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وهي مرحلة تتسم بعدم النضج تعد الطفولة مرحلٌة حاسمة ومهمة في بناء شخصية اإلنسان وتكوين مفاهيمه ومعارفه وخبراته.  
بقدر ما تولي  و إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة.  إلى    ة الطفلالبدني والعقلي ما يعني حاج

 .تحديات الـمستقبل ، بقدر ما تؤسس لـمجتمع سليم قادر على مواجهةلة األطفاالـمجتمعات اهتمامًا برعاي
يمكن بلوغه  الصحة البقاء والنماء والتمتع بأعلى مستوى من هذه الورقة لتسليط الضوء على واقع الحق في يصدر مركز الميزان 

 الطفل.  ق اتفاقية حقو ب، ارتباطًا 30/9/2020وحتى  1/1/2020خالل الفترة من  لألطفال في قطاع غزة
 

 ملزمة وواجبة االحترام: حقوق الطفل 
وهي اتفاقية أعادت االعتبار لمبدأ تكاملية حقوق اإلنسان وعدم    ،19891األمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في نوفمبر  تبنت  

حاجات األطفال  ل  وشكلت استجابة  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةقابليتها للتجزئة، حيث جمعت الحقوق المدنية والسياسية  
أصبح هناك إطار قانوني دولي . و تهويضمن بناء شخصي 2في المراحل العمرية المختلفة، بما يحمي حق الطفل في البقاء والنماء 

وضمن مبدأ تكاملية حقوق اإلنسان    .3.. طفل حق أصيل في الحياة  األطراف. فلكلخاص بحماية الطفل وحقوقه وملزم للدول  
فإن الحق في الحياة مرتبط بإعمال الحق في الرعاية الصحية والغذاء ومياه الشرب النقية واإلصحاح البيئي ومكافحة األمراض  

    4وسوء التغذية.
 

 ألطفال: الحق في الحياة والسالمة البدنية لتحديات  
لقوة ا  ا ستخدامهبا،  في قطاع غزة  األطفالتهدد حياة وسالمة    االنتهاكات التي  وراءسبب رئيس  كسرائيلي  االحتالل اإلقوات  قف  ت

ووثق  .  طفالاأل  مع  افي تعاملهواالعتقال التعسفي وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة  المفرطة والمميتة  
خالل الفترة التي تغطيها  ( أطفال5واعتقال ) ،( طفالً 15وإصابة ) ،برصاص قوات االحتالل (2) اثنين مركز الميزان قتل طفلين

  5. الورقة
من  ويحرمون  عامًا،    12  عند بلوغهاعتقال الطفل الفلسطيني    يجوز حيث  ،  الفلسطينيين للتمييز في المعاملةيخضع األطفال  و 

عاني  وي .غير الفلسطينيين مقارنة مع نظرائهم من  ،الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وفي القانون اإلسرائيلي
حرمان  الهمال الطبي و لإلويتعرضون ، مختلفة تسبب في إصابتهم بأمراضالسجون اإلسرائيلية من ظروف احتجاز تاألطفال في 

 6الرعاية الصحية. تلقي من حقهم في 
 ، واالجتماعية  االقتصادية األوضاع  في تدهور  ،  التواليعلى    14  للعامالحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة    تسببيو 

ويمس بالخدمات األساسية وأوجه الحياة كافة بالنسبة للسكان، والسيما األطفال، الذين يدفعون ثمن تدهور مستويات المعيشة،  
فباإلضافة إلى تدهور   .الرعاية الصحية والغذاءتلقي في  وقهم األساسيةحقبتمس آثار الحصار و  .وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر 

ل سلطات االحتالل القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين من سكان القطاع إلى المستشفيات  مستوى الخدمات الصحية، تواص

 
 . 49 ، وفقا للمادة1990أيلول/سبتمرب   2اتريخ بدء النفاذ: 1989تشرين الثاين/نوفمرب   20املؤرخ يف  25/ 44اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1
   ( من اتفاقية حقوق الطفل6) ةاملاد  2
   ( من اتفاقية حقوق الطفل6) ةاملاد  3
 ( من اتفاقية حقوق الطفل  24املادة ) 4
   .االحتالل ضد األطفالقوات انتهاكات توثيق صة ب امركز امليزان حلقوق االنسان اخلقاعدة بياانت  5
    https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3790 :ملزيد من التفاصيل مراجعة تقرير منشور على الرابط 6

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3790


ب منعهم  ب( طفلين اثنين بس 2الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس ومستشفيات الداخل، حيث وثق مركز الميزان وفاة ) 
 من الوصول للمستشفيات.

التي أشارت إلى أن    الدوليةغوث  الي يتسق مع تصريحات سابقة لوكالة  ذالتنمية االجتماعية، الوتكفي اإلشارة إلى بيان وزارة   
البيان إلى أن حوالي  80نحو   القطاع يعتمدون في غذائهم على المساعدات. ويشير  القطاع     %75٪ من سكان  من سكان 
ثر ؤ ضغوط تل   الطفل  يتعرضو   بحقوقه التي نصت عليها االتفاقية.، حيث يحرم من التمتع  ر لفقة لمشكلة اضحيالطفل    يقعو 7فقراء. 

(  5حتى صدور الورقة ) ،2020العام  حيث بلغت حاالت انتحار األطفال منذ بداية ،تودي بحياتهقد التي على صحته النفسية و 
 . 8حاالت 

 

 والنماء والصحة  البقاءالحق في محددات 
نسان ولجنة الحقوق  لجنة المعنية بحقوق اإلا  التي تصدرها  ، إلى أن التعليقات العامة(5رقم )  تشير لجنة حقوق الطفل في تعليقها

 9ينبغي اعتبارها مكملة لتعليقات لجنة حقوق الطفل....  االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن أحكام االتفاقيات
(، على أنه حق  1)12الحق في الصحة، وفقًا للتعريف الوارد في المادة  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    تفسر لجنةو 

مثل   للصحة  األساسية  المقومات  أيضًا  يشمل  بل  وفي حينها فحسب،  المناسبة  الصحية  الرعاية  تقديم  يقتصر على  شامل ال 
سب، واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن والتغذية والمسكن، وظروف صحية للعمل  الحصول على مياه الشرب المأمونة واإلصحاح المنا

 10الخ. ...والبيئة، 
 امتناع السلطات عن ارتكاب انتهاكات مباشرة   وعليه فإن حماية حق الطفل في البقاء والنماء ومحددات الحق في الصحة، تتجاوز 

 ،لتطال طيف واسع من المحددات التي ال غنى عنها لضمان الحق في البقاء والنماء ،ز خدمات الرعاية الصحيةو ، كما تتجالها
 كاآلتي:  تستعرضها الورقةو  .وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية يمكن بلوغه

 

   األولية: الرعاية الصحية 
المجتمع ويتمحور حول احتياجات وأولويات األفراد واألسر والمجتمعات لرعاية الصحية األولية هي نهج للصحة والرفاه يشمل كل  ا

البدنية والنفسية واالجتماعية الشاملة والمترابطة تتناول الصحة والرفاهة بجوانبهما  توفير    فيجوهرها  يتلخص  و   .المحلية. وهي 
الصحية طوال الحياة، وال تقتصر على مجموعة من األمراض المحّددة. وتضمن   هللشخص فيما يخّص احتياجاتالشاملة الرعاية 

الرعاية الصحية األولية حصول األشخاص على رعاية شاملة، تتراوح بين اإلرشاد والوقاية إلى العالج وإعادة التأهيل والرعاية  
فة كأقرب ما يمكن إلى بيئة الناس اليومية  .11الملطِّّ

، وهي خدمة تشرف عليها وزارة الصحة منذ الوالدة  يةنصحية والتطعيمات األساسية مجا  رعايةغزة  ع  قطااألطفال في    يتلقى 
طفال تطعيمًا لأل  12خدمات الرعاية األولية  م  دتقو   .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة  وكالة غوثو   الفلسطينية،
تقدم خدمات  12.مختلفة  ضامر أللوقاية من   األسرة"كما  بينها  وخدمات تخصصية"  طبيب  ا  متابعة  مختلفة من  لحوامل. النساء 

 
7http://www.mosa.gov.ps/news/178.html     
 .وفقاً حلصيلة أعمال الرصد والتوثيق اليت يواصلها مركز امليزان 8
 . 2003، 5، التعليق العام رقم 2003تشرين األول/ أكتوبر   3 –أيلول/ سبتمرب  19الدورة الرابعة والثالثون،   –جلنة حقوق الطفل   9

    الرابط: اضغطل ي، ملزيد من التفاص14التعليق العام رقم  22/2000اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األمم املتحدة الدورة  10

gc14.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr   
    care-health-sheets/detail/primary-room/fact-https://www.who.int/ar/news تعريف منظمة الصحة العاملية، ملزيد من التفصيل على الرابط: 11
    2019التقرير السنوي لوزارة الصحية الفلسطينية عن العام  12

http://www.mosa.gov.ps/news/178.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care


بسبب الحصار اإلسرائيلي  ، األدويةفي مزمن نقص و  مستمر خدمات الرعاية األولية من تدهور  تعانيها الحيوي ر الرغم من دو وب
   .واالنقسام السياسي الداخلي  إمكانيات السلطة الوطنية الفلسطينيةوكالة الغوث الدولية، وضعف األزمة المالية التي تعيشها و 

الفايروس خارج مراكز الحجر،عن خطة طارئة  الدولية  وكالة الغوثو وزارة الصحة  أعلنت   تضمن وصول جميع    ، بعد تفشي 
للتطعيمات الرئيسية تتأثر هذه الخدمة في فترة    13.األطفال  ى  مستشفقدم  ي  الحصار.د  ياالحتالل وتشدلمعابر من  اإغالق  وقد 

خالل شهر  طفل  (  7000)استقبل    حيث  ،الرعاية الصحية لألطفال في قطاع غزةالنصر التخصصي لألطفال في مدينة غزة،  
 14. يومياً  طفل( 120فيما تستقبل العيادات الخارجية في مستشفى الرنتيسي التخصصي ما يقارب )، 7/2020

. وتجدر اإلشارة إلى أن  الحماية والوقاية  مع ضمانالرعاية الصحية لألطفال  تقديم  القدرة على    في  اً تحديكورونا  جائحة    وتشكل
  منحالة    15( 327) و  ،القطاعخارج  عائدين من  ،  طفالً   (40) منهم    طفل  (367)  بلغ  بفايروس كورونا  المصابين  األطفالعدد  

  2020/ 10/9بتاريخ    إصابته بفايروس كورونا  بعدأعلنت وزارة الصحة عن وفاة طفل رضيع  و 16. 8/9/2020حتى  داخل المجتمع  
ضرورة ، عدا عن  والتدابير المقررة لرعاية خصوصيتهم  ،حجر األطفالالمتبعة في  لية  اآل  الحكومةتوضح  ولم    .وهي الحالة األولى

 للمعلومة. مضمن وصولهتحاكي لغة الطفولة و ت ةيو توع ةرشاديإ امجبر  توفير 
 

   األساسية:  ةاألدوي توفير
إجمالي    من%(33)األدوية، حيث بلغ متوسط النقص في المهمات الطبية ما نسبته    تعاني الخدمات الطبية من نقص حاد في 

 ر أثّ و    17من إجمالي القائمة األساسية التي توفرها وزارة الصحة.  %(47)القائمة الرئيسية، بينما بلغت األصناف الصفرية لألدوية  
  18. %66وعلى تقديم خدمات الرعاية األولية بنسبة  %45على تقديم خدمات صحة األم والطفل بنسبة نقص األدوية 

التي تقدم األدوية والرعاية األولية والتطعيمات لألطفال،   ،المتعلقة بجائحة كورونا إلى إغالق الكثير من العياداتهذا وأدت التدابير  
ويشكو بعض أهالي األطفال داخل    19زيارة خاصة ألصحاب األمراض المزمنة وزّودتهم بالعالج.   1107وقد نظمت وكالة الغوث  

العالج واألدوية الخاصة باألطفال الذين يعانون من أمراض  في توفيريعة أحيانا مراكز الحجر الصحي من عدم االستجابة السر 
 20سابقة أو الذين يعانون من احتياجات خاصة في عدد  من الحاالت. 

 

   :المأمونةتوفير المياه  
األطفال )  يعاني  الفرد  استهالك  متوسط  بلغ  حيث  المنزلي،  االستخدام  مياه  في  حاد  نقص  لت88.6من  لكافة  /ر (  يوم، 

المياه ال تتطابق مع معايير منظمة الصحة مصادر % من 97 أما من حيث نوعية المياه وجودتها فإن حوالي. (21) االستخدامات
للمياه ( بئر  283من أصل )، و (22) فيها عن الحد المسموح به في مياه الشرب  نسب الكلوريد والنيتراتارتفاع  العالمية من حيث  

 
    http://www.moh.gov.ps/portalاالجتماعية، يستعرض فئات الفقراء املستفيدين من برانمج احلماية االجتماعية  صادر عن وزارة  التنمية  راجع بيان 13
   https://bit.ly/33fWycl  :راجع تقرير شهري صادر عن مستشفى النصر لألطفال عن شهر يوليو على الرابط 14
 إانث(  173ذكور   154تتوزع إصاابت األطفال بني اجلنسني إىل )و 15
 . 2020/ 8/9بتاريخ  الصحة وزارحصل عليها منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان من  احصائيات 16

 ، واقع األدوية الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، غزة.(2020أغسطس/ )التقرير الشهري   ،اإلدارة العامة للصيدلة الفلسطينية، وزرة الصحة  (  17)
 . 2020يونيو   وزارة الصحة الفلسطينية يف غزة، التقرير الشهري، واقع األدوية واملهمات الطبية يف وزارة الصحة عن شهر 18

  https://bit.ly/3jl3Ykg:  الصحة للوصول إىل املرضى يف منازهلم، على الرابطراجع بيان صادر عن وزارة   19
    https://almezancenter.blogspot.com:  انهتم على مدونتهاشكاوى تلقاها مركز امليزان عرب اهلاتف من أسر أطفال داخل احلجر، وسبق ونشر قصص مع 20

 . م2019سلطة املياه الفلسطينية، اإلدارة العامة للمصادر املائية، تقرير حالة املياه املزودة يف قطاع غزة، يونيو  (21)
 النيرتات نسبة التلوث يف املياه.الكلوريد يعين امللوحة يف املياه، بينما تعين   (22)

http://www.moh.gov.ps/portal
https://bit.ly/33fWycl
https://bit.ly/3jl3Ykg
https://almezancenter.blogspot.com/


مما يتسبب في مشاكل صحية متنوعة    (23) تتطابق نسب الكلوريد والنيترات مع الحد المسموح.فقط  ( آبار  9)في القطاع هناك  
 (24) .وغيرها من األمراضنسب حاالت اإلسهال كارتفاع 

 

 :  توفير الطعام على نحو كاف
فقر   وينتشر   البقاء والنماء.أدنى مقومات  من  الطفل  حرمان  ما يعني  25،انعدام األمن الغذائيمن سكان قطاع غزة    %70  يعاني
أو ضعف   ،عدم الكفاية الغذائيةما يؤكد    ،26( %73)  تهنسبمعدالت انتشاره ما  لتصل    (شهر   15-12بين األطفال في عمر )الدم  

بأنه "ال يجب استخدام الغذاء إقرار العالم للطفل. وعلى الرغم من قدم الحصول على المكمالت الغذائية وفقا لنوعية الطعام التي ت
ما يفرضه االحتالل من عقاب جماعي على السكان بفرض حصار يقيد على نحو أن إال  27كأداة للضغط السياسي واالقتصادي" 

 من عوامل انعدام األمن الغذائي. الحركة لألفراد والبضائع يفاقمخطير حرية 
على    تهاقدر أضعفت  و ها،  در دخلامص  األسروإجراءات تقييد الحركة داخل قطاع غزة، لتحرم الكثير من    وجاء تفشي الفايروس

تأثر األطفال    باإلضافة إلى  هذا.  ائي  من يعانون انعدام أمنهم الغذتوقع أن ترتفع أعداد  ي، لذا  ألطفاللتوفير أدنى متطلبات العيش  
األطفال الذين يعانون من ، والسيما  في كثير من األحيان  داخل مراكز الحجر الصحي وعدم مراعاة احتياجاتهم الغذائية الخاصة

   .االحتياجات الخاصةكل صحية سابقة وذوي امش 
 

 :  لحقوق اإلنسان يطالب الحقائق التي توردها الورقة فإن مركز الميزانوبناء على 
الدولي   التعاون  عزيز وت  ،وإنهاء حصار قطاع غزة فوراً  وحمايتهم األطفاللوقف االنتهاكات ضد بالتحرك العاجل المجتمع الدولي  .1

األطفال االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األرض الفلسطينية   لتطوير قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية إلعمال حقوق 
 . لمحتلة والسيما في قطاع غزةا

، لمضاعفة جهودها لحماية الطفولة وتقديم  وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والسيما منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( .2
 لحياة األطفال وأسرهم، في ظل شيوع الجوع وفقر الدم بين األطفال.  المساعدة المنقذة

آليات  ، وأن تعلن  التنمية االجتماعية  ووزارةالصحة    ةوزار كبالطفولة    يمخصصات القطاعات التي تعنزيادة  الحكومة الفلسطينية ب .3
 في ظل جائحة كورونا. من قبل األطراف الحكومية المختلفة لتعامل مع األطفال ل واضحة وملزمة

تعزيز احترام  بما يساهم في  العالقة    ذاتالمحلية والدولية وبين المؤسسات الحكومية    كة بين مؤسسات المجتمع المدنياتعزيز الشر  .4
 . وحماية حقوق الطفل
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