليللل فرع ل للللدليل الللوطئ حلمايللة االطفللال
حت للت مل للمى ى للق ال ف للل جل التعل لليم جل امل للدار الواقع للة جل املن للاطق املص للنفة ) والتجمع للال
البدوية واألةوار واملناطق القريبة من امللتوطنال ونقاط التما مخ االىتالل.
 -111ا ل واالسلرتاتيجيال ا ا للة بعمللل نيابللة األىللداا املمولللة مللن موا نللة النيابللة العامللة
وتشمل االيت:

26

•

ت وير نليال عمل نيابة األىدااو

•

اىتياجال العمل نيابة األىدااو

•

ا

امللتقبلية نيابة األىدااو

•

حتديد معوقال العمل لدى نيابة األىداا.
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 -112امللا فيمللا يتعلللق بعم للل و ارة الثقافللة فقللد اعتمللاد ا للة االس لرتاتيجية لق للاع الثقاف للة
والل لرتاا 2022-2017ذ وي للالل ع للام  2018ق للام الص للندوط الثق للاجل الفللل ل يئ املم للول م للن
احلكومة النرو ية بدعم عدة اعمال ثقافية ومن ا:
•

ملرىية ىجلر وبرتقلال دمعيلة عشلتار إلنتلا وتلدري املللرح بقيملة 10000
دوالر.
ملرىية ىبة لفت لفدا ع ا بقيمة  6550دوالر.

•

عرو

•

دعم عرو

مذكرال سيلف أليد أبو سلعوم بقيمة  8000دوالر.

وتدريبال أفالم للقد دمعية فلم ال بقيمة  15000دوالر.

•

عرو

•

دع للم دورة ا ل ل الع للرا دمعي للة التع للاون الثق للاجل ا لي للل فرنل للا بقيم للة 5000
دوالر.

•

دعللم دورة التفكللة ابسللتادام االنيميشللن دمعيللة منتللدى العلمللا الصللغار بقيمللة
 19000دوالر.

 -113تشللارك و ارة الثقافللة بشللكل سللنوض جل م رجللان أفللالم ال فللل واملللنهم مللن قبللل مركللف هيــا
ابلتعاون مخ اهليهة امللكيلة األردنيلة لدفلالم ملن يلالل املللالة جل أفلالم موج لة لدطفلالذ ىيلا
دعلم فلليلم من قللة  Cمللن موا نلة و ارة الثقافللة ويللدور ىللول ىلق ال فللل ابلعللييف جل مكللان نمللنذ
ابإلاافة اىل دعم م رجان أ م اللينمائية جل فلل ع.
 -114أطلقللت و ارة االعللالم ملللودة ميثللاط شللرف اعالم ل يللا بقلللا ال فولللة جل ورشللة
اتصللة ابلتعللاون مللخ شللبكة يايللة ال فولللة وعللدد مللن املؤسلللال الش لريكةذ ويؤكللد امليثللاط علللى
اعتبللار بللا ايللة ملواد اابىيللة ملللن هللم دون الثامنللة عشللرة جرميللة يعاقل علي للا القللانون كمللا ورد جل
الق لوانع ال العالقللة .والت كيللد علللى اعتبللار إرس لال أو نشللر أض عمللل يتلللمن أعمللاال اابىيللة
أو يتعلللق ابالسللتغالل ادنل ل قصللدا عللن طريللق الشللبكة االلكرتونيللةذ ملللن مل يكمللل الثامنللة عشللر
سنة ميالدية جرميلة يعاقل علي لا .ابإلالافة اىل اعتبلار اسلتادام الشلبكة االلكرتونيلة او اىلدى
وسائل تكنولوجيا املعلومال جل إنشا او اعلداد أو ىفل أو معادلة أو علر او طباعلة او نشلر
أو تلروين أنشل ة أو اعملال اابىيلة لغلا ل التل ثة عللى ملن مل يكملل الثامنلة عشلر سلنة ميالديلةذ
أو من هم من وض االعاقةذ جرمية معاق علي ا.
 -115ويق ل للر امليث ل للاط دن ايالقي ل للال العم ل للل االعالمل ل ل ذ املل ل للتمدة م ل للن القل ل لوانع واالنهم ل للة
الفللل ينية الناكمللة للعمللل االعالمل ذ واالتفاقيللال الدوليللة الل تراعل املصلللحة الفللللى لل فللل
واللرورة االلتلفام بكللل مللا يتصللل ابل فولللة دكللرب قللدر مللن احللاسلليةذ وت للوير كفللا ة االعالميللع
وتنميللة قللدرا م للتعللاط مللخ قلللا ال فولللةذ ابلبحللا والتللدري واحللوارال التفاعليللة .كمللا تع للد
امليثللاط بع للدم االس للتثمار االعالم ل الل لللص لدطفللال واملل للالة جل ت للوعيت م ابالس للتادام الفع للال
واال اا لشبكة االنرتنلت وملا في لا ملن منصلال تفاعليلةذ ىر لا عللى علدم تشلويا افكلارهمذ او
تدمة ملتقبل مذ بفعل االبتفا االلكلرتوينذ واالدملان عللى ألعلا وأفكلار تغلذض العنلد والرتكيلف
على االستادام االفلل لوسائل االعالم لتحفيف ال اقال االبداعية لدطفال.
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 -116يت للوفر ل للدى و ارة االع للالم ي للة عم للل مقرتى للة م للخ مؤسل للال ال عالق للة ابل فول للة
كشبكة ياية ال فولةذ واحلركلة العامليلة لللدفاع علن األطفلال ومؤسللال أيلرىذ تللمن اموعلة
من ورش عمل ودورال تدريبية إعالمية تلت دف األطفال واإلعالميع لتغ ية قلا ال فولة.
(د) التصديقات.
 -117انلمت دولة فلل ع بتلاريخ  29كلانون الثاين/ديللمرب  2017اىل الربوتوكلول امللحلق
ابتفاقيللة ىقللوط ال فللل املتعلللق ببيللخ األطفللال واسللتغالل األطفللال جل البغللا وجل امل لواد اإلابىيللةذ
وجل اتريخ  18ا ار/مار  2019انلمت اىل الربوتوكول االيتيارض الثاين للع د الدويل ا ا
ابحلقلوط املدنيلة واللياسلية إللغللا عقوبلة اإلعلدامذ وبتللاريخ  10نيللان  2019انللمت اىل كللل
مللن الربوتوكللول االيتيللارض التفاقيللة القلللا علللى مجيللخ أشللكال التمييللف اللد امل لرأةذ والربوتوكللول
ا اليتي ل للارض التفلاقي ل للة ىق للوط ال ف ل للل املتعل للق ب ل للإجرا تق ل للدا البالة ل للال والربوتوك للول االيتي ل للارض
التفلاقيلة ىقوط األش ل ل ل لالا وض اإلعلاقلة.

اجلزء الثالث:
()16

ميزانيات السنوات الثالث املاضية،
 -118بلن امجايل موا نة ىكومة دوللة فللل ع لعلام  )16,559,061,000 2018شليكل
وبلغللت املوا نللة املاصصللة للق للاع االجتمللاع  )7,321,684,382شلليكل مللن امجللايل موا نللة
ىكوم للة دول للة فلل ل ع اض م للا نل للبتا .%44.22بينم للا بلغ للت موا ن للة و ارة التنمي للة االجتماعي للة
 )859,251,863شليكل اض مللا نلللبتا  %11.74ملن موا نللة الق للاع االجتملاع ومللا نلللبتا
 %5.19مللن امجللايل موا نللة احلكومللة .وتشللكل امليفانيللة املاصصللة للملللاعدال االجتماعيللة جللف
مل للن موا نل للة و ارة التنميل للة االجتماعيل للةو ىيل للا بلغل للت املوا نل للة املاصصل للة للملل للاعدال النقديل للة
 )480,000,000شلليكال لعللام 2018ذ مللا يعللادل  %6.56مللن موا نللة الق للاع االجتمللاع ذ
و %2.90من إمجايل موا نة احلكومة الفلل ينية.
 -119بلغت موا نة و ارة الصحة  )2,087,818,000شيكل اض ملا نللبتا  %28.52ملن
موا نللة الق للاع االجتمللاع ومللا نلللبتا  %12.61مللن امجللايل موا نللة احلكومللة .امللا موا نللة الرتبيللة
والتعللليم فقللد بلغللت عللام  )90,300,196 2018شلليكل اض مللا نلللبتا  %0,96مللن امجللايل
موا نة ىكومة دولة فلل عذ بينما بلغت عام  )78,411,192 2017شيكل.
 -120تقلللمت املوا نللة املاصصللة للاللدمال الرتفي يللة علللى اجمللللا االعلللى للشللبا والر اللة
وال للذض تبل للن موا نت للا  )108,553,907ش لليكل وه للو م للا يش للكل  %0.66م للن امج للايل موا ن للة
احلكومة الفلل ينيةذ وعلى املايمال الصيفية وال بلغت موا نت ا  )3,097,103شليكل وهلو
ما يشكل  %0.02من امجايل موا نة احلكومة الفلل ينية.
 -121جل هللذا الصللددذ يعتللرب ال فللل مللن الفهللال املشللمولة وامللللتفيدة مللن امللوا ال املاصصللة
للق اعللال املاتلفللة جل دولللة فللل ع اسللوة ببللاق افلراد اجملتمللخذ ىيللا ال يوجللد موا نللة اصصلة
دمال ال فل.

( )21أهداف التنمية املستدامة :
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 -122للللمان حتقيللق أهللداف التنميللة امللللتدامة تبنللت و ارة الرتبيللة والتعللليم العديللد مللن اللربامن
والفعاليللال واألنشل ة مثللل مشللاركت م جل م مللة تعفيللف ثقافللة الالعنللدذ وهنللن مللن طفللل إىل طفللل
إش لراك م جل حتمللل امللللؤولية)ذ وهنللن الوسللاطة ال البيللة امللللالة جل ىللل النفاعللال ال البيللة)ذ
والربملان ال الا جل املدار ذ واجمللا االستشارض لل فلل .ىيلا تؤكلد هلذه اللربامن عللى الرورة
مشللاركة ال ف للل جل للنخ الق لرارال وى للل اإلش للكاليال ال ل تواج للا داي للل املدرس للة وجل العملي للة
التعليمية.
 -123تعمل و ارة التنمية االجتماعية على حتقيق أهداف التنمية امللتدامة عرب امان ملتوى
معيش ل الئللق مللن يللالل تقللدا ر مللة مللن امللللاعدال االجتماعيللة لدطفللال املنحللدرين مللن اسللر
فقةة ومن يالل ىر دولة فلل ع عللى ان يكلون التعلليم للجميلخ والمان ىصلول االطفلال
على مع ح ويلدمال لحية اانيلةذ كملا تعملل دوللة فللل ع عللى مشلاركة االطفلال جل
امللللائل املتعلقللة للم مللن يللالل اجمللللا االستشللارض لل فللل وبرملللاال ال لبللة وشللبكال احلمايللة
واالنش ل ة واملايمللال الصلليفيةذ كمللا للرض العمللل علللى انشللا برملللان لل فللل الفلل ل يئ يلللمن
مشاركة أوسخ لدطفال.
 -124واعت و ارة الثقافة ي وبرامن يا ة ابألطفال تلم مجيخ ااالل الثقافلة واللرتاا
مثللل الرسللم واملوس لليقى وامللللرح والل للينما واألد مللن ي للالل تنفيللذ ا للة االس لرتاتيجية لق للاع
الثقافة والرتاا 2022/2017ذ ووا يتوافق مخ أجندة اللياسال الوطنية.
 -125ش للارك األطف للال جل مع للر فلل ل ع ال للدويل احل للادض عش للر للكت للا ع للام  2018م للن
يالل تنهيم ندوال متاصصة جل قلا أد األطفالذ ولقا بع األسةال ال فالل وىلور
ندوة نقاش مفتوح للور طفل تعر لمقامة ادربية جل منفللا ملن قبلل االىلتاللذ كملا تنفيلذ
عدة فعاليال ترفي يلة ملن قبلل دنلة احلكلوايت ومجعيلة أبنلا البلةة لدطفلال وض اإلعاقلة متثللت جل
الرسللم والغنللا والقصللة وألعللا ترفي يللة .ابإلاللافة اىل فعاليللال ترفي يللة جل مجعيللة مسللع ا ةيللة
لدشللاا وض اإلعاقللةذ و تنهلليم الفعاليللال الرتفي يللة واملوسلليقية وسللرد ىكللا ل شللعبية جل
املايمال الصيفية ور األطفال واملناطق امل مشة.

( )22حتديث البياانت
 -126يبل للن ع للدد األطف للال جل دول للة فللل ل ع املق للدر جل العم للر دون  18س للنة 2,226,077
طفلل ملن م  1,139,311كلر و 1,086,766أنثلىذ ىيللا بلغلت نللبة األطفلال جل فللل ع
ىللىت منتص للد الع للام  %45 2019م للن اللللكانذ بواق للخ  %43جل الل للفة الغربي للة و %48جل
ق اع ةفة.
 -127بلغللت نلللبة الللذين عقللدوا ق لراهنم وأعمللارهم دون سللن الثامنللة عشللر جل فلل ل ع ي للالل
عللام 2018ذ  %19.7ل للماا م للن امللل اإلاا الل لوايت عق للدن ق لراهنن و %0.8لل للذكور م للن
امل الذكور الذين عقدوا قراهنم.
( )23جماالت لتنفيذ االتفاقية
انشا قاعدة بياال وطنية لق اع ال فولة جل فلل ع.

أ)
)
GE.19-20358

انشا برملان لل فل الفلل يئ واعادة هيكلة وتفعيل اجمللا الوطئ لل فل.
29

CRC/C/PSE/RQ/1

ل)

انشا ي ىكوم لنجدة ال فل.

ا)

ت وير اسرتاتيجية اعالم وطنية حلماية ال فل.

) اللمان حتقيللق اهللداف التنميللة امللللتدامة ىللىت هنايللة  2030وللا يلللمن انفللا
ىقوط ال فل الواردة جل قانون ال فل الفلل يئ وجل االتفاقية الدولية حلقوط ال فل.
ح) واللخ اس لرتاتيجية وطنيللة وقائيللة لل فولللة جل فلل ل ع للللمان احلللد مللن العنللد
واإللال واإلسا ة جل كافة االماكن ال يتواجد في ا ال فل.
خ) ت للوير انهمللة ومعللاية للوسللاطة والتللدري علي للا لقليللل القلللا املنهللورة امللام
احملاكم وتعفيف هنن العدالة التصاحلية.
جتدر اإلشارة انه مت تضمني اجلزء الثالث ا ا
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