
 

 

في جريدة الوقائع الرسمية  9191ورقة موقف بخصوص نشر فلسطين التفاقية حقوق الطفل 
 الفلسطينية

 مقدمة

بشأن نشر اتفاقية  52/5252على قرار بقانون يحمل الرقم محمود عباس الرئيس الفلسطيني  وقّع
في جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية وذلك انسجاماً مع التزامات دولة  2191الطفل الدولية حقوق 

فلسطين كدولة عضو منضمة لالتفاقية في إعمال مبادئها، وتضمينها في قوانينها الوطنية ضمن ما 
رض مع ايعرف بالموائمة التشريعية، وهي خطوة تمهد لتنظيم القوانين واللوائح الوطنية بما ال يتع

 نصوص االتفاقية الدولية.

يأتي القرار في ضوء توصيات لجنة حقوق الطفل بعد تقديم فلسطين لتقرير الدولة الدوري في شباط 
، حيث أوصت اللجنة بنشر االتفاقية كتدبير عام لالتفاقية بموائمة التشريعات 5252من عام 

 الوطنية ذات العالقة مع االتفاقية.

فل في جريدة الوقائع الفلسطينية بداية لمجموعة إجراءات تقع على كاهل نشر اتفاقية حقوق الط
الدولة المنضمة لالتفاقيات الدولية والتي ينبغي عليها اعتبارها جزء من تشريعها الوطني ويقع على 
كاهلها أيضاً إزالة أي تعارض بين االتفاقية الدولية والتشريع الوطني لكي تسمو نصوص االتفاقية 

كدت عليه المحكمة الدستورية من خالل قرارها الذي أجبة التطبيق والتنفيذ، وهذا ما اوتكون و
( والذي اعتبرت بموجبه االتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، 4/5222يحمل الرقم رقم )

 وأقل مرتبة من القانون األساسي.

االتفاقية خاصة مع غياب  ستناقش هذه الورقة المعيقات التي من شأنها تعطيل إعمال نصوص
حقيقي للسلطة التشريعية في األراضي الفلسطينية واقتصار التشريعات الصادرة على شكل قرارات 
بقانون تطبق في الضفة الغربية، أو قوانين تصدر وتطبق في قطاع غزة، ومن جهة أخرى ستسلط 

ليها لتواكب التطور الورقة الضوء على أهم القوانين التي هي بحاجة إلى اجراء تعديالت ع
 التشريعي الدولي والذي ينطوي على اهتمام بالغ بحماية حقوق األطفال.

المرصد األورومتوسطي  قترحهاالتي ي المهمةستقترح الورقة أيضاً مجموعة من اإلجراءات 
 ودعم حماية قطاع الطفولة في فلسطين. 2191عمال نصوص اتفاقية حقوق الطفل الدولية إل

 

 

 



 

 

 االتفاقية خطوة تليها خطوات:نشر 

إال أنها  5224بالرغم من أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من انضمام فلسطين لالتفاقية في عام 
تشكل إرادة لتطبيق المبادئ  ، ويؤشر علىلدعم حقوق الطفل في األراضي الفلسطينية مهماجراء 

 األساسية لحماية الطفولة.

واجه إعمال نصوص اتفاقية حقوق الطفل الدولية ومعظم هناك مجموعة من المشكالت التي ست
االتفاقيات المنضمة إليها فلسطين، ولكن وبالنظر إلى الحالة التي تناقشها الورقة فإن المرصد 

األورومتوسطي يرى أن من أهم هذه المشكالت وجود تشريعات متوازية خاصة بالطفل تطبق في 
الجزء اآلخر فعلى سبيل المثال في الضفة الغربية جزء من األراضي الفلسطينية وال تطبق في 

بشأن األحداث أما في قطاع غزة فيطبق قانون المجرمين  5222لسنة  4يطبق قرار بقانون رقم 
وهو قانون من زمن االنتداب البريطاني ال يراعي حالة التطور  2192لسنة  5األحداث رقم 

ف مع القانون وفق المعايير الدولية الحالية، التشريعي بخصوص تأهيل وإعادة دمج األطفال في خال
وكذلك ينسحب األمر على عدة قوانين تطبق في الضفة الغربية ويطبق قانون آخر في قطاع غزة 
وذلك راجع بشكل أساسي إلى حالة االنقسام السياسي الداخلي وتوقف السلطة التشريعية عن أداء 

 ى الحكومة.مهامها المنوطة بها بسن التشريعات والرقابة عل

من جانب آخر فإن إعمال نصوص االتفاقية يحتاج إلى تفعيل دور المجلس الوطني للطفل المعطل 
أيضاً لكي يولى الطفل االهتمام الذي تصبو إليه االتفاقية والتي يجب أن تسير على نهجه كافة 

 التشريعات الوطنية العادية الناظمة لحقوق الطفل كافة.

سطينية الخاصة بحماية حقوق الطفل يحتاج لموازنات كبيرة وذلك كون أن إن إعمال القوانين الفل
الطفل هو العنصر الذي يحرص المجتمع على نشأته بأفضل بيئة ممكنة، ألن ذلك سينعكس على 

حال المجتمع مستقبالً، ومن المالحظ أن الموازنات المرصودة منذ بداية االنقسام السياسي منتصف 
يس ئبواسطة السلطة التنفيذية وتصدر من خالل قرار بقانون موازنة من الرعدادها إيتم  5222عام 

عدادها دون النظر للحاجة الملحة لتطوير أوضاع حقوق الطفل حيث إوكثير من هذه الموازنات يتم 
 تنصب هذه الموازنات على مجاالت معينة دون األخرى.

طفولة ضمن موازنات عامة من جانب آخر فإن شمول الموازنات المرصودة لقطاع حماية ال
للوزارات كوزارة التنمية االجتماعية ووزارة التعليم ال يعطي الطفل حقه في الرعاية وتطوير 

المنظومة، حيث أنها تكون مبالغ صغيرة مقارنة بما يحتاجه قطاع حماية الطفولة في فلسطين والذي 
لك حقوق الطفل من ذوي يعاني من إهمال من المؤسسة الرسمية منذ سنوات طويلة، ومثال ذ

اإلعاقة حيث أن رعاية هذه الفئة من األطفال تتوالها بشكل أساسي مؤسسات المجتمع المدني من 
خالل المنح المقدمة لها من المنظمات الدولية وال تضطلع الدولة بمسؤوليتها المنوطة بها بموجب 

إلى تعديالت كثيرة بداية  ، وهو قانون بحاجةذوي اإلعاقةبشأن حقوق  2111لسنة  4قانون رقم 
 من تسميته وانتهاًء بمحتواه.



 

إن قيام السلطة الفلسطينية بإعداد الموازنات دون إشراك حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني ودون 
شراك الجهات ذات العالقة المعنية بقطاع حماية الطفولة يضعف من الدعم المالي لألنشطة إ

ستوى تمتع الطفل الفلسطيني بحقوقه بشكل جيد، ويحمل والبرامج التي من شأنها االرتقاء بم
 .مؤسسات المجتمع المدني مسؤوليات مسنودة للدولة بشكل أصيل

لقد قدمت فلسطين كدولة منضمة لالتفاقية تقريرها الدوري للجنة حقوق الطفل باألمم المتحدة مما 
جراء أي إفيما يتعلق بعدم وضح أوجه القصور التشريعي والتنفيذي في حماية قطاع الطفولة خاصة 

اختراق في مجال موائمة التشريعات الوطنية حيث أنه وبعد االنضمام لالتفاقية بسبع سنوات ما 
زالت جهود السلطة الوطنية تتراوح بين تشكيل اللجان ودراسة التوصيات المنبثقة عن لجنة حقوق 

 الطفل باألمم المتحدة.

حاجة إلى موائمة مجموعة من القوانين بشكل عاجل لتتفق وهنا البد من اإلشارة إلى أن فلسطين ب
 2191واتفاقية حقوق الطفل  ،ومعايير حماية الطفولة المذكورة في االتفاقيات الدولية بشكل عام

 أهم تلك القوانين:و ،بشكل خاص

 وتعديالته. 5224لسنة  4قانون الطفل الفلسطيني رقم  -
 .5222لسنة  2قانون العمل الفلسطيني رقم  -
 بشأن حقوق المعوقين. 2111لسنة  4قانون رقم  -
المطبق في الضفة الغربية ويوازيه قانون  2122قانون األحوال الشخصية المقر لسنة  -

 المطبق في قطاع غزة. 2124حقوق العائلة 
المطبق في قطاع غزة، وقرار بقانون رقم  2192لسنة  5قانون المجرمين األحداث رقم  -

 ألحداث المطبق في الضفة الغربية.بشأن حماية ا 5222لسنة  4
المطبق في الضفة الغربية، وقانون العقوبات رقم  2122لسنة  22قانون العقوبات رقم  -

 المطبق في قطاع غزة. 2192لسنة  24
 ضرورة اصدار قانون حماية األسرة. -

 الوحدة التشريعية مفتاح إلجراء الموائمة التشريعية وإعمال االتفاقيات الدولية:

اظر لحال التشريعات المطبقة في األراضي الفلسطينية يعي تماماً  أن الحالة التشريعية القائمة  إن الن
 نم تحتاج لخطة مدروسة وطويلة لرأب الصدع الحاصل والمتكون نتاج االنقسام السياسي ألكثر

عاماً، ويدرك أن العمل يجب أن يبدأ سريعا للوصول لحالة وحدة تشريعية في بادئ األمر  24
لتطبيق تشريعات موحدة في األراضي الفلسطينية جميعها على حد سواء، ومن ثم لتصبح الظروف 
مواتية لالنطالق في خطة موائمة تشريعية وطنية مع االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين 

ات عبعد حصولها على االعتراف كدولة عضو في الهيئة العامة لألمم المتحدة، حيث أن عدد التشري
 المختلفة المطبقة هنا وهناك كبير ويحتاج لسلطة تشريعية تقوم بمهامها بشكل حقيقي وفعال وسريع.

أما عن إمكانية إجراء الموائمة التشريعية في الوقت الحالي ضمن القوانين الوطنية القائمة والمطبقة 
 فال يمكن أن تناقش في ظل استمرار حالة االنقسام السياسي الذي أفرز انقسام تشريعي عطل عمل 



 

 

ند تزيد تعقيداً علم يقف األمر عند هذا الحد بل فإن األمور  .السلطة التشريعية منذ سنوات طويلة
صدار المجلس التشريعي بقطاع غزة لعدد كبير من إ، وكذلك القوانينكبير من إصدار الرئيس لعدد 

القوانين التي تطبق فقط في قطاع غزة، ما سيحول دون إعمال نصوص أي اتفاقية دولية على 
ألمم ة العامة لاألراضي الفلسطينية بشكل موحد وهذا ما سيؤخذ على فلسطين كدولة عضو بالجمعي

المتحدة ودولة منضمة لعدد كبير من االتفاقيات الدولية عدم قدرتها تطبيق نصوص تلك االتفاقيات 
ضمن قوانينها الوطنية والذي بدوره يضع فلسطين في موقف حرج على مستوى اتخاذ التدابير 

 لمقدمة لفلسطين منالالزمة لذلك، مما سينعكس تباعاً بعد ذلك على أمور كثيرة من بينها المنح ا
 هيئة األمم المتحدة والدول الداعمة لتطوير قدراتها ومؤسساتها.

 :التوصيات

وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لتطوير قطاع حماية الطفولة تضمن من خاللها تحقيق  -
بما يضمن إنفاذ حقوق الطفل الواردة في  5292أهداف التنمية المستدامة حتى نهاية عام 

 واالتفاقية الدولية. قانون الطفل
السلطة التشريعية عن حالة االنقسام السياسي الفلسطيني وإيجاد آلية النعقاد المجلس  تحييد -

التشريعي لتسوية األوضاع القانونية في األراضي الفلسطينية وتوحيد القوانين المطبقة 
التي  ديمةوتطويرها بما يالئم التطور التشريعي الدولي ولنفض الغبار عن القوانين الق

 يرجع بعضها منذ زمن االنتداب البريطاني.
تشكيل لجنة وطنية تعمل ضمن خطة معلنة وفعالة وبحدود مدة زمنية لدراسة األوضاع  -

التشريعية واقتراح كيفية لتوحيد التشريعات المطبقة في األراضي الفلسطينية آخذة بعين 
ليها فلسطين، وإلجراء مراجعة االعتبار االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إ

قانونية شاملة للقرارات بقانون التي صدرت عن الرئيس على مدار السنوات الماضية، 
وكذلك القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي في قطاع غزة ووضع رؤية للخروج 

 من حالة الترهل القانوني الحالي.
النعقاد السلطة التشريعية كي تبقى  اعتبار الموائمة التشريعية ضرورة ملحة كمهمة أولى -

 فلسطين في صورة الدول التي تحترم التزاماتها المترتبة على انضمامها لالتفاقيات الدولية.
االطالع على تجارب الدول في اجراء الموائمة التشريعية كون أن فلسطين حديثة العهد  -

 بهذا المجال.
التشريعية ولبناء قدراتهم على تدريب كوادر بشرية متخصصة لمتابعة خطط المعالجة  -

 .2191إجراء الموائمات التشريعية الالزمة بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقية الطفل الدولية 
تخصيص ميزانية منفصلة لدعم حماية حقوق الطفل الفلسطيني واشراك مؤسسات المجتمع  -

فل حقوق الطالمدني في وضع تلك الموازنات وتنفيذ األنشطة والبرامج التي تعزز حماية 
 وعدم تضمين موازنات حماية الطفولة ضمن أنشطة وبرامج الوزارات فحسب.

تفعيل دور المجلس الوطني للطفل بشكل مستقل وليس ضمن برامج وزارة التنمية  -
االجتماعية ليقوم بدوره الحقيقي في تطوير معايير حماية الطفولة وتعميمها على 

 طاعات حماية الطفولة.المؤسسات ذات العالقة ومتابعة برامج ق


