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جلنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والثمانون
 ٣٠-١٣كانون الثاين/يناير ٢٠٢٠
النظر يف تقارير الدول األطراف

قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير األويل لدولة فلسطني
يُطل ببىل ال الة ل ببف الط ببر تن يا ببةل كاا إ باة حمدلوحم ببا ا ببا إف ة ببف ١٠ 7٠٠كلم ببف
كحببة تى)بببل ى ب  ١٥يشبريا ال أ/تكاببو ر  ،٢٠١٩ان تحمكبباو زببوج لل نببف تن يانببا أ إب
جوانىل حاوق الطف املن)وص علإها يف االيفاىإف يف ت ناء احلوار حم الة لف الطر و

اجلزء األول
-١

يُرجب حموا اة الل نف مبدلوحما عا الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:
تل

بل

نشر االيفاىإف يف اجلريةة الرمسإف؛

مان يط إق الاوانني املادلاف ابلطف يف ىطاع غزة؛

مان املوارد الالجحمف حما تج الاط إق الفدلي لاانون الطف الفلسطإين ،الذي
جل
اعامة يف ُ ٢٠٠٤عةأ يف عال ٢٠١٢و
-٢

يُرجب ياةمي حمدلوحما عا تنشطف جلنف حمواءحمف الاشريدا املادلاف حباوق الطف و

 -٣يُرجببب ياببةمي حمدلوحمببا عببا حمشببر ع اسطببف اال باايإ إف حلمايببف الطفولببف ٢٠٢٢-٢٠١٨و
يُرجب ب ببب ا ب ب ببالة الل نب ب ببف كإفإب ب ببف ب ب ببمان حاب ب ببوق ال فب ب بباأ يف تجنب ب ب ببةة السإا ب ب ب ببا الو نإب ب ب ببف
للفاة  ،٢٠٢٢-٢٠١7كإف يضما الة لف الطر الانسإق إما ني اال باايإ إا الاطاعإبف
الو نإ ب ببف املخالف ب ببف ش ب ببون حا ب ببوق ال ف ب بباأ ينفإ ب ببذياو يُرج ب ببب يو ب ببإجمل تد ار ال ا ل ب ب
الببو ين للطفولببف جارة الانمإببف االجاماعإببف واببفهما الكإببانني احلك بوحمإني املسببل لني عببا اعمبباأ
حاوق ال فاأو
 -٤يُرجب يابةمي حمدلوحمبا عبا حباال االعااباأ الادسبفي للمبةا دني عبا حابوق ا نسبان
احا بباجيم حمض ببايااهم ،مب ببا ببإهم ال فب باأ ،الد بباحملني يف بباأ حا ببوق الطفب ب ع ببا الا ببةا ري
املاخذة حلماياهم حما يذه االناهاكا و
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يُرجب حموا اة الل نف مبدلوحما عا الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:

-٥

اعامبباد ىببانون الحبواأ الشخ)ببإف املببناجمل الببذي ب اببإاغا يف  ٢٠١٠ر ب
تل
السا الةنإا للز اج ال ١٨؛
بمان حمببنجمل ال لويببف مل)بباا الطف ب ال ُفضببلب يف إ ب املسببا ال ب
بل
ال إما يف حاال احلضانف؛
جل

)ببهم،

مان عةل حمداحملف الطف املاز ج د ن ا الثاحمنف عشرة حمداحملف الراشةو

 -٦يُرجببب ياببةمي حمدلوحمببا عببا الاببةا ري املاخببذة ملنب الدنببف ،مبببا يف لب الدنببف االعاببةاء
اجلنسإان ة ال فاأ:
ال إو

تل
املةارس؛

يف ال ببر ا امد ببا امبلإ ببف ،مب ببا يف ل ب الدن ببف املن ببز الدا بباب ال ببةين يف

بل

يف اأ الرعايف ال ةيلف؛

جل

الناجتان عا االحاالأ ا امرار ال)راع ا را إلي الفلسطإينو

 -7يُرجب تيضاة ياةمي حمدلوحما عا الاةا ري املاخذة نشاء آلإا ا الة ا حالف لاإسري
ا اخةاحمها حما ى ال فاأو
 -٨يُرج ببب ا ببالة الل ن ببف ابلا ببةا ري الاا م ببف للاداحمب ب حمب ب الوال ببةيا ال ببذيا يُدر ببون ت ف ببا م
لإلمهاأ ت وء املداحملفو يرجبب تيضباة ا بالة الل نبف ابلابةا ري املاخبذة نشباء نصبال رابة ،يابول
علب ال إاان  ،عبا حالبف ال فباأ يف حمل سبا الرعايبف ال ةيلبف ،مببا بإهم ال فباأ هولبو
ال ببويا ال فبباأ الببذيا يدر بوا لإلمهبباأ ت االعاببةاء علببب يببة الوالببةيا ت ال اببإاء ،الياببال،
ح)و م علب الادلإم ال)حف غريمها حما اسةحما املنا فو
 -٩يُرجببب ياببةمي حمدلوحمببا عببا اسببةحما املااحببف للاشببخإص امل كببر عاىببف الطفب الوىايببف
حمنهببا ،عببا الببةعم املاببةل لع فبباأ ي ا عاىببف ،مبببا ببإهم حمببا ال يدببانون حمببا ع ببز ا ببجملو
يُرجب حموا اة الل نف مبدلوحما عا الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:
اسااف"؛

تل

يدزيز الادلإم الشاحم لل مإ يف الف)وأ الداديف لبإ يف " )بوأ االحاإاجبا

بل

ج دة رص االلاحاق ابملةارس اال افادة حما اسةحما الداحمف النا ؛
ا ا عاىف حما ا مهاأ ا اءة املداحملف؛

جل

محايف الفاإا املراياا

دل

امل)ادىف علب ىانون حاوق الشخاص ي ا عاىفو

 -١٠يُرجب ياةمي حمدلوحما عا الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:
تل

بل
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احلة حما حمدةال الو إا

ني حةيثي الوالدة ال فاأ د ن ا اساحمسف؛

مان ح)وأ ال فاأ علب الاغذيف الكا إف؛
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جل ج دة ببرص احل)ب ببوأ علب ببب اب ببةحما ال)ب ببحف الدالإب ببف ،مبب ببا يف ل ب ب حمداجلب ببف
اال طرااب النفسإف الالحاف لإلاا ف؛
ا عاى ببف ،ت ب ُبريم عل ببب

ببمان ح) ببوأ ال ف بباأ ،مب ببا ببإهم ال ف بباأ
دل
حمساوى حمدإشي ال قو
 -١١يُرجب إان الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:
ببمان ح) ببوأ ال ن ببا ال ن ببني عل ببب حمدلوحم ببا
تل
انإف؛
حمنا ف للسا حموايإف لنوع اجلن
بل

ج دة رص احل)وأ علب

ا ببةحما جنس ببإف ا ا إ ببف

ا حمن احلم ؛
املناولب ببف جنسب ببإاة ،مح ب ب

جل يضب ببمني املنب ببايي الةرا ب ببإف حمدلوحمب ببا عب ببا الحم ب برا
املراياا  ،حمن احلم  ،ري س ناص املناعف ال شريف/ا يةج؛

ا ا عاىببف ال ب يرحمببي ال

دل حصببر الاببةاال الط إببف الاس بريف ببة الفاإببا
يغإري اجلهاج الانا ليو
 -١٢يُرجب ياةمي حمدلوحما عا الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:
تل

احلإلولف د ن الاسرب املةر ي احلة حمن  ،ال إما ني املراياني حما ال نني؛

بل

مان محايف حرحمف املةارس ح)وأ ال فاأ علب الادلإم طرياف آحمنف؛

جل احلإلول ببف د ن ى ببوع حب بواد الدن ببف يف امل ببةارس ببني الط ببالب ببني حم ببو في
املةارس الطالب حمداجلاُهاو
 -١٣يُرجب حموا اة الل نف مبدلوحما عا الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:
ببمان تال يادببر ال فبباأ للدنببف املا)ب ابلنبزاع ت يُشببركون إب  ،ال ببإما
تل
احلواد ال هتةد احلإاة؛

بل حمداجلببف احلبباال الب يبُبزعم تن السببلطا ىاحمب
ال فاأ يف العماأ الااالإف عمل علب حتفإزيا يإسرييا؛
جل

حمكا حف ا اخةال ال فاأ ا اغال م لغرا

إهببا ابلاشب إ علببب حمشبباركف
إا إفو

 -١٤يُرجب ياةمي حمدلوحما عا الاةا ري املاخذة حما تج حما يلي:
تل
لدال ٢٠١٦؛

ا را إ ؛

بل
جل
دل
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) ببإص املب بوارد الالجحم ببف لانفإ ببذ املر ببول الاشب بريدي املادل ببق اض بباء الح ببةا
ببمان ي ببو ري ا ببةحما ىانونإ ببف يدلإمإ ببف حمال م ببف لع ف بباأ ال ببذيا حتا ببزيم

اال اثمار يف يةا ري الوىايف حما دة االعاااأ؛
مان يلاي ىوا الحما ال ياداحم حم ال فاأ يةري اة حمنا اةو
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اجلزء الثاين
 -١٥يببةعو الل نببف الة لببف الطببر ال ياببةمي حتببةي حمببوجز ال يزيببة علببب ببال اببفحا ل
عا املدلوحما الواردة يف ياريريا إما يادلق مبا يلي:
تل
بل
ويلها؛

حمشاري الاوانني ت الاوانني اجلةيةة ،لوا جمل ك حمنها؛
ال هتال ت ا االحا املل سإف؛

املل سا اجلةيةة

ال ب بطاحمي اط ببح الدم ب ب املس بباحة ف يف ا ن ببف الا ب برية نطاىهب ببا

جل

السإا ببا

دل

الا)ةياا الارية علب اكوك حاوق ا نسانو

اجلزء الثالث
البياانت واإلحصاءات واملعلومات األخرى ،إن توافرت
 -١٦يُرجب يابةمي حمدلوحمبا حموحبةة عبا ال نبود اساابف ابل فباأ الاطاعبا االجاماعإبف يف
حمإزانإببا السببنوا الببثال املا ببإف ،ل ب إببان النس ب ف اململويببف املخ))ببف لك ب نببة حمببا نببود
املإزانإف ابلنس ف ال املإزانإف الو نإف الكلإف النايي الاوحمي ا با و يُرجبب تيضباة يابةمي حمدلوحمبا
عا الاوجي اجلغرايف لال املواردو
 -١7يُرجببب ياببةمي إبباان اح)ببا إف جة ببف ،ان ُجببة  ،حم)ببنفف حبسببىل السببا ،اجلببن ،
الا ب ا ببين ،الا ب الا بوحمي ،املوى ب اجلغ برايف ،الو ب االجامبباعي  -االىا)ببادي ،يغطببي
السنوا الثال املا إف ،شون حما يلي:
تل

عةد ال فاأ املاز جني؛

بل حبباال ا بباءة حمداحملببف ال فبباأ امهببا م يف ت بباس ال ببرة ،ال ببر احلا ببنف
الشببكاأ الاببرى حمببا الرعايببف ،املل سببا الداحمببف اسااببف ،كببة ر الياببال ال فبباأ ،عببةد
الاحاإاا املالحاا الاضا إف الحكال ال)ادرة؛
جل

حاال الادذيىل

وء املداحملف يف حمراكز احا اج الحةا

دل عةد ال فاأ الذيا يُشركهم جهبا
يف النزاعا املسلحفو

الس ون؛

اعلبف ع دبف للة لبف تابرى غبري ع دبف با

 -١٨يُرجب ياةمي إاان حم)نفف حسىل الدمبر ،اجلبن  ،اسلفإبف االجاماعإبف االىا)باديف،
الا ب ا ببين ،املوى ب اجلغب برايف إم ببا يادل ببق حبال ببف ال ف بباأ امب ببر حمني حم ببا إمل ببف ت ب بريف ،يغط ببي
السنوا الثال املا إف ،ل عا عةد ال فاأ الذيا:
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تل

انف)لوا عا الةيهم؛

بل

يدإشون حم تىرابء؛

جل

ت دعوا يف حمل سا ؛

دل

ت دعوا لةى ت ر حا نفو
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 -١٩يُرجببب ياببةمي إبباان حم)ببنفف حبسببىل السببا ،اجلببن  ،نببوع ا عاىببف ،الا ب ا ببين،
املوى اجلغرايف ،يغطي السنوا الثال املا إف ،شون عةد ال فاأ ي ا عاىف:
تل

الذيا يدإشون حم ت ريم؛

بل

الذيا يدإشون يف حمل سا ؛

جل

امللاحاني ابملةارس اال اةا إف الداديف؛

دل

امللاحاني ابملةارس الثانويف الداديف؛

يبل

امللاحاني مبةارس اااف؛

ل
جل

غري امللاحاني مبةارس؛
الذيا لج عنهم ت ريمو

 -٢٠يُرج ببب يا ببةمي إ بباان اح) ببا إف ة ببف ،ان ُج ببة  ،حم) ببنفف حبس ببىل الس ببا ،اجل ببن ،
الا ب ا ببين ،الا ب الا بوحمي ،املوى ب اجلغ برايف ،الو ب االجامبباعي  -االىا)ببادي ،يغطببي
السنوا الثال املا إف ،شون ال فاأ اجلاحنني الذيا:
تل

تُلاي علإهم الا ض؛

بل

تحإلوا علب راحمي ُجتن هم ا جراءا الاضا إف؛
االحاإا ي؛

جل

ال يزالون ريا احل

دل

تدينوا ىضوا ت ياضون عاو ف يف الس ا حمةة الداو فو

ح ينفإب ُذ را ُبة الابةا ري الراحمإبف
 -٢١يُرجب ياةمي حمدلوحمبا عبا الكإفإبف الب يُبةحم ُي يبا طبإ ُ
ال حتاإ ببق تي ببةا الانمإ ببف املس بباةاحمف باة ىا م باة عل ببب حا ببوق الطف ب  ،مب ببا يف ل ب حم ببا يادل ببق
ال إاان  ،كإف يُدزج يذه اسطوا اعماأ حاوق الطف مبوجىل االيفاىإبف
مبشاركف الطف
ر يوكولإها االااإارينيو
 -٢٢يرجب حموا اة الل نف احةي ٍ لي إاان يف الاارير يكبون ىبة تاب ح ىةببف إباان ٍ
ُ
ٍ
تحة ت يطورا جةيةة تارىو
 -٢٣اب ببا ف ال ل ب  ،بكببا للة لببف الطببر تن يض ب ىا مببف مب بباال يا) ب ابل فبباأ
يرى ت ا ا ت لويف إما يادلق انفإذ االيفاىإفو
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