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 القانون الدولي الفلسطيني فيالحماية المقررة لحق الصحة للطفل  العنوان:
 أ . حــــدو رابح 

 ملخص:
لفلسطين إال أنه ينظم هذه  اإلسرائيليالثابت أن القانون الدولي المعاصر ال يعترف باالحتالل        

ويعتبر هذا  الفلسطينيين،ومن بين هذه المسائل محل التنظيم هي حق الصحة لألطفال  ،الواقعة ونتائجها
ويعتبر الطفل من الفئات الضعيفة  ،الحق من أهم الحقوق التي ال غنى عنها والتي يقوم عليه بقية الحقوق 

 لمستقبل.اأجيال  ألنهمالتي تحتاج إلى حماية معززة 
وتعتبر هذه الدراسة محاولة جادة لدراسة حق الطفل الفلسطيني في الصحة طبقا ألحكام القانون      

حاالت النزاع المسلح وحاالت  ىالتي أفرزت الممارسات الدولية إمكانية انطباقه عل اإلنسانالدولي لحقوق 
التي تولي  سواء العرفية واالتفاقيةومع إبراز سلسلة القواعد اإلنسانية بموجب القانون اإلنساني  ،االحتالل
فلسطين من ناحية المركز القانوني لدولة مع مراعاة  حماية خاصة حفاظا على صحتهم وسالمهم لألطفال

 الموضوع.القانون الدولي من حيث دراسة 
وانبثق عن هذه الدراسة العديد من النتائج التي تساهم في معرفة حق هذه الفئة _ حق الطفل     

القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وذلك لتمكين  _ بموجبالفلسطيني في الصحة
مكانية إثارة مسؤولية قوات  به،صاحب الحق من ممارسة سلطات صاحب الحق والتمتع  االحتالل وا 

 الدولية.اإلسرائيلي التي تتنصل من المسؤولية 
 حق الصحة _ الطفل الفلسطيني _ حماية _ مسؤولية  الدالة:الكلمات 

Abstract : 

International law today does not recognize the Israeli occupation of Palestine, 

but it regulates the status and its consequences, and among these issues of 

regulation are the right for the health of Palestinian children, and is considered 

the most important rights that are indispensable and support the rest of the 

children rights. Children are a vulnerable group that requires enhanced 

protection because they are the future pillars of society. 

    This study is a intense attempt to examine the Palestinian right to health of 

children in accordance with the provisions of international human rights law 

which produced the international practices, the possibility of its application in 

situations of armed conflict and situations of occupation, with the focus on  a 

series of humanitarian rules under humanitarian law, both customary and 

Convention, which offer children special protection in order to preserve their 

health and their peace taking into account the legal status of the State of 

Palestine in terms of international law related to the study of the subject. 

This study has risen many of the results that contribute to the knowledge of the 

right of this category under international human rights law and international 
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humanitarian law to enable the Palestinian child to exercise his right authorities 

and the possibility of holding responsible the Israeli occupation forces, which 

disavows international laws. 

    Key words: The right to health _ Palestinian Child_ protection_ liability 

 : مقدمة

وذلك بموجب قواعد  ،مزدوجدولي  الصحة يحظى بتنظيم قانوني إن حق الطفل الفلسطيني في     
في  فاألول يتضمن قواعد قانونية قابلة للتطبيق اإلنساني،القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 
ولكن إذا كنا بصدد نزاع مسلح نجد أن قواعد  بنوعيه،كل األوقات أي في زمن السلم والنزاع المسلح 

 وهنا نطبق قاعدة القانون الخاص عرفية،القانون الدولي اإلنساني بنوعيها قابلة للتطبيق سواء اتفاقية أو 
 .دقة وخصوصية أكثرعلى قواعد قانونية  هالشتمال اإلنساني، وذلكيقيد العام وبالتالي ينطبق القانون 

نظر القانون الدولي،  فيطبيعة خاصة  نونية تحظى فلسطين بوضع قانوني ذيومن الناحية القا    
ليها واجبات وعلها حقوق وتعتبر الدولة الفلسطينية ونتيجة لذلك يترتب عن ذلك نتائج قانونية مسلم بها ، 

فعلى سبيل المثال عند التوقيع أو التصديق أو االنضمام إلى  اتفاقيات وذلك طبقا لميثاق األمم المتحدة ، 
حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة من الجهة المختصة بذلك ، تلزم قانونا باحترام 

ة االتفاقياإلنساني و المعاهدات في تشريعاتها الوطنية ، أما قواعد القانون التزاماتها الدولية وضرورة تكريس 
 تنطبق على أطرافها أما القواعد العرفية واجبة االنطباق دون مراعاة شرط التصديق.

ويكتسي البحث في هذا الموضوع أهمية بالغة بالنظر للوضعية القانونية للحق ولصاحب الحق التي     
ولة تعرف العديد من النقائص والثغرات في حماية الحق وصاحبه والسيما في ظل الحالة القانونية لد

والتي حالت دون  اإلسرائيليفلسطين ، وكذا االنتهاكات الواقعة على صاحب الحق من قبل االحتالل 
ض للحيلولة دون تكمن صاحب الحق _ الطفل الفلسطيني_ دون ممارسة حقه وباإلضافة إلى العراقيل تفر 

كل هذه االعتبارات تعتبر دوافع تزيد من أهمية وقيمة البحث في الموضوع  وبالتالي، التمتع بهذا الحق
الصعوبات في التمتع والذي يحتاج للعديد من الدراسات القانونية التي تساهم في تبيان النقائص والثغرات و 

 وذلك للوصول لحماية الحق والمزايا التي يخولها لصاحبه كما هو مقرر في القانون الدولي .بالحق 

المتوخى من معالجة هذا الموضوع هو الوقوف على التزامات الدولة الفلسطينية لضمان إن الهدف      
 الدوليومحاولة حصر بعض االنتهاكات الواقعة على هذا الحق بموجب القانون ، وتقييمهاهذا الحق 

 الصلة.إلى إثارة قواعد المسؤولية الدولية ذات  اإلنساني باإلضافةوالقانون  اإلنسانلحقوق 
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ما هو المدلول القانوني لصاحب الحق _  التالية:سبق ذكره يمكن طرح اإلشكالية  وبناًء على ما    
وما هو القانون الذي يحكم انتهاكات حق الصحة   ومحل الحق _ حقه في الصحة_  الطفل الفلسطيني _
 فردي؟وهل يمكن المطالبة بجبر الضرر بشكل  اإلسرائيلي،في ظل االحتالل  للطفل الفلسطيني

مبدئيا قبل الخوض في تفصيل الموضوع طبيعة هذه الدراسة ليس تفصيل الموضوع _ حق الطفل     
الفلسطيني في الصحة والقواعد الواجبة االنطباق على الحق وصاحب الحق في وضع االحتالل لألراضي 

لقانون الفلسطينية ، ولكن مضمون هذه الدراسة يكمن في تبيان التزامات الدولية الفلسطينية  بموجب ا
الدولي لحقوق اإلنسان في ضمان وحماية تمتع أطفالها بحقهم في الصحة ومدى التزامها بتحقيق ذلك ، 
ومن ناحية أخرى أثبتت الممارسة الدولية انطباق قواعد القانون السالف الذكر في النزاعات المسلحة 

قانون وبشكل مالزم للجرائم الناتجة لهذا الإسرائيل الدولية وبالتالي نحاول إثارة المسؤولية عن انتهاكات 
  ومع نتائج المسؤولية الدولية بنوعيها . اإلنسانيأحكام القانون  من عن التنصل

  التالية:المطالب وتم اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل 

 الفلسطينية وضمان حق الصحة للطفل الدولة األول:المطلب 

إسرائيل لحق الصحة للطفل الفلسطيني بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق  انتهاكاتالثاني: المطلب 
 اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

 المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة عن انتهاك حق الصحة للطفل الفلسطينيالمطلب الثالث: 
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 وضمان حق الصحة للطفل الدولة الفلسطينية: المطلب األول

 الحق، ألنهمبدئيا من الناحية المنهجية قبل الخوض في تفصيل الموضوع يتعين علينا معرفة صاحب     
وذلك في الفرع  ،وحمايته من االعتداء عليه ،هو المخاطب باألحكام القانونية التي تهدف لتنظم حقه

وفي فرع ثالث  ،اإلنسانحقوق الدولي لحسب قانون وتناولت في الفرع الثاني مضمون حق الصحة  األول،
 فلسطين.لدولة التزامات الدولية 

 المدلول القانوني للطفل الفلسطيني  األول:الفرع 

وكانت ، يعنى بتنظيمها القانون الدستوري  داخليابدء ذي بدء كانت مسألة حقوق اإلنسان شأنا      
هذه الحقوق األمر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية ، ومن ثم أصبحت  بادئالنظرة للقانون الدولي في 

، حيث تم تنظيم حقوق األطفال بالعديد جزءا من القانون الدولي مع التطورات التي عرفها القانون الدولي 
، وهذه االتفاقية تعتبر المرجع عند تناول مسألة  9191من المواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل لعام 

، واعتمدنا على هذه االتفاقية عالمي شبه ق من الحقوق والتي تحظى بتصديق أي ححقوق األطفال في 
 . وفي تفصيل حقه في الصحة ،في تحديد مفهوم الطفل

... الطفل كل ''  :19على مدلول الطفل وذلك بموجب المادة  9191ولقد نصت اتفاقية الطفل لعام     
 .1'' وجب القانون المنطبق عليهملم يبلغ سن الرشد قبل ذلك ب ما عشرة،إنسان لم يتجاوز الثامنة 

ولكن نجد  طفل،ومنه نستشف أن الطفل في نظر االتفاقية كل ذكر أو أنثى مادون الثامنة عشرة فهو    
ومعنى ذلك أن  ذلك،لتحديد نظم سن الرشد تالتي أحالت للقوانين الوطنية  19العبارة األخيرة من المادة 

تركت ذلك للسلطة التقديرية لكل دولة بموجب قانونها الوطني بل  الطفل،سن  وتضبطاالتفاقية لم تحدد 
اعتبار أن شخص  ومن شأن تلك الصياغة تفضي إلى العالم،واحد عبر  اإلنسانبالرغم من أن حتى و 

 أخرى. دولةفي  افي دولة ما ولكن يعتبر راشد يعتبر طفال

وانعكس ذلك على تحديد سن الطفل بموجب  ، دقت السلطة الفلسطينية على اتفاقية الطفلوص                
الفلسطيني كل من لم يبلغ في نظر القانون  ، ويعتبر طفال المعدل والمتمم 7110لعام  10القانون رقم 

، يمكن القول بغض النظر أما بالنسبة للسن الدنيا ،و هذا بالنسبة للسن األقصى و  ، سنةة عشر الثامن 
في هذا الشأن أن السن الدنيا للطفل تبدأ من تمام والدته حيا وانفصاله عن أمه ، وأما  تم تناوله عن ما

وله أحكام خاصة ، ومنه سن الطفل يبدأ من تمام  ابل جنين تبر طفالوضعية الطفل قبل الوالدة ال تع
 والدته حيا وانفصاله التام عن أمه إلى ما دون الثامنة عشر .

                                                           

  www.un.org التالي:متاح على الموقع  ،9191اتفاقية الطفل لعام  راجع: -1 
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 المدلول القانوني لحق الصحة  الثاني:الفرع         

قدمت العديد من التعريفات لحق الصحة سواء من جانب الفقه أو المنظمات الحكومية وغير              
سواء اتفاقيات حقوق  ،وحتى االتفاقيات نظمت هذا الحق باعتباره حق من حقوق اإلنسانالحكومية 
 خاصة.بصفة عامة واتفاقيات حقوق الطفل بصفة  اإلنسان

طالة  بأنه:حق الصحة  winslowعرف الفقيه ونسلو              العمر،'' علم وفن تحقيق الوقاية من األمراض وا 
ومكافحة األمراض المعدية  البيئة،، وذلك بجهود منظمة للمجتمع من أجل صحة وترقية الصحة والكفاية
والعالج  المبكر،وتنظيم خدمات الطب والتمريض للعمل على التشخيص  الشخصية،وتعليم الفرد الصحة 

كل مواطن من الحصول على حقه والمعيشية ليتمكن  ،وتطوير الحياة االجتماعية ،الوقائي لألمراض
 .2'' الصحة العامة المشروع في

بل  ،وجوهرهومن قراءة هذا التعريف نجده لم يتضمن مضمون حق الصحة من خالل تحديد مفهومه              
وضمان تمتع  ،الملقاة على الطرف الملزم بالمحافظة على الحق الواجباتعرفه من خالل تحديد عدد من 

 الدولة.صاحب الحق بحقه والطرف الملتزم المقصود هو 

 مجملبل جاء تنظيم هذا الحق في  ،دولية خاصة بحق الصحة للطفلوالثابت أنه ال توجد اتفاقية              
 الطفل.المتعلقة بحقوق اإلنسان سواء العامة أو المتخصصة بحقوق الوثائق الدولية 

مستوى لحق في الصحة كجزء من على ا 9199العالمي لحقوق اإلنسان لعام  أشار اإلعالنوكما      
وتم االعتراف بها الحق أيضا كحق من حقوق اإلنسان في العهد  ،3منه 72 وذلك في المادة معيشي الئق

'' يحق لكل  بنصها:المادة  في 9111 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام
 .4'' مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه بأعلىإنسان في التمتع 

             يلي:  حيث نصت على ما 79نظمت حق الصحة في المادة  9191وأما اتفاقية الطفل لعام      
صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ''

أال يحرم أي طفل من لتضمن قصارى جهدها الدول األطراف وتبذل  الصحي،األمراض وا عادة التأهيل 
 حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .

                                                           

 .19، 7199القاهرة  العربية،دار النهضة  األولى،الطبعة  اإلنسان،دراسات قانونية مختارة في حقوق  سرير،جمعة سعيد  - 2 
على حق األمومة والطفولة في المساعدة االجتماعية خاصتين وينعم كل األطفال بنفس الحماية  7/ 72وتم التأكيد بموجب المادة  -3 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اعتمد بموجب  راجع:االجتماعية سواء أكانت والدتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية''. 
 www.un.org التالي:، متاح على الموقع 91/97/9199المؤرخ في  3-د ألف( 790 قرار الجمعية العامة

 www.un.org التالي:العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الموقع راجع:  - 4 
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 أجل:الدول األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من  تتابع-7

 خفض الوفيات الرضع واألطفال -أ   

التشديد على تطوير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع كفالة توفير -ب 
 الرعاية الصحية األولية.

عن طريق أمور منها تطبيق  األولية،مكافحة األمراض وسوء التغذية في إطار الرعاية الصحية -ج
في  تالتكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية أخذ

 البيئة ومخاطره. تلوثأخطار اعتبارها 

 كفالة الرعاية الصحية لألمهات قبل الوالدة وبعدها.-ه

المتعلقة بصحة  كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع والسيما الوالدين والطفل بالمعلومات األساسية-د
 الحوادث،والوقاية من ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي  وتغذيته،الطفل 

 المعلومات.وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه 

 لوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة.لالمقدم  واإلرشادتطوير الرعاية الصحية الوقائية -و

الممارسات التقليدية التي تضر بصحة تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والالحقة بغية إلغاء -3
 األطفال.

وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى اإلعمال  بتعزيزالدول األطراف  تتعهد-9
  .''وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد المادة،الكامل للحق المعترف به في هذه 

لحق الصحة سواء اإلعالن العالمي لحقوق  االذكر نستنتج أنها لم تتضمن تعريفومن المواد السابقة       
ونفس األمر لالتفاقية  والثقافية،أو العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية اإلنسان 

من الواجبات يتعين على الدولة  ابل عددت عدد ،لحق الصحة االمتخصصة بحقوق الطفل لم تعط تعريف
من اتفاقية الطفل تناولت العناصر المكونة  79أي أنها المادة  ،بها األطفالتزام بتحقيقها وضمان تمتع االل

 االتفاقية.وبعض من االلتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب  الصحة،لحق 

والتي  ،9191وجرى استعمال أول مرة الحق في الصحة في دستور منظمة الصحة العالمية عام      
وليس مجرد غياب  ،عرفت الصحة بأنها '' حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا والرفاه االجتماعي

، وكذلك تضمنت ديباجة الدستور '' التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو المرض أو العجز''
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ياسية أو الحالة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة الس إنسان،لكل سية أحد الحقوق األسا
 االقتصادية أو االجتماعية ''.

الحق في الصحة ، وفقا للمعنى  واالجتماعية والثقافية االقتصاديةوفسرت اللجنة المعنية بالحقوق     
والثقافية بأنه : '' حق من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  97الوارد في المادة 

شامل ال يقتصر على تقديم الرعاية المناسبة وفي حينها فحسب ، بل يشمل أيضا المقومات األساسية 
المناسب واإلمداد الكافي بالغذاء والتغذية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب والمأمونة واإلصحاح 

وعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة ، بما صحية للعمل والبيئة ، والحصول على التوالمسكن ، وظروف 
   .5....'' في ذلك ما يتصل منها بالصحة اإلنجابية

يمكن القول أن حق الصحة للطفل الفلسطيني حق شامل يضم حق في ى ما سبق ذكره وبناء عل     
السالمة البدنية والعقلية باإلضافة لجملة من العناصر كالرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والمساواة 

، ، وهذا الحق متصل بقية الحقوق األخرى بل تقوم عليه كحق التعليم وغيرهفي تلقى الخدمات الصحية 
منظمة العمل الدولية التي تسعى للحفاظ على هذه الفئة من يحظى بحماية دولية ابتداء  وهذا الحق

واعتبر اإلعالن العالمي بمثابة اللبنة األولى الضعيفة ومن ثمة تنظيم حق الصحة بصفة غير مباشرة ، 
 تتويجا لحقوق هذه الفئة. 9191وتعتبر اتفاقية الطفل لعام  ،التي مهدت لتنظيم هذا الحق

 التزامات فلسطين الدولية لضمان حق الصحة للطفل الثالث:الفرع 

المحتلة ، ومن الناحية اعترافها بدولة فلسطين  91/99/7197وأعلنت األمم المتحدة بتاريخ               
الفلسطينية لهذا االعتراف أثاره القانونية ،وأردت أن تكون للدراسة طابع مستقبلي بمعنى أن الدولة القانونية 

باعتبارها دولة مراقب وليس عضو في األمم المتحدة في مرحلة انتقالية نحو الدولة تتمتع بكامل الحقوق 
وهو انضمامها لالتفاقيات  ،وتخضع لنفس االلتزامات الدولية ، وأهم نتيجة تكمن في أثر االعتراف

السلطة الوطنية الفلسطينية دون خاصة أن القانون األساسي ينص على أنه تعمل  ،والمعاهدات الدولية
 إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان. 

ومنه يتعين على الدولة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحق الصحة لألطفال               
، وكما سبق القول أن المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان نظمت حق الصحة للطفل أو  الفلسطينيين

في الرعاية الحية ، وهذا الحق على صلة بجميع الدول حتى ولو صدقت على  كالحقعناصر منه 
، ومنه فقد التزمت الدولية الفلسطينية من خالل تصديقها على اتفاقية  اإلنسانمعاهدة دولية واحدة لحقوق 

                                                           

 . 97ص  ،19الفقرة  سابق،مرجع  والثقافية،، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 7111لعام  99التعليق العام رقم  انظر: -5 
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وهي بذلك فقد التزمت ببنود االتفاقية عالوة على  ،من قبل السلطة المختصة 9191الطفل لعام 
 والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تعتبر ملتزمة بها. اإلعالنات

فهذا اعتقاد خاطئ  جيدة،الحق في الصحة ليس مرادف للحق في التمتع بصحة  التنويه أنوينبغي              
ألن الصحة الجيدة تتأثر بالعديد  جيدة،صحة  األطفالبأن يجب على الدولة الفلسطينية أن تضمن لكل 

لكل  اإلسرائيليةنتهاكات اال :مثال ،من العوامل والظروف التي هي خارج عن نطاق الدولة الفلسطينية
في العديد من  االعازل الذي يشكل عائق الجدارالمياه، تلويث و  ،لضمان الحق الفلسطينيةجهودات الدولة م

 الطبية.المرات لتقديم المساعدات 

وقلة الموارد  ،أكبر اهتمام بهذا الحق بالرغم من وضع فلسطين إعطاءوينبغي على الدولة الفلسطينية              
للصلة  نظراً  والحقوق األخرى والهياكل القاعدية إال أنه يجب إدراك الترابط بين الحق في الصحة  ،المالية

وهذا يعني أن انتهاك حق الصحة لهذه الفئة الضعيفة قد تنال من بقية  للتجزئة،الترابطية بينهما غير قابلة 
 بالعكس.والعكس  التعليم وغيرهاالحقوق األخرى األساسية كالحق في 

ومن االعتبارات التي ينبغي على الدولة الفلسطينية أخذها بعين االعتبار لضمان حق الصحة من              
 األساسية:فهذا الحق حق شامل ويقوم على المقومات  عناصره،خالل تحقيق 

 الصحي._توفير المياه الصحية والصرف       

 .الصحي واإلسكان_ الغذاء األمن      

 صحية.تعليم _ التغذية المناسبة وظروف      

 الجنسين._ المساواة بين      

عن  للمسئولين_ الحق في الصحة يتضمن الحريات وتشمل الحق في التحرر من العالج الطبي غير توافقي     
 والبحثية.مثل التجارب الطبية  الطفل،

 اإلنجابية. والطفل والصحة_ صحة األم     

 اإلنسانية._ المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية     

  .ذات الصلة بالصحة والمعلوماتتوفير التعليم  -
 والمحلي.مشاركة السكان في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة على الصعيدين الوطني  -

 .9191الطفل لعام  من اتفاقية 79تضمنته المادة  ماب ذلك تلتزم الدولة الفلسطينية وباإلضافة إلى       



 

 
 

137 

وتجدر اإلشارة أن حماية الحق في الصحة من خالل االطالع على المواد السالفة الذكر تتم حمايته     
 عناصر: ةمن خالل ثالث

_ التعهد بضمان الشروط الدنيا للصحة لكل طفل فلسطيني من قبل الدولة الفلسطينية الملتزمة بأحكام  
 اتفاقية الطفل 

 المساواة بين جميع األطفال في تلقي الخدمات الصحية._ ضمان مبدأ 

 .همن جميع المشاكل واألخطار والظروف التي تهدد الصحةفي حق ال_ التعهد بضمان 

ضرورة وفاء الدولة الفلسطينية بكل التزاماتها لكي ال يحرم أي طفل من حق الصحة والعمل على  _
 استعادتها لمن افتقدها.

لعام من اتفاقية الطفل  79ما نصت عليه المادة تلتزم الدولة الفلسطينية بتحقيق وباإلضافة إلى ذلك      
9191  

 وذلك بتحقيق: 

تمتعهم بأعلى مستوى  الصحية، وضمانقصارى جهدها لكي ال يحرم أطفالها من الخدمات تبذل أن  _
 ،وأن تحرص على إعمال هذا الحق كامال ذلك،صحي ومرافق العالج والتأهيل الصحي والمساواة في 

 وعدم اتخاذ أي إجراءات التي تضر الحق في الصحة لألطفال.

المياه الصالحة  )توفير_ ضرورة التزام الدولة الفلسطينية بتحقيق العناصر التي يشتمل عليها حق الصحة 
الحفاظ على صحة  الطبية،تلقي الفحوصات  األدوية، اآلمن،الغذاء  اللقاح، الصحي،الصرف  للشرب،
 (.األم ...

_ ضرورة سن التشريعات التي تتوافق مع األحكام الخاصة بصحة الطفل المنصوص عليها في اتفاقية 
ضرورة أن ال  هذه القوانينوضرورة أن تكفل  الصحة،لضمان تمتع األطفال بمستوى مناسب من  الطفل

وأن تضمن القوانين المساواة  ذاتها،التمتع بالحق في الصحة نتيجة لتصرفات الدولة  طفل منيحرم أي 
 ذلك.في 
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لحق الصحة للطفل الفلسطيني بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق  إسرائيل الثاني: انتهاكاتالمطلب 
 اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

وبشكل متعمد لحق الصحة لهذه الفئة الضعيفة سواء بقصف  ،الثابت أن إسرائيل تنتهك يوميا      
واألطفال المعتقلين لديها أو الذين يتعرضون  ،المستشفيات وعرقلة سيارات اإلسعاف والجدار العازل

 االنتهاكات.وتلويث المياه وغيرها من  ،وصول المساعدات الطبية اإلسرائيلي وعرقلةللقصف 
 ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان الخاصة بحق الصحة  إسرائيلانتهاك  األول:الفرع 
لقد أكدت الممارسات الدولية بانطباق القانون الدولي لحقوق اإلنسان على االحتالل اإلسرائيلي      

مفاده '' أنه ينبغي احترام حقوق  9110، حيث أكد مجلس األمن في قرار صادر عنه بعد حرب لفلسطين 
، ونفس األمر أكد عليه مؤتمر 6اإلنسان األساسية وغير قابلة للتصرف حتى أثناء تقلبات الحرب '' 

حقوق  طهران الدولي المتعلق بحقوق اإلنسان ، حيث ساهم هذا األخير في تبني األمم المتحدة تطبيق
، ودعا المؤتمر في قرار بالنسبة للقضية الفلسطينية  اايجابي سان في النزاع المسلح وهو يعد شيئااإلن

واتفاقيات جينيف في العالمي لحقوق اإلنسان  اإلعالنلكل من  إسرائيلبضرورة تطبيق '' صادر عنه 
النزاعات المسلحة يجب أن تسود األراضي الفلسطينية المحتلة '' وأكد أيضا :'' ...حتى أثناء فترات 

 .7المبادئ اإلنسانية ''
كما تم  األساسية،'' على أن حقوق اإلنسان  بقوله:ونفس األمر أكد عليه األمين لألمم المتحدة      

في حاالت  بكاملها،تستمر في االنطباق  الدولية،والتي تتضمنها الصكوك  الدولي،قبولها في القانون 
ونصه  7119، وذكر الرأي االستشاري الصادر عن المحكمة العدل الدولية في عام 8النزاع المسلح ''

بما في  إلسرائيل،'' أن حاجز الضفة الغربية يتعارض مع العديد من االلتزامات القانونية الدولية  كالتالي:
  .9ذلك قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ''

قابلة للتطبيق في النزاع المسلح الفلسطيني اإلسرائيلي ألنها  9191وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام     
من اتفاقية حقوق الطفل فإن  99اإلنساني، وبحسب المادة تدمج أحكام حقوق اإلنسان والقانون الدولي 

ومون بها لتطبيق هذه الدول األعضاء الموقعة عليها ملزمون  بتقديم تقرير يصف اإلجراءات التي يق
في كافة األراضي الخاضعة لسيطرتها  وضمان هذه الحقوق لألطفال ومن بينها حق الصحة ،االتفاقية ، 

سرائيل دائما تتنصل من هذا األمر ،بغض النظر عن كون هذه السيطرة شرعية أو غير شرعية  وتبرير  ،وا 

                                                           

المجلة الدولية للصليب  ،11 المجلد ،909العدد  اإلنساني،حقوق اإلنسان والقانون الدولي  اختيارية؟صالت  دروغيه،كودو ال  -6 
 .909، ص 7119سبتمبر  األحمر،

 .903ص  نفسه،المرجع  -7 
 المرجع نفسه والصفحة. -8 

9- legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory , jully 2004 
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انتهاكاتها لهذا الحق بأن الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية موضع جدل ، على الرغم من أن موقف 
 .10في فلسطين اإلسرائيليالقانون الدولي واألمم المتحدة واضح من التواجد 

 انتهاك إسرائيل ألحكام القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحق الصحة الثاني:الفرع 
 الفلسطينية،الثابت أن إسرائيل تنتهك يوميا القانون الواجب االنطباق على احتاللها لألراضي      

والهدف من هذا القانون يكمن في تحقيق التوازن بين  وعرفي، اتفاقيوالمتمثل في القانون الدولي اإلنساني 
انتهاك لحق الصحة للطفل فهو يحظر كل عمل عسكري فيه  اإلنسانية،واالعتبارات  الضرورة العسكرية

 وكرامتهم.فهو األداة لحماية األطفال  الفلسطيني،
، ومن المعلوم أن أول القواعد القانونية اإلنسانية وضعت لحماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة     

من نتائج  وتشكل قواعد القانون الدولي اإلنساني الواجبة االنطباق منظومة قانونية متكاملة لحماية األطفال
، ويستفيد األطفال من الحماية العامة المنصوص عليها في هذا القانون على غرار العمل العسكري 

المدنيين وباألحكام الخاصة بهم ، ويستفيد األطفال من تعدد آليات الحماية الدولية لحق الطفل الفلسطيني 
ى القواعد القانونية التي تكفل حماية في الصحة المتضمنة اآلليات العامة في حقوق اإلنسان باإلضافة إل

 لألطفال من سير العمليات العدائية .
تشهده  وهو ما ،االحتالل بتواصلمن المعلوم أن عمليات القصف واألعمال غير مشروعة متواصلة     

إلى إصابة  لمحالوهي تؤدي  ،غرة والضفة الغربية وغيرها من األراضي الفلسطينيةكل من بالتقريب يوميا 
 كلما ازدادت األعمال العدوانية اتجاه فلسطين يؤدي ال وبالتالي ،األطفال أو المرافق الرعاية الصحية

ولكن المشكل  الصحية ، للرعايةالحاجة  تزداد وبالتالي، واألطفال الجنود ،محال إلى إصابة األطفال
وهي األصعب عن طريق استهداف القائمين  ،متعدد ومتشعب يكمن في ظروف تقديم الرعاية الصحية

على الرعاية الصحية ومراكز العالج واألدوية حظر وصول المساعدات اإلنسانية ،وهنا نكون بصدد بيئة 
 غير آمنة لممارسة عملهم. 

 حق الصحة للطفل الفلسطيني انتهاكالمسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة عن  الثالث:المطلب 
نكون بصدد مسؤولية الدولة المخالفة إما  نتهاك قاعدة من قواعد القانون الدوليامن المعلوم أن     

في  ونتناول المسؤولية الجزائية إلسرائيلمدنية أو جزائية أو كالهما بحسب نوع القاعدة المنتهكة،  مسؤولية
 الثاني.فرع ال، ثم المسؤولية المدنية أو حق جبر الضرر للطرف المتضرر في األول أفرع

 إلسرائيلالجزائية  األول: المسؤوليةالفرع 
يمكن بموجبها تحميل إسرائيل مسؤوليتها الجزائية إما أمام المحكمة  التي الطرق من نوعين توجد      

  الخاصة.الجنائية الدولية أو عن طريق المحاكم 

                                                           

الطبعة األولى، مركز الزيتونة للدراسات  اإلسرائيلي،معاناة الطفل الفلسطيني تحت االحتالل  عيتاني،أحمد الحيلة ومريم -10 
 .71-72، ص7119، واالستشارات، لبنان
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أصبحت ممكنة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر أنها وتعتبر اآللية األولى    
وا عمال قواعد المسؤولية الجزائية الدولية اتجاه  ،من العقاب اإلفالتذلك في الحد من  ويساهم 7197

ضحايا أفعال إجرامية تقع ضمن  الفلسطينيينومنه فإن األطفال  اإلسرائيليين،القادة المدنيين والعسكريين 
 الحرب. اإلنسانية وجرائماختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي اإلبادة الجماعية والجرائم ضد 

  المثال:للعديد من الجرائم وعلى سبيل  الفلسطينيون ويتعرض األطفال      
 قسري لألطفال واتخاذ تدابير تهدف إلى منع الحمل ومنع وصول األدوية ....(. )قتل_ إبادة جماعية  

 المياه ...(. القسري، تلويثالعنف الجنسي والتعقيم  )جرائم_ جرائم ضد اإلنسانية 
ولذلك يمكن المشاركة  سنة، 99دون  األشخاصالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص لمحاكمة 

تحديد الجرائم التي تتعلق  ويتعين لها،في المحكمة الجنائية ضحايا أو شهود على الجرائم التي يتعرضون 
تتضمن أحكام خاصة  إثباتوأحكام  إجرائيةونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية له قواعد  باألطفال،

 ايا.لحماية األطفال أثناء التحقيق والمحاكمة في القض
محاكم خاصة مرتبط  تشكيلعن جرائمها أحسن خيار كون خيار  إسرائيل األولى لمساءلةاآللية وتعتبر    

 بسبب الفيتو األمريكي. تحقيقهبقرار لمجلس األمن وهو من الناحية الواقعية مستبعد 
 الضرر( )جبرالمسؤولية المدنية  :ثانيا  
نكون بصدد فعل غير مشروع  7119للمادة األولى من مشروع قانون المسؤولية الدولية لعام طبقا     

في حد  للدولة، ويشكلإذا كان ينسب  مشروعالتتبع مسؤولية المدنية للدولة التي أتت الفعل غير دولي يس
والتعويض والترضية بإحداها أو  وهي: الردجبر الضرر بأربعة طرق  دولي، ويكون ذاته انتهاك اللتزام 

 الذكر.من المشروع السالف  39للمادة وذلك طبقا بالجمع بينها 
مطالبة بجبر الضرر عن طريق الرد أو إعادة الحالة إلى ما  الفعل غير مشروع أتتالدولة التي  وتكون    

إذا كان غير مستحيل ماديا ، وال ينتج عنه عبء ال يتناسب كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير مشروع 
وبالتالي هذه الطريقة غير صالحة لجبر الضرر لألطفال من الرد بال من التعويض ، مع الفائدة المتأتية 

 أصيبواأو الدين انتهك حقهم في الصحة من جراء استهدافهم أو قصف المراكز العالج  الفلسطينيين
، ويمكن جبر الضرر بالتعويض المالي ير مشروع من جانب االحتالل اإلسرائيلي بأمراض نتيجة لعمل غ

يمكن إصالح الضرر الناتج عن انتهاك حق الصحة  ومنه ال ذا كان قابل التقييم من الناحية المادية ،إ
التي مفادها التعبير عن األسف من جراء ارتكاب الفعل غير 11للطفل الفلسطيني عن طريق الترضية 

ن الطفل وال تحقق جبر الضرر أل ،وعدم تكراره مستقبال وبالتالي هذه الطريقة األخيرة مرفوضةمشروع ال
الفلسطيني ال يقبل بهذه الطريقة لمن سلب منه أرضه والزال وارتكب جميع أنواع الجرائم  في حق 

 الفلسطينيين . 
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 مة:ــــاتـــخ     
من خالل هذه الدراسة التي بحثت في حق الطفل الفلسطيني وفق منظور القانون الدولي لحقوق     

 التالية:توصلنا إلى النتائج اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني 
_ حق الطفل الفلسطيني في الصحة تطاله العديد من النقائص والثغرات التي مردها للقوانين الوطنية التي 

 لصاحبه.تحقق حماية شاملة وتضمن هذا الحق  ال
يمكن القول من الناحية القانونية لضمان حق الطفل الفلسطيني في الصحة ضد االنتهاكات الواقعة  _ ال

، متابعة قوات االحتالل أمام المحاكم الوطنية وهذا أوالً  اإلسرائيلي الستحالةعليه من قبل االحتالل 
وال يمكن  لفلسطين،واستحالة متابعتهم أمام المحاكم الدولية في الوقت الراهن بسبب الوضعية القانونية 

من الناحية الواقعية نصطدم بحق الفيتو من جانب بعض الدول  ألنهمحاكم دولية خاصة  بإنشاءالمطالبة 
 الذي يحول دون ذلك.

 لى العديد من النقائص بخصوص تنظيم هذا الحق._ اشتمال القوانين الفلسطينية المتعلقة بالطفل ع
وحقوق الطفل  اإلنسانبحقوق  فلسطين المتعلقة_ قلة التصديقات على االتفاقيات الدولية واإلقليمية لدولة 

 خاصة.بصفة 
 األتية:التوصيات  لتقديمسبق ذكره توصلنا  ومن خالل ما

الصحة لجميع األطفال الفلسطينيين بشكل  _ التزام الدولة الفلسطينية ببذل قصارى جهدها لضمان حق
  .متساو
االلتزام بسن التشريعات الالزمة المنظمة لحق الصحة لألطفال الفلسطينيين والعمل على تحصيل _ 

 لذلك.الموارد المالية الالزمة 
_ العمل على زيادة التصديقات على االتفاقيات الدولية واالنضمام للمنظمات الدولية المعنية بحقوق 
اإلنسان وحقوق األطفال وذلك لتقديم المساعدات لألطفال الفلسطينيين والضغط على االحتالل اإلسرائيلي 

  اإلنساني.لاللتزام بقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 
 اإلسرائيلي.تحقيقات الالزمة وتوثيقها بشأن انتهاك هذا الحق من قبل االحتالل ال_ إجراء 

قواعد المسؤولية الجزائية  إرساء بضرورة_ يجب على الدولة الفلسطينية بالسعي للدفع بالمجتمع الدولي 
 الدولية.من العقاب والسيما أمام المحكمة الجنائية  اإلفالتالدولية والحد من 

 الدولية._ مطالبة الدولة الفلسطينية بجبر الضرر من قبل مرتكب الفعل غير المشروع أمام المحاكم 
 والجماعي ضدالفردي  حق الدفاع الشرعي بإعمال_ ضرورة الدفاع عن حق األطفال في الصحة  

  اإلسرائيلي.االحتالل 
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