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امللخص

هتدف الدراسة لتقييم اآلليات الوطنية حلماية حقوق الطفل وتقييمها ،وتركز الدراسة حقوق الطفل; اآلليات الوطنية;
على دور اإلعالم يف محاية حقوق الطفل ،باإلضافة لدور املنظمات الوطنية غري احلكومية اتفاقية حقوق الطفل; اإلعالم;
يف محاية حقوق الطفل .وتربز إشكالية الدراسة يف ظل انضمام فلسطني التفاقية حقوق املنظمات غري احلكومية.
الطفل ووجوب تطبيق نصوص اتفاقية حقوق الطفل ،ومنها إنشاء آليات وطنية حلماية
حقوق الطفل .ولتحقيق هدف الدراسة الرئيسي استخدم الباحث املنهج الوصفي
ا لتحليلي ،من خالل حتليل النصوص القانونية واملعاهدات الدولية ،كما اعتمد الباحث
املقابلة الشخصية أداة جلمع املعلومات .وخلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج
والتوصيات أمهها :مسؤولية الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل عن تنفيذ االتفاقية،
باعتبارها ملزمة بالوفاء بااللتزامات الناشئة عن االتفاقية ،وأن مسؤولية الدول ال تتوقف
عند تنفيذ التزاماهتا فحسب ،بل تتعدى إلنشاء "اآلليات الوطنية حلماية حقوق الطفل"،
ولضمان جناح هذه اآلليات يف الغاية اليت شرعت من أجلها ،فالبد أن يسبقها توفري
الضمانات القانونية والسياسية لذلك ،وتوصي الدراسة بتعزيز دور مؤسسات اجملتمع
املدين والرعاية االجتماعية يف تثقيف وتوعية األطفال حبقوقهم ،ومساعدة وتأهيل
األحداث اجلاحنني يف االندماج مع اجملتمع .وفرض آليات للرقابة على توفري ومحاية
حقوق األطفال مبا يشمل املؤسسات والوزارات واهليئات املختصة .وضرورة ختصيص
موازنة خاصة لألطفال "املوازنة الصديقة للطفل" ضمن املوازنة العامة للدولة ،أسوةً
بالدول األخرى.
ABSTRACT
The study aims to analyse and evaluate the national mechanisms for
the protection of children’s rights. It focuses on the role of the
media as well as the national NGOs in protecting children’s rights.
The study problem emerges from Palestine’s accession to the
Convention on the Rights of the Child and also from the necessity
of implementing the provisions of the Convention, including the
establishment of national mechanisms to protect children's rights.
To achieve the main objective of the study, the researcher used the
descriptive-analytical method, through the analysis of legal texts
and international conventions. The data of the study is collected
through personal interviews. The study reveals several results, the
most important of which are as follows: States signatories to the
Convention on the Rights of the Child are responsible for
implementing the convention as they are obligated to comply with
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the obligations under it, and these states’ responsibility is not only
limited to complying with their obligations but also exceeds to the
establishment of national mechanisms for protecting the rights of
the child. To ensure the success of the mechanisms in achieving the
purpose for which they are established, they must be preceded by
providing legal and political guarantees. The study recommends
promoting the role of civil society and social care institutions in
educating children about their rights and assisting and rehabilitating
juvenile delinquents to integrate with society. It also recommends
imposing supervision mechanisms to ensure the protection of
children's rights, including institutions, ministries and relevant
bodies. Finally, it recommends allocating, as in other countries, a
special budget for children "the child-friendly budget" within the
state budget.
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 .1املقدمة
إن الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل ،جيب عليها القيام مبسؤولياهتا القانونية والوفاء
بااللتزامات الناشئة عن تصديق االتفاقية ،وال تقف حدود مسؤولية الدول عند تنفيذ االتفاقية
عرب سلطاهتا الثالث ،بل يتوجب عليها إجياد آليات وطنية حلماية حقوق الطفل الواردة يف
االتفاقية عرب أجهزة ومؤسسات الدولة الرمسية واملدنية ،وإشراك اجملتمع املدين ومؤسساهتا،
والقطاع العام واخلاص .واجلدير ذكره أن دولة فلسطني انضمت بشكل رمسي عرب إيداع
صك التصديق إىل األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ 2014/4/1م ،وبذلك يبدأ نفاذ
االتفاقية يف فلسطني بتاريخ 2014/4/30م ،وتكون بذلك كافة املبادئ واحلقوق الواردة يف
االتفاقية واجبة التطبيق ،وملزمة لفلسطني ،بصفتها دولة طرف يف االتفاقية .واتفاقية حقوق
الطفل ليست إال معاهدةً دوليةً تنشئ عالقات قانونية بني الدول األطراف فيها فقط ،ولكن
الغرض الذي هتدف إليه االتفاقية هو يف املكان األول إحداث آثار يف القانون الداخلي،
ولذلك تكون هلذه االتفاقية فاعليتها الكاملة إذا كانت لنصوصها قوة ملزمة يف القوانني
الداخلية للدول األطراف فيها ،وتلتزم السلطات العامة مبا فيها احملاكم (الفار1994 ،
.)328:
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حيث إن استقراء مجيع نصوص االتفاقية يفيد بأهنا تلقي  -إمنا بصورة مباشرة أو غري
مباشرة -على عاتق الدولة اليت تصبح طرفًا فيها التزاما باختاذ إجراءات حمددة حلماية الطفل
وضمان رعايته كما يرى (الدقاق ،)6: 1988 ،ومن مث فإن تقصري الدولة وامتناعها عن
اختاذ مثل هذه اإلجراءات والتدابري يسبب نوعا من اإلضرار املنظم بالطفل .ويعد كل انتهاك
ألحكام محاية الطفل الواردة يف االتفاقية ،سواء مت يف صورة فعل إجيايب أم امتناع سليب تعسفًا
يهدر القدر الواجب توفره من احلماية والرعاية لألطفال.
فباإلضافة إىل اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل من اتفاقيات ومعاهدات دولية تتعلق
حبماية حقوق االنسان يالحظ (جغري )2017 ،تواجد أيضًا آليات فاعلة على الصعيد
الوطين تسهر على ضمان محاية احلق اإلنساين واليت تعرف باآلليات الوطنية حلماية حقوق
االنسان سواء كانت رمسية أو غري رمسية ،ونقصد بالرمسية حكومية أو قضائية ،وبغري الرمسية
املؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين و اإلعالم ،فكل دولة ال ختلو من
اهلياكل احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان وإن تباينت طبيعتها وأدوارها تباينا كبريًا ،أما اآلليات
غري الرمسية فإننا جند نوعًا من التفاوت يف األشكال ،فبعض البلدان ال تتوافر على مؤسسات
وطنية أو دواوين مظامل أو جلان برملانية متخصصة ،أو حىت منظمات غري حكومية تعمل يف
جمال حقوق اإلنسان .وتدور مهام هذه اآلليات الوطنية حول ثالثة وظائف رئيسية هي:
اإلنصاف القضائي ،وإشاعة مبادئ وقيم حقوق اإلنسان يف اجملتمع ،ومحاية حقوق األفراد
واجلماعات من انتهاك حقوقهم.
وتتعدد اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان ،وتدور إمجاالً حول سبعة أشكال
وهي (مروف :)2011 ،القضاء ،واهلياكل احلكومية ،واملؤسسات الوطنية واللجان القومية،
ودواوين املظامل واللجان الربملانية واملنظمات غري احلكومية ،واإلعالم .وتدور مهام هذه
اآلليات الوطنية حول ثالث وظائف رئيسة هي :اإلنصاف القضائي ،وإشاعة مبادئ وقيم
حقوق اإلنسان يف اجملتمع ،ومحاية حقوق األفراد واجلماعات من انتهاك حقوقهم القانونية.
وجييب (عبد العاطي )2019 ،بأن هناك جمموعة آليات على الصعيد الوطين ميكن من خالهلا
تعزيز احلماية للطفل الفلسطيين ،وميكن القول أن أهم تلك اآلليات :تبين استراتيجية وطنية
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هدفها اشراك االطفال يف احلياة العامة ،صناعة قادة .وتعزيز دور الرقابة على املؤسسات
األهلية واخلاصة العاملة يف جمال الطفولة .وتنمية وتطوير قدرات العاملني يف جمال حقوق
الطفل وحتديدًا يف املؤسسات الرمسية ،من خالل رفدها بكوادر قادرة على النهوض بواقع
الطفل ،وتأسيس جسم متكامل هدفه محاية االطفال.
وتشكل اآلليات احمللية واإلقليمية والدولية حلماية حقوق اإلنسان شبكة متكاملة من
أجل عامل أفضل لصون حقوق األفراد واجلماعات والشعوب والدول ،حبيث تكمل اآلليات
يف كل مستوى جهود اآلليات يف املستويات األخرى ،حبكم قصور اآلليات الدولية لوحدها
أو احمللية مبعزل عن اآلليات اإلقليمية والدولية ،فهذه اآلليات وعرب املستويات الثالثة ميكن
القول أهنا مترابطة وظيفيًا ،يعزز بعضها البعض عامل حقوق اإلنسان ،ويف هذا اإلطار ،تعترب
دولة القانون أهم ضمانات حقوق اإلنسان يف الدولة ،من خالل خضوعها للقانون والتزامها
بقواعد الشرعية يف كل مظاهر نشاطها التنفيذي والتشريعي والقضائي (إبراهيم.)2015 ،
وترى الباحثة (خلفة )21: 2010 ،أنه جيب على الدولة توفري جمموعة من الضمانات
القانونية والسياسية قبل الشروع يف حتديد آليات محاية حقوق اإلنسان عمومًا ،والطفل
خصوصًا وتتمثل الضمانات القانونية يف الفصل بني السلطات ،الرقابة القضائية على دستورية
القوانني ،واستقالل القضاء واحلماية القضائية ،ومبدأ أولوية القانون وحق التقاضي ،ومبدأ
الشرعية واملشروعية ،أما الضمانات السياسية تتمثل يف الرأي العام ،األحزاب السياسية،
التقدم االجتماعي االقتصادي والثقايف ،العدالة االجتماعية ودولة القانون ،سيادة الدميقراطية
يف املمارسة السياسية ،مبدأ املساواة ،رقابة الرأي العام على أعمال احلكومة.
إال أن الباحث يتفق من حيث املضمون فيما ذهبت إليه الباحثة (خلفة)21: 2010 ،
من أمهية توفري ضمانات قانونية وسياسية قبل تشريع اآلليات الوطنية حلماية حقوق الطفل،
واستحالة تطبيق هذه اآلليات يف ظل دولة بوليسية أو مستبدة ،كما ويتفق الباحث مع ما
ذهب إليه الكاتب (مروف :)2011 ،من تعدد أشكال اآلليات الوطنية حلماية حقوق
الطفل ،إال أنه يرى عدم صحة حصر اآلليات الوطنية حلماية حقوق الطفل يف عددٍ أو نوعٍ
معني من اآلليات ،ألن الدولة هي شارعة لآلليات الوطنية ،ويترتب على ذلك تنوع وتطور
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وجتدد اآلليات الوطنية مبرور الزمن ،وعليه فإن إنشاء الدولة جهاز تنفيذي أو فين ،أو هيئة
خمتصة حبماية حقوق الطفل ،واختاذ أي إجراء هبدف تنفيذ االتفاقيات حلقوق الطفل يعد من
اآلليات الوطنية حلماية حقوق الطفل.
ومن الثابت أن محاية حقوق الطفل من نظر (الليثي ،)21: 2008 ،هي مسألة تقع
مسؤوليتها على عاتق الدولة مبقتضى نظامها القانوين الداخلي ،وهذه احلقيقة مل تتجاهلها
اتفاقية حقوق الطفل ،فهذه االتفاقية أناطت بالدول األطراف اختاذ اإلجراءات التشريعية
وغريها من اإلجراءات األخرى الالزمة لتنفيذ هذه احلقوق ووضعها موضع التنفيذ ،وهو ما
نالحظه من املادة ( ،)2/2حيث نصت " تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل
للطفل احلماية من مجيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو
األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة ،أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداهم "،
وهو ما يتضح من نص املادة ( )4حيث نصت " تتخذ الدول األطراف كل التدابري التشريعية
و اإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية".
وأكدت اللجنة الدولية حلقوق الطفل يف مالحظاهتا على تقارير الدول األعضاء
باالتفاقية على أمهيـة ضـمان مطابقـة التـشريع لنصوص ومبادئ االتفاقية مما يوجب
عليها فحصًا كامالً لتشريعاهتا ،كمـا أهنـا عربت يف حاالت عديدة عن قلقها من عدم
كفاية اإلجراءات املتخـذة يف إطـار التشريع لضمان مطابقة التشريع الساري املفعول مع
االتفاقية (فاروق.)79: 2007 ،
وبذلك تعترب الدولة حمور القانون الدويل ،والوسيلة أساس يف حتقيق الغاية منه ،وهي
صاحبة االختصاص األصيل يف محاية حقوق الطفل ،واآلليات اليت تصدر عنها يف هذا اإلطار
هي الترمجة احلقيقية للقواعد القانونية املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية .وتبعًا
ملا سبق ،تسلط الدراسة الضوء على أهم هذه اآلليات الوطنية وهي اإلعالم ،ومنظمات
اجملتمع املدين.

270

)Vol. 5, No. 1, (June 2020

 .2دور اإلعالم يف محاية حقوق الطفل
يعترب اإلعالم ضرورةً هامةً يف أي جمتمع حديث ،فكلما زاد اجملتمع تعقيدًا بفضل التقدم
التكنولوجي أصبح اإلعالم أشد امهية وأكثر ضرورةً ،فال يوجد للمجتمع نفسه أي نصيب
من اخلري ما مل تتوافق عناصره وتتكيف مجاهريه مع منظماته األهلية واحلكومية ،واإلعالم ليس
إال إحدى هذه الوسائل اهلامة اليت يتم هبا هذا التفاهم واالنسجام عن طريق املشاركة يف
اخلربة واالجتاه والعاطفة (شوشة ،)441: 2015 ،فوسائل االعالم هي يف حقيقتها وسائل
وعي ونشر مهما تعددت أشكاهلا وظروفها ،فهي تدخل يف إطار واحد ميكن أن نطلق عليها
الوسيلة االعالمية الثقافية لألفكار والتجارب ،وهذه الوسيلة سواء كانت بدائيةً أو متحضرة
فهي صاحبة الفضل االول يف النشر والذيوع وبدوهنا تغلق اجملتمعات أبواهبا ،لتعيش كل
جمموعة يف عزلة عن األخرى ،كما أهنا تلعب دورًا أساسيًا يف تكوين اجملتمعات ،وىف نشر
وتطور انتاج هذه اجملتمعات ونقل العلم واملعرفة للغري.
وتسلط الدراسة الضوء على دور اإلعالم بأنواعه املختلفة ،املقروء ،واملسموع،
واملرئي ،يف محاية حقوق الطفل ،باعتبارها أحد اآلليات الوطنية املتبعة ،يف تنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل ،وقد اعترفت االتفاقية بالوظيفة اليت تؤديه وسائل اإلعالم ،فقد نصت املادة ()17
"تعترف الدول األطراف بالوظيفة اهلامة اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول
الطفل على املعلومات واملواد من شىت املصادر الوطنية والدولية ،وخباصة تلك اليت تستهدف
تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية ،وحتقيقا هلذه الغاية،
تقوم الدول األطراف مبا يلي( :أ) تشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات واملواد ذات
املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل( .ب) تشجيع التعاون الدويل يف إنتاج وتبادل ونشر هذه
املعلومات واملواد من شىت املصادر الثقافية والوطنية والدولية( .ج) تشجيع إنتاج كتب
األطفال ونشرها( .د) تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية
للطفل الذي ينتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني( .ه) تشجيع
وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد اليت تضر بصاحله".
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كما ونصت املادة ( )4/23بشأن التزامات الدول األطراف جتاه األطفال املعاقني
"على الدول األطراف أن تشجع ،بروح التعاون الدويل ،تبادل املعلومات املناسبة يف ميدان
الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطيب والنفسي والوظيفي لألطفال املعوقني ،مبا يف ذلك نشر
املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها ،وذلك بغية
متكني الدول األطراف من حتسني قدراهتا ومهاراهتا وتوسيع خربهتا يف هذه اجملاالت .وتراعى
بصفة خاصة ،يف هذا الصدد ،احتياجات البلدان النامية".
ويعترب اإلعالم من أهم احملاور األساسية اليت هتم الدول واحلكومات يف الوقت الراهن،
كما له وزن وأمهية يف التأثري على املستوى الداخلي للدول أو يف العالقات الدولية وهلذا
أضحى من أولويات الدول واهتماماهتا ،فاإلعالم ليس جمرد وسيلة متر عربها األخبار وتنقل
من خالهلا جمريات األمور وتعبئة الرأي العام احمللي والعاملي ،بل هو أكرب من هذا ،ألن أبعاده
أصبحت متتد يف مجيع جوانب احلياة ،وكذا كل املتغريات ،سواء كانت سياسية أو اقتصادية،
أو اجتماعية أو ثقافية أو أمنية .فاإلعالم يلعب دورًا هامًا يف تعزيز حقوق الطفل ،وحتقيق
ثقافة لدى اجملتمع من خالل نقل صور املعاناة والصور السلبية للمجتمع الذي ميارس عملية
عكسية على تعزيز قيم املواطنة واحترام حقوق الطفل (فؤاد.)635: 2013 ،
وللرأي العام دور ال يستهان به يف الدول الدميقراطية حبسب (سعاد،)188: 2017 ،
من خالل ما ميارسه من ضغط على السلطة التشريعية عند قيامها بسن قوانني متسّ احلقوق
واحلريات العامة ،إذ ميكن للرأي العام أن يلعب دوره من خالل التأثري على الربملان بسن
قوانني حتمي حقوق اإلنسان ،وميكن لألفراد معرفة أسلوب مناقشة حقوقهم عن طريق
اإلذاعة والتلفزيون ،أو عن طريق املقاالت املنشورة يف الصحف ،أو على شبكات التواصل
االجتماعي ،وهبذا يستطيع الرأي العام أن يطلع على هذه األعمال ،وبالتايل النهوض ضد
السلطة التشريعية وإجبارها على إلغاء النصوص املخالفة للحقوق واحلريات .وكذلك األمر
بالنسبة للسلطة التنفيذية فكل تصرف منها ميس احلقوق واحلريات ،من شأنه أن يثري عامّ
الشعب ضدّها ويرسخ االعتقاد بفسادها ،وهو ما حترص السلطة التنفيذية على تفاديه.
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ويلعب اإلعالم دورًا مهمًا يف تعزيز قيم املواطنة وحقوق اإلنسان ،خاصةً الطفل
العريب كما يراه (فؤاد ،)645: 2013 ،واجتهت اجلهود الرمسية لتعزيز هذه القيم اليت جاءت
يف إطار مشروع امليثاق العريب لإلعالم وحقوق الطفل الذي انعقد يف  6ديسمرب 2004م،
حيث جاء كإطار لتعزيز املبادرات الرامية لتعزيز حقوق الطفل العريب ،ومن مث جند أن هناك
أمهية كبرية يف تعزيز حقوق الطفل يف الوطن العريب ،خاصةً وأن الدول العربية وصلت
ملستويات عالية من الرعاية اخلاصة حبقوق الطفل ،وجند أن جل الدول العربية ختصص جزءًا
من براجمها التلفزيونية لألطفال ،بل أن هناك قنوات خمصصة حاليًا لألطفال ،كما تظهر أمهية
اإلعالم املكتوب واملرئي يف الكشف عن انتهاكات حقوق الطفل.
وقد خلصت (سعاد )189: 2017 ،أن الرأي العام ال يتكون إال إذا توافرت لألفراد
حريات أخرى ،كحرية الرأي واالجتماع وتكوين اجلمعيات ،باإلضافة إىل وصول الشعب
إىل درجة عليا من التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،فيصل بذلك إىل درجة من
النضج ،وبالتايل ميكن له إعطاء رأيه بكل ثقة ،وبشكل حضاري منظم يُظهر مستوى الوعي
لديه .وبذلك يكون للرأي العام دور يف محاية احلقوق واحلريات بتصديه لكل اجلوانب
السلبية ،واملمارسات اخلاطئة سواء كانت صادرة من سلطات الدولة أو من األفراد أنفسهم.
ويتمتع اإلعالم بتأثري كبري على طريقة نظرتنا إىل العامل ،مما جيعل له دور حيوي
لإلسهام يف تشكيل الصورة الذهنية حنو حقوق األطفال ،ويف العمل على تشجيع احلكومات
والشعوب واجملتمع املدين على إجراء التغيريات الفعالة ،وتكمن أمهية موقف وسائط األعالم
يف قدرهتا على فتح باب النقاش من ناحية ،وعلى توفري منرب لألطفال ميكن من خالله التعبري
عن آرائهم ،من الناحية األخرى .وتشري االتفاقية بصفة مباشرة إىل وسائل اإلعالم بدعوة
احلكومات "على تشجيع وسائل اإلعالم على نشر املواد واملعلومات الثقافية واالجتماعية اليت
تفيد الطفل.)UNICEF, 2018( .
ويف ظل األدوار الرئيسة اليت ميكن أن تؤديها وسائل اإلعالم يف جمال دعم حقوق
األطفال ،حظيت عالقة وسائل اإلعالم حبقوق الطفل باهتمام واسع النطاق خالل السنوات
األخرية من القرن العشرين ،حيث عقدت العديد من املؤمترات واملنتديات الدولية واإلقليمية
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والوطنية املعنية بدور وسائل اإلعالم يف الترويج لثقافة حقوق الطفل ودعمها ،كما مت صياغة
عدد من مواثيق الشرف اليت تتناول أخالقيات العمل اإلعالمي يف جمال حقوق الطفل على
املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ،وقد قامت اليونيسيف بتطوير جمموعة من املبادئ
ملساعدة اإلعالميني أثناء إعداد تقاريرهم حول القضايا اليت متس األطفال وحقوقهم ،وتعرض
اليونيسيف هذه املبادئ لتعزز دور وسائل اإلعالم يف تغطية شئون األطفال بطريقة تناسب
أعمارهم وتراعي حساسية قضاياهم ،وهتدف هذه القواعد إىل دعم النوايا الفضلى لدى
اإلعالميني الذين يراعون خدمة املصلحة العامة دون التفريط والتساهل حبقوق الطفل ،ويف
إطار تعزيز الدور االجتماعي والتنموي لوسائل اإلعالم عقد املنتدى العريب األول لإلعالم
العريب وحقوق الطفل مبدينة دىب يف ديسمرب عام 2004م ،ومتخض عن املنتدى امليثاق العريب
لإلعالم وحقوق الطفل ليكون مبثابة دليل تسترشد به وسائل اإلعالم العربية خالل وضع
براجمها املوجهة لألطفال ،مبا يكفل الترويج ملفهوم حقوق الطفل بني األطفال والكبار (اجمللس
العريب للطفولة والتنمية.)98: 2013 ،
ويتطلب جناح اإلعالم يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان من وجهة نظر (حسونة،
 )2014استنهاض منظمات اجملتمع املدين للمشاركة الفاعلة يف التنمية احلقوقية ،وتزويد
اإلعالم باملعلومات وتصحيح املعلومات حول القضايا املثارة ،وكذلك إعداد الربامج النوعية
واملتخصصة عن حقوق الطفل ،واملرأة ،وذوي االحتياجات اخلاصة ،والتوسع يف ختصيص
صفحات حقوقية يف الصحافة احمللية ،وإقامة ورش عمل حقوقية دورية .وعلى الرغم من أمهية
مشاركة وجهود كافة اهليئات واملؤسسات املختصة واملتخصصة يف نشر ثقافة حقوق الطفل،
إال أن العبء األكرب يقع على الرعاية الرمسية اليت توليها الدولة هلذا املوضوع ،مبا يشمل
ختصيص املوازنات الكافية ،وتدريب الكوادر وتوفري االمكانيات.
ومن املهم أن نفرق بني شقني ،أوهلما :نشر اتفاقية حقوق الطفل ذاهتا ،وهذا يعد
التزام قانوين يقع على عاتق الدولة العضو يف االتفاقية ،حيث نصت االتفاقية يف املادة ()42
"تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل
املالئمة والفعالة ،بني الكبار واألطفال على السواء .واملالحظ على نص االتفاقية أهنا أتاحت
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للدولة اختيار وسائل اإلعالم املناسبة لغرض نشر االتفاقية ،وفقًا للنظام الداخلي يف الدولة،
وغالبًا ما تنص الدول يف دساتريها وقوانينها الداخلية على أحكام نشر االتفاقيات الدولية،
باإلضافة العتبار سن الطفولة وما يتطلب من اختيار وسائل تتالءم مع هذه املرحلة العمرية،
كما ومل تقصر االتفاقية نشر االتفاقية لألطفال فحسب ،بل مشلت الكبار ،ملا له من أمهية ،إذ
تشمل االتفاقية كثريًا من األحكام واملواد القانونية اليت ختاطب فيها الوالدين ،واألوصياء
وغريهم .أما الشق الثاين فهو اختاذ وسائل اإلعالم كآلية وطنية وحملية لنشر وتعزيز ثقافة
حقوق الطفل يف اجملتمع ،وذلك ال يكون حكرًا على الدولة فحسب ،بل تشارك فيه كافة
السلطات واهليئات واملؤسسات املعنية بالطفولة ،وال تقتصر املادة اإلعالمية على اتفاقية
حقوق الطفل ،بل هتدف بشكل عام إلثراء وتعزيز ثقافة الطفل حبقوقه ،وسبل الوصول إليها.
ويتسم اإلعالم يف هذه احلالة بالتأثري املتبادل ما بني الرأي العام وسلطات الدولة،
حبيث ال تقتصر وظيفة الطفل أو والديه يف تلقي املعلومات فقط ،بل يتعدى ذلك إىل تبادل
اآلراء والتواصل ،واملشاركة يف صناعة القرار ،حبيث يساهم اإلعالم يف إظهار اخللل يف
منظومة حقوق الطفل ،والتحديات اليت تواجهها ،ومتطلبات إعمال هذه احلقوق .والتأثري
املتبادل لوسائل اإلعالم ،هو بالتأكيد نتيجة ،بينما اهلدف هو نشر ثقافة حقوق الطفل ،وهي
عملية تراكمية ،وتكاملية .وبالرغم من اليت تقوم هبا وسائل اإلعالم يف نشر ثقافة حقوق
الطفل ،إال أن املهمة األساسية يف ذلك تقع على حاضنة الطفل مبختلف مراحله العمرية ممثلة
باألسرة والوالدين وغريهم.
على الصعيد الفلسطيين ،يرى (الديراوي )2019 ،أن اإلعالم احمللي ال يهتم بقضايا
الطفولة يف فلسطني إال يف أوقات حمددة ،وبشكل عاطفي .يف حني يذهب (موسى)2019 ،
مبقارنة وضع اإلعالم الفلسطيين وقضايا الطفولة باإلعالم العريب فوضعنا خبري ،لكن احلقيقة أننا
إذا ما نظرنا للعامل الغريب ،أعتقد أننا يف غاية السوء ،فإعالمنا يكاد ال يستعرض حالة األطفال
إال يف عند وقوع حدث معني .ويتفق مع هذا (جرادة.)2019 ،
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 .3دور املؤسسات الوطنية غري احلكومية يف محاية حقوق الطفل
يشكل توفري بيئة واقية ومواتية للمجتمع املدين على صعيدي القانون واملمارسة عامالً مهمًا
آخر ملنع االنتهاكات كما نصت (األمم املتحدة .)10: 2015 ،ويشمل هذا وضع إطار
قانوين ومؤسسي وإداري؛ وكفالة إمكانية اللجوء إىل القضاء؛ وإهناء اإلفالت من العقاب
على االنتهاكات اليت ترتكب يف حق املدافعني؛ وإنشاء مؤسسات وطنية قوية ومستقلة
حلقوق اإلنسان؛ وإيالء اهتمام خاص للنساء املدافعات؛ وإشراك جهات فاعلة غري حكومية
حتترم عمل املدافعني وتدعمه؛ وإتاحة إمكانية الوصول اآلمن واملفتوح إىل اهليئات الدولية
حلقوق اإلنسان.
ما زالت حقوق اإلنسان متثل شاغالً أساسيًا لألمم املتحدة منذ إنشائها ،فاملسؤولية
عن احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعمال هذه احلقوق إمنا تقع على عاتق الدول ،فهي اليت
تصدق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ويطلب منها إجياد آليات لصون حقوق
اإلنسان ،وتعترب عملية حوكمة حقوق اإلنسان عملية معقدة كما جتزم بذلك (األمم
املتحدة ،)3: 2010 ،فجميع جهات احلكومة تشارك يف العملية ،باإلضافة ألنواع أخرى
من املؤسسات الوطنية واجملتمع املدين ضمن اجلهات تشتغل املؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان مثل :سلطة قضائية مستقلة ،وأجهزة إنفاذ للقوانني ،وهيئات تشريعية فعالة ،ونظم
تعليمية ذات برامج حلقوق اإلنسان على مجيع املستويات.
إىل جانب اآلليات الرمسية هناك آليات غري رمسية أو كما تسمى باملنظمات غري
احلكومية اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان ،واليت تأخذ شكل اجلمعيات أو أشكاالً أخرى
(سعاد .)178: 2017 ،تشكل املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية قوة رئيسية يف محاية
وتعزيز حقوق األطفال .وقد تشمل مسامهاهتم برامج لنشر التوعية ووظائف "احلراسة"،
وإجراء األحباث ،والتوثيق ومتكني اجملتمع ،وتستطيع املنظمات التوعية مببادئ اتفاقية حقوق
األطفال وبروتوكوالهتا يف اجملتمع احمللي من خالل عقد االجتماعات وتوزيع املعلومات
وتنظيم احلمالت للمناداة باملصادقة على االتفاقية وبروتوكوالهتا االختيارية .وبإمكاهنم أيضًا
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مواجهة السياسيني حلثهم على إيالء األولوية حلقوق األطفال .وبإمكان املنظمات املسامهة يف
خلق عامل جدير باألطفال عن طريق رصد إجراءات وبرامج احلكومة ،ومجع البيانات عن
مواطن النقص ،وبدء محالت بشأن تغيري القوانني والربامج السياسية (.)UNICEF, 2018
يف العديد من البلدان(جمموعة املنظمات غري احلكومية حلقوق الطفل ،)2: 2018 ،مت
تشكيل ائتالفات وطنية حلقوق الطفل ،العديد منها ناشط يف متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل ومراقبتها على املستوى الدويل والوطين .وقد مجعت كما جيدًا من اخلربات حول
كيفية العمل ضمن االئتالفات وحول األنشطة اليت ميكن تنفيذها ،وقبل دخول االتفاقية حيز
التنفيذ ،لعبت املنظمات غري احلكومية الدولية دورًا بناء يف عملية الصياغة .والبعض يعترب بأن
هذه املسامهة هي اليت أدت اىل اعتراف االتفاقية بالدور اهلام الذي تلعبه املنظمات غري
احلكومية يف مراقبة تنفيذها ،ومتثل املادة ( )45من االتفاقية معربًا هامًا للمنظمات غري
احلكومية املعنية حبقوق الطفل لتصبح مٌبادِرة بتشجيع تطبيق وتنفيذ بنود االتفاقية .وقد
شكلت عملية رفع التقارير للجنة األمم املتحدة حول حقوق الطفل ،وهي اهليئة املكلفة مبراقبة
تطبيق االتفاقية ،حافزًا كبريًا للمنظمات غري احلكومية لتوحيد جهودها للمشاركة يف عملية
تقدمي التقارير ،وتعترب االئتالفات الوطنية واملنظمات غري احلكومية آلية مراقبة أخرى هامة يف
هذا اجملال .وهي حتشد حركة اجتماعية قوية حول األطفال ،وتعزز الدفاع وكسب التأييد
حلقوقهم ،وتشجع مشاركة األطفال ،وعالوة على ذلك ،ميكنها أن تؤثر بصورة حامسة على
إجراءات احلكومة ،كمراقبني ألعماهلم وكشركاء يف حتقيق حقوق الطفل.
قد تقوم الدول بتقدمي معلومات وإحصاءات غري دقيقة يف التقارير املقدمة للجان
التعاقدية املختصة ،وذلك هبدف إقناع اللجنة بأهنا تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ االتفاقية
والتقيد بأحكامها .وخلص (نشوان )119: 2011 ،أن التقارير املقدمة من الدول األطراف،
ال تعكس بدقة حالة حقوق اإلنسان يف البلد املعين ،وال حتدد املعيقات والعقبات اليت تعترض
تنفيذ االتفاقية ،أو االنتهاكات اليت ارتكبت خمالفةً ألحكامها .وعادةً ما حتاول الدول إثبات
أهنا تنفذ االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان حبسن نية ،حفاظًا على صورهتا أمام الرأي العام،
وخشية توجيه مالحظات هلا من اللجنة .وهناك آليات أكثر فعالية لبعض اللجان التعاقدية ،يف
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جمال مشاركة املنظمات غري احلكومية يف نقاش التقارير املقدمة من الدولة وإبداء املالحظات
عليها ،حيث تسمح جلنة حقوق الطفل للمنظمات غري احلكومية باحلديث أمام اللجنة يف
جلسات خاصة ،وهذه اجللسات اخلاصة ،تفتح اجملال ملنظمات اجملتمع املدين مبناقشة الدولة
بشكل مباشر ،حول التقرير املقدم منها ،وإبداء املالحظات عليه.
يف فلسطني ،أنشئت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان بقرارٍ صادر عن الرئيس الراحل
ياسر عرفات رمحه اهلل ،بتاريخ 1993/9/30م ،وقد نشر قرار اإلنشاء الحقًا يف الوقائع
الفلسطينية ،ومبوجب القرار حتددت مهام ومسؤوليات اهليئة على النحو التايل" :متابعة
وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان يف خمتلف القوانني والتشريعات واألنظمة
الفلسطينية ،ويف عمل خمتلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات يف دولة فلسطني ،وختتص اهليئة
بتلقي ومتابعة شكاوي املواطنني ،الفردية أو اجلماعية ،املرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان أو
االعتداء على احلريات العامة اليت تقع يف مناطق السلطة الوطنية.
تقوم اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان بإصدار تقريرها السنوي حلالة حقوق اإلنسان يف
فلسطني ،ويتم تسليمه لرئاسة دولة فلسطني واجمللس التشريعي الفلسطيين ،كما وتصدر
تقارير خاصة يف القضايا امللحة اليت متس حقوق وحريات اإلنسان الفلسطيين ،كما وجتري
اهليئة دراسة للقوانني الفلسطينية ،ومشاريع القوانني ،ولالتفاقيات الدولية ،وترفع النتائج
والتوصيات لصناع القرار يف فلسطني هبدف اختاذ القرار املناسب ،كما ويصدر عن اهليئة
تقارير خاصة بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية
وحقوق املواطنني.
ويف التقرير الشهري لشهر نوفمرب 2015م الصادر عن اهليئة ،فقد أكدت أن سلطات
االحتالل انتهكت القانون الدويل اإلنساين ومواثيق حقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل
بشكل صارخ ،وذلك من خالل نشر مسودة لقانون يهدف لفرض عقوبة السجن الفعلي
على أطفال دون سن  14عامًا .ويعد تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع الفلسطيين،
وتعزيز اآلليات الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،وتعزيز نظم العدالة مبا ينسجم مع

278

)Vol. 5, No. 1, (June 2020

االتفاقيات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان من أهم األهداف االستراتيجية للهيئة املستقلة
حلقوق اإلنسان يف فلسطني.
وللمجتمع املدين دور خاص يؤديه يف دعم ثقافة عاملية شاملة حلقوق اإلنسان،
وخصوصًا من خالل األعمال اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية ،اليت تكون يف كثري من
األحيان قادرة بسبب استقالهلا ومرونتها على اجلهر بآرائها والتصرف حبرية أكثر من
احلكومات أو املنظمات احلكومية الدولية (األمم املتحدة.)6: 2010 ،
وال شك أن املنظمات الوطنية غري احلكومية يف فلسطني تواجه حتديات كبرية يف
العمل يف محاية حقوق الطفل ،خاصة يف ظل االنتهاكات املستمرة لالحتالل اإلسرائيلي
حلقوق الطفل ،والوضع السياسي غري املستقر لألراضي الفلسطينية ،وانعدام الفرص وقلة
اإلمكانيات والتمويل ،وهو ما يدعو لضرورة توفري الدعم واالمكانيات الالزمة هلذه املنظمات
ملا تقوم به من جهد موازٍ للجهود الرمسية واحلكومية يف محاية حقوق الطفل يف فلسطني،
باإلضافة لتعزيز الدور الوطين للمنظمات احلقوقية يف فلسطني من خالل إشراكها يف وضع
اخلطط االستراتيجية والتنفيذية ،والسياسات العامة حلقوق الطفل.
وتسعى املنظمات احلقوقية لتحقيق أهدافها أيضًا من خالل ارتباطها بعالقات مع
احتادات وحتالفات دولية أخرى مثل الشبكة اليورو متوسطية ،ومنظمة العفو الدولية .كذلك
جلنة احلقوقيني الدوليني .حيث تسهم املنظمات الدولية بدورها يف زيادة كفاءة عمل
املنظمات احلقوقية الفلسطينية ،ويف خلق نوع من احلشد واملناصرة لقضايا وحقوق
الفلسطينيني على املستوى الدويل .إن رفع كفاءة أداء بعض املنظمات احلقوقية يكون من
خالل عالقاهتا مع بعض األجهزة أو اللجان أو الوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة اليت
تقدم هلا الدعم واملساندة يف بعض براجمها .كما هو احلال بالعالقة اليت تربط احلركة العاملية
للدفاع عن األطفال مع بعض وكاالت األمم املتحدة كاليونيسيف .والعالقة اليت تربط
مؤسسة الضمري ومركز املرأة لإلرشاد القانوين ،بعالقات تعاون مع صندوق األمم املتحدة
للمرأة ،كما يرتبط املركز األخري واحلركة العاملية بعالقات تعاون مع جلنة القضاء على كافة
أشكال التمييز ضد املرأة ،ومع صندوق وجلنة مناهضة التعذيب ،ومع صندوق األمم املتحدة
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للسكان (كلثوم ،)97: 2009 ،وباملقابل متارس بعض املنظمات احلقوقية الفلسطينية شكالً
آخر من التواصل مع بعض املقررين اخلاصني؛ يتمثل بإعداد التقارير حول انتهاكات معينة
حلقوق اإلنسان ،وعرضها على هؤالء املقررين .أو من خالل الفرص بااللتقاء باملقررين
اخلاصني ،واطالعهم على وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني.
ويتم مراقبة وتوثيق االنتهاكات حلقوق الطفل يف فلسطني اليت يقدم عليها االحتالل
اإلسرائيلي واملستوطنني من قبل منظمات اجملتمع املدين احمللي من خالل التقارير البديلة
وتقارير الظل والتقارير الدورية ،ومن خالل نظام املراقبة الذي تتبعه العديد من املؤسسات
الدولية مثل انقاذ الطفل ،يونيسيف ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيين ،)20 :2013 ،إال أن املشكلة تكمن يف عدم وجود التزام سياسي
وموقف عملي لوقف ما حيدث من انتهاكات الفصل سواء على املستوى احمللي او على
مستوى املكاتب الرئيسة واألمم املتحدة ،وبالتايل ال يتم حماسبة اسرائيل على تلك االنتهاكات
كدولة حمتلة ،كما يتم يف بعض األحيان انتقاء عبارات وكلمات لطيفة لوصف ما حيدث.
وتأكيدًا على دور املنظمات الفلسطينية املعنية حبقوق اإلنسان ،فقد أطلقت وزارة
اخلارجية الفلسطينية بتاريخ  20أكتوبر 2017م ،بالشراكة مع مكتب املفوض السامي
حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مشروعًا يهدف إىل تعزيز متتع الفلسطينيني
بكل احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيات حقوق اإلنسان ،اليت انضمت إليها دولة فلسطني
عام 2014م ،ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل ،وينفذ املشروع بالتعاون مع اهليئة املستقلة
حلقوق اإلنسان وجمموعة من مؤسسات اجملتمع املدين املعنية حبقوق اإلنسان ،هبدف تعزيز
قدرهتا على حتقيق سيادة القانون والدميقراطية ،من خالل احلوار البناء والتوعية ،ورفع الوعي
لدى أفراد الشعب الفلسطيين حول حقوقهم األساسية وكيفية املطالبة هبا.
وال شك أن االحتالل اإلسرائيلي يعد املعوق األكرب أمام أن تقدم يف محاية حقوق
الطفل يف فلسطني .عالوةً على أن االحتالل اإلسرائيلي يتحكم بكافة تفاصيل احلياة اليومية
يف األراضي الفلسطينية برغم وجود السلطة الفلسطينية (شهاب وعزم الليل.)2018 ،
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 .4اخلامتة
تعترب "آليات محاية حقوق الطفل" ،أداة تنفيذية لالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت حتكم
العامل حاليًا ،باإلضافة للدساتري والتشريعات الوطنية اليت حتكم الدول .وقد خلص الباحث إىل
تقسيم آليات محاية حقوق الطفل وفقًا لطبيعتها القانونية إىل آليات دولية ،وآليات إقليمية،
وآليات وطنية .وجيمعها هدف واحد وهو محاية حقوق الطفل ،بالوسائل املوضوعية
واإلجرائية املنصوص عليها قانونًا ،وتربطها عالقة تكامل وتعاون فيما بينها .وخلصت
الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات ،وهي كالتايل:
 -1مسؤولية الدولة الطرف يف االتفاقية عن تنفيذ اتفاقية الطفل ،باعتبارها ملزمة بالوفاء
بااللتزامات الناشئة عن االتفاقية ،وأن مسؤولية الدولة ال تتوقف عند تنفيذ التزاماهتا فحسب،
بل تتعدى إلنشاء "اآلليات الوطنية حلماية حقوق الطفل" ،ولضمان جناح هذه اآلليات يف
الغاية اليت شرعت من أجلها ،فالبد أن يسبقها توفري الضمانات القانونية والسياسية لذلك.
 -2إن أهم اآلليات الوطنية يف محاية حقوق الطفل ،مها اإلعالم واملنظمات الوطنية غري
احلكومية العاملة يف جمال الطفولة.
 -3يتمتع اإلعالم بتأثري كبري يف مسألة حقوق الطفل ،مما جيعل له دور حيوي لإلسهام يف
تشكيل الصورة الذهنية حنو حقوق األطفال ،ويف العمل على تشجيع احلكومات والشعوب
واجملتمع املدين على إجراء التغيريات الفعالة.
 -4يتسم اإلعالم بالتأثري املتبادل ما بني الرأي العام وسلطات الدولة فيما بتعلق حبقوق
الطفل ،حبيث ال تقتصر وظيفة الطفل أو والديه يف تلقي املعلومات فقط ،بل يتعدى ذلك إىل
تبادل اآلراء والتواصل ،واملشاركة يف صناعة القرار ،حبيث يساهم اإلعالم يف إظهار اخللل يف
منظومة حقوق الطفل ،والتحديات اليت تواجهها ،ومتطلبات إعمال هذه احلقوق.
 -5يوصي الباحث بأمهية اختاذ وسائل اإلعالم كآلية وطنية وحملية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق
الطفل يف اجملتمع ،وذلك ال يكون حكرًا على الدولة فحسب ،بل تشارك فيه كافة السلطات
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، وال تقتصر املادة اإلعالمية على اتفاقية حقوق الطفل،واهليئات واملؤسسات املعنية بالطفولة
. وسبل الوصول إليها،بل هتدف بشكل عام إلثراء وتعزيز ثقافة الطفل حبقوقه
 ووجوب نشر، يوصي الباحث بضرورة تفعيل دور اإلعالم يف نشر ثقافة حقوق الطفل-6
 وإشراك منظمات اجملتمع املدين يف إعداد،اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها إجراء قانونيًا
 وإعداد االستراتيجيات واخلطط احلكومية بشأن تعزيز،مشاريع القوانني اخلاصة حبقوق الطفل
 وزيادة، وتفعيل دورها يف الرقابة حلالة حقوق الطفل يف األراضي الفلسطيين،حقوق الطفل
.الدعم احلكومي للمؤسسات اجملتمع املدين
 يوصي الباحث بضرورة تعزيز دور مؤسسات اجملتمع املدين والرعاية االجتماعية يف-7
 ومساعدة وتأهيل األحداث اجلاحنني يف االندماج مع،تثقيف وتوعية األطفال حبقوقهم
 وفرض آليات للرقابة على توفري ومحاية حقوق األطفال مبا يشمل املؤسسات.اجملتمع
 وضرورة ختصيص موازنة خاصة لألطفال "املوازنة الصديقة.والوزارات واهليئات املختصة
. أسوةً بالدول األخرى،للطفل" يف فلسطني ضمن املوازنة العامة للدولة
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