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مقدمة التقرير
يعد هذا التقرير ا�ستكماال للجهود التي بذلتها الهيئة يف جمال حث دولة فل�سطني على
االن�ضمام �إىل االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق االن�سان ،من خالل تقريريها « فل�سطني
وع�ضويتها كدولة يف الأمم املتحدة» ال�صادر يف العام  ،2011وتقرير « اال�ستحقاقات
القانونية املرتتبة على ح�صول فل�سطني على دولة مراقب يف الأمم املتحدة» ال�صادر يف العام
.2012
ي�أتي هذا التقرير بعد مرور عام على نيل فل�سطني ع�ضوية الأمم املتحدة ب�صفتها دولة مراقبا،
بغية تو�ضيح التبعات القانونية املرتتبة على دولة فل�سطني حال م�صادقتها على اتفاقية الق�ضاء
على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .1979
اجلدير ذكره يف هذا ال�سياق انه يف العام � 2009أ�صدر رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املر�سوم رقم ( )19ب�ش�أن امل�صادقة على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة ،واعترب خطوة رائدة يف جمال تعزيز حقوق املر�أة الفل�سطينية ،ومواءمة الت�رشيعات
والقوانني النافذة مع م�ضمون و�أحكام اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
رغم هذا االلتزام الأحادي اجلانب التفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �إال
�أن ال�سلطة الوطنية مل تقم �آنذاك بالتزاماتها املرتتبة على هذا الإعالن.
تعترب اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أهم االتفاقيات املتخ�ص�صة بحقوق
املر�أة ،وذلك لأنها تناولت التمييز كمو�ضوع حمدد ،وعاجلته بعمق وب�شمولية بهدف
�إحداث تغيري حقيقي يف �أو�ضاع املر�أة ،وو�ضعت احللول والإجراءات الواجب اتخاذها
من قبل الدول الأطراف للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة امليادين وهو ما مل تن�ص
عليه االتفاقيات التي �سبقتها ،التي كانت كل واحدة منها تعالج جانب ًا حمدداً من ق�ضايا
املر�أة.
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يتبني من خالل مراجعة �أحكام اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �رضورة
ان تقوم دولة فل�سطني بعملية مواءمة للت�رشيعات والقوانني النافذة مع م�ضمون و�أحكام
االتفاقية ،و�أن تقوم بتبني الإجراءات الإيجابية التي تهدف لتعزيز م�شاركة املراة يف
مناحي احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية ،بهدف التعجيل يف م�ساواة املر�أة ،و�أن تقوم مبحاربة
الثقافة ال�سائدة حول دونية املر�أة .
بغر�ض التحقق من مدى التزام دولة فل�سطني باالتفاقية تطلب جلنة اتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أن تقوم دولة فل�سطني ب�إعداد التقرير الأويل بعد �سنة من امل�صادقة
على االتفاقية ،وااللتزام باعداد التقارير الدورية مرة كل �أربع �سنوات ،حول و�ضعية
املر�أة الفل�سطينية والإجراءات التي تقوم بها دولة فل�سطني نتيجة م�صادقتها على االتفاقية.
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و�ضعية فل�سطني كدولة مراقب يف الأمم املتحدة
يعترب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  19/67هو القرار الذي �صوتت عليه اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف اجتماعها ال�سابع وال�ستني يف  29ت�رشين الثاين من العام ،2012
ويت�ضمن ترفيع مكانة ال�سلطة �إىل دولة مراقب يف االمم املتحدة ،1وقد قدم االقرتاح ممثل
فل�سطني يف الأمم املتحدة ،وكان الت�صويت ل�صالح منح فل�سطني �صفة دولة غري ع�ضو
يف الأمم املتحدة .ويرقّي هذا القرار مرتبة فل�سطني من كيان غري ع�ضو �إىل دولة غري
ع�ضو .2وتتيح ال�صفة اجلديدة لفل�سطني �إمكانية االن�ضمام ملنظمات دولية مثل املحكمة
اجلنائية الدولية ،وامل�صادقة على اتفاقيات دولية ،وت�ساوي ال�صفة اجلديدة لفل�سطني �صفة
الفاتيكان.3
اجلدير ذكره �أن ميثاق الأمم املتحدة يتيح للدول غري الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،التي هي
طلبا للح�صول على مركز
�أع�ضاء يف وكالة �أو �أكرث من الوكاالت املتخ�ص�صة� ،أن تقدم ً
مراقب دائم لدى املنظمة ،ويقوم مركز املراقب الدائم على حم�ض املمار�سة ،وال توجد
�أحكام ب�ش�أنه يف ميثاق الأمم املتحدة .وتعود هذه املمار�سة �إىل عام  ،١٩٤٦عندما وافق
وقدمت دول
دائما لدى الأمم املتحدةَّ .
مراقبا ً
الأمني العام على تعيني احلكومة ال�سوي�رسية ً
معينة فيما بعد مراقبني �أ�صبحوا يف وقت الحق �أع�ضاء يف الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك
ع�ضوا يف الأمم املتحدة بتاريخ
النم�سا ،وفنلندا ،و�إيطاليا واليابان ،و�أ�صبحت �سوي�رسا ً
� ١٠أيلول�/سبتمرب.٢٠٠٢
يتمتع املراقبون الدائمون ب�إمكانية ح�ضور معظم االجتماعات واحل�صول على الوثائق
أي�ضا يف عمل اجلمعية العامة
ذات ال�صلة .و ُيذكر من املراقبني الدائمني الذين ي�شاركون � ً
1
2
3

.يعترب هذا التاريخ هو اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني.
� .أيد القرار  138دولة ،وعار�ضته  9دول ،وامتنع عن الت�صويت  ،41وتغيبت خم�سة دول.
 .مار�ست فل�سطني حقها يف الت�صويت لأول مرة مبوجب �صالحياتها اجلديدة يف املنظمة الأممية يف  18نوفمرب  ،2013بالت�صويت النتخاب �أحد ق�ضاة
حمكمة اجلزاء الدولية اخلا�صة بيوغو�سالفيا ال�سابقة.
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ودوراﺗﻬا ال�سنوية عدد كبري من املنظمات الإقليمية والدولية.
حل�صول فل�سطني على �صفة مراقب جمموعة من التبعات القانونية ،منها تغيري ا�سم فل�سطني
يف الأمم املتحدة من كيان �إىل دولة ع�ضو ب�صفة مراقب ،وهو ترفيع داخل منظومة الأمم
املتحدة� ،أ�صبحت مبوجبه فل�سطني �أحد �أ�شخا�ص القانون الدويل الذي ينظم العالقة فيما
بني الدول ،حيث ان املكلف بخطاب القانون الدويل هي الدول التي تتمتع باحلقوق،
وتلتزم بالواجبات التي نظمتها لها قواعد القانون الدويل ،لذلك تعترب الدول من �أ�شخا�ص
القانون الدويل العام ،وبخا�صة �أن قواعد القانون الدويل �أقرت للدول تلك ال�صفة ،لأنها
قادرة على �إن�شاء قواعد دولية بالرتا�ضي مع غريها من الدول ،وكذلك �إمكانية الرجوع
�إىل ميثاق الأمم املتحدة ،خا�صة املادة الأوىل التي ت�ؤكد على حق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها ،وتن�ص على �إمناء العالقات الودية بني الأمم على �أ�سا�س �إحرتام املبد�أ الذي يق�ضي
بالت�سوية يف احلقوق بني ال�شعوب ،وب�أن يكون لكل منها تقرير م�صريها ،ويرتتب وفقا
للقانون الدويل م�س�ؤوليات قانونية على الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
كما يرتتب على ح�صول فل�سطني على دولة مراقب تعزيز طلبها يف االن�ضمام اىل
الوكاالت املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة ،وتن�ش�أ الوكاالت املتخ�ص�صة مبقت�ضى اتفاق
بني احلكومات ،و ت�ضطلع مبوجب االنظمة اال�سا�سية اخلا�صة بكل منها بتبعات دولية
وا�سعة يف الإقت�صاد والإجتماع والثقافية والتعليم وال�صحة ،وما يت�صل بذلك من �ش�ؤون.4
للمجل�س الإقت�صادي والإجتماعي �أن ي�ضع �إتفاقيات مع �أية وكالة من هذه الوكاالت،
وتعر�ض الإتفاقيات على اجلمعية العامة للموافقة عليها ،وله �أن ين�سق وجوه ن�شاط
الوكاالت املتخ�ص�صة بطريق الت�شاور معها وتقدمي تو�صياته �إليها و�إىل اجلمعية العامة
و�أع�ضاء الأمم املتحدة.
وتركز عدد من الوكاالت املتخ�ص�صة مثل منظمة العمل الدولية ،منظمة ال�صحة الدولية،
اليون�سكو ،على الن�شاطات املتعلقة بحقوق الإن�سان ،كما �أن الإتفاقيات املن�شئة ملنظمة
4

 .عالونة ،يا�رس غازي .2013.اال�ستحقاقات القانونية املرتتبة على ح�صول فل�سطني على دولة مراقب يف االمم املتحدة� .سل�سلة تقارير قانونية رقم
( .)79الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان .رام الله.
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تبعات م�صادقة دولة فل�سطني على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة � -سيداو 1979 -

تكر�س على التوايل احلق يف ال�صحة ،واحلق يف الرتبية
ال�صحة العاملية واليون�سكو والفاو ّ
والثقافة واحلق يف �أن يكون الفرد مبن�أى عن اجلوع ،وهي حقوق معرتف بها جميعها يف
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية .
يبلغ عدد الوكاالت املتخ�ص�صة يف االمم املتحدة ( )17وكالة ،ان�ضمت فل�سطني
يف العام  2011اىل واحدة منها وهي منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (
اليون�سكو) بقيت ( )16منظمة دولية يف العام  2011قررت اجلمعية العمومية لليون�سكو
قبول فل�سطني كع�ضو فيها.5
من جانب �آخر ،ميكن لفل�سطني ب�صفتها ع�ضو مراقبا يف االمم املتحدة االن�ضمام اىل
االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلقوق االن�سان ،وذلك انطالقا من كون مركز املراقب
كر�ست هذا الن�سق للدول
الدائم قائما على حم�ض املمار�سة ،ونتيجة وجود �سوابق دولية ّ
املراقبة ،حيث �أ�شار قرار اجلمعية العامة رقم ( )314/58امل�ؤرخ يف ( )16حزيران
من العام  2004املعنون بــ” م�شاركة الكر�سي الر�سويل يف �أعمال الأمم املتحدة “ اىل
�أن الكر�سي الر�سويل ع�ضو مراقب يف االمم املتحدة منذ تاريخ  1964وانه ع�ضو يف
العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق االن�سان مثل :اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها
االختياريني ،اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة او العقوبة القا�سية او
6
اللإن�سانية �أو املهينة..،

5
6

� .أيدت القرار  107دولة ،و�صوتت  14دول �ضد القرار فيما امتنعت  52دولة عن الت�صويت.
 .عالونة .املرجع ال�سابق الذكر.
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تطور حقوق املر�أة يف االتفاقيات الدولية
بد�أ دعم الأمم املتحدة حلقوق املر�أة مع الإطار الدويل املعلن يف ميثاق الأمم املتحدة،
ومن بينها مقا�صد الأمم املتحدة املعلنة يف املادة رقم ( )1من ميثاق الأمم املتحدة التي تن�ص
على “ حتقيق التعاون الدويل ...على تعزيز احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
للنا�س جميع ًا والت�شجيع على ذلك �إطالق ًا بال متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين وال تفريق
بني الرجال والن�ساء».
يف العام الأول للأمم املتحدة� ،أن�ش�أ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي جلنة و�ضع املر�أة،
ب�صفتها الهيئة العاملية الرئي�سية ل�صنع ال�سيا�سات املتعلقة ح�رصا بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
والنهو�ض باملر�أة ،وكان من �أوائل �إجنازاتها هو �ضمان لغة حمايدة بني اجلن�سني يف م�رشوع
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .ي�ؤكد الإعالن التاريخي الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف
العام  1948على �أنه « يولد جميع النا�س �أحرارا ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق «وب�أن
« لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا الإعالن ،دومنا
متييز من �أي نوع ،وال �سيما التمييز ب�سبب العن�رص� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو
الدين� ... ،أو املولد� ،أو �أي و�ضع �آخر».
عندما بد�أت احلركة الن�سائية الدولية تكت�سب زخما خالل ال�سبعينيات� ،أعلنت اجلمعية
العامة العام  1975بو�صفها ال�سنة الدولية للمر�أة ونظمت امل�ؤمتر العاملي الأول املعني
باملر�أة ،الذي عقد يف املك�سيك ،ويف وقت الحق وبدعوة من امل�ؤمتر �أعلنت االعوام
 1985 - 1976بو�صفها عقد الأمم املتحدة للمر�أة ،و�أن�ش�أت �صندوق التربعات للعقد.
ّ
�شكل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان حمطة مهمة يف تاريخ حقوق الن�ساء �إذ اعرتف
ب�شكل وا�ضح و�رصيح بامل�ساواة وباحلقوق املت�ساوية بني اجلن�سني ,وقد �شجع الإعالن
على �صدور اتفاقيات تتعلق بالن�ساء فقط ,ومن �أهم هذه االتفاقيات:
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اتفاقية حقوق املر�أة ال�سيا�سية 1952
يف العام � 1952أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة (القرار رقم  640د ،)7-االتفاق
اخلا�ص باحلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،وهي �أول اتفاقية ذات نطاق عاملي تتعهد فيها الدول
الأطراف بالتزام قانوين يتعلق مبمار�سة مواطنيها للحقوق ال�سيا�سية مثل حق الت�صويت يف
جميع االنتخابات ،و�أهلية تقلد املنا�صب العامة وممار�سة جميع الوظائف العامة ،والأهلية
يف �أن ينتخنب جلميع الهيئات املنتخبة باالقرتاع العام.
املعاهدة اخلا�صة بجن�سية املر�أة املتزوجة 1957
يف العام  1949دعت هيئة الأمم املتحدة �إىل �رضورة �إبرام معاهدة دولية ب�ش�أن جن�سية
املر�أة ،تكفل للمر�أة امل�ساواة مع الرجل يف متتعها بحقها يف اجلن�سية ،ومتنع حرمانها من
اجلن�سية عند الزواج �أو الطالق ،وقد �أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة هذه االتفاقية يف
العام .1957
اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالتمييز يف اال�ستخدام واملهنة 1958
يعرف التمييز – يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالتمييز يف اال�ستخدام واملهنة –
ب�أنه “ما ينطوي على �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تف�ضيل على �أ�سا�س العن�رص� ،أو اللون� ،أو
اجلن�س� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الأ�صل الوطني �أو املن�ش�أ االجتماعي ،وي�سفر عن �إبطال �أو
انتقا�ص امل�ساواة يف الفر�ص �أو يف املعاملة على �صعيد العمل و�شغل الوظائف� ،أو �أي نوع
�آخر من �أنواع التمييز �أو اال�ستثناء �أو التف�ضيل يكون من �أثره �إبطال �أو انتقا�ص امل�ساواة يف
الفر�ص �أو املعاملة على �صعيد العمل”.
والزمت هذه االتفاقية الدول ب�رضورة و�ضع وتطبيق �سيا�سة وطنية تهدف اىل حتقيق
امل�ساواة يف العمل عرب �سن الت�رشيعات التي تت�ضمن امل�ساواة ،و�إلغاء �أية تعليمات وقرارات
تت�ضمن التمييز بني اجلن�سني ،وتعزيز رقابة احلكومات على �أماكن العمل بهدف �ضمان
امل�ساواة ومنع املمار�سات التمييزية.
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اتفاقية الر�ضا بالزواج ،واحلد الأدنى ل�سن الزواج،وت�سجيل عقود الزواج  1962و
1965
تطلب االتفاقية من الدول الأع�ضاء �رضورة ت�سجيل كافة عقود الزواج يف �سجل ر�سمي
على يد ال�سلطة املخت�صة وعلى خالف االتفاقية – التي تركت للدول الأطراف حتديد احلد
حتديدا على �أن �سن الزواج
الأدنى ل�سن الزواج – ف�إن التو�صية التي تكمل االتفاقية تن�ص
ً
ال يجوز �أن تقل بحال عن  15عا ًما.
العهدان الدوليان حلقوق الإن�سان (احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
واحلقوق املدنية وال�سيا�سية) 1966
وافقت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف العام  1966على االتفاقية الدولية للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وعلى االتفاقية الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية
والربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الأخرية ،وقد حظرت هاتان االتفاقيتان التمييز
على �أ�سا�س اجلن�س ،وجعلته من بني �أ�س�س التمييز الأخرى املحظورة كالعن�رص والدين
واللغة.
�إعالن الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة 1967
�صدر الإعالن العاملي اخلا�ص بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  1967الذي ين�ص على
«حق املر�أة الد�ستوري يف الت�صويت لالنتخابات وامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون ،وعلى
حقوقها يف الزواج والتعليم وميادين احلياة االقت�صادية واالجتماعية .وقد �أقرته اجلمعية
العامة يف العام  1967بالإجماع».
ونظرا لأن الإعالن مل يتخذ �شكل اتفاقية تعاقدية – ف�إنه وبالرغم من هيبته الأدبية وال�سيا�سية
ً
– مل ي�ضع �أمام الدول التزامات واجبة التنفيذ .ومن هنا ،ف�إن اللجنة اخلا�صة بو�ضع املر�أة
�أخذت يف العام  1972بدرا�سة الإمكانات لإعداد اتفاقية جتعل من الإعالن قوة ملزمة
للمن�ضمني �إليه.
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�إعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف العام  1974وتكري�س العام  1975خلدمة
ق�ضايا املر�أة
�أقر امل�ؤمتر العاملي للعام الدويل للمر�أة الذي انعقد يف مدينة مك�سيكو �سيتي عام 1975
�أهداف (العام الدويل للمر�أة) وخطة العمل الدولية التي ميكن عن طريقها تنفيذ هذه
وفر�صا مت�ساوية مع
الأهداف ،وكان �أحد هذه الأهداف هو وجوب منح املر�أة حقوقًا
ً
الرجل قانو ًنا وواق ًعا يف االقرتاع وامل�شاركة يف احلياة العامة ،ويف احلياة ال�سيا�سية على
امل�ستويات الوطنية واملحلية وعلى م�ستوى املجتمع املحلي.
الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة الذي تبنته اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف العام 1993
تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف العام
� ،1993أكد الإعالن على جملة من احلقوق للمر�أة ب�صفتها حقوق �إن�سان ،كحقها
يف احلياة ،وحقها يف امل�ساواة ،وحقها يف احلرية والأمن ال�شخ�صي ،واحلق يف التمتع
املتكافئ بحماية القانون ،واحلق يف عدم التعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال التمييز ،واحلق
يف �أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة البدنية ،واحلق يف �أن تكون يف م�أمن من التعذيب
�أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينةّ � .إن العنف �ضد املر�أة ي�شكل انتهاك ًا
حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ويعيق �أو يلغي متتع املر�أة بهذه احلقوق واحلريات
وعبت اجلمعية العامة عن “قلقها �إزاء الإخفاق منذ �أمد بعيد يف حماية وتعزيز
أ�سا�سية ،رَ
ال ّ
تلك احلقوق واحلريات يف حاالت العنف �ضد املر�أة”.
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اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
يف العام 1979
يف العام  1967اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن الق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة ،ويف العام  1972بد�أت جلنة مركز املر�أة يف الأمم املتحدة ا�ستطالع ر�أي الدول
الأع�ضاء حول �شكل وم�ضمون ا�صدار وثيقة دولية ب�ش�أن حقوق املر�أة ،ويف العام 1974
بد�أت اللجنة املعينة يف مركز املر�أة ب�صياغة اتفاقية ب�ش�أن الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة،
وظلت تعمل ل�سنوات� ،إىل �أن �أنهت �إعداد االتفاقية التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم
حيز التنفيذ يف العام .1981
املتحدة يف العام  1979ودخلت ِّ
تعترب اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ثمرة ثالثني عام ًا من اجلهود
والأعمال التي قام بها مركز املر�أة يف الأمم املتحدة لتح�سني �أو�ضاع املر�أة ولن�رش حقوقها.
وت�أتي �أهمية هذه االتفاقية من كونها و�ضعت ق�ضايا املر�أة �ضمن �أهداف الأمم املتحدة ويف
قائمة �أولوياتها ،ف�أ�صبحت جزءاً من القانون الدويل حلقوق الإن�سان ومن كونها �أكدت
على العن�رص الإن�ساين يف حقوق املر�أة ،وتناولت التمييز مو�ضوع ًا حمدداً ،وعاجلته بعمق
وب�شمولية بهدف �إحداث تغيري حقيقي يف �أو�ضاع املر�أة ،وو�ضعت احللول والإجراءات
الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة امليادين؛
وهو ما مل تن�ص عليه االتفاقيات التي �سبقتها والتي كانت كل واحدة منها تعالج جانب ًا
حمدداً من ق�ضايا املر�أة.
تت�ضمن االتفاقية ب�صورة �أ�سا�سية قائمة بحقوق املر�أة ،تهدف �إىل �إر�ساء قواعد قانونية
حلماية حقوق املر�أة ،كما �أنها تكت�سب �أهمية لأنها �أقرت مبد�أ عدم التمييز �ضد املر�أة
كمبد�أ مت�صل بحقوق الإن�سان ،وجمعت بينه وبني معايري املواثيق ال�سابقة ،لذلك فهي
وثيقة اعتربت التمييز �ضد املر�أة انتهاك ًا ملبد�أي امل�ساواة يف احلقوق واحرتام كرامة الإن�سان
وت�ؤكد على كون احلقوق الإن�سانية �شاملة ال تقبل التجزئة وال الت�رصف ،هذا ويناط
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بالإتفاقية ثالث وظائف:
�أوال :تو�ضيح التزامات الدول �أو امل�س�ؤوليات املرتبطة بهذه احلقوق.
ثانيا :و�ضع �آليات ملراقبة مدى توافق ما تقوم به الدول مع التزاماتها.
ثالثا :كفالة متتع الأفراد باحلقوق اخلا�صة حيث توفر �آلية تقدمي ال�شكاوى الفردية
(للربوتوكول الإختياري) يف حال تعر�ض �أي من احلقوق املن�صو�ص عليها للإنتهاك.
�إن للدول واحلكومات كامل احلرية يف االن�ضمام �أو عدم االن�ضمام �إىل املعاهدات الدولية
لكنها حينما ت�صبح “طرف ًا يف معاهدة ما �أو “ت�صدق” عليها ف�إنها تلتزم بتطبيق موادها
وتقبل اخل�ضوع ملراقبة املنظومة الدولية يف هذا ال�صدد .لذلك فبموجب ت�صديقها على
االتفاقية ،تلتزم الدول الأطراف بالتزامني �أ�سا�سيني هما:
التزام قانوين :يتمثل يف التزام الدول بت�ضمني مبد�أ امل�ساواة يف د�ستورها وكافة ت�رشيعاتها
الوطنية ،ومراجعه كافة الت�رشيعات الوطنية بهدف �إلغاء جميع الن�صو�ص القانونية القائمة
التي تت�ضمن اي �شكل من �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ب�سبب اجلن�س (يف القوانني املدنية،
قانون العمل ،قانون العقوبات وكل القوانني ذات ال�صلة).
التزام عملي :ويعني االلتزام بالتطبيق العملي ملبد�أ امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف جميع
املجاالت احليوية للمر�أة التي ن�صت عليها االتفاقية؛ وذلك عن طريق اتخاذ التدابري الت�رشيعية
وغريها من التدابري املنا�سبة الأخرى ،بهدف �إلغاء كافة الأنظمة والأعراف واملمار�سات
القائمة التي ت�شكل متييزاً �ضد املر�أة.
م�ضمون اتفاقية �سيداو
ت�ضم االتفاقية ثالثني مادة مق�سمة �إىل �ستة �أجزاء ،ابتداء من تعريف التمييز �ضد املر�أة،
وتو�ضيح التزامات الدول الأطراف مبقت�ضى االتفاقية مبا يف ذلك العمل على كفالة
تطور املر�أة وتقدمها واعتماد تدابري خا�صة م�ؤقتة للنهو�ض بو�ضعية املر�أة ،والق�ضاء على
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التحيزات والعادات العرفية ال�ضارة ومكافحة االجتار باملر�أة وا�ستغالل بغائها ،واحلقوق
ال�سيا�سية للمر�أة ،كالق�ضاء على التمييز �ضدها فيما يتعلق باحلياة ال�سيا�سية والعامة والتمثيل
يف احلكومة واكت�ساب اجلن�سية �أو تغيريها �أو االحتفاظ بها ،وحقوقها االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك فر�ص العمل و�رشوطه والرعاية ال�صحية والعناية اخلا�صة
باحلمل والر�ضاعة وكفالة الفر�ص االقت�صادية والرتبوية وامل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية
على �أ�سا�س امل�ساواة.
ويق�صد بالتمييز �ضد املر�أة مبوجب االتفاقية « �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س
اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه� ،إ�ضعاف �أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو
يف �أي ميدان �آخر� ،أو �إ�ضعاف �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها ،ب�رصف
النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل ”.وكما هو وا�ضح
ف�إن تعريف التمييز الوارد باالتفاقية ي�شمل خمتلف املجاالت ،هذا وال يعد اتخاذ الدول
الأطراف تدابري خا�صة م�ؤقتة ت�ستهدف التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني الرجل واملر�أة متييزا
باملعنى الذي ت�أخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه يجب وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت
�أهداف التكاف�ؤ يف الفر�ص واملعاملة.
تلتزم الدول الأطراف يف االتفاقية ب�أن تتخذ الو�سائل املنا�سبة ودون �إبطاء للعمل على
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،مبا يف ذلك ب�شكل خا�ص العمل التزامها ب�إدماج مبد�أ
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف قوانينها الوطنية وكفالة التحقيق العملي لهذا املبد�أ ،و�إلغاء
جميع الأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة ،واالمتناع عن مبا�رشة �أي
عمل متييزي �أو ممار�سة متييزية �ضد املر�أة ،واتخاذ التدابري املنا�سبة ،ت�رشيعية وغري ت�رشيعية
مبا يف ذلك اعتماد ما ينا�سب من جزاءات ،حلظر كل متييز �ضد املر�أة من جانب �أي
�شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة مبا يف ذلك فر�ض حماية قانونية فعالة حلقوق املر�أة ،عن
طريق املحاكم وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى.
تعهدت الدول الأطراف يف االتفاقية بالعمل على تغيري الأمناط االجتماعية والثقافية القائمة
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على االعتقاد ب�أن �أي من اجلن�سني �أدنى �أو �أعلى من الآخر� ،أو على �أدوار منطية للرجل
واملر�أة ،و�أن تكفل ت�ضمني الرتبية العائلية فهما �سليما للأمومة بو�صفها وظيفة اجتماعية،
واالعرتاف بكون تن�شئة الأطفال وتربيتهم م�س�ؤولية م�شرتكة بني الأبوين على �أن يكون
مفهوما �أن م�صلحة الأطفال هي االعتبار الأ�سا�سي يف جميع احلاالت ،واتخاذ جميع
التدابري املنا�سبة ملكافحة جميع �أ�شكال االجتار باملر�أة وا�ستغالل بغاء املر�أة ،والتزمت الدول
الأطراف يف االتفاقية �أي�ضا بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ويف
ميدان الرتبية والعمل والرعاية ال�صحية واحلياة االجتماعية ،وكذلك الق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة يف املناطق الريفية.
و�أوجبت على الدول الأطراف تويل عنايـة للم�شاكل التي تواجهها املر�أة الريفية ،و�أن
تكفل لها امل�شاركة يف التنمية الريفية واال�ستفادة منها وامل�شاركة يف و�ضع اخلطط والو�صول
�إىل ت�سهيالت العناية ال�صحية املالئمة مبا يف ذلك املعلومات والن�صائح واخلدمات املتعلقة
بتنظيم الأ�رسة ،واال�ستفادة من برامج ال�ضمان االجتماعي واحل�صول على التدريب وتنظيم
جماعات امل�ساعدة الذاتية والتعاونيات ،واحل�صول على االئتمانات والقرو�ض الزراعية
وت�سهيالت الت�سويق وامل�ساواة يف املعاملة يف م�شاريع �إ�صالح الأرا�ضي والتوطني.
و�ألزمت الدول الأطراف يف االتفاقية مبنح املر�أة حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف اكت�ساب
اجلن�سية وتغيريها واالحتفاظ بها ،و�أن يكون لها حقا م�ساو حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية
�أطفالهما .و�أن توفر للمر�أة ال�رشوط نف�سها بالن�سبة لاللتحاق والتدرج يف م�ؤ�سـ�سـات
التعليم املختلفـة واحل�صـول على املنـح والإعانات الدرا�سية .و�أن تعمل على خفـ�ض
معدل ترك الطالبات للدرا�سة وتنظيم برامج للفتيات والن�ساء الالئي تركن املدر�سة قبل
الأوان ،وكذلك �أن ت�سعى �إىل التعجيـل قدر الإمكان بت�ضييق �أي فجوة فـي التعليـم
قائمة بني الرجل واملر�أة ،وللق�ضاء على �أي مفهوم منطي عن دور املر�أة والرجل يف جميع
مراحل التعليم ،وكفالة احل�صول على املعلومات املتعلقة بكفالة �صحة الأ�رسة وتنظيمها
ورفاهها .و�أن تتخذ اخلطوات الالزمة لكفالة احلق يف العمل على �أ�سا�س امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة ،واحلق يف التمتع بنف�س فر�ص العمالة ،واحلق يف حرية اختيار املهنة ونوع
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العمل .و�أن تعتمد ما يلزم من التدابري لكفالة احلق يف الرتقية والأمن على العمل ،واحلق
يف تلقي التدريب املهني ،و�ضمان احلق يف امل�ساواة يف الأجر واال�ستحقاقات واملعاملة
فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة امل�ساوية .و�أن تكفل احلق يف ال�ضمان االجتماعي وال �سيما
يف حاالت عدم الأهلية للعمل ،واحلق يف �إجازة مدفوعة الأجر .كما يجب على الدول
الأطراف يف االتفاقية �أن حتظر الف�صل من العمل ب�سبب احلمل �أو �إجازة الأمومة �أو التمييز
على �أ�سا�س احلالة الزوجية .و�أن تدخل نظام �أجازة الأمومة املدفوعة الأجر وتوفري حماية
خا�صة للمر�أة �أثناء احلمل ،وتوفري خدمات منا�سبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد
الوالدة ،مبا يف ذلك خدمات جمانية عند االقت�ضاء وتغذية كافية �أثناء احلمل والر�ضاعة.
�ألزمت االتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة فيما يتعلق باحلق يف اال�ستحقاقات العائلية ويف احل�صول على القرو�ض امل�رصفية
والرهون العقارية وخمتلف �أ�شكال االئتمان املايل واال�شرتاك يف جميع جوانب احلياة
الثقافية .و�أن تعرتف هذه الدول مب�ساواة املر�أة مع الرجل �أمام القانون ،و�أن متنح للمر�أة
�أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وت�ساوي بينها وبينه يف فر�ص ممار�سة تلك الأهلية وتكفل
لها نف�س احلقوق فيما يخ�ص �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،ويف خمتلف الإجراءات
الق�ضائية .و�ألزمت الدول ب�ضمان متتع كل من الرجل واملر�أة باحلقوق نف�سها فيما يتعلق
بالت�رشيع املت�صل بحركة الأ�شخا�ص وحرية اختيار حمل �سكناهم و�إقامتهم .ووجوب
�سائر العقود وال�صكوك التي يكون لها �أثر قانوين ي�ستهدف احلد من الأهلية القانونية للمر�أة
باطلة والغية .واتخاذ كافة التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة الأمور
املتعلقة بالزواج والعالقات الزوجية .و�أن ي�ضمن للمر�أة على نحو خا�ص ،على �أ�سا�س
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة :نف�س احلق يف عقد الزواج ،ويف حرية اختيار الزوج ،ويف
عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر الكامل ،و�أن يكون لها نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات يف
الأمور املتعلقة ب�أطفالهما .و�أال يكون خلطوبة الطفل �أو زواجه �أي �أثر قانوين و�أن تتخذ
الإجراءات ال�رضورية لتحديد �سن �أدنى للزواج وجلعل ت�سجيل الزواج يف �سجل ر�سمي
�أمرا �إلزاميا.
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جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)
مت ت�شكيل جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (اللجنة) مبوجب املادة  17من
اجلزء اخلام�س من الإتفاقية لتكون اجلهة املعنية بعملية ر�صد ومراقبة تفعيل الإتفاقية وذلك
�ضمن املعايري التالية :تتكون اللجنة من  23خبريا ،يتم اختيارهم باالقرتاع ال�رسي ،ويتم
تر�شيح اخلرباء من قبل الدول بناء على طلب من االمني العام مراعاة التوزيع اجلغرايف عند
اختيار اخلرباء ،ومدة الع�ضوية �أربع �سنوات ،تبد�أ يف اليوم الأول من كانون الثاين من
ال�سنة التالية النتخابهم ،ويف حال ا�ستقالة �أحد االع�ضاء قبل انتهاء مدته ،يتم ابالغ الدولة
الطرف التي ينتمي اليها الع�ضو امل�ستقيل لرت�شيح البديل يف غ�ضون �شهرين لي�شغل املن�صب
للفرتة املتبقية من ع�ضوية �سلفه ،ويحيل الأمني العام اال�سم الذي مت اختياره مرفقا بال�سرية
الذاتية،اىل اللجنة للموافقة عليه ومن ثم يتم اخطار الدول الأطراف.7
تتوىل جلنة �سيداو مهام ر�صد تنفيذ وتفعيل بنود الإتفاقية عرب:
1 .1النظر يف التقارير الوطنية.
2 .2تقدمي املالحظات اخلتامية حول التقارير الوطنية الدورية.
�3 .3إ�صدارالتو�صيات العامة.
4 .4النظر يف ال�شكاوى الفردية.
5 .5التحقيق.

7

 .النظام الداخلي للجنة الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
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�آليات االن�ضمام اىل اتفاقية
الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة 1979
يرتتب على ع�ضوية فل�سطني كدولة مراقب يف االمم املتحدة �أن تبا�رش اجراءاتها يف
االن�ضمام اىل االتفاقيات الدولية حلقوق االن�سان ومن �ضمنها اتفاقية الق�ضاء على كافة
ا�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وذلك انطالقا من حث القانون اال�سا�سي الفل�سطيني ال�سلطة
الوطنية على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق
الإن�سان ،باعتبار ان حقوق االن�سان وحرياته اال�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام.8
تعترب اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة من اهم الوثائق واالتفاقيات الدولية
يف جمال حقوق املر�أة حيث تعترب االتفاقية �شاملة لكافة حقوق املر�أة يف جميع املجاالت
وتهدف اىل الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز والتفرقة التي متار�س �ضد املر�أة على �أ�سا�س
النوع الإجتماعي ،ومت و�ضع هذه االتفاقية وتبنيها للإعرتاف باحلقوق الإن�سانية للمر�أة
وحمايتها وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف جميع نواحي احلياة اخلا�صة والعامة باال�ضافة
�إىل توفريها لآليات الرقابة واملتابعة للدول املن�ضمة اىل االتفاقية �أو امل�صادقة عليها ،عرب رفع
التقارير الدورية املتعلقة بحقوق املر�أة ،ناهيك عن توفري م�ساحة للدول كي ت�ضع حتفظاتها
على االتفاقية وامكانية ان ت�سحب هذه التحفظات يف الوقت الذي ت�شاء.
نظمت اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات التي مت اعتمادها يف العام  1969موقف
القانون الدويل من االتفاقيات الدولية حيث منحت هذه االتفاقية الدول احلق يف التوقيع
�أو االن�ضمام �أو امل�صادقة على االتفاقيات الدولية ،كما �أتاحت اتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة املجال �أمام الدول للتوقيع على هذه االتفاقية والت�صديق عليها
واالن�ضمام اليها دون قيود على الدول. 9
8
9

 .املادة رقم ( )10من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني

 .ن�ص املادة رقم املادة  25من اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة للعام :1979
 .1يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول.
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ّميزت اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات يف العام  1969بني التوقيع على االتفاقية او
امل�صادقة عليها او االن�ضمام اليها ورتبت على كل ت�رصف �آثارا قانونية تتعلق بالتزام الدول
وفق الإجراء الذي مت اتخاذه ،حيث اعتربت االتفاقية �أن التوقيع على االتفاقيات الدولية
يتم بوا�سطة دبلوما�سييها �أو �أحد �أع�ضاء احلكومة للتعبري عن موافقتها املبدئية ،و لي�س
للتوقيع �آثار ملزمة للدولة املوقعة اال اذا ن�صت املعاهدة على �أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛
�أو �إذا ثبت بطريقة �أخرى �أن الدول املتفاو�ضة كانت قد اتفقت على �أن يكون للتوقيع هذا
الأثر؛ �أو �إذا بدت نية الدولة املعينة يف �إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفوي�ض الكامل
ال�صادرة ملمثلها �أو عربت الدولة عن مثل هذه النية �أثناء املفاو�ضات .وعليه ف�إن م�س�ألة
التوقيع ت�شري �إىل الإلزامية املعنوية للدولة.10
كما ميكن للدول �أن تقوم بالت�صديق على االتفاقيات او االن�ضمام �إليها ،ويعترب الت�صديق
واالن�ضمام �إىل االتفاقية تعبري عن ا�ستعداد الدولة لاللتزام مب�ضمون االتفاقية ،ويتم �إن�ضمام
دولة �إىل معاهدة عند عدم م�شاركة الدولة يف املفاو�ضات و تعرب عن ر�ضاها للإلتزام
باملعاهدة بعد املفاو�ضات.
من خالل مراجعة اتفاقية �سيداو تبني ان االتفاقية ال حتتوي او تت�ضمن اية ا�شارت او
ن�صو�ص تتعلق مب�س�ألة خ�صو�صية التوقيع والزاميته ،وتبني االتفاقية خ�ضوعها للت�صديق من
قبل الدول امل�صادقة ،ويتم ايداع �صكوك الت�صديق لدى االمني العام للأمم املتحدة ،يف
ذات الوقت �أتاحت االتفاقية ان�ضمام جميع الدول لالتفاقية ويوجب هذا االن�ضمام ب�إيداع
�صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.11
 .2ي�سمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
 .3تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 .4يكون االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول .ويقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

10

 .املادة رقم ( )12الفقرة رقم ( )1التي تن�ص على ان “ تعرب الدولة عن ر�ضاها االلتزام باملعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها يف �إحدى احلاالت الآتية:
(�أ) �إذا ن�صت املعاهدة على �أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ �أو (ب) �إذا ثبت بطريقة �أخرى �أن الدول املتفاو�ضة كانت قد اتفقت على �أن يكون للتوقيع
هذا الأثر؛ �أو (ج) �إذا بدت نية الدولة املعينة يف �إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفوي�ض الكامل ال�صادرة ملمثلها �أو عربت الدولة عن مثل هذه النية
�أثناء املفاو�ضات”.

11

 .املادة رقم  25من اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة للعام :1979
1 .1يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول.
2 .2ي�سمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
3 .3تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
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حددت اتفاقية فيينا مواعيد دخول االتفاقيات واملعاهدات الدولية حيز النفاذ ،حيث
اعتربت انه مبجرد تبادل اليات امل�صادقة وتكون من تاريخه ملزمة للدولة التي �صادقت
عليها ،وميكن لالتفاقيات ان تن�ص على تاريخ او حتديد �أجل معني يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية
مبواجهتها.12
حددت اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة بدء نفاء هذه االتفاقية حيث
تدخل حيز النفاذ يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام
الع�رشين لدى الأمني العام للأمم املتحدة� ،أما الدول التي ت�صدق هذه االتفاقية �أو تن�ضم
�إليها بعد �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام الع�رشين فيبد�أ نفاذ االتفاقية �إزاءها يف اليوم
13
الثالثني الذي يلي تاريخ �إيداع هذه الدولة �صك ت�صديقها �أو ان�ضمامها
منحت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات احلق للدول للقيام بتحفظاتها على االتفاقية �سواء كان
ذلك اثناء التوقيع على االتفاقية او امل�صادقة عليها ،ويعترب التحفظ اعالنا احادي اجلانب
يهدف �إىل ا�ستبعاد �أو تغيري الأثر القانوين للمعاهدة او االتفاقية .فيمكن للدولة مثال �أن
تلتزم باحرتام االتفاقية ما عدا بع�ض املواد التي تقدر ب�أنها تخالف قانونها الداخلي.
توجد ثالث قيود للقيام بتحفظ ،فاملعاهدة ميكن �أن ت�ستبعد القيام بتحفظات كما ميكن
�أن متنع عددا من �أنواع التحفظات ويجب �أن ال يكون التحفظ غري متطابق مع مو�ضوع
و هدف املعاهدة .ويهدف التحفظ لإ�ستبعاد �أو تغري حمتوى املعاهدة بالن�سبة للدولة
4 .4يكون االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول .ويقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

12

 .تن�ص املادة رقم ( )24دخول املعاهدات حيز التنفيذ من اتفاقية فيينا على:
1 .1تدخل املعاهدة حيز التنفيذ  -1بالطريقة ويف التاريخ املحددين فيها �أو وفق ًا التفاق الدول املتفاو�ضة.
2 .2ويف حال عدم وجود مثل هذا الن�ص �أو االتفاق تدخل املعاهدة حيز التنفيذ حاملا يثبت ر�ضا جميع الدول املتفاو�ضة االلتزام باملعاهدة.
�3 .3إذا مت ر�ضا الدولة االلتزام باملعاهدة يف تاريخ الحق لدخولها حيز التنفيذ فان املعاهدة املذكورة ت�صبح نافذة بالن�سبة لهذه الدولة يف ذلك التاريخ
�إال �إذا ن�صت املعاهدة املذكورة على خالف ذلك.
�4 .4إن ن�صو�ص املعاهدة التي تنظم توثيق ن�صها والتثبت من ر�ضا الدول االلتزام بها ،وكيفية �أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ ،والتحفظات عليها،
ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول املعاهدة حيز التنفيذ ،ت�رسي اعتباراً من تاريخ اعتماد ن�صها.

13

 .تن�ص املادة رقم ( )27من اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة على "
1 .1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام الع�رشين لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
�2 .2أما الدول التي ت�صدق هذه االتفاقية �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام الع�رشين فيبد�أ نفاذ االتفاقية �إزاءها يف اليوم الثالثني
الذي يلي تاريخ �إيداع هذه الدولة �صك ت�صديقها �أو ان�ضمامها.
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املتحفظة

14

ا�ستنادا اىل ذلك منحت اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة الدول احلق يف
�إبداء حتفظاتها �سواء كان �أثناء الت�صديق عليها او االن�ضمام اليها ،وا�شرتطت ان يقدم ن�ص
التحفظات اىل الأمني العام للأمم املتحدة ،و�أن ال يكون التحفظ منافيا ملو�ضوع االتفاقية
وغر�ضها .يف الوقت ذاته منحت الدول احلق يف �سحب حتفظاتها يف اي وقت عرب ا�شعار
االمني العام لالمم املتحد بهذا املعنى .15
من خالل مراجعة القانون الأ�سا�سي  2002تبني �أن القانون ال يت�ضمن �أية مواد �أو
�أحكام تنظم �آليات الت�صديق �أو االن�ضمام اىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،ويف ظل
غياب الن�صو�ص الد�ستورية ميكن لأعلى جهة يف دولة فل�سطني �أن تقوم بامل�صادقة املحلية
على اتفاقية �سيداو ،ومن ثم يتم تقدمي �صك امل�صادقة عليها للأمني العام للأمم املتحدة،
ومبوجب امل�صادقة على االتفاقية تلتزم الدولة باحرتامها .16
كما ميكن للدولة فل�سطني ان تقوم بالتحفظ على بع�ض املواد ولكن مع مراعاة ال�رشوط
الواردة يف اتفاقية فيينا وال�رشوط الواردة يف اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد
املر�أة ،حيث ان التحفظ على بع�ض املواد اجلوهرية يف اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة ي�ؤدي اىل ان يكون التحفظ يتنافى من غر�ض االتفاقية وهدفها وهو حتقيق
14

.ن�ص املادة رقم( )21من اتفاقية فيينا " يكون للتحفظ املبدى يف مواجهة طرف �آخر وفق ًا للمواد  ،19و ،20و 23الآثار الآتية:
(�أ) يعدل بالن�سبة للدولة املتحفظة يف عالقاتها بالطرف الآخر ن�صو�ص املعاهدة التي يتعلق بها التحفظ �إىل احلد الذي ين�ص عليه؛
(ب) يعدل نف�س الن�صو�ص بالقدر نف�سه بالن�سبة لذلك الطرف يف عالقاته بالدولة املتحفظة.

15

 .ن�ص املادة رقم ( )28من اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة " .
 1 .يتلقى الأمني العام للأمم املتحدة ن�ص التحفظات التي تبديها الدول وقت الت�صديق �أو االن�ضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
 2 .ال يجوز �إبداء �أي حتفظ يكون منافيا ملو�ضوع هذه االتفاقية وغر�ضها.
3 .3يجوز �سحب التحفظات يف �أي وقت بتوجيه �إ�شعار بهذا املعنى �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يقوم عندئذ ب�إبالغ جميع الدول به .وي�صبح
هذا الإ�شعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

16

 .ن�ص املادة  14من اتفاقية فيينا :التعبري عن الر�ضا بااللتزام باملعاهدة بالت�صديق عليها �أو بقبولها �أو باملوافقة عليها
 -1تعرب الدولة عن ر�ضاها االلتزام باملعاهدة بالت�صديق عليها يف �إحدى احلاالت التالية:
(�أ) �إذا ن�صت املعاهدة على �أن التعبري عن الر�ضا يتم بالت�صديق؛ �أو
(ب) �إذا ثبت بطريقة �أخرى �أن الدول املتفاو�ضة كانت قد اتفقت على ا�شرتاط الت�صديق؛ �أو
(ج) �إذا كان ممثل الدولة قد وقع املعاهدة ب�رشط الت�صديق؛ �أو
(د) �إذا بدت نية الدولة املعنية من وثيقة تفوي�ض ممثلها �أن يكون توقيعها م�رشوط ًا بالت�صديق على املعاهدة� ،أو عربت الدولة عن مثل هذه النية �أثناء
املفاو�ضات.
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امل�ساواة للمر�أة والق�ضاء على التمييز �ضدها.
مل ينظم القانون اال�سا�سي العالقة بني االتفاقيات واملعاهدات الدولية وبني القانون
الأ�سا�سي والقوانني الداخلية من حيث ترتيب العالقة ،و�سمو االتفاقيات على القوانني
الداخلية او العك�س ،وتكمن �أهمية هذا التن�صي�ص لدى قيام ال�سلطات املختلفة برف�ض
تطبيق االتفاقية �أو �أحد بنودها او موادها بحجة خمالفتها للقوانني املحلية ،ففي ظل غياب
ن�ص د�ستوري حول �سمو االتفاقيات الدولية على القوانني املحلية فانه يحتكم اىل القانون
الأ�سا�سي ،ولدى االحتجاج بتعار�ض االتفاقية او �أحد ن�صو�صها مع القانون اال�سا�سي فانه
يتم االحتكام ل�صالح القانون الأ�سا�سي ب�صفته د�ستور وعنوان كل حق يف الدول وتعبريا
عن �إرادتها ال�سيا�سية.
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الواجبات امللقاة على عاتق دولة فل�سطني حال م�صادقتها على
اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
�أوال
تقدمي التقارير الدورية
تتعهد الدول الأطراف بعد ان�ضمامها لالتفاقية ،ب�إبالغ جلنة �إتفاقية �سيداو بوا�سطة تقارير
دورية ،عن مدى التقدم املُحرز باجتاه التدابري الت�رشيعية .الق�ضائية والإدارية وغريها من
�أجل �إنفاذ �أحكام هذه االتفاقية .والتقارير الدورية هي تقارير ر�سمية تقوم بتح�ضريها
حكومات الدول الأطراف وتلتزم بتقدميها للأمني العام للأمم املتحدة ح�سب ما ن�صت عليه
االتفاقية يف املادة  18منها ،وح�سب النموذج املقرتح من طرف منظمة الأمم املتحدة،
�أنواع التقارير:
التقرير الأويل :وهو تقرير يقدم يف ال�سنة الأوىل التي تلي ت�صديق الدولة على االتفاقية.
ويهدف هذا التقرير �إىل تو�ضيح الإطار الذي �ستدخل فيه االتفاقية حيز التطبيق ،وذلك
بتقدمي �صورة دقيقة و�شاملة عن الإطار القانوين ال�سيا�سي واالجتماعي للدولة ،كما
ي�ستوجب تقدمي و�صف لأو�ضاع الن�ساء فيها (م�ؤ�رشات حمددة تهم جميع امليادين من
�ش�أنها �أن تكون هي املنطلق لت�ساعد فيما بعد على قيا�س التقدم الذي احرز يف خمتلف
امليادين التي �ستتطرق لها التقارير الدورية الالحقة)
التقرير الدوري :هو تقرير تتقدم به الدولة الطرف كل �أربع �سنوات ،يفرت�ض فيه �أن يكون
�أقل تف�صيال من التقرير الأويل ،وميكنه انطالقا من الو�ضع االويل �أن يقدم �أوال التطور
املحرز خالل ال�سنوات الأربع املن�رصمة (التدابري التي اتخذت من اجل تفعيل االتفاقية:
25
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الإجراءات الت�رشيعية والق�ضائية والإدارية وغريها ،والتقدم املحرز يف هذا ال�صدد) وثانيا
ت�شخي�ص ًا لأهم املعيقات (العوامل والعقبات �أو ال�صعوبات) التي تقف يف وجه تفعيل مواد
االتفاقية وثالث ًا و�أخرياً حتديد الآليات.
تقارير الظل� :أو التقارير البديلة �أو املوازية ،وهذا النوع من التقارير تعده �إحدى منظمات
املجتمع املدين �أو حتالف من منظمات املجتمع املدين ،بهدف تزويد جلنة �سيداو مبعلومات
�إ�ضافية� ،أو معلومات قد مت �إغفالها �أو حذفها يف التقارير الوطنية حول اجلهود املبذولة
من قبل احلكومات من �أجل تنفيذ الإتفاقية ،خ�صو�ص ًا عندما يتم �إعداد التقارير الوطنية
الدورية مبعزل عن تلك املنظمات.
�إن تقدمي التقارير لي�س مترينا ر�سميا ،ولي�س مب�س�ألة �إجرائية فقط ،بل �إن االلتزام بتقدميها
يبني مدى وفاء الدول بالتزاماتها ،مما ي�سمح للجنة بتقييم مدى ما حتقق من التزامات،
ومبراقبة وحتديد وتقييم اال�سرتاتيجيات التي مت اعتمادها الأمر الذي يتيح الفر�صة للتقدير
الدقيق للم�شكالت التي تعيق تطبيق االتفاقية :مواطن القوة وال�ضعف ولهذا ف�إن �إعداد
التقارير تعترب فر�صة ملراجعة القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات بهدف حتديد مدى االلتزام
باملعايري التي تن�ص عليها االتفاقية ولذلك ف�إن تقدمي التقارير يلعب دور القوة وبوا�سطة
هذا النوع من التقارير ميكن للجنة االتفاقية �أن تقي�س مدى :الأثر االيجابي الذي جنم عن
التزام الدول بتقدمي التقارير الدورية حول تطبيق االتفاقية ،من حيث امل�ساهمة يف ت�سليط
ال�ضوء على القوانني املجحفة بحق املر�أة ،وعلى الفجوة القائمة بني الن�صو�ص القانونية
وتطبيقها؛ والتغري الذي �أحدثه االن�ضمام �إىل االتفاقية على الو�ضع العام للمر�أة ومكانتها
يف هذه الدول؛ وال�صعاب �أو املعيقات التي ت�ؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات املقررة يف
هذه االتفاقية.
مبوجب املادة  18من الإتفاقية؛ حيث تعقد اللجنة دورات عادية كل �سنة ،ت�ستغرق كل
دورة ثالثة �أ�سابيع ُ ،تعقد دورات ا�ستثنائية للجنة بقرار من اللجنة �أو بناء على طلب دولة
طرف يف االتفاقية.تدعو اللجنة يف املعتاد ثماين دول �أطراف يف االتفاقية اىل تقدمي
تقاريرها كل دورةُ .تعطى االف�ضلية للتقارير املعلقة ملدة طويلة وللتقارير االولية ،ويراعى
26
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حتقيق التوازن بني التقارير من حيث العامل اجلغرايف ،حيث يتم ت�شكيل فريق عامل ملا
قبل الدورة من �أع�ضاء جلنة �سيداو يت�ألف من خم�سة �أ�شخا�ص� ،أحدهم ي�سمى املقرر
القُطري ،ويراعى حتقيق توزيع جغرايف متوازن .تتم مراجعة التقارير الوطنية من قبل
الفريق العامل بتن�سيق املقرر القُطري،حيث يجتمع الفريق العامل ملدة خم�سة �أيام يف
جل�سات مغلقة قبل الدورة التي �سيجري فيها النظر يف التقارير ،حيث يتم حت�ضري قائمة
اال�سئلة وامل�سائل.
ميتنع �أع�ضاء اللجنة عن امل�شاركة يف �أي جانب من جوانب النظر يف تقارير الدول الذين
هم من رعاياها من �أجل املحافظة على �أعلى م�ستويات احلياد� .أما املنهجية املتبعة يف النظر
يف التقارير فتت�ضمن:
•مراجعة التقرير
•�إعداد قائمة باال�سئلة وامل�سائل املتعلقة بالتقرير ُتر�سل اىل الدول يف غ�ضون �أ�سبوع
من �إنتهاء الفريق للمراجعة التقرير ،للرد عليها يف غ�ضون �ستة �أ�سابيع.
•ترجمة قائمة اال�سئلة وامل�سائل وردود الدول الأطراف اىل لغات االمم املتحدة
وتتاح على املوقع ال�شبكي ملفو�ضية حقوق الإن�سان ،ينبغي �أن يكون رد الدول
دقيقا ومقت�ضب ًا ،و�أال يتجاوز احلد الأق�صى امل�سموح به� 30-25،صفحة مكتوبة
بالبنط  12واخلط  Times New Romanمع ترك م�سافة واحدة ينب ال�سطور،
وينبغي �أن يقدم يف ن�سخة اليكرتونية ،ويجوز احلاق عدد حمدود من ال�صفحات
الإ�ضافية تقت�رص على البيانات الإح�صائية.
•احلوار الب ّناء( مناق�شة التقارير الدورية) وذلك وفقا لوالية اللجنة املن�صو�ص عليها
يف املادة  18من االتفاقية ،تعتزم اللجنة �أن ت�ؤخذ وجهة نظرها يف �أي تقرير
�شكل حوار بناء مع ممثلي الدولة مقدمة التقرير ،والهدف هو حت�سني حالة احلقوق
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية يف الدولة املعنية ،حيث تكر�س اللجنة جل�ستني
مفتوحتني مدة كل منها ثالث �ساعات للنظر يف التقارير الأولية .تبد�أ اجلل�سة
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بتعليقات ا�ستهاللية مقدمة من الدولة الطرف على �أن ال تتجاوز  30دقيقة .ثم
يبد�أ النظر يف التقرير الأويل على �أ�سا�س كل مادة على حدة ،با�ستثناء املواد
 1،2،7،8،15،16حيث ينظر فيها على �شكل جمموعات ،يطرح اخلرباء
الأ�سئلة على �شكل جمموعات ،يعقبها �أجوبة الدولة الطرف،ثم تليها جمموعة
�أخرى من اال�سئلة وهكذا .ميكن للخرباء من جلنة �سيداو �أن ي�ضمنوا �أ�سئلتهم
ب�ش�أن املواد  1و � 2أي مالحظات عامة ،ي�ستخدم �أ�سلوب النظر يف التقارير
الأولية �أي�ضا يف احلاالت التي يكون فيها التقرير الأويل ُمدجم ًا مع واحد �أو
�أكرث من التقارير الدورية ،بعد �أن يديل عدة خرباء ب�أ�سئلة يف �إطار جمموعة من
املجموعات ،يف�سح املجال للدولة الطرف للرد؛ وتعقب ذلك جولة �أخرى من
اال�سئلة والردود ،اىل �أن تتم تغطية كل املجموعات.
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ثانيا
مواءمة الت�رشيعات الوطنية
مع بنود �إتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
يرتتب على الدول بعد امل�صادقة على االتفاقية القيام مبراجعة للت�رشيعات والقوانني النافذة
بغر�ض مواءمتها مع م�ضمون االتفاقية ،ومع مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز املت�ضمن فيها.
يف ظل ال�سياق القانوين الداخلي لدولة فل�سطني ،ولأغرا�ض مواءمة الت�رشيعات
والقوانني مع اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة ،يعترب الو�ضع القانوين
يف فل�سطني من املع�ضالت الأ�سا�سية التي تواجه عملية املواءمة الت�رشيعية ،ويرجع ذلك
لتعدد الت�رشيعات والأنظمة القانونية التي تنظم احلياة الت�رشيعية يف فل�سطني ويعود ذلك
اىل الظروف ال�سيا�سية التي مرت بها فل�سطني و�أثرت على امل�سرية الت�رشيعية بها .فقد
تعر�ضت فل�سطني �إىل مراحل �سيا�سية خمتلفة بدءاً من احلكم العثماين الذي انتهى يف
عام  ،1917مع بدء مرحلة �سيا�سية جديدة متثلت مبرحلة االنتداب الربيطاين “ .ومع
�أن نظام االنتداب يفرت�ض قيام دولة االنتداب برعاية م�صالح الدولة املنتدبة دون التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية والقانونية� ،إال �أن االنتداب الربيطاين عمل ب�شكل وا�ضح على
�إيجاد �أر�ضية قانونية ت�سهل قيام الوطن اليهودي على الأر�ض الفل�سطينية من خالل هدم
الإرث القانوين العثماين ب�شكل �شبه كامل .وكانت الأداة القانونية امل�ستخدمة لتحقيق
مثل هذه الغاية هي املادة  46من مر�سوم د�ستور فل�سطني التي جاءت لتحدد م�صادر
القانون 17،والتي متثلت «بالقوانني العثمانية ،والقوانني الإجنليزية التي و�ضعت خ�صي�ص ًا
لفل�سطني ،وقواعد العدل والإن�صاف مبا يتنا�سب مع الو�ضع الفل�سطيني 18”.ويف هذه
املرحلة التاريخية ،جل�أت �سلطة االنتداب �إىل �إلغاء وتعديل بع�ض القوانني املطبقة من احلقبة
17

النظام القانوين والعملية الت�رشيعية يف فل�سطني .معهد احلقوق .جامعة بريزيتhttp_muqtafi2.. 2008 .
birzeit.edu_PDFPath=uploads_supportive_research_and_studies_dd.pdf-adobereader
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العثمانية ملا يخدم م�صلحتها .ومن �أهم هذه القوانني قانون العقوبات الذي �أويل �أهمية
كبرية ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية ال�سائدة ،ونتج عنه �صدور قانون العقوبات لعام 1936
19
الذي ما زال مطبق ًا يف قطاع غزة.
من جانب �آخر ،ف�إن وثيقة �إعالن اال�ستقالل ال�صادرة عن املجل�س الوطني التابع ملنظمة
التحرير الفل�سطينية يف تاريخ  1988 -11-15والتي تعترب الوثيقة الأهم يف تاريخ
فل�سطني مبا حتمله من مبادئ �أ�سا�سية وحقوق وحريات عامة للفل�سطينيني ال يجوز التنازل
عنها ،تعد الأ�سا�س الأول ملبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف القانون الوطني الفل�سطيني،
حيث ن�صت على» �إن دولة فل�سطني هي للفل�سطينيني �أينما كانوا فيها يطورون هويتهم
الوطنية والثقافية ويتمتعون بامل�ساواة الكاملة يف احلقوق ،ت�صان فيها معتقداتهم الدينية
و ال�سيا�سية و كرامتهم الإن�سانية ،يف ظل نظام دميقراطي برملاين يقوم على �أ�سا�س حرية
الر�أي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحرتام قرارات الأغلبية
وعلى العدل االجتماعي وامل�ساواة وعدم التمييز يف احلقوق العامة على �أ�سا�س العرق
�أو الدين �أو اللون �أو بني املر�أة والرجل يف ظل د�ستور ي�ؤمن �سيادة القانون و الق�ضاء
امل�ستقل”..
يعترب القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  2003مبثابة الد�ستور الفل�سطيني ،حيث ت�ستمد منه
باقي القوانني الفل�سطينية قوتها ،ويعترب مبثابة �ضمان للحقوق واحلريات العامة التي يتمتع
بها املواطنون بالإ�ضافة �إىل بيان النظام ال�سيا�سي الذي يحكم الدولة ومبد�أ الف�صل يف
ال�سلطات وغريها من الأمور التي تكون القاعدة الأ�سا�سية للنظام القانوين الفل�سطيني.
وباال�ستناد �إىل مبد�أ الهرمية يف الت�رشيع يعترب الد�ستور على ر�أ�س الت�رشيعات حيث ال يجوز
�أن يخالف قانون �أو قرار بقانون (مت�ساويان يف الدرجة) قاعدة د�ستورية  .وين�ص القانون
الأ�سا�سي املعدل يف املادة (“ :)9الفل�سطينيون �أمام القانون �سواء ال متييز بينهم ب�سبب
العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة ”.و بالتايل ف�إن القانون
الأ�سا�سي �أدرج �رصاحة مبد�أ امل�ساواة على �أ�سا�س اجلن�س �أمام القانون.
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�أما املواد ( )10-1فتن�ص على �أن حقوق الإن�سان و حرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة
االحرتام ،بالإ�ضافة �إىل البند الثاين من املادة ذاتها التي تلزم ال�سلطة باحرتام املواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان .وبالن�سبة للمادة ( )31فقد ن�صت على �إن�شاء الهيئة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان التي تقدم تقاريرها �إىل رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واملجل�س الت�رشيعي
وبذلك فقد �أكد امل�رشع على �أن حقوق الإن�سان والتي تعترب مت�ساوية للرجل واملر�أة كما
ذكر يف القانون يجب �صونها ورقابة العمل على االلتزام بها من م�ؤ�س�سات الدولة كافة،
وذلك من خالل �إن�شاء هذه الهيئة التي تعترب مهمتها رقابية على مدى االلتزام من قبل
احلكومة بكفالة حقوق الإن�سان ،بينما �أ�شارت املادة ( )32على �أن �أي اعتداء على هذه
احلقوق واحلريات هو “جرمية ال ت�سقط الدعوى اجلنائية وال املدنية النا�شئة عنها بالتقادم
وت�ضمن ال�سلطة الوطنية تعوي�ضا عادال ملن وقع عليه ال�رضر ”.و بالتايل ف�إن القانون
الأ�سا�سي املعدل مل ين�ص فقط على امل�ساواة يف احلقوق و احلريات بني الرجل و املر�أة،
بل �أن�ش�أ هيئة رقابية للإ�رشاف على تطبيق هذه امل�ساواة.
مراجعة قوانني العقوبات ومواءمتها مع اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد
املر�أة
يعترب الت�رشيع العقابي يف فل�سطني انعكا�س ًا للواقع ال�سيا�سي الذي �ساد يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ،وذلك ابتدا ًء من خ�ضوع الدول العربية �إىل �سيطرة احلكم العثماين ،ومن ثم
اخل�ضوع ل�سيطرة االحتالل الربيطاين واالحتالل الفرن�سي واالحتالل الإ�رسائيلي ،الأمر
الذي �أثر على امل�سرية الت�رشيعية ،وقد كان الرتكيز على الت�رشيع العقابي من قبل ال�سلطة
املحتلة باعتباره �آلية رئي�سية يف �ضبط العالقات بني الأفراد داخل املجتمع وحفظ �أمن
�سلطتها.
ومبا يتعلق بو�ضع حقوق الن�ساء يف الت�رشيعات املحلية والعقابية تعترب منظومة القوانني
املحلية عاجزة عن احرتام حقوق الن�ساء وتوفري احلماية القانونية لهن ،وذلك انطالق ًا من
التوجه الفكري الذي يعترب �أن الن�ساء عاجزات وبحاجة �إىل الوالية واملتابعة من قبل ال�سلطة
الذكورية.
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تت�ضمن قوانني العقوبات العديد من الن�صو�ص واملواد التي تخالف مبد�أ امل�ساواة وتعترب متييزا
متيز بني الن�ساء والرجال،
�ضد املر�أة ،حيث يت�ضمن القانون عقوبات خمتلفة للجرم ذاته ّ
فتن�ص املادة رقم ( )282على “ تعاقب املر�أة الزانية بر�ضاها باحلب�س من �ستة �أ�شهر اىل
�سنتني” يف حني تن�ص الفقرة الثانية من املادة ذاتها على “ يق�ضي بالعقوبة نف�سها على
�رشيك الزانية ا�إذا كان متزوجا واال فاحلب�س من ثالثة �أ�شهر اىل �سنة “� .إن ايراد عقوبتني
خمتلفتني على ذات اجلرم بناء على اجلن�س ،وايقاع عقوبة �أكرث �رصامة على الن�ساء منها
على الرجال يتعار�ض مع املادة رقم ( )1التي تعترب التمييز �ضد املر�أة « �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد
�أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه ،توهني �أو �إحباط االعرتاف
للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو توهني �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها
لها ،ب�رصف النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل.
باال�ضافة اىل خمالفتها املادة رقم(  )2الفقرة (�أ) التي تدعو اىل �إدماج مبد�أ امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية �أو ت�رشيعاتها املنا�سبة الأخرى� ،إذا مل يكن هذا املبد�أ
قد �أدمج فيها حتى الآن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا املبد�أ من خالل الت�رشيع وغريه
من الو�سائل املنا�سبة ،والفقرة (ب) التي تدعو اىل اتخاذ اتخاذ املنا�سب من التدابري،
ت�رشيعية وغري ت�رشيعية ،مبا يف ذلك ما ينا�سب من جزاءات ،حلظر كل متييز �ضد املر�أة،
والفقرة (و) من االتفاقية التي تدعو الدول امل�صادقة على االتفاقية اىل اتخاذ جميع
التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها ،لتغيري �أو �إبطال القائم من القوانني والأنظمة
والأعراف واملمار�سات التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة.
كر�ست قوانني العقوبات النافذة هيمنة الرجال على حياة الن�ساء ،حيث
من جانب �آخرّ ،
ا�شرتط قانون العقوبات رقـم(  )16للعام  1960ال�ساري النفاذ يف ال�ضفة الغربية ملالحقة
جرمية ال�سفاح �أن تقدم ال�شكوى من قبل قريب �أو �صهر �أحد الفاعلني حتى الدرجة الرابعة،
واعترب القانون �أن الطرفني «الذكر واالنثى مدانان وذلك نتيجة اعتباره لركن الر�ضا بني
الطرفني وقبول االنثى باملواقعة ،مغفال يف ذلك طبيعة عالقات القوة وال�سيطرة القائمة
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داخل العائلة؛ وذلك من قبل القائمني عليها واملتولني لأمورها االقت�صادية واالجتماعية
كالآباء والأجداد والذكور الأكرب �سنا.20
ويعد هذا خمالفا لن�ص املادة رقم (  )15من اتفاقية �سيداو حيث تدعو الدول اىل االعرتاف
للمر�أة بامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون وتدعو الدول الأطراف اىل منح املر�أة �أهلية قانونية
مماثلة لأهلية الرجل يف ال�ش�ؤون املدنية وت�ساوي بينها وبينه يف فر�ص ممار�سة تلك الأهلية،
وتكفل معاملتهما على قدم امل�ساواة يف جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية.
ت�ضمن قانون العقوبات النافذ يف ال�ضفة الغربية يف املادة رقم ( )308املتعلقة ب
كما ّ
“ايقاف املالحقة وا�ستعادة احلق يف املالحقة” بجواز التوقف يف مالحقة مرتكبي اجلرائم
املتعلقة بالعر�ض الواردة يف الباب ال�سابـع وهي “اجلرائم املتعلقة بالعر�ض؛ الزنا ،هتك
العر�ض املداعبة املنافية للحياء الإغواء ،االغت�صاب ،اخلطف يف حالة �إجراء عقد زواج
�صحيح بني اجلاين وال�ضحية ،وربط حق مالحقة النيابة للجاين بزوال العالقة الزوجية
مدة حمددة ،21الأمر الذي يرتتب عليه فتح املجال �أمام املغت�صب �أو اخلاطف للتهرب من
العقوبة عن طريق زواجه من ال�ضحية ،واغفال البعد والت�أثري النف�سي املت�شكل لدى �ضحايا
مثل هذه اجلرائم ،واالعتبار لبعد الثقافة املجتمعية التي تعترب ال�ضحايا يف اجلرائم اجلن�سية
�رشيكات او حامالت لو�صمة اجتماعية ،و�أحيانا يتم اهدار حقهن يف احلياة نتيجة فعل
االغت�صاب �أو اخلطف ،فتف�ضل ال�ضحايا خيار الزواج بدل ان حتمل تلك الو�صمة �أو بدل
ان ينتهك حقها يف احلياة وهذا يتنافى مع م�ضمون املادة رقم ( )16من اتفاقية �سيداو التي
تن�ص على حرية حق املر�أة يف اختيار الزوج وعدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر الكامل.
ت�ضمن قانون العقوبات يف املادة رقم ( )302املتعلقة باخلطف بالتحايل او االكراه ايقاع
ّ
 . 20تن�ص املادة رقم ( " )286يالحق ال�سفاح املو�صوف يف املادة ال�سابقة بناء على �شكوى قريب �أو �صهر �أحد
املجرمني حتى الدرجة الرابعة"
 . 21تن�ص املادة رقم ((� . )308إذا عقد زواج �صحيح بني مرتكب �إحدى اجلرائم الواردة يف هذا الف�صل وبني
املعتدى عليها �أوقفت املالحقة ،و�إذا �صدر حكم بالق�ضية علق تنفيذ العقاب الذي فر�ض على املحكوم عليه .2
ت�ستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية ويف تنفيذ العقوبة قبل انق�ضاء ثالث �سنوات على اجلنحة
وانق�ضاء خم�س �سنوات على اجلناية �إذا انتهى الزواج بطالق املر�أة دون �سبب م�رشوع".
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عقوبة احلب�س من �سنتني اىل ثالثة �سنوات �إذا كان املخطوف ذكرا مل يتم اخلام�سة ع�رشة
من عمره ،وايقاع عقوبة الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة اذا كان املخطوف انثى ،وبالأ�شغال
ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن خم�س �سنوات اذا كانت املخطوفة ذات بعل �سواء �أمتت اخلام�سة
ع�رشة من عمرها �أم مل تتم ،وبالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن ع�رش �سنوات �إذا كان
املخطوف ذكرا كان �أو �أنثى كان اعتدي عليها باالغت�صاب �أو هتك العر�ض ،وبالأ�شغال
ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن ع�رش �سنوات �إذا كانت املخطوفة ذات بعل مل تكن قد �أمتت
اخلام�سة ع�رشة من عمرها واعتدي عليها باملواقعة ،وبالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن
�سبع �سنوات اذا كانت املخطوفة ذات بعل جتاوزت اخلام�سة ع�رشة من عمرها واعتدي
عليها باملواقعة يعترب هذا الن�ص متييزا وا�ضحا يف العقوبة بناء على اجلن�س والعمر واحلالة
الزواجية للأنثى حيث تختلف العقوبة اذا كان املخطوف �أنثى �أو �أنثى متزوجة ،وتختلف
بينها وبني الذكر ،وتختلف بني الذكر والأنثى يف الوقت ذاته.
ياتي ن�ص هذه املادة متوافقا مع م�ضمون تعريف االتفاقية للتمييز الذي ورد يف اتفاقية
الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة وخا�صة املادة رقم ( )1التي عرفت التمييز بانه
�أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه ،توهني
�أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو توهني �أو �إحباط
متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها ،ب�رصف النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س
امل�ساواة بينها وبني الرجل ،وم�ضمون املادة رقم ( )2من االتفاقية التي حثت على (�أ)
�إدماج مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية �أو ت�رشيعاتها املنا�سبة الأخرى،
�إذا مل يكن هذا املبد�أ قد �أدمج فيها حتى الآن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا املبد�أ من
خالل الت�رشيع وغريه من الو�سائل املنا�سبة (ب) اتخاذ املنا�سب من التدابري ،ت�رشيعية
وغري ت�رشيعية ،مبا يف ذلك ما ينا�سب من جزاءات ،حلظر كل متييز �ضد املر�أة (ج)
فر�ض حماية قانونية حلقوق املر�أة على قدم امل�ساواة مع الرجل ،و�ضمان احلماية الفعالة
للمر�أة ،عن طريق املحاكم ذات االخت�صا�ص وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى يف البلد ،من
�أي عمل متييزي (د) االمتناع عن مبا�رشة �أي عمل متييزي �أو ممار�سة متييزية �ضد املر�أة،
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وكفالة ت�رصف ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛ (هـ) اتخاذ جميع
التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة من جانب �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة
(و) اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها ،لتغيري �أو �إبطال القائم من
القوانني والأنظمة والأعراف واملمار�سات التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة (ي) �إلغاء جميع
الأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة.
يف العام � 2011أ�صدر رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قرارا بقانون رقم ( )7للعام
 2011ب�ش�أن تعديل قانون العقوبات النافذ يف املحافظات ال�شمالية وقانون العقوبات
النافذ يف املحافظات اجلنوبية ،مبوجب هذا القرار مت الغاء ن�ص املادة رقم ( )340من
الف�صل االول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم ( )16للعام  1960يف املحافظات
ال�شمالية التي تن�ص على “ .1ي�ستفيد من العذر املحل من فاج�أ زوجته او �إحدى حمارمه
حال التلب�س بالزنا مع �شخ�ص �آخر و�أقدم على قتلهما �أو جرحهما �أو ايذائهما كليهما �أو
احدهما .2.ي�ستفيد مرتكب القتل �أو اجلرح �أو االيذاء من العذر املخفف �إذا فاج�أ زوجه
�أو احدى ا�صوله او احدى فروعه �أو اخواته مع �آخر على فرا�ش غري م�رشوع) والغاء ن�ص
املادة رقم ( )18من قانون العقوبات رقم ( )74للعام  1936النافذ يف املحافظات اجلنوبية
وذلك با�ضافة عبارة ( وال ي�شمل ذلك جرائم قتل الن�ساء على خلفية “ �رشف العائلة”) يف
�آخر املادة التي تن�ص على “ يجوز قبول املعذرة يف ارتكاب فعل �أو ترك يعترب اتيانه جرما
لوال وجود تلك املعذرة اذا كان يف و�سع ال�شخ�ص املتهم �أن يثبت ب�أنه ارتكب الفعل او
الرتك درءا لنتائج مل يكن يف الو�سع اجتنابها بغري ذلك والتي لو ح�صلت لأحلقت �أذى �أو
�رضرا بليغا به �أو ب�رشفه �أو ماله �أو بنف�س �أو �رشف ا�شخا�ص �آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم
�أو مبال مو�ضوع يف عهدته :وي�شرتط يف ذلك �أن ال يكون قد فعل �أثناء ارتكابه الفعل او
الرتك اال ما هو �رضوري �ضمن دائرة املعقول لتحقيق تلك الغاية وان يكون ال�رضر الناجم
عن فعله او تركه متنا�سبا مع ال�رضر الذي جتنبه” .يالحظ على املادة رقم ( )340انها
ت�شرتط يف الفقرة االوىل التلب�س بكامل الزنا لال�ستفادة من ن�ص املادة ،يف حني ت�شرتط
الفقرة الثانية �أن يكون هناك تلب�سا يف فرا�ش غري م�رشوع ،وتتفق كلتا الفقرتني يف �أنهما
هدفا بافادة الرجل وحده من االعذار الواردة.
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اجلدير ذكره �أن القرار بقانون ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ا�ستند اىل املادة
( )43من القانون اال�سا�سي الفل�سطيني التي تخول الرئي�س �سلطة ا�صدار القرارات بقوانني
يف حالة الطوارئ ،على ان حتال هذه القرارات اىل املجل�س الت�رشيعي يف �أوىل دورات
انعقاده .
مواءمة قوانني االحوال ال�شخ�صية النافذة مع اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز
�ضد املر�أة.
� ّأ�س�ست القوانني املتعلقة بتنظيم العالقات داخل النطاق اخلا�ص» الأ�رسة» لعالقات قوة غري
متكافئة بني اجلن�سني ومنحت الذكور يف العائلة منزلة �أعلى من تلك املمنوحة للإناث؛ مما
يفر�ض تبعية الإناث للذكور واخ�ضاعهن يف �سائر خمتلف حياتهن ل�سيطرة الذكور على
ج�سد املر�أة والتحكم يف حقها يف العمل والتنقل واحلركة.
اعترب قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين رقم ( )16للعام ( )1976النافذ يف ال�ضفة الغربية
وقانون حقوق العائلة ال�صادر بالأمر رقم (  )303للعام ( )1954النافذ يف غزة �أن الرجل
هو املكلف بخطاب الزواج وهو املعيل والو�صي والويل ،22واعترب الرجل م�س�ؤوال عن
االنفاق على زوجته ور ّتب على ذلك وجوب �إطاعة زوجته له وحقه يف تغيري مكان �أقامتها
ومنعها من العمل ،23ومنحه احلق يف حل رابطة الزوجية دون قيود �أو �رشوط ،يف حني
 . 22تن�ص املادة رقم ( )2من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم ( )16للعام  1976على" الزواج عقد بني رجل وامر�أة
حتل له �رشع ًا لتكوين �أ�رسة و�إيجاد ن�سل بينهما" ،كما تن�ص املادة رقم ( )9من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم
( )16للعام  1976على " الويل يف الزواج هو الع�صبة بنف�سه على الرتتيب املن�صو�ص عليه يف القول الراجح من
مذهب �أبي حنيفة” ،واملادة رقم ( )11من قانون حقوق العائلة 1954التي تن�ص على “ الويل يف النكاح هو
الع�صبة بنف�سه على الرتتيب  ،ف�إذا مل تكن انتقلت للقا�ضي”.
 . 23املادة رقم ( )35من القانون ذاته التي تن�ص على " �إذا وقع العقد �صحيح ًا لزم به للزوجة على الزوج املهر
والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث” ،املادة رقم ( )37من القانون التي تن�ص على “ على الزوجة بعد قب�ض مهرها
املعجل الطاعة والإقامة يف م�سكن زوجها ال�رشعي واالنتقال معه �إىل �أية جهة �أرادها الزوج ولو خارج اململكة
ب�رشط �أن يكون م�أمون ًا عليها و�أن ال يكون يف وثيقة العقد �رشط يقت�ضي غري ذلك و�إذا امتنعت عن الطاعة ي�سقط
حقها يف النفقة” ،وتن�ص املادة رقم ( )68من القانون على “ ال نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة
الزوج” .كما تن�ص املادة رقم ( )40من قانون حقوق العائلة  1954النافذ يف غزة على “ جترب الزوجة بعد قب�ض
املهر املعجل على الإقامة يف دار زوجها التي هي م�سكن �رشعي وال�سفر معه �إن �أراد ال�سفر �إىل بلدة �أخرى �إذا مل
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ا�شرتط على املر�أة �إجراءات معينة لتربير رغبتها يف حل رابطة الزوجية تتمثل يف موافقة
الق�ضاء ال�رشعي على رغبتها يف انحالل الرابطة الزوجية كالتفريق للغيبة �أو النزاع وال�شقاق
�أو ل�سجن الزوج .24
يف العام  2012قام ديوان قا�ضي الق�ضاة با�صدار عدد من التعليمات يف نطاق �صالحياته
بغية ت�سهيل اجراءات التقا�ضي وان�صاف الفئات املت�رضرة من القانون النافذ.
التعميم الأول اخلا�ص بامل�شاهدة واال�ست�ضافة (تخ�ص ر�ؤية الأم والأب لأبنائهم
وا�ست�ضافتهم) حيث ت�ضمن هذا التعميم ان تكون مدة امل�شاهدة واال�ست�ضافة (� )24ساعة
يف اال�سبوع بحيث يتمكن غري احلا�ضن من م�شاهدة االبناء والبنات يف منزله واملبيت
عنده ،والتعميم الثاين املتعلق بحق الفتاة بف�سخ عقد الزواج قبل الدخول �أو اخللوة بعد ان
تدقع للزوج ما خ�رسه ماليا جراء االرتباط به ،وذلك دون احلاجة ملوافقته وهو ما يعرف
“ باخللع الق�ضائي”
�أما القرار الثالث فهو القرار املتعلق بت�سهيل اجراءات التفريق يف دعاوى التفريق للنزاع
التثبت،
وال�شقاق ،وذلك بالغاء �رشط االثبات على الطرف املدعي وا�ستبداله ب�رشط ّ
حيث كان يتوجب على املدعي بالنزاع وال�شقاق ان يقوم باثبات ال�رضر “ �سبب ادعائه”
مثل اثبات العنف ب�أ�شكاله عرب �شهادة �شهود �أو تقرير طبي او �شكوى لل�رشطة �إن اعتماد
مبد�أ “ التثبت” يعطي للقا�ضي ال�صالحية يف ايقاع الطالق بناء على وقائع الدعوى ،الأمر
الذي ق�رص من اجراءات التقا�ضي ال�سباب النزاع وال�شقاق.
�إن اال�صالحات اجلزئية التي قام بها ديوان قا�ضي الق�ضاة يف حماولته ال�صالح قانون
االحوال ال�شخ�صية ال تكفي يف اخللل واملخالفات اجل�سيمة املا�سة بامل�ساواة حيث يتعار�ض
يكن ثمة مانع .وعلى الزوج �أن يح�سن املعا�رشة مع زوجته وعلى املر�أة �أن تطيع زوجها يف الأمور املباحة”.
 . 24تن�ص املادة رقم ( " )85ميلك الزوج زوجته ثالث طلقات متفرقات يف ثالثة جمال�س" ،كما تن�ص املادة رقم
( )67من قانون حقوق العائلة للعام  1954على "يكون الزوج اهال للطالق اذا كان مكلفا" ،وكذلك املادة
رقم ( )68من القانون ذاته التي تن�ص على " حمل الطالق هو املر�أة املعقود عليها بنكاح �صحيح �أو املعتدة و�أما
الزوجة التي ف�سخ نكاحها فلي�ست حمالً"وكذلك املادة رقم  72من القانون ذاته التي تن�ص على "ميلك الزوج
على زوجته ثالث طلقات".
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جممل القانون مع اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة وخ�صو�صا املادة رقم
( )16واملادة رقم ( )15حيث حدد القانون رقم ( )16للعام ( )1976النافذ يف ال�ضفة
الغربية يف املادة رقم (� )5سن �أهلية الزواج “ بان يتم اخلاطب ال�سنة ال�ساد�سة ع�رشة وان
تتم املخطوبة اخلام�سة ع�رشة من العمر” ون�صت الفقرة “�أ” من املادة رقم ( )6من القانون
على “ للقا�ضي عند الطلب حق تزويبج البكر التي امتت اخلام�سة ع�رشة من عمرها من
الكفء يف حال ع�ضل الويل غري االب او اجلد من االولياء دون �سبب م�رشوع ون�صت
الفقرة “ب” على “ �أما اذا كان ع�ضلها من قبل االب او اجلد فال ينظر يف طلبها اال اذا
امتت ثمانية ع�رش عاما وكان الع�ضل بال �سبب م�رشوع”.
واتاح القانون تزويج من مل تكمل ثمانية ع�رشة عاما من رجل يكربها بع�رشين عاما ،حيث
ن�صت املادة رقم (  )7من ذات القانون على “ مينع اجراء العقد على امراة مل تكمل ثماين
ع�رش �سنة اذا كان خاطبها يكربها ب�أكرث من ع�رشين عاما اال بعد ان يتحقق القا�ضي من
ر�ضائها واختيارها وان م�صلحتها متوافرة يف ذلك”
تعترب هذه املواد القانونية خمالفة ملا ورد يف املادة رقم ( )16الفقرة ( )2من اتفاقية
�سيداو حيث اعتربت ان ال يكون خلطوبة الطفل �أو زواجه �أي اثر قانوين ،وتتخذ جميع
الإجراءات ال�رضورية ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها لتحديد �سن �أدنى للزواج وجلعل ت�سجيل
الزواج يف �سجل ر�سمي �أمرا �إلزاميا ،وياتي ذلك ان�سجاما مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية
التي حددت انتهاء �سن الطفولة بامتام الثامنة ع�رشة من العمر.
اعترب قانون االحوال ال�شخ�صية االردين الوالية على االناث �أحد �رشوط الزواج يف اكرث
من �سياق حيث ن�صت املادة رقم (  “ )10ي�شرتط يف الويل ان يكون عاقال بالغا وان
يكون م�سلما اذا كانت املخطوبة م�سلمة” كما ن�صت املادة رقم ( )12على “ اذا غاب
الويل االقرب وكان يف انتظاره تفويت مل�صلحة املخطوبة انتقل حق الوالية اىل من يليه
فاذا تعذر اخذ راي من يليه يف احلال او مل يوجد انتقل حق الوالية اىل القا�ضي” ،يف
حني مل ي�شرتط القانون الوالية على الذكور ويعترب هذا متييزا مبني على اجلن�س ويف ذات
الوقت انتقا�صا من اهلية املر�أة القانونية ،وهذا يخالف املادة رقم ( )16ب) نف�س احلق يف
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حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر الكامل( ،د) نف�س احلقوق
وامل�س�ؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�صاية على الأطفال وتبنيهم� ،أو ما �شابه ذلك
من الأعراف ،حني توجد هذه املفاهيم يف الت�رشيع الوطني ،وفى جميع الأحوال يكون
مل�صلحة الأطفال االعتبار الأول ،ويخالف املادة رقم ( ) 15التي تن�ص على» .1تعرتف
الدول الأطراف للمر�أة بامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون .2متنح الدول الأطراف املر�أة،
يف ال�شئون املدنية� ،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ،وت�ساوى بينها وبينه يف فر�ص
ممار�سة تلك الأهلية .وتكفل للمر�أة ،بوجه خا�ص ،حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف
�إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملهما على قدم امل�ساواة يف جميع مراحل الإجراءات
الق�ضائية».
منح قانون الأحوال ال�شخ�صية الزوج احلق يف ايقاع الطالق يف كافة الأحوال وذلك يف
املواد ( )101-83ومل مينحه للزوجة بطريقة م�ساوية للرجل ،فتملك املر�أة احلق ب�إنهاء
الزواج عرب ثالث طرق؛ الأوىل؛ املخالعة وهي طريقة ر�ضائية النهاء عقد الزواج ويتم
بطريقة �أن تقوم املر�أة با�سقاط حقوزقها املالية املرتتبة على انهاء عقد الزواج وت�شرتط هذه
الطريقة موافقة الزوج على املخالعة واال فال ت�ستطيع الزوجة انهاء عقد الزواج ،والثانية
اخللع الق�ضائية وهو ما مت ا�ستحداثه مبوجب قرار من رئي�س جمل�س الق�ضاء ال�رشعي ،وهي
طريقة ثانية النهاء عقد الزواج منحت ملر�أة التي مل يتم الدخول بها ،وفيها تقوم الزوجة
بدفع جميع النفقات للزوج جراء عقد زواجه بها وتتم هذه الطريقة بقرار من القا�ضي
وال ي�شرتط بها موافقة الزوج ،هذا باال�ضافة �إىل انهاء الزواج بقرار من القا�ضي لأ�سباب
خمتلفة متنح لكال الزوجني مثل انهاء الزواج ب�سبب النزاع ال�شقاق واجلنون واملر�ض.
يعترب منح الرجل احلق يف انهاء عقد الزواج ب�شكل مطلق وتقييده بالن�سبة للمر�أة متييزا �ضد
املر�أة وخمالفة مل�ضمون اتفاقية �سيداو املادة رقم ( )15التي ت�ؤكد على امل�ساواة للمر�أة
بامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون .ومنح املر�أة يف ال�شئون املدنية �أهلية قانونية مماثلة لأهلية
الرجل ،وت�ساوى بينها وبينه يف فر�ص ممار�سة تلك الأهلية .وتكفل للمر�أة ،بوجه
خا�ص ،حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملهما
39

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان "ديوان املظامل"

على قدم امل�ساواة يف جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية .تتفق الدول الأطراف على
اعتبار جميع العقود و�سائر �أنواع ال�صكوك اخلا�صة التي يكون لها �أثر قانوين ي�ستهدف
احلد من الأهلية القانونية للمر�أة باطلة والغية .وكذلك املادة رقم ( )16التي تن�ص على
�أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة
الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خا�ص ت�ضمن ،على �أ�سا�س امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة:
(�أ) نف�س احلق يف عقد الزواج
(ب) نف�س احلق يف حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر الكامل
(ج) نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات �أثناء الزواج وعند ف�سخه
�سمح قانون االحوال ال�شخ�صية بالتعدد يف اكرث من �سياق ،حيث ن�صت املادة رقم
( )28على “ يحرم على كل من له اربع زوجات او معتدات ان يعقد زواجه على امر�أة
اخرى قبل ان يطلق احداهن وتنق�ضي عدتها” ون�صت املادة رقم ( )31على “ يحرم
اجلمع بني امر�أتني بينهما حرمة الن�سب او الر�ضاع بحيث لو فر�ضت واحدة منهما ذكرا مل
يجز نكاحها من الأخرى” يف حني منع تعدد االزواج بالن�سبة للمر�أة ،ويعترب هذا خمالفا
ملبد�أ امل�ساواة يف اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة حيث تخالف ن�ص
املادة رقم ( )16نف�س احلق يف حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها
احلر الكامل( ،د) نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�صاية على
الأطفال وتبنيهم� ،أو ما �شابه ذلك من الأعراف ،حني توجد هذه املفاهيم يف الت�رشيع
الوطني ،وفى جميع الأحوال يكون مل�صلحة الأطفال االعتبار الأول ،واملادة رقم ()15
التي تن�ص على” .1تعرتف الدول الأطراف للمر�أة بامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون.2
متنح الدول الأطراف املر�أة ،يف ال�شئون املدنية� ،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،
وت�ساوى بينها وبينه يف فر�ص ممار�سة تلك الأهلية .وتكفل للمر�أة ،بوجه خا�ص ،حقوقا
م�ساوية حلقوق الرجل يف �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملهما على قدم امل�ساواة يف
جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية».
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مواءمة قانون التقاعد العام رقم ( )7للعام  2005مع اتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
�أخل قانون التقاعد الفل�سطيني العام رقم  7ل�سنة  ،2005وحتديدا املواد  32و ،33مببد أ�
امل�ساواة بني الأفراد جراء ما ت�ضمنتاه من متييز وا�ضح بني املر�أة والرجل يف ح�رص وحتديد
كيفية انتفاع الورثة باال�ستحقاقات التقاعدية.
جاء يف ن�ص املادة ( )33من القانون «ي�ستحق الزوج حال وفاة زوجته الن�صيب املحدد يف
اجلدول �إذا كان وقت وفاتها م�صاب ًا بعجز �صحي مينعه من الك�سب ،ويثبت حالة العجز
بقرار من اللجنة الطبية اخلا�صة بالهيئة وي�شرتط �أال يكون له وقت الوفاة دخل خا�ص يعادل
قيمة ا�ستحقاقه يف املعا�ش �أو يزيد عليه ،ف�إذا نق�ص الدخل عما ي�ستحقه �رصف له معا�ش
مبقدار الفرق ،ويف هذه احلالة يوزع باقي املعا�ش امل�ستحق للزوجة على امل�ستفيدين يف
حدود الأن�صبة املبينة باجلدول املذكور دون وجود الزوج”.
املعدل مبقت�ضى املادة ()9
يتناق�ض هذا الن�ص مع ما �أكد عليه القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ّ
ب�أن “الفل�سطينيون �أمام القانون والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون
�أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة» .فالقانون الأ�سا�سي �أكد على م�ساواة الفل�سطينيني
�أمام القانون ،وعلى عدم التمييز بني الن�ساء والرجال ،وعلى حق املر�أة الفل�سطينية يف
احل�صول على احلقوق ذاتها ومتتعها باملعاملة ذاتها التي يح�صل عليها الرجل دون اي متييز
بينهما .لذا يقت�ضي تعديل الفقرة رقم ( )7من املادة رقم ( )32والفقرة رقم ( )6من املادة
( )33من قانون التقاعد الفل�سطيني العام لتعار�ضه مع مبد�أ امل�ساواة الذي �أكدت عليه
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي �أكد م�ضمونها �رضورة مراعاة
الدول واحرتامها لتج�سيد مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف الد�ساتري الوطنية والت�رشيعات
كافة ،وكفالة التحقيق العملي لذلك� ،أي �أن ت�ضمن الدول ترجمة وتطبيق مبادىء
امل�ساواة على �أر�ض الواقع ويف املمار�سة العملية لإداراتها وم�ؤ�س�ساتها العامة واخلا�صة،
واتخاذ التدابري الت�رشيعية وغري الت�رشيعية حلظر كل متييز �ضد املر�أة ،مبعنى �إن تعمل الدولة
على �سن و�إ�صدار الت�رشيعات التي تعزز من فكرة ومبد�أ امل�ساواة وحظر التمييز ،و�أي�ضا
التي ت�ضمن جت�سيد وتطبيق هذه املبادىء وتكفل تطبيقها.
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ثالثا
تبني اجراءات التمييز االيجابي للتعجيل بامل�ساواة
ت�شري املعطيات وامل�ؤ�رشات الوطنية املتعلقة مب�شاركة املر�أة يف نواحي احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية اىل تدين م�ستوى م�شاركتها وخ�صو�صا يف م�ستويات �صنع القرار ،فبالرغم
من ارتفاع ن�سبة الن�ساء يف املجل�س الت�رشيعي اىل  %12.9بف�ضل نظام الكوتا عام 2006
اال �أن هذه الن�سبة تبقى غري كافية لعك�س م�شاركة الن�ساء وللتعبري عن ر�ؤيتهن و�أولوياتهن
واحتياجاتهن.25
�إن ن�سب متثيل الن�ساء يف مواقع �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سة العامة بالكاد تذكر مقارنة مع
ن�سب متثيل الرجال� ،إذ بلغت حوايل  %4يف الدرجة الوظيفية وكيل م�ساعد مقابل حوايل
 %96للرجال يف الدرجة ذاتها ،بينما تتمركز الن�سبة الأعلى للن�ساء العامالت يف وظائف
الدرجة � 1إىل  ،10والتي بلغت يف جمملها حوايل  ،%32مقابل حوايل  %68للرجال،
علم ًا ب�أن ن�سبة الن�ساء العامالت يف القطاع العام بلغت حوايل  %31مقارنة بحوايل %69
من الرجال.
ال تزال ن�سب الن�ساء يف مواقع �صنع القرار يف الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية ال تعك�س
م�شاركتهن ال�سيا�سية فت�شكل �إمر�أة واحدة يف اللجنة املركزية لفتح عام � .2009أما ن�سب
الن�ساء يف بقية الأحزاب ال�سيا�سية لعام  2006ح�سب بيانات االح�صاء املركزي فكانت
 %10من اللجنة املركزية العامة للجبهة ال�شعبية ،و %19.5من اللجنة املركزية يف اجلبهة
الدميقراطية يف ال�ضفة الغربية ،و %16.5يف قطاع غزة و %19من اللجنة املركزية يف
االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني (فدا) و %20يف اللجنة املركزية من جبهة الن�ضال كما
تتمثل مبعدل  %25يف جميع هيئات اجلبهة العربية الفل�سطينية.26
 . 25اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني2007
 . 26اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني2006
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ورغم �أن ن�سبة الن�ساء العامالت يف قطاع احلكومة و�صلت اىل %29.3عام ،2008
من جممل العاملني وهي ن�سبة تفوق م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ،اال �أن ن�سبة الن�ساء
يف مواقع �صنع القرار يف اجلهاز التنفيذي تبقى قليلة حيث �أنه هناك فقط  %6على م�ستوى
وكيل م�ساعد و % 12.9على م�ستوى املدراء العامني و %10.3على م�ستوى املدراء.
وقد ارتفعت ن�سبة ال�سفريات الفل�سطينيات عام  2008اىل  %5.4اال �أن هذا التمثيل يبقى
�ضئيال.27
متثل م�شاركة املر�أة يف الق�ضاء الع�سكري الفل�سطيني ن�سبة متدنية ال تتعدى  %2من
�إجمايل العاملني يف الق�ضاء الع�سكري .كما متثل ن�سبة الن�ساء العامالت يف جهاز ال�رشطة
الفل�سطينية �أقل من  %3من املجموع العام لل�رشطة وهي ن�سبة متدنية جدا ما يعني وجود
28
خلل يف حجم متثيل املر�أة الفل�سطينية يف جهاز ال�رشطة والق�ضاء الع�سكري
من ا�ستعرا�ض وتدقيق م�ؤ�رشات الق�ضاء والنيابة والق�ضاء ال�رشعي لن�سب الن�ساء العامالت
يف هذه االجهزة ،يتبني ب�أن ن�سبة متثيل املر�أة يف الق�ضاء النظامي ت�صل اىل  %15.1من
جمموع الق�ضاة يف ال�ضفة الغربية ،وهي قريبة من ن�سبة متثيل املر�أة على �صعيد �أع�ضاء
النيابة العامة والتي ت�صل حوايل  %15.5من جمموع �أع�ضاء النيابة ،يف حني بلغت ن�سبة
م�شاركة املر�أة يف الوظائف الإدارية على �صعيد املحاكم ال�رشعية هي  %1تقريبا بينما ت�صل
هذه الن�سبة على �صعيد �أع�ضاء النيابة ال�رشعية والق�ضاء ال�رشعي حوايل  %6تقريبا.29
من جانب �آخر اعتمد قانون انتخاب الهيئات املحلية الكوتا الن�سوية لرفع ن�سبة متثيل
وم�شاركة الن�ساء يف املجال�س املحلية املنتخبة ،وهو ما �ضمن عمليا متثيال ن�سوي ًا بن�سبة
مقاربة اىل  %20يف املجال�س املحلية املنتخبة ،وهي ن�سبة جيدة لكنها ما زالت ال ت�صل
�إىل احلد الذي اقره التوجه الدويل ب�ش�أن �ضمان امل�شاركة الفعلية للن�ساء يف �صنع القرار
التي حددت ح�سب االتفاقيات الدولية بن�سبة  %30كحد �أدنى.
 . 27اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني .2008
 . 28اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني2008
 . 29اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني2008
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وتقف خلف تلك الن�سب املتدنية يف امل�شاركة العديد من العوامل ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ،كالثقافة املجتمعية ،وعدم دعم االحزاب للن�ساء ،واملناخ االنتخابي
ال�سائد ،وتغلغل البطريركية يف تركيبة الأ�رسة الفل�سطينية وانت�شار الفقر والبطالة بني
�صفوف الن�ساء ،وغياب وجود تدابري و�إجراءات �إيجابية لدعم الن�ساء.
�أدركت اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ال�صعوبات التي تواجه املراة
من امل�شاركة الفاعلة وحتد من و�صولها اىل مواقع �صنع القرار لذلك حثت االتفاقية الدول
على اتخاذ تدابري خا�صة ت�ستهدف التعجيل بامل�ساواة فقد ن�صت املادة رقم ( )49على
عدم جواز تذرع الدول بالتمييز اذا ما جل�أت اىل اتخاذ هذه التدابري “ ال يعترب اتخاذ الدول
الأطراف تدابري خا�صة م�ؤقتة ت�ستهدف التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني الرجل واملر�أة متييزا
باملعنى الذي ت�أخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه يجب �أال ي�ستتبع ،على �أي نحو ،الإبقاء على
معايري غري متكافئة �أو منف�صلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت �أهداف
التكاف�ؤ يف الفر�ص واملعاملة .2 .ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة ت�ستهدف
حماية الأمومة ،مبا يف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية� ،إجراء متييزيا».
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اال�ستنتناجات
باعتبار فل�سطني �أ�صبحت دولة تتمتع ب�صفة ع�ضو مراقب يف االمم املتحدة ف�إنها متلك حق
االن�ضمام اىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلقوق االن�سان ،وذلك انطالقا من كون
مركز املراقب الدائم قائما على حم�ض املمار�سة ونتيجة وجود �سوابق دولية كر�ست هذا
الن�سق للدول املراقبة.
يرتتب على ع�ضوية فل�سطني كدولة مراقب يف االمم املتحدة �أن تبا�رش اجراءاتها يف
االن�ضمام اىل االتفاقيات الدولية حلقوق االن�سان ومن �ضمنها اتفاقية الق�ضاء على كافة
ا�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وذلك انطالقا من حث القانون اال�سا�سي الفل�سطيني ال�سلطة
الوطنية على االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق
الإن�سان ،باعتبار ان حقوق االن�سان وحرياته اال�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام.
خال القانون اال�سا�سي  2002من �أية �أحكام تنظم �آليات الت�صديق �أو االن�ضمام �إىل
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ويف ظل غياب الن�صو�ص الد�ستورية ميكن لأعلى جهة
يف دولة فل�سطني ان تقوم بامل�صادقة املحلية على اتفاقية �سيداو ،ومن ثم يتم تقدمي �صك
امل�صادقة عليها لالمني العام لالمم املتحدة .حال امل�صادقة على اتفاقية الق�ضاء على كافة
ا�شكال التمييز �ضد املر�أة ف�إنه يتوجب على دولة فل�سطني احرتام تلك االتفاقية.
جاء القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني متوافقا مع اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شككال التمييز
ت�ضمن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز بني
�ضد املر�أة ،حيث ّ
اجلن�سني.
تعترب اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة من �أهم االتفاقيات اخلا�صة بحقوق
املر�أة؛ وذلك لأنها تناولت التمييز كمو�ضوع ًا حمدداً ،وعاجلته بعمق وب�شمولية بهدف
�إحداث تغيري حقيقي يف �أو�ضاع املر�أة وو�ضعت احللول والإجراءات الواجب اتخاذها من
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قبل الدول الأطراف للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة امليادين؛ وهو ما مل تن�ص عليه
االتفاقيات التي �سبقتها التي كانت كل واحدة منها تعالج جانب ًا حمدداً من ق�ضايا املر�أة.
منحت اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة الدول احلق يف ابداء حتفظاتها
�سواء كان اثناء الت�صديق عليها او االن�ضمام اليها ،وا�شرتطت ان يقدم ن�ص التحفظات
اىل االمني العام لالمم املتحدة ،وان ال يكون التحفظ منافيا ملو�ضوع االتفاقية وغر�ضها،
يف الوقت ذاته منحت الدول احلق يف �سحب حتفظاتها يف اي وقت عرب ا�شعار االمني
العام لالمم املتحد بهذا املعنى.
ميكن لدولة فل�سطني ان تقوم بالتحفظ على بع�ض املواد ولكن مع مراعاة ال�رشوط الواردة
يف اتفاقية فيينا وال�رشوط الواردة يف اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة،
حيث �أن التحفظ على بع�ض املواد اجلوهرية يف اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز
�ضد املر�أة ي�ؤدي اىل �أن يكون التحفظ يتنافى من غر�ض االتفاقية وهدفها وهو حتقيق
امل�ساواة للمر�أة والق�ضاء على التمييز �ضدها.
يتوجب على دولة فل�سطني حال م�صادقتها على اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز
�ضد املر�أة �أن تقوم باعداد التقارير املختلفة كالتقرير الأويل الذي يقدم �صورة دقيقة و�شاملة
عن الإطار القانوين ال�سيا�سي واالجتماعي للدولة وي�صف او�ضاع الن�ساء فيها من خالل
م�ؤ�رشات حمددة تهم جميع امليادين من �ش�أنها �أن تكون هي املنطلق لت�ساعد فيما بعد على
قيا�س التقدم الذي احرز يف خمتلف امليادين التي �ستتطرق لها التقارير الدورية الالحقة.
يتوجب على دولة فل�سطني االلتزام بتقدمي التقارير الدورية كل �أربع �سنوات ،التي
تقدم تو�ضيحا حول التطورات املحرزة خالل ال�سنوات الأربع املن�رصمة مثل التدابري التي
اتخذت من �أجل تفعيل االتفاقية :الإجراءات الت�رشيعية والق�ضائية والإدارية وغريها،
والتقدم املحرز يف هذا ال�صدد ،وت�شخي�ص لأهم املعيقات التي تقف يف وجه تفعيل مواد
االتفاقية وحتديد الآليات التي �ستتبعها الدولة يف �سبيل تعزيز امل�ساواة.
يرتتب على الدول بعد امل�صادقة على االتفاقية القيام مبراجعة للت�رشيعات والقوانني النافذة
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بغر�ض موائمتها مع م�ضمون االتفاقية ،ومع مبد�أ امل�ساواة وعدم التمييز املت�ضمن فيها.
تخالف العديد من الت�رشيعات والقوانني النافذة يف دولة فل�سطني مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني
وتت�ضمن متييزا �ضد املر�أة مثل قانون العقوبات وقانون االحوال ال�شخ�صية وقانون التقاعد
العام .تعك�س امل�ؤ�رشات الوطنية مل�شاركة املر�أة الفل�سطينية عن �ضعف مامل�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة ،و�ضعف م�شاركتها يف مواقع �صنع القرار.

التو�صيات
•�رضورة �أن تقوم دولة فل�سطني باالن�ضمام اىل االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة
بحقوق االن�سان وامل�صادقة عليها.
•�رضورة �أن تقوم دولة فل�سطني بامل�صادقة على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة.
•�رضورة �أن تقوم دولة فل�سطني – حال م�صادقتها على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة ب�إعداد التقارير الأولية والدورية للجنة االتفاقية.
•�رضورة �أن تقوم دولة فل�سطني مبراجعة كافة الت�رشيعات النافذة يف �أرا�ضيها ومواءمتها
مع مبد�أ امل�ساواة.
•�رضورة �أن تقوم دولة فل�سطني بالأخذ بالإجراءات الإيجابية للتعجيل بامل�ساواة.
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املرفق رقم ()1
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة  180/34امل�ؤرخ يف  18كانون الأول/دي�سمرب  1979تاريخ بدء
النفاذ� 3 :أيلول�/سبتمرب  ،1981وفقا لأحكام املادة )1( 27
�إن الدول الأطراف يف هذه االتفاقية� ،إذ تلحظ �أن ميثاق الأمم املتحدة ي�ؤكد من جديد
الإميان بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وبكرامة الفرد وقدره ،وبت�ساوي الرجل واملر�أة يف
احلقوق ،و�إذ تلحظ �أن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ي�ؤكد مبد�أ عدم جواز التمييز،
ويعلن �أن جميع النا�س يولدون �أحرارا ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق ،و�أن لكل �إن�سان
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة يف الإعالن املذكور ،دون �أي متييز ،مبا يف
ذلك التمييز القائم على اجلن�س ،و�إذ تلحظ �أن على الدول الأطراف يف العهدين الدوليني
اخلا�صني بحقوق الإن�سان واجب �ضمان م�ساواة الرجل واملر�أة يف حق التمتع بجميع احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية وال�سيا�سية ،و�إذ ت�أخذ بعني االعتبار االتفاقيات
الدولية املعقودة برعاية الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ،التي ت�شجع م�ساواة الرجل
واملر�أة يف احلقوق ،و�إذ تلحظ �أي�ضا القرارات والإعالنات والتو�صيات التي اعتمدتها
الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ،للنهو�ض مب�ساواة الرجل واملر�أة يف احلقوق ،و�إذ
ي�ساورها القلق ،مع ذلك ،لأنه ال يزال هناك ،على الرغم من تلك ال�صكوك املختلفة،
متييز وا�سع النطاق �ضد املر�أة ،و�إذ ت�شري �إىل �أن التمييز �ضد املر�أة ي�شكل انتهاكا ملبد�أي
امل�ساواة يف احلقوق واحرتام كرامة الإن�سان ،ويعد عقبة �أمام م�شاركة املر�أة ،على قدم
امل�ساواة مع الرجل ،يف حياة بلدهما ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،ويعوق
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منو رخاء املجتمع والأ�رسة ،ويزيد من �صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات املر�أة يف خدمة
بلدها والب�رشية ،و�إذ ي�ساورها القلق ،وهى ترى الن�ساء ،يف حاالت الفقر ،ال ينلن �إال
�أدنى ن�صيب من الغذاء وال�صحة والتعليم والتدريب وفر�ص العمالة واحلاجات الأخرى،
و�إذ ت�ؤمن ب�أن �إقامة النظام االقت�صادي الدويل اجلديد ،القائم على الإن�صاف والعدل،
�سي�سهم �إ�سهاما بارزا يف النهو�ض بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،و�إذ تنوه ب�أنه البد من
ا�ستئ�صال �ش�أفة الف�صل العن�رصي وجميع �أ�شكال العن�رصية والتمييز العن�رصي واال�ستعمار
واال�ستعمار اجلديد والعدوان واالحتالل الأجنبي وال�سيطرة الأجنبية والتدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول �إذا �أريد للرجال والن�ساء �أن يتمتعوا بحقوقهم متتعا كامال ،و�إذ جتزم ب�أن
من �ش�أن تعزيز ال�سلم والأمن الدوليني ،وتخفيف حدة التوتر الدويل ،وتبادل التعاون
فيما بني جميع الدول بغ�ض النظر عن نظمها االجتماعية واالقت�صادية ،ونزع ال�سالح
العام وال �سيما نزع ال�سالح النووي يف ظل رقابة دولية �صارمة وفعالة ،وتثبيت مبادئ
العدل وامل�ساواة واملنفعة املتبادلة يف العالقات بني البلدان ،و�إعمال حق ال�شعوب الواقعة
حتت ال�سيطرة الأجنبية واال�ستعمارية واالحتالل الأجنبي يف تقرير امل�صري واال�ستقالل،
وكذلك من �ش�أن احرتام ال�سيادة الوطنية وال�سالمة الإقليمية ،النهو�ض بالتقدم االجتماعي
والتنمية ،والإ�سهام ،نتيجة لذلك يف حتقيق امل�ساواة الكاملة بني الرجل واملر�أة ،و�إميانا
منها ب�أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ،ورفاهية العامل ،وق�ضية ال�سلم ،تتطلب جميعا
م�شاركة املر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل� ،أق�صى م�شاركة ممكنة يف جميع امليادين،
و�إذ ت�ضع ن�صب عينيها دور املر�أة العظيم يف رفاه الأ�رسة وفى تنمية املجتمع ،الذي مل
يعرتف به حتى الآن على نحو كامل ،والأهمية االجتماعية للأمومة ولدور الوالدين
كليهما يف الأ�رسة وفى تن�شئة الأطفال ،و�إذ تدرك �أن دور املر�أة يف الإجناب ال يجوز �أن
يكون �أ�سا�سا للتمييز بل �إن تن�شئة الأطفال تتطلب بدال من ذلك تقا�سم امل�س�ؤولية بني الرجل
واملر�أة واملجتمع ككل ،و�إذ تدرك �أن حتقيق امل�ساواة الكاملة بني الرجل واملر�أة يتطلب
�إحداث تغيري يف الدور التقليدي للرجل وكذلك يف دور املر�أة يف املجتمع والأ�رسة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ املبادئ الواردة يف �إعالن الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة،
وعلى �أن تتخذ ،لهذا الغر�ض ،التدابري التي يتطلبها الق�ضاء على هذا التمييز بجميع �أ�شكاله
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ومظاهره ،قد اتفقت على ما يلي:
اجلزء الأول
املادة 1
لأغرا�ض هذه االتفاقية يعنى م�صطلح «التمييز �ضد املر�أة» �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم
على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه ،توهني �أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو توهني �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها،
ب�رصف النظر عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل.
املادة 2
ت�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وتتفق على �أن تنتهج ،بكل
الو�سائل املنا�سبة ودون �إبطاء �سيا�سة ت�ستهدف الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،وحتقيقا
لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي�( :أ) �إدماج مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية
�أو ت�رشيعاتها املنا�سبة الأخرى� ،إذا مل يكن هذا املبد�أ قد �أدمج فيها حتى الآن وكفالة
التحقيق العملي لهذا املبد�أ من خالل الت�رشيع وغريه من الو�سائل املنا�سبة( ،ب) اتخاذ
املنا�سب من التدابري ت�رشيعية وغري ت�رشيعية ،مبا يف ذلك ما ينا�سب من جزاءات ،حلظر
كل متييز �ضد املر�أة.
(ج) فر�ض حماية قانونية حلقوق املر�أة على قدم امل�ساواة مع الرجل ،و�ضمان احلماية
الفعالة للمر�أة ،عن طريق املحاكم ذات االخت�صا�ص وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى يف
البلد ،من �أي عمل متييزي.
(د) االمتناع عن مبا�رشة �أي عمل متييزي �أو ممار�سة متييزية �ضد املر�أة ،وكفالة ت�رصف
ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة من جانب �أي �شخ�ص �أو
منظمة �أو م�ؤ�س�سة
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(و) اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها ،لتغيري �أو �إبطال القائم من
القوانني والأنظمة والأعراف واملمار�سات التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة.
(ي) �إلغاء جميع الأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة.
املادة 3
تتخذ الدول الأطراف يف جميع امليادين ،وال �سيما امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،كل التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها ،لكفالة تطور
املر�أة وتقدمها الكاملني .وذلك لت�ضمن لها ممار�سة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
والتمتع بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الرجل.
املادة 4
 .1ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة م�ؤقتة ت�ستهدف التعجيل بامل�ساواة الفعلية
بني الرجل واملر�أة متييزا باملعنى الذي ت�أخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه يجب �أال ي�ستتبع،
على �أي نحو ،الإبقاء على معايري غري متكافئة �أو منف�صلة ،كما يجب وقف العمل بهذه
التدابري متى حتققت �أهداف التكاف�ؤ يف الفر�ص واملعاملة.
 .2ال يعترب اتخاذ الدول الأطراف تدابري خا�صة ت�ستهدف حماية الأمومة ،مبا يف ذلك
تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية� ،إجراء متييزيا.
املادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتحقيق ما يلي:
(�أ) تغيري الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة ،بهدف حتقيق الق�ضاء على
التحيزات والعادات العرفية وكل املمار�سات الأخرى القائمة على االعتقاد بكون �أي من
اجلن�سني �أدنى �أو �أعلى من الآخر� ،أو على �أدوار منطية للرجل واملر�أة.
(ب) كفالة ت�ضمني الرتبية العائلية فهما �سليما للأمومة بو�صفها وظيفة اجتماعية ،االعرتاف
بكون تن�شئة الأطفال وتربيتهم م�س�ؤولية م�شرتكة بني الأبوين على �أن يكون مفهوما �أن
م�صلحة الأطفال هي االعتبار الأ�سا�سي يف جميع احلاالت.
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املادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها ،ملكافحة جميع
�أ�شكال االجتار باملر�أة وا�ستغالل بغاء املر�أة.
اجلزء الثاين
املادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف احلياة
ال�سيا�سية والعامة للبلد ،وبوجه خا�ص تكفل للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،احلق
يف:
(�أ) الت�صويت يف جميع االنتخابات واال�ستفتاءات العامة ،والأهلية لالنتخاب جلميع
الهيئات التي ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع العام
(ب) امل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة وفى تنفيذ هذه ال�سيا�سة ،وفى �شغل الوظائف
العامة ،وت�أدية جميع املهام العامة على جميع امل�ستويات احلكومية
(ج) امل�شاركة يف �أية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�سيا�سية
للبلد.
املادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتكفل للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع
الرجل ،ودون �أي متييز ،فر�صة متثيل حكومتها على امل�ستوى الدويل واال�شرتاك يف
�أعمال املنظمات الدولية.
املادة 9
 .1متنح الدول الأطراف املر�أة حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها �أو
تغيريها �أو االحتفاظ بها .وت�ضمن بوجه خا�ص �أال يرتتب على الزواج من �أجنبي� ،أو
على تغيري الزوج جلن�سيته �أثناء الزواج� ،أن تتغري تلقائيا جن�سية الزوجة� ،أو �أن ت�صبح بال
جن�سية� ،أو �أن تفر�ض عليها جن�سية الزوج.
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 .2متنح الدول الأطراف املر�أة حقا م�ساويا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالهما.
اجلزء الثالث
املادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة لكي تكفل لها
حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف ميدان الرتبية ،وبوجه خا�ص لكي تكفل ،على �أ�سا�س
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة:
(�أ) �رشوط مت�ساوية يف التوجيه الوظيفي واملهني ،وااللتحاق بالدرا�سات واحل�صول
على الدرجات العلمية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية على اختالف فئاتها ،يف املناطق الريفية
واحل�رضية على ال�سواء ،وتكون هذه امل�ساواة مكفولة يف مرحلة احل�ضانة وفى التعليم العام
والتقني واملهني والتعليم التقني العايل ،وكذلك يف جميع �أنواع التدريب املهني.
(ب) الت�ساوي يف املناهج الدرا�سية ،وفى االمتحانات ،وفى م�ستويات م�ؤهالت
املدر�سني ،وفى نوعية املرافق واملعدات الدرا�سية.
(ج) الق�ضاء على �أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املر�أة يف جميع مراحل التعليم
بجميع �أ�شكاله ،عن طريق ت�شجيع التعليم املختلط ،وغريه من �أنواع التعليم التي ت�ساعد
يف حتقيق هذا الهدف ،وال �سيما عن طريق تنقيح كتب الدرا�سة والربامج املدر�سية
وتكييف �أ�ساليب التعليم.
(د) الت�ساوي يف فر�ص احل�صول على املنح والإعانات الدرا�سية الأخرى.
(هـ) الت�ساوي يف فر�ص الإفادة من برامج موا�صلة التعليم ،مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار
وحمو الأمية الوظيفي ،وال �سيما الربامج التي تهدف �إىل التعجيل بقدر الإمكان بت�ضييق
�أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملر�أة.
(و) خف�ض معدالت ترك الطالبات الدرا�سة ،وتنظيم برامج للفتيات والن�ساء الالئى تركن
املدر�سة قبل الأوان
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(ز) الت�ساوي يف فر�ص امل�شاركة الن�شطة يف الألعاب الريا�ضية والرتبية البدنية.
(ح) �إمكانية احل�صول على معلومات تربوية حمددة ت�ساعد على كفالة �صحة الأ�رس
ورفاهها ،مبا يف ذلك املعلومات والإر�شادات التي تتناول تنظيم الأ�رسة.
املادة 11
 1 .تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف
ميدان العمل لكي تكفل لها على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،نف�س احلقوق وال
�سيما:
.

�(2أ) احلق يف العمل بو�صفه حقا ثابتا جلميع الب�رش.

( 3.ب) احلق يف التمتع بنف�س فر�ص العمالة ،مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة
يف �ش�ؤون اال�ستخدام( .ج) احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل ،واحلق
يف الرتقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا و�رشوط اخلدمة ،واحلق يف تلقى
التدريب و�إعادة التدريب املهني ،مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهني املتقدم
والتدريب املتكرر.
(4 .د) احلق يف امل�ساواة يف الأجر ،مبا يف ذلك اال�ستحقاقات ،واحلق يف
امل�ساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة امل�ساوية ،وكذلك امل�ساواة يف
املعاملة يف تقييم نوعية العمل.
( 5.هـ) احلق يف ال�ضمان االجتماعي ،وال �سيما يف حاالت التقاعد والبطالة واملر�ض
والعجز وال�شيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم الأهلية للعمل ،وكذلك احلق يف
�إجازة مدفوعة الأجر.
(و) احلق يف الوقاية ال�صحية و�سالمة ظروف العمل ،مبا يف ذلك حماية وظيفة الإجناب.
 .2توخيا ملنع التمييز �ضد املر�أة ب�سبب الزواج �أو الأمومة� ،ضمانا حلقها الفعلي يف
العمل ،تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�سبة:
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(�أ) حلظر الف�صل من اخلدمة ب�سبب احلمل �أو �إجازة الأمومة والتمييز يف الف�صل من العمل
على �أ�سا�س احلالة الزوجية ،مع فر�ض جزاءات على املخالفني.
(ب) لإدخال نظام �إجازة الأمومة املدفوعة الأجر �أو امل�شفوعة مبزايا اجتماعية مماثلة دون
فقدان للعمل ال�سابق �أو للأقدمية �أو للعالوات االجتماعية.
(ج) لت�شجيع توفري اخلدمات االجتماعية امل�ساندة الالزمة لتمكني الوالدين من اجلمع
بني االلتزامات العائلية وبني م�س�ؤوليات العمل وامل�شاركة يف احلياة العامة ،وال �سيما عن
طريق ت�شجيع �إن�شاء وتنمية �شبكة من مرافق رعاية الأطفال.
(د) لتوفري حماية خا�صة للمر�أة �أثناء فرتة احلمل يف الأعمال التي يثبت �أنها م�ؤذية لها.
 .3يجب �أن ت�ستعر�ض الت�رشيعات الوقائية املت�صلة بامل�سائل امل�شمولة بهذه املادة ا�ستعرا�ضا
دوريا يف �ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية ،و�أن يتم تنقيحها �أو �إلغا�ؤها �أو تو�سيع نطاقها
ح�سب االقت�ضاء.
املادة 12
 .1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف ميدان
الرعاية ال�صحية من �أجل �أن ت�ضمن لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،احل�صول
على خدمات الرعاية ال�صحية ،مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم الأ�رسة.
 .2بالرغم من �أحكام الفقرة  1من هذه املادة تكفل الدول الأطراف للمر�أة خدمات
منا�سبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة ،موفرة لها خدمات جمانية عند
االقت�ضاء ،وكذلك تغذية كافية �أثناء احلمل والر�ضاعة.
املادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املجاالت
الأخرى للحياة االقت�صادية واالجتماعية لكي تكفل لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة نف�س احلقوق ،وال�سيما:
(�أ) احلق يف اال�ستحقاقات العائلية،
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(ب) احلق يف احل�صول على القرو�ض امل�رصفية ،والرهون العقارية وغري ذلك من �أ�شكال
االئتمان املايل
(ج) احلق يف اال�شرتاك يف الأن�شطة الرتويحية والألعاب الريا�ضية وفى جميع جوانب
احلياة الثقافية.
املادة 14
 .1ت�ضع الدول الأطراف يف اعتبارها امل�شاكل اخلا�صة التي تواجهها املر�أة الريفية،
والأدوار الهامة التي ت�ؤديها يف توفري �أ�سباب البقاء اقت�صاديا لأ�رستها ،مبا يف ذلك عملها
يف قطاعات االقت�صاد غري النقدية ،وتتخذ جميع التدابري املنا�سبة لكفالة تطبيق �أحكام هذه
االتفاقية على املر�أة يف املناطق الريفية.
 .2تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املناطق
الريفية لكي تكفل لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة� ،أن ت�شارك يف التنمية
الريفية وت�ستفيد منها ،وتكفل للريفية بوجه خا�ص احلق يف:
(�أ) امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ التخطيط الإمنائي على جميع امل�ستويات
(ب) الو�صول �إىل ت�سهيالت العناية ال�صحية املالئمة ،مبا يف ذلك املعلومات والن�صائح
واخلدمات املتعلقة بتنظيم الأ�رسة
(ج) اال�ستفادة ب�صورة مبا�رشة من برامج ال�ضمان االجتماعي
(د) احل�صول على جميع �أنواع التدريب والتعليم ،الر�سمي وغري الر�سمي ،مبا يف ذلك
ما يت�صل منه مبحو الأمية الوظيفي ،وكذلك التمتع خ�صو�صا بكافة اخلدمات املجتمعية
والإر�شادية ،وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية
(هـ) تنظيم جماعات امل�ساعدة الذاتية والتعاونيات من �أجل احل�صول على فر�ص اقت�صادية
مكافئة لفر�ص الرجل عن طريق العمل لدى الغري �أو العمل حل�سابهن اخلا�ص
(و) امل�شاركة يف جميع الأن�شطة املجتمعية
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(ز) فر�صة احل�صول على االئتمانات والقرو�ض الزراعية ،وت�سهيالت الت�سويق،
والتكنولوجيا املنا�سبة ،وامل�ساواة يف املعاملة يف م�شاريع �إ�صالح الأرا�ضي والإ�صالح
الزراعي وكذلك يف م�شاريع التوطني الريفي
(ح) التمتع بظروف معي�شية مالئمة ،وال �سيما فيما يتعلق بالإ�سكان واملرافق ال�صحية
والإمداد بالكهرباء واملاء ،والنقل ،واملوا�صالت.
اجلزء الرابع
املادة 15
 .1تعرتف الدول الأطراف للمر�أة بامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون.
 .2متنح الدول الأطراف املر�أة ،يف ال�شئون املدنية� ،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،
وت�ساوى بينها وبينه يف فر�ص ممار�سة تلك الأهلية .وتكفل للمر�أة ،بوجه خا�ص ،حقوقا
م�ساوية حلقوق الرجل يف �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملهما على قدم امل�ساواة يف
جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية.
 .3تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود و�سائر �أنواع ال�صكوك اخلا�صة التي
يكون لها �أثر قانوين ي�ستهدف احلد من الأهلية القانونية للمر�أة باطلة والغية.
 .4متنح الدول الأطراف الرجل واملر�أة نف�س احلقوق فيما يتعلق بالت�رشيع املت�صل بحركة
الأ�شخا�ص وحرية اختيار حمل �سكناهم و�إقامتهم.
املادة 16
 .1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف كافة
الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خا�ص ت�ضمن ،على �أ�سا�س امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة:
(�أ) نف�س احلق يف عقد الزواج
(ب) نف�س احلق يف حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر الكامل
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(ج) نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات �أثناء الزواج وعند ف�سخه
(ح) نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات بو�صفهما �أبوين ،بغ�ض النظر عن حالتهما الزوجية ،يف
الأمور املتعلقة ب�أطفالهما وفى جميع الأحوال ،يكون مل�صلحة الأطفال االعتبار الأول
(هـ) نف�س احلقوق يف �أن تقرر ،بحرية وب�إدراك للنتائج ،عدد �أطفالها والفا�صل بني
الطفل والذي يليه ،وفى احل�صول على املعلومات والتثقيف والو�سائل الكفيلة بتمكينها من
ممار�سة هذه احلقوق
(د) نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�صاية على الأطفال
وتبنيهم� ،أو ما �شابه ذلك من الأعراف ،حني توجد هذه املفاهيم يف الت�رشيع الوطني،
وفى جميع الأحوال يكون مل�صلحة الأطفال االعتبار الأول.
(ز) نف�س احلقوق ال�شخ�صية للزوج والزوجة ،مبا يف ذلك احلق يف اختيار �إ�سم الأ�رسة
واملهنة ونوع العمل
(ح) نف�س احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات والإ�رشاف عليها
و�إدارتها والتمتع بها والت�رصف فيها� ،سواء بال مقابل �أو مقابل عو�ض.
 .2ال يكون خلطوبة الطفل �أو زواجه �أي اثر قانوين ،وتتخذ جميع الإجراءات
ال�رضورية ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها ،لتحديد �سن �أدنى للزواج وجلعل ت�سجيل الزواج
يف �سجل ر�سمي �أمرا �إلزاميا.
اجلزء اخلام�س
املادة 17
 .1من �أجل درا�سة التقدم املحرز يف تنفيذه هذه االتفاقية ،تن�ش�أ جلنة للق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم اللجنة) تت�ألف ،عند بدء نفاذ االتفاقية ،من ثمانية
ع�رش خبريا وبعد ت�صديق الدولة الطرف اخلام�سة والثالثني عليها �أو ان�ضمامها �إليها من
ثالثة وع�رشين خبريا من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية يف امليدان الذي
تنطبق عليه هذه االتفاقية ،تنتخبهم الدول الأطراف من بني مواطنيها ويعملون ب�صفتهم
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ال�شخ�صية ،مع �إيالء االعتبار ملبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف الأ�شكال
احل�ضارية وكذلك النظم القانونية الرئي�سية .2 .ينتخب �أع�ضاء اللجنة باالقرتاع ال�رسي
من قائمة �أ�شخا�ص تر�شحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف �أن تر�شح �شخ�صا واحدا
من بني مواطنيها.
 .3يجرى االنتخاب الأول بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية ،وقبل ثالثة
�أ�شهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب ،يوجه الأمني العام للأمم املتحدة ر�سالة �إىل
الدول الأطراف يدعوها فيها �إىل تقدمي تر�شيحاتها يف غ�ضون �شهرين .ويعد الأمني العام
قائمة �ألفبائية بجميع الأ�شخا�ص املر�شحني على هذا النحو ،مع ذكر الدولة الطرف التي
ر�شحت كال منهم ،ويبلغها �إىل الدول الأطراف.
 .4جترى انتخابات �أع�ضاء اللجنة يف اجتماع للدول الأطراف يدعو �إليه الأمني العام
يف مقر الأمم املتحدة .وفى ذلك االجتماع ،الذي ي�شكل ا�شرتاك ثلثي الدول الأطراف
فيه ن�صابا قانونيا له ،يكون الأ�شخا�ص املنتخبون لع�ضوية اللجنة هم املر�شحون الذين
يح�صلون على �أكرب عدد من الأ�صوات وعلى �أكرثية مطلقة من �أ�صوات ممثلي الدول
الأطراف احلا�رضين وامل�صوتني.
 .5ينتخب �أع�ضاء اللجنة لفرتة مدتها �أربع �سنوات .غري �أن فرتة ت�سعة من الأع�ضاء
املنتخبني يف االنتخاب الأول تنق�ضي يف نهاية فرتة �سنتني ،ويقوم رئي�س اللجنة ،بعد
االنتخاب الأول فورا ،باختيار �أ�سماء ه�ؤالء الأع�ضاء الت�سعة بالقرعة.
 .6يجرى انتخاب �أع�ضاء اللجنة الإ�ضافيني اخلم�سة وفقا لأحكام الفقرات  2و  3و
 4من هذه املادة بعد الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�س والثالثني .وتنتهي والية اثنني من
الأع�ضاء الإ�ضافيني املنتخبني بهذه املنا�سبة يف نهاية فرتة �سنتني .ويتم اختيار ا�سميهما
بالقرعة من قبل رئي�س اللجنة.
 .7مللء ال�شواغر الطارئة ،تقوم الدولة الطرف التي كف خبريها عن العمل كع�ضو يف
اللجنة بتعيني خبري �آخر من بني مواطنيها ،،رهنا مبوافقة اللجنة.
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 .8يتلقى �أع�ضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية العامة ،مكاف�آت تدفع من موارد الأمم املتحدة
بالأحكام وال�رشوط التي حتددها اجلمعية ،مع �إيالء االعتبار لأهمية امل�س�ؤوليات املنوطة
باللجنة.
 .9يوفر الأمني العام للأمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق لال�ضطالع
ب�صورة فعالة بالوظائف املنوطة بها مبوجب هذه االتفاقية.
املادة 18
 .1تتعهد الدول الأطراف ب�أن تقدم �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،تقريرا عما اتخذته
من تدابري ت�رشيعية وق�ضائية و�إدارية وغريها من �أجل �إنفاذ �أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم
املحرز يف هذا ال�صدد ،كيما تنظر اللجنة يف هذا التقرير وذلك:
(�أ) يف غ�ضون �سنة واحدة من بدء النفاذ بالن�سبة للدولة املعنية
(ب) وبعد ذلك كل �أربع �سنوات على الأقل ،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك
 .2يجوز �أن تبني التقارير العوامل وال�صعاب التي ت�ؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات
املقررة يف هذه االتفاقية.
املادة 19
 .1تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلا�ص بها.
 .2تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها لفرتة �سنتني.
املادة 20
 .1جتتمع اللجنة ،عادة ،مدى فرتة ال تزيد على �أ�سبوعني �سنويا للنظر يف التقارير
املقدمة وفقا للمادة  18من هذه االتفاقية.
 .2تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر الأمم املتحدة �أو يف �أي مكان منا�سب �آخر حتدده
اللجنة.
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املادة 21
 .1تقدم اللجنة تقريرا �سنويا عن �أعمالها �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة بوا�سطة املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،ولها �أن تقدم مقرتحات وتو�صيات عامة مبنية على درا�سة
التقارير واملعلومات الواردة من الدول الأطراف .وتدرج تلك املقرتحات والتو�صيات
العامة يف تقرير اللجنة م�شفوعة بتعليقات الدول الأطراف� ،إن وجدت.
 .2يحيل الأمني العام تقارير اللجنة �إىل جلنة مركز املر�أة ،لغر�ض �إعالمها.
املادة 22
يحق للوكاالت املتخ�ص�صة �أن توفد من ميثلها لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق
�أعمالها من �أحكام هذه االتفاقية .وللجنة �أن تدعو الوكاالت املتخ�ص�صة �إىل تقدمي
تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف املجاالت التي تقع يف نطاق �أعمالها.
اجلزء ال�ساد�س
املادة 23
لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س �أية �أحكام تكون �أكرث مواتاة لتحقيق امل�ساواة بني الرجل
واملر�أة تكون واردة:
(�أ) يف ت�رشيعات دولة طرف ما،
(ب) �أو يف �أية اتفاقية �أو معاهدة �أو اتفاق دويل نافذ �إزاء تلك الدولة.
املادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابري على ال�صعيد الوطني ت�ستهدف
حتقيق الإعمال الكامل للحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية،
املادة 25
 .1يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول.
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 .2ي�سمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
 .3تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم
املتحدة.
 .4يكون االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول .ويقع االن�ضمام ب�إيداع
�صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
املادة 26
 .1لأية دولة طرف ،يف �أي وقت� ،أن تطلب �إعادة النظر يف هذه االتفاقية ،وذلك
عن طريق �إ�شعار خطى يوجه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
 .2تقرر اجلمعية العامة للأمم املتحدة اخلطوات التي تتخذ ،عند اللزوم� ،إزاء مثل هذا
الطلب.
املادة 27
 .1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ �إيداع �صك الت�صديق �أو
االن�ضمام الع�رشين لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
� .2أما الدول التي ت�صدق هذه االتفاقية �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع �صك الت�صديق �أو
االن�ضمام الع�رشين فيبد�أ نفاذ االتفاقية �إزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ �إيداع هذه
الدولة �صك ت�صديقها �أو ان�ضمامها.
املادة 28
 .1يتلقى الأمني العام للأمم املتحدة ن�ص التحفظات التي تبديها الدول وقت الت�صديق �أو
االن�ضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
 .2ال يجوز �إبداء �أي حتفظ يكون منافيا ملو�ضوع هذه االتفاقية وغر�ضها.
 .3يجوز �سحب التحفظات يف �أي وقت بتوجيه �إ�شعار بهذا املعنى �إىل الأمني العام
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للأمم املتحدة ،الذي يقوم عندئذ ب�إبالغ جميع الدول به .وي�صبح هذا الإ�شعار نافذ
املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
املادة 29
 .1يعر�ض للتحكيم �أي خالف بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف حول تف�سري �أو
تطبيق هذه االتفاقية ال ي�سوى عن طريق املفاو�ضات ،وذلك بناء على طلب واحدة من
هذه الدول .ف�إذا مل يتمكن الأطراف ،خالل �ستة ا�شهر من تاريخ طلب التحكيم ،من
الو�صول �إىل اتفاق على تنظيم �أمر التحكيم ،جاز لأي من �أولئك الأطراف �إحالة النزاع
�إىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة.
 .2لأية دولة طرف �أن تعلن ،لدى توقيع هذه االتفاقية �أو ت�صديقها �أو االن�ضمام �إليها،
�أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة  1من هذه املادة .وال تكون الدول الأطراف الأخرى
ملزمة بتلك الفقرة �إزاء �أية دولة طرف �أبدت حتفظا من هذا القبيل.
 .3لأية دولة طرف �أبدت حتفظا وفقا للفقرة  2من هذه املادة �أن ت�سحب هذا التحفظ
متي �شاءت ب�إ�شعار توجهه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
املادة 30
تودع هذه االتفاقية التي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صها بالأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية لدى الأمني العام للأمم املتحدة .و�إثباتا لذلك ،قام املوقعون
�أدناه ،املفو�ضون ح�سب الأ�صول ،ب�إم�ضاء هذه االتفاقية.
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املرفق رقم ()2
النظام الداخلي للجنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة

اجلزء الأول  -مواد عامة
�أو ًال  -الدورات

املادة  -1الدورات
املادة  -2الدورات العادية
املادة  -3الدورات اال�ستثنائية
املادة  -4الفريق العامل ملا قبل الدورة
املادة  -5مكان انعقاد الدورات
املادة  -6الإخطار مبوعد افتتاح الدورات
ثاني ًا  -جدول الأعمال
املادة  -7جدول الأعمال امل�ؤقت
املادة � -8إحالة جدول الأعمال امل�ؤقت
املادة � -9إقرار جدول الأعمال
املادة  -10تنقيح جدول الأعمال
ثالث ًا � -أع�ضاء اللجنة
املادة � -11أع�ضاء اللجنة
املادة  -12مدة الع�ضوية
املادة  -13ال�شواغر الطارئة
املادة  -14ملء ال�شواغر الطارئة
املادة  -15التعهد الر�سمي
رابع ًا � -أع�ضاء املكتب
املادة  -16انتخاب �أع�ضاء مكتب اللجنة
املادة  -17مدة الع�ضوية
64

تبعات م�صادقة دولة فل�سطني على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة � -سيداو 1979 -

املادة  -18مهام الرئي�س
املادة  -19تغيب الرئي�س عن جل�سات اللجنة
املادة  -20ا�ستبدال �أع�ضاء املكتب
خام�س ًا  -الأمانة
املادة  -21واجبات الأمني العام
املادة  -22البيانات
املادة  -23الآثار املالية
�ساد�س ًا  -اللغات
املادة  -24اللغات الر�سمية
املادة  -25الرتجمة ال�شفوية
املادة  -26لغات الوثائق
�سابع ًا  -املحا�رض
املادة  -27املحا�رض
ثامن ًا  -ت�رصيف الأعمال
املادة  -28اجلل�سات العلنية واجلل�سات ال�رسية
املادة  -29الن�صاب القانوين
املادة � -30صالحيات الرئي�س
تا�سع ًا  -الت�صويت
املادة  -31اتخاذ القرارات
املادة  -32حقوق الت�صويت
املادة  -33تعادل الأ�صوات
املادة  -34طريقة الت�صويت
املادة  -35القواعد الواجب اتباعها �أثناء الت�صويت وتعليل الت�صويت
املادة  -36جتزئة املقرتحات
املادة  -37ترتيب الت�صويت على التعديالت
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املادة  -38ترتيب الت�صويت على املقرتحات
املادة  -39طريقة �إجراء االنتخابات
املادة  -40طريقة �إجراء االنتخابات ل�شغل من�صب انتخابي واحد
عا�رش ًا  -الهيئات الفرعية
املادة  -41الهيئات الفرعية
حادي ع�رش  -التقرير ال�سنوي للجنة
املادة  -42التقرير ال�سنوي للجنة
ثاين ع�رش  -توزيع التقارير وغريها من الوثائق الر�سمية
املادة  -43توزيع التقارير وغريها من الوثائق الر�سمية
ثالث ع�رش  -م�شاركة الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة وهيئاتها واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
املادة  -44م�شاركة الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة وهيئاتها واملنظمات
احلكوميـة لدولية واملنظمات غري احلكومية
املادة  -45الوكاالت املتخ�ص�صة
املادة  -46املنظمات احلكومية الدولية وهيئات الأمم املتحدة
املادة  -47املنظمات غري احلكومية
اجلزء الثاين  -املواد املت�صلة بوظائف اللجنة
رابع ع�رش  -تقارير الدول الأطراف املقدمة مبوجب املادة  18من االتفاقية
املادة  -48تقدمي التقارير مبوجب املادة  18من االتفاقية
املادة  -49عدم تقدمي التقارير �أو تقدميها مت�أخرة
املادة  -50طلب املعلومات الإ�ضافية
املادة  -51درا�سة التقارير
املادة  -52االقرتاحات والتو�صيات العامة
املادة  -53التعليقات اخلتامية
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املادة � -54أ�ساليب العمل املتعلقة بدرا�سة التقارير
خام�س ع�رش  -املناق�شة العامة
املادة  -55مناق�شة العامة
اجلزء الثالث  -النظام الداخلي للربوتوكول االختياري التفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
�ساد�س ع�رش � -إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب الربوتوكول االختياري
املادة � -56إحالة البالغات �إىل اللجنة
املادة  -57قائمة و�سجل البالغات
املادة  -58طلب تو�ضيحات �أو معلومات �إ�ضافية
املادة  -59ملخ�ص املعلومات
املادة  -60عدم �إمكان ا�شرتاك �أحد الأع�ضاء يف درا�سة بالغ من البالغات
املادة  -61تنحي �أحد الأع�ضاء
املادة � -62إن�شاء الأفرقة العاملة وتعيني املقررين
املادة  -63التدابري امل�ؤقتة
املادة  -64طريقة معاجلة البالغات
املادة  -65ترتيب البالغات
املادة  -66النظر يف مقبولية البالغات مبعزل عن النظر يف �أ�س�سها املو�ضوعية
املادة � -67رشوط مقبولية البالغات
املادة  -68مقدمو البالغات
املادة  -69الإجراءات املتعلقة بالبالغات الواردة
املادة  -70البالغات غري املقبولة
املادة  -71الإجراءات الإ�ضافية التي ُتتبع للنظر يف مقبولية بالغ ما مبعزل عن النظر
يف �أ�س�سه املو�ضوعية
املادة � -72آراء اللجنة ب�ش�أن البالغات املقبولة
املادة  -73متابعة �آراء اللجنة
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املادة � -74رسية البالغات
املادة  -75البالغات الإعالمية
�سابع ع�رش  -الأن�شطة امل�شمولة ب�إطار �إجراء التحقيق املن�صو�ص عليه يف الربوتوكول
االختياري
املادة  -76نطاق التطبيق
املادة � -77إحالة املعلومات �إىل اللجنة
املادة � -78سجل املعلومات
املادة  -79موجز املعلومات
املادة  -80ال�رسية
املادة  -81اجلل�سات املت�صلة بالإجراءات املتخذة مبوجب املادة 8
املادة  -82نظر اللجنة يف املعلومات ب�صورة �أولية
املادة  -83النظر يف املعلومات
املادة � -84إجراء التحقيق
املادة  -85التعاون مع الدولة الطرف املعنية
املادة  -86الزيارات
املادة  -87جل�سات اال�ستماع
املادة  -88تقدمي امل�ساعدة خالل التحقيق
املادة � -89إحالة النتائج �أو التعليقات �أو االقرتاحات
املادة � -90إجراءات املتابعة املتخذة من قبل الدولة الطرف
املادة  -91االلتزامات املقررة مبوجب املادة  11من الربوتوكول االختياري
اجلزء الرابع  -قواعد تف�سريية
ثامن ع�رش  -التف�سري والتعديالت
املادة  -92عناوين املواد
املادة  -93التعديالت
املادة  -94التعليق139
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اجلزء الأول
مواد عامة
�أو ًال  -الدورات
املادة  : 1الدورات
تعقد جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة (امل�شار �إليها فيما يلي با�سم «اللجنة») دورات
ح�سبما يقت�ضيه الأداء الفعال ملهامها وفقا التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة (امل�شار �إليها فيما يلي با�سم «االتفاقية».
املادة  : 2الدورات العادية
 -1تعقد اللجنة دورات عادية كل �سنة ح�سبما ت�أذن به الدول الأطراف يف االتفاقية.
 -2تعقد الدورات العادية للجنة يف مواعيد تقررها اللجنة بالت�شاور مع الأمني العام
للأمم املتحدة (امل�شار �إليه فيما يلي با�سم «الأمني العام») مع مراعاة جدول امل�ؤمترات
واالجتماعات الذي تعتمده اجلمعية العامة.
املادة  : 3الدورات اال�ستثنائية
 -1تعقد دورات ا�ستثنائية للجنة مبوجب قرار من اللجنة �أو بناء على طلب دولة طرف
يف االتفاقية .ويجوز �أي�ضا �أن يعقد رئي�س اللجنة دورات ا�ستثنائية:
(�أ) بناء على طلب �أغلبية �أع�ضاء اللجنة؛
(ب) بناء على طلب �إحدى الدول الأطراف يف االتفاقية.
 -2تعقد الدورات اال�ستثنائية يف �أقرب وقت ممكن يف موعد يحدده الرئي�س بالت�شاور
مع الأمني العام ومع اللجنة.
املادة  : 4الفريق العامل ملا قبل الدورة
 -1يت�ألف الفريق العامل ملا قبل الدورة من عدد ال يتجاوز خم�سة من �أع�ضاء اللجنة
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يعينهم الرئي�س بالت�شاور مع اللجنة يف دورة عادية ،وعلى نحو يعك�س التوزيع اجلغرايف
العادل ،ويجتمع عادة قبل كل دورة عادية.
 -2ي�ضع الفريق العامل ملا قبل الدورة قائمة باملوا�ضيع والأ�سئلة املتعلقة بامل�سائل
املو�ضوعية النا�شئة من التقارير املقدمة من الدول الأطراف عمال باملادة  18من االتفاقية،
ويقدم تلك القائمة �إىل الدول الأطراف املعنية.
املادة  : 5مكان انعقاد الدورات
تعقد دورات اللجنة يف الأحوال العادية يف مقر الأمم املتحدة �أو يف املكاتب الأخرى
التابعة للأمم املتحدة .ويجوز للجنة �أن تقرتح ،بالت�شاور مع الأمني العام ،مكانا �آخر
لعقد الدورة.
املادة  : 6الإخطار مبوعد افتتاح الدورات
يخطر الأمني العام �أع�ضاء اللجنة مبوعد ومدة ومكان انعقاد اجلل�سة الأوىل من كل
دورة .وير�سل هذا الإخطار ،يف حالة الدورة العادية ،قبل موعد انعقادها ب�ستة �أ�سابيع
على الأقل.
ثاني ًا  -جدول الأعمال
املادة  : 7جدول الأعمال امل�ؤقت
يعد الأمني العام جدول الأعمال امل�ؤقت لكل دورة عادية �أو ا�ستثنائية بالت�شاور مع رئي�س
اللجنة ،وفقا لأحكام االتفاقية ذات ال�صلة .وي�شمل جدول الأعمال ما يلي:
(�أ) �أي بند قررته اللجنة يف دورة �سابقة؛
(ب) �أي بند يقرتحه رئي�س اللجنة؛
(ج) �أي بند يقرتحه �أحد �أع�ضاء اللجنة؛
(د) �أي بند تقرتحه دولة طرف يف االتفاقية؛
(ه) �أي بند يقرتحه الأمني العام ويتعلق مبهامه مبوجب االتفاقية �أو هذا النظام الداخلي.
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املادة � : 8إحالة جدول الأعمال امل�ؤقت
يعد الأمني العام جدول الأعمال امل�ؤقت والوثائق الأ�سا�سية املت�صلة بكل بند فيه ،وتقرير
الفريق العامل ملا قبل الدورة ،وتقارير الدول الأطراف املقدمة وفقا للمادة  18من
االتفاقية وردود الدول الأطراف على امل�سائل التي �أثارها الفريق العامل قبل الدورة،
بجميع اللغات الر�سمية للأمم املتحدة ،ويعمل على �إحالة هذه الوثائق �إىل �أع�ضاء اللجنة
قبل موعد افتتاح الدورة ب�ستة �أ�سابيع على الأقل.
املادة � : 9إقرار جدول الأعمال
يكون �إقرار جدول الأعمال هو �أول بند يف جدول الأعمال امل�ؤقت لأي دورة.
املادة  : 10تنقيح جدول الأعمال
يجوز للجنة ،خالل �أي دورة� ،أن تعدل جدول الأعمال ،كما يجوز لها ،ح�سب
االقت�ضاء� ،أن حتذف �أي بنود �أو ت�ؤجلها مبوجب القرار ال�صادر عن �أغلبية الأع�ضاء
احلا�رضين وامل�صوتني ،ويجوز �أن ُتدرج يف جدول الأعمال بنود �إ�ضافية عاجلة مبوافقة
�أغلبية الأع�ضاء.
ثالث ًا � -أع�ضاء اللجنة
املادة � : 11أع�ضاء اللجنة
ال يجوز ملناوبني متثيل �أع�ضاء اللجنة.
املادة  : 12مدة الع�ضوية
تبد�أ مدة ع�ضوية الأع�ضاء:
(�أ) يف اليوم الأول من كانون الثاين/يناير من ال�سنة التالية النتخابهم يف اجتماع الدول
الأطراف وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من كانون الأول/دي�سمرب بعد ذلك ب�أربع
�سنوات؛
(ب) يف تاريخ موافقة اللجنة� ،إذا كان الأع�ضاء معينني ل�شغل ال�شواغر الطارئة ،تنتهي
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مدة الع�ضوية يف تاريخ انتهاء مدة ع�ضوية الأع�ضاء الذين يحلون حملهم.
املادة  : 13ال�شواغر الطارئة
 -1قد يحدث �شاغر طارئ ب�سبب وفاة �أحد �أع�ضاء اللجنة �أو عدم قدرته على �أداء
مهامه �أو ا�ستقالته .ويخطر الرئي�س فورا الأمني العام الذي يعلم الدولة الطرف التي
ينتمي �إليها الع�ضو حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة  7من املادة  17من
االتفاقية.
 -2يقدم الإخطار با�ستقالة ع�ضو اللجنة خطيا �إىل الرئي�س �أو �إىل الأمني العام ،وال
تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة  7من املادة  17من االتفاقية �إال بعد تلقي هذا
الإخطار.
� -3إذا تعذر على �أحد �أع�ضاء اللجنة ح�ضور جل�سات اللجنة ف�إنه يخطر الأمني العام
بذلك يف �أقرب وقت ممكن و�إذا كان هناك احتمال با�ستمرار ذلك الو�ضع ،فينبغي له �أن
ي�ستقيل.
 -4و�إذا كان �أحد �أع�ضاء اللجنة غري قادر على �أداء مهامه على الدوام لأي �سبب
با�ستثناء الغياب امل�ؤقت ،يوجه الرئي�س انتباه ذلك الع�ضو �إىل �أحكام الفقرة �أعاله.
 -5و�إذا وجه انتباه ع�ضو �إىل �أحكام الفقرة  4من املادة  13ومل ي�ستقل وفقا لذلك،
يخطر الرئي�س الأمني العام الذي يعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي �إليها ذلك الع�ضو
لتي�سري اتخاذ الإجراء الالزم وفقا لأحكام الفقرة  7من املادة  17من االتفاقية.
املادة  : 14ملء ال�شواغر الطارئة
 -1عند حدوث �شاغر طارئ يف اللجنة وفقا للفقرة  7من املادة  17من االتفاقية يطلب
الأمني العام فورا من الدولة الطرف التي ر�شحت ذلك الع�ضو �أن تر�شح يف غ�ضون
�شهرين خبريا �آخر من بني رعاياها لي�شغل املن�صب لبقية مدة ع�ضوية �سلفه.
 -2يحيل الأمني العام ا�سم اخلبري املعني على هذا النحو و�سريته الذاتية �إىل اللجنة
للموافقة عليه ،وعند موافقة اللجنة على اخلبري ،يخطر الأمني العام الدول الأطراف
با�سم ع�ضو اللجنة الذي �سيملأ ال�شاغر الطارئ.
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املادة  : 15التعهد الر�سمي
يديل �أع�ضاء اللجنة ،عند تويل مهامهم ،بالتعهد الر�سمي التايل يف جل�سة علنية للجنة:
«�أتعهد ر�سميا ب�أن �أ�ؤدي واجباتي و�أمار�س �صالحياتي كع�ضو يف جلنة الق�ضاء على
علي ال�ضمري».
التمييز �ضد املر�أة ب�رشف و�أمانة ونزاهة ومبا ميليه ّ
رابع ًا � -أع�ضاء املكتب
املادة  : 16انتخاب �أع�ضاء مكتب اللجنة
تنتخب اللجنة من بني �أع�ضائها رئي�سا وثالثة نواب للرئي�س ومقررا ،مع �إيالء االعتبار
الواجب للتمثيل اجلغرايف العادل.
املادة  : 17مدة الع�ضوية
ينتخب �أع�ضاء مكتب اللجنة ملدة �سنتني ويجوز �إعادة انتخابهم ب�رشط االلتزام مببد�أ
التناوب .على �أنه ال يجوز لأي منهم �شغل املن�صب �إذا مل يعد ع�ضوا يف اللجنة.
املادة  : 18مهام الرئي�س
 -1ي�ؤدي الرئي�س املهام املنوطة به مبوجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.
 -2يظل الرئي�س خا�ضعا ل�سلطة اللجنة يف ت�أدية تلك املهام.
 -3ميثل الرئي�س اللجنة يف اجتماعات الأمم املتحدة التي تدعى اللجنة ر�سميا �إىل
امل�شاركة فيها .و�إذا تعذر على الرئي�س متثيل اللجنة يف اجتماع من هذا القبيل ،يجوز
له �أن يعني �أحد �أع�ضاء مكتب اللجنة ،و�إذا مل يكن �أي من �أع�ضاء مكتب اللجنة قادرا
على ذلك ف�إنه يعني ع�ضوا �آخر من �أع�ضاء اللجنة للح�ضور نيابة عنه.
املادة  : 19تغيب الرئي�س عن جل�سات اللجنة
� -1إذا تعذر على الرئي�س ح�ضور �إحدى اجلل�سات �أو �أي جزء منها ،يعني �أحد نواب
الرئي�س ليحل حمله.
 -2يف حالة عدم تعيني الرئي�س ملن يحل حملهُ ،يختار نائب الرئي�س الذي �سيرت�أ�س
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اجلل�سة ح�سب �أ�سماء نواب الرئي�س كما تظهر يف الرتتيب الأبجدي الإنكليزي.
 -3يكون لنائب الرئي�س الذي يتوىل الرئا�سة ما للرئي�س من �صالحيات وعليه ما على
الرئي�س من واجبات.
املادة  : 20ا�ستبدال �أع�ضاء املكتب
�إذا مل يعد �أحد �أع�ضاء املكتب ع�ضوا يف اللجنة �أو �أعلن عدم ا�ستطاعته موا�صلة ع�ضويته
يف اللجنة �أو مل يعد لأي �سبب من الأ�سباب قادرا على ت�أدية مهام ع�ضو املكتب،
ينتخب ع�ضو مكتب جديد من نف�س املنطقة الإقليمية للفرتة املتبقية من مدة ع�ضوية
�سلفه.
خام�سا  -الأمانة
املادة  : 21واجبات الأمني العام
 -1بناء على طلب من اللجنة �أو بقرار منها ومبوافقة اجلمعية العامة:
(�أ) يوفر الأمني العام �أمانة للجنة ولأي هيئة فرعية قد تن�شئها اللجنة (“الأمانة”)؛
(ب) يوفر الأمني العام للجنة ما يلزمها من املوظفني والت�سهيالت لأداء مهامها مبوجب
االتفاقية �أداء فعاال.
(ج) يكون الأمني العام م�س�ؤو ًال عن جميع الرتتيبات الالزمة لعقد جل�سات اللجنة
وهيئاتها الفرعية.
 -2يكون الأمني العام م�س�ؤو ًال عن �إبالغ �أع�ضاء اللجنة بدون ت�أخري ب�أي م�سائل قد
تعر�ض عليها للنظر فيها �أو �أي تطورات �أخرى قد تهم اللجنة.
املادة  : 22البيانات
يح�رض الأمني العام �أو ممثله جميع جل�سات اللجنة ،ويجوز له �أن يقدم بيانات �شفوية �أو
خطية يف هذه اجلل�سات �أو يف جل�سات الهيئات الفرعية للجنة.
املادة  : 23الآثار املالية
قبل �أن توافق اللجنة �أو �أي هيئة من هيئاتها الفرعية على �أي مقرتح ينطوي على نفقات،
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يتوىل الأمني العام ،يف �أقرب وقت ممكن� ،إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها
املقرتح وتعميمه على �أع�ضاء اللجنة �أو هيئاتها الفرعية .ومن واجب الرئي�س توجيه
انتباه الأع�ضاء �إىل هذا التقدير والدعوة �إىل مناق�شته عند نظر اللجنة �أو هيئتها الفرعية يف
املقرتح.
�ساد�سا  -اللغات
املادة  : 24اللغات الر�سمية
الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية هي اللغات الر�سمية للجنة.
املادة  : 25الرتجمة ال�شفوية
 -1ترتجم البيانات التي يدىل بها ب�إحدى اللغات الر�سمية ترجمة �شفوية �إىل اللغات
الر�سمية الأخرى.
 -2على �أي متكلم �أمام اللجنة بلغة لي�ست من بني اللغات الر�سمية �أن يكفل يف
الأحوال العادية الرتجمة ال�شفوية �إىل واحدة من اللغات الر�سمية .ويعتمد املرتجمون
ال�شفويون بالأمانة عند الرتجمة �إىل اللغات الر�سمية الأخرى على الرتجمة ال�شفوية
املقدمة باللغة الر�سمية الأوىل.
املادة  : 26لغات الوثائق
 -1ت�صدر جميع الوثائق الر�سمية للجنة باللغات الر�سمية للأمم املتحدة.
 -2تتاح جميع القرارات الر�سمية للجنة باللغات الر�سمية للأمم املتحدة.
�سابع ًا  -املحا�رض
املادة  : 27املحا�رض
 -1يزود الأمني العام اللجنة مبحا�رض موجزة لأعمالها ،وتتاح هذه املحا�رض للأع�ضاء.
 -2تكون املحا�رض املوجزة قابلة للت�صويب ،ويقدم امل�شاركون يف اجلل�سات الت�صويبات
�إىل الأمانة العامة باللغة التي �صدر بها املح�رض املوجز .وت�صدر ت�صويبات حما�رض
اجلل�سات يف وثيقة ت�صويب موحدة بعد اختتام الدورة ذات ال�صلة.
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 -3تكون املحا�رض املوجزة للجل�سات العلنية وثائق للتوزيع العام ،ما مل تقرر اللجنة
خالف ذلك يف ظروف ا�ستثنائية.
 -4تعد ت�سجيالت �صوتية جلل�سات اللجنة وحتفظ وفقا للممار�سة املعتادة يف الأمم
املتحدة.
ثامن ًا  -ت�رصيف الأعمال
املادة  : 28اجلل�سات العلنية واجلل�سات ال�رسية
 -1تكون جل�سات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
 -2تكون اجلل�سات التي تناق�ش فيها التعليقات اخلتامية على تقارير الدول الأطراف
وكذلك جل�سات الفريق العامل ملا قبل الدورة والأفرقة العاملة الأخرى جل�سات مغلقة،
ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
 -3ال يقوم �أي �شخ�ص �أو هيئة بدون �إذن من اللجنة بت�صوير �أو ت�سجيل �أعمال اللجنة.
وت�سعى اللجنة� ،إذا كان ذلك �رضوريا وقبل �إعطاء هذا الإذن ،للح�صول على موافقة
�أي دولة طرف تقدم تقريرها �إىل اللجنة مبوجب املادة  18من االتفاقية ،بت�صوير �أو
ت�سجيل �أعمالها.
املادة  : 29الن�صاب القانوين

ِّ
ي�شكل اثنا ع�رش ع�ضوا من �أع�ضاء اللجنة ن�صابا قانونيا

املادة � : 30صالحيات الرئي�س
1 -1يعلن الرئي�س افتتاح واختتام كل جل�سة من جل�سات اللجنة ،ويوجه املناق�شة،
التقيد بهذا النظام الداخلي ،ويعطي احلق يف الكالم ،ويطرح امل�سائل
ويكفل ُّ
للت�صويت ،ويعلن القرارات.
 -2ي�رشف الرئي�س ،رهنا ب�أحكام هذا النظام الداخلي ،على �أعمال اللجنة وعلى
املحافظة على النظام يف جل�ساتها.
 -3يجوز للرئي�س �أن يقرتح على اللجنة� ،أثناء مناق�شة �أي بند مبا يف ذلك بحث التقارير
املقدمة مبوجب املادة  18من االتفاقية ،حتديد الوقت امل�سموح به للمتكلمني ،وحتديد
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عدد املرات التي ي�سمح فيها لكل متكلم بالتكلم يف �أي م�س�ألة و�إقفال قائمة املتكلمني.
 -4يبت الرئي�س يف النقاط النظامية .وتكون لـه �صالحية اقرتاح ت�أجيل �أو �إقفال
املناق�شة �أو رفع اجلل�سة �أو تعليقها .وتقت�رص املناق�شة على امل�س�ألة املعرو�ضة على اللجنة،
ويجوز للرئي�س �أن ينبه �أي متكلم ال تت�صل مالحظاته باملو�ضوع قيد املناق�شة �إىل �رضورة
مراعاة النظام.
 -5يجوز للرئي�س� ،أثناء �سري املناق�شة� ،أن يعلن قائمة املتكلمني و�أن يعلن ،مبوافقة
اللجنة� ،إقفال القائمة.
تا�سع ًا  -الت�صويت
املادة  : 31اتخاذ القرارات
 -1على اللجنة �أن ت�سعى �إىل التو�صل �إىل قراراتها بتوافق الآراء.
 -2بعد ا�ستنفاد جميع اجلهود للتو�صل �إىل توافق يف الآراء ،تتخذ قرارات اللجنة
ب�أغلبية ب�سيطة من �أ�صوات الأع�ضاء احلا�رضين وامل�صوتني.
املادة  : 32حقوق الت�صويت
 -1لكل ع�ضو يف اللجنة �صوت واحد.
 -2لغر�ض هذا النظام الداخلي ،يق�صد بعبارة «الأع�ضاء احلا�رضون وامل�صوتون»
الأع�ضاء الذين يدلون ب�أ�صواتهم ت�أييدا �أو اعرتا�ضا� ،أما الأع�ضاء املمتنعون عن الت�صويت
فيعتربون غري م�صوتني.
املادة  : 33تعادل الأ�صوات
�إذا تعادلت الأ�صوات ب�ش�أن م�س�ألة غري انتخابية ،اعترب االقرتاح مرفو�ضا.
املادة  : 34طريقة الت�صويت
 -1رهنا ب�أحكام املادة  39من هذا النظام الداخلي ،يتم الت�صويت يف اللجنة يف
الأحوال العادية برفع الأيدي �إال �إذا طلب �أي ع�ضو الت�صويت بنداء الأ�سماء ،وعندئذ
يجري الت�صويت ح�سب الرتتيب الأبجدي لأ�سماء �أع�ضاء اللجنة باللغة الإنكليزية بدءا
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بالع�ضو الذي ي�سحب الرئي�س ا�سمه بالقرعة.
 -2ي�سجل ت�صويت كل ع�ضو ا�شرتك يف ت�صويت بنداء الأ�سماء.
املادة  : 35القواعد الواجب اتباعها �أثناء الت�صويت وتعليل الت�صويت
ال يجوز قطع عملية الت�صويت بعد بدئها ما مل يرث �أحد الأع�ضاء نقطة نظامية تتعلق بال�سري
الفعلي للت�صويت .ويجوز للرئي�س �أن ي�سمح للأع�ضاء ،قبل بدء الت�صويت �أو بعد
انتهائه ،بالإدالء ببيانات وجيزة لتعليل الت�صويت ال غري.
املادة  : 36جتزئة املقرتحات
يجري ت�صويت م�ستقل على �أجزاء من املقرتح �إذا طلب �أحد الأع�ضاء جتزئة املقرتح .ثم
تطرح الأجزاء التي اعتمدت من املقرتح للت�صويت عليها جمتمعة ،و�إذا رف�ضت جميع
�أجزاء املنطوق يف �أحد املقرتحات ،اعترب املقرتح يف جملته مرفو�ضا.
املادة  : 37ترتيب الت�صويت على التعديالت
 -1يف حالة اقرتاح �إدخال تعديل على �أحد املقرتحات ،يجري الت�صويت على التعديل
�أوال .و�إذا اقرتح �إدخال تعديلني �أو �أكرث على �أحد املقرتحات ،ت�صوت اللجنة �أوال
على التعديل الأبعد من حيث امل�ضمون عن املقرتح الأ�صلي ،ثم على التعديل الأقل
منه بُعدا ،وهكذا حتى تطرح جميع التعديالت للت�صويت .و�إذا اعتمد تعديل واحد �أو
�أكرث ،يطرح املقرتح ب�صيغته املعدلة للت�صويت.
 -2يعترب �أي اقرتاح تعديال للمقرتح �إذا اقت�رص على �إ�ضافة جزء �إىل ذلك املقرتح �أو
حذف جزء منه �أو على تنقيح له.
املادة  : 38ترتيب الت�صويت على املقرتحات
� -1إذا قدم مقرتحان �أو �أكرث ب�ش�أن م�س�ألة واحدة ،ت�صوت اللجنة على املقرتحات
ح�سب ترتيب تقدميها ،ما مل تقرر خالف ذلك.
 -2يجوز للجنة ،بعد كل ت�صويت على �أحد املقرتحات� ،أن تقرر ما �إذا كانت
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�ست�صوت على املقرتح التايل.
 -3على �أن �أي اقرتاح ي�ستلزم عدم البت يف جوهر �أي مقرتحات من هذا القبيل يعترب
م�س�ألة ذات �أ�سبقية ويطرح للت�صويت قبل تلك املقرتحات.
املادة  : 39طريقة �إجراء االنتخابات
جتري االنتخابات باالقرتاع ال�رسي ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك يف حالة �إجراء
انتخابات ل�شغل من�صب ال يوجد له �إال مر�شح واحد فقط.
املادة  : 40طريقة �إجراء االنتخابات ل�شغل من�صب انتخابي واحد
 -1يف احلاالت التي يراد فيها �شغل من�صب انتخابي واحد ،ومل يح�صل �أي مر�شح
على الأغلبية املطلوبة يف االقرتاع الأول ،يجري اقرتاع ثان يقت�رص على املر�شحني اللذين
ح�صال على �أكرب عدد من الأ�صوات.
 -2و�إذا تعادلت الأ�صوات يف االقرتاع الثاين ،وكان املطلوب هو الأغلبية املطلقة،
يختار الرئي�س �أحد املر�شحني بالقرعة� .أما �إذا كان املطلوب هو توافر �أغلبية الثلثني فيتعينَّ
موا�صلة االقرتاع حتى يح�صل �أحد املر�شحني على ثلثي الأ�صوات املدىل بها ب�رشط �أن
يدىل بالأ�صوات لأي ع�ضو تتوافر فيه ال�رشوط بعد االقرتاع الثالث غري احلا�سم.
 -3و�إذا كانت هذه االقرتاعات الثالثة غري املقيدة غري حا�سمة ،تقت�رص االقرتاعات
الثالثة التاليــة لها على املر�شحني اللذين يح�صالن على �أكرب عدد من الأ�صوات يف
املقيد .وتكون االقرتاعات الثالثة الالحقة غري مقيدة ،وهكذا
االقرتاع الثالث غري َّ
دواليك �إىل �أن ينتخب �أحد الأع�ضاء.
عا�رش ًا – الهيئات الفرعية
املادة  : 41الهيئات الفرعية
1 -1يجوز للجنة �أن تن�شئ هيئات فرعية خم�ص�صة و�أن حتدد تكوينها ووالياتها.
2 -2تنتخب كل هيئة فرعية �أع�ضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي ،مع �إجراء ما
يلزم من تعديل.
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حادي ع�رش – التقرير ال�سنوي للجنة
املادة  : 42التقرير ال�سنوي للجنة
 -1عمال ب�أحكام الفقرة  1من املادة  21من االتفاقية ،تقدم اللجنة �إىل اجلمعية العامة،
عن طريق املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،تقريرا �سنويا عن �أن�شطتها ي�شمل يف جملة
�أمور التعليقات اخلتامية للجنة على تقرير كل دولة طرف ومعلومات تت�صل بواليتها
مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية.
ت�ضمن اللجنة تقريرها �أي�ضا اقرتاحاتها وتو�صياتها العامة �إىل جانب �أي تعليقات ترد
ِّ -2
من الدول الأطراف.
ثاين ع�رش  -توزيع التقارير وغريها من الوثائق الر�سمية
املادة  : 43توزيع التقارير وغريها من الوثائق الر�سمية
 -1تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ،وقراراتها الر�سمية ،ووثائقها ملا قبل الدورة وجميع
وثائقها الر�سمية الأخرى هي وثائق للتوزيع العام ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
 -2التقارير واملعلومات الإ�ضافية املقدمة من الدول الأطراف مبوجب املادة  18من
االتفاقية هي وثائق للتوزيع العام.
ثالث ع�رش – م�شاركة الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة وهيئاتها واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
املادة  : 44م�شاركة الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة وهيئاتها واملنظمات احلكومية
الدولية واملنظمات غري احلكومية
يخطر الأمني العام ك ًال من الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة وهيئاتها يف �أقرب وقت
ممكن مبوعد افتتاح كل دورة من دورات اللجنة ،والفريق العامل قبل الدورة ومبدة
الدورة ،ومكان انعقادها ،وجدول �أعمالها.
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املادة  : 45الوكاالت املتخ�ص�صة
 -1يجوز للجنة ،وفقا للمادة  22من االتفاقية� ،أن تدعو الوكاالت املتخ�ص�صة �إىل
تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف املجاالت التي تدخل يف نطاق �أن�شطتها .وت�صدر
هذه التقارير ،يف حالة تقدميها ،بو�صفها من وثائق ما قبل الدورة.
 -2يحق للوكاالت املتخ�ص�صة �أن متثل يف اجتماعات اللجنة �أو الفريق العامل ملا قبل
الدورة عند النظر يف تنفيذ �أحكام االتفاقية التي تدخل يف نطاق �أن�شطتها .ويجوز للجنة
�أن ت�سمح ملمثلي الوكاالت املتخ�ص�صة بالإدالء ببيانات �شفوية �أو خطية يف اللجنة �أو
يف الفريق العامل ملا قبل الدورة �أو تقدمي معلومات مالئمة ومهمة بالن�سبة لأن�شطة اللجنة
مبوجب االتفاقية.
املادة  : 46املنظمات احلكومية الدولية وهيئات الأمم املتحدة
يجوز للجنة �أن تدعو ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وهيئات الأمم املتحدة �إىل الإدالء
ببيانات �شفوية �أو مكتوبة وتقدمي معلومات �أو وثائق ب�ش�أن موا�ضيع ذات �صلة ب�أن�شطة
اللجنة مبوجب االتفاقية يف جل�سات اللجنة �أو جل�سات فريقها العامل ملا قبل الدورة.
املادة  : 47املنظمات غري احلكومية
يجوز للجنة �أن تدعو ممثلي املنظمات غري احلكومية �إىل الإدالء ببيانات �شفوية �أو مكتوبة
وتقدمي معلومات �أو وثائق ذات �صلة ب�أن�شطة اللجنة مبوجب االتفاقية يف جل�سات اللجنة
�أو جل�سات فريقها العامل ملا قبل الدورة.
اجلزء الثاين
املواد املت�صلة بوظائف اللجنة
رابع ع�رش – تقارير الدول الأطراف املقدمة مبوجب املادة  18من االتفاقية
املادة  : 48تقدمي التقارير مبوجب املادة  18من االتفاقية
 -1تدر�س اللجنة التقدم املحرز يف تنفيذ االتفاقية من خالل النظر يف تقارير الدول
الأطراف التي تقدم �إىل الأمني العام ب�ش�أن التدابري الت�رشيعية والق�ضائية والإدارية وغريها
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من التدابري املتخذة.
 -2من �أجل م�ساعدة الدول الأطراف يف مهمة تقدمي تقاريرها ،ت�صدر اللجنة مبادئ
توجيهية عامة لإعداد التقارير الأولية والتقارير الدورية مع مراعاة املبادئ التوجيهية
املوحدة ،امل�شرتكة بني جميع هيئات معاهدات حقوق الإن�سان ،واخلا�صة باجلزء الأول
من التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف.
 -3مع مراعاة املبادئ التوجيهية املوحدة املتعلقة بالتقارير املطلوبة مبوجب معاهدات
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،يجوز للجنة �أن ت�ضع مبادئ توجيهية عامة فيما يتعلق
ب�شكل وم�ضمون التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف املطلوب تقدميها
مبوجب املادة  18من االتفاقية ،ويجوز لها �إبالغ الدول الأطراف ،عن طريق الأمني
العام ،برغبات اللجنة فيما يتعلق ب�شكل هذه التقارير وم�ضمونها.
 -4يجوز للدولة الطرف املقدمة لتقرير يف دورة للجنة �أن توفر معلومات �إ�ضافية قبل نظر
اللجنة يف التقرير� ،رشيطة �أن ت�صل هذه املعلومات �إىل الأمني العام يف موعد ال يتجاوز
�أربعة �شهور قبل موعد افتتاح الدورة التي �سينظر خاللها يف تقرير الدولة الطرف.
 -5يجوز للجنة �أن تطلب �إىل دولة طرف تقدمي تقرير على �أ�سا�س ا�ستثنائي .وتقت�رص
التقارير التي تطلبها اللجنة على �أ�سا�س ا�ستثنائي على املجاالت التي طلب �إىل الدولة
الطرف �أن تركز اهتمامها عليها .وال تقدم هذه التقارير بدال من تقرير �أويل �أو دوري،
ما مل تطلب اللجنة خالف ذلك .وحتدد اللجنة الدورة التي ينظر خاللها يف تقرير
ا�ستثنائي.
املادة  : 49عدم تقدمي التقارير �أو تقدميها مت�أخرة
 -1يقوم الأمني العام ،يف كل دورة تعقدها اللجنة ،ب�إخطارها بجميع احلاالت التي
مل تقدم فيها التقارير واملعلومات الإ�ضافية مبوجب املادتني  48و  50من هذا النظام
الداخلي .ويجوز للجنة يف هذه احلاالت �أن حتيل �إىل الدولة الطرف املعنية ،عن طريق
الأمني العام ،ر�سالة تذكريية تتعلق بتقدمي التقرير �أو املعلومات الإ�ضافية.
� -2إذا مل تقدم الدولة الطرف التقرير �أو املعلومات الإ�ضافية بعد الر�سالة التذكريية امل�شار
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�إليها يف الفقرة  1من هذه املادة ،ت�شري اللجنة �إىل ذلك يف تقريرها ال�سنوي املقدم �إىل
اجلمعية العامة.
 -3يجوز للجنة �أن ت�سمح للدول الأطراف بتقدمي تقرير موحد ال ي�شمل �أكرث من
تقريرين مت�أخرين.
املادة  : 50طلب املعلومات الإ�ضافية
 -1عند النظر يف تقارير مقدمة من �إحدى الدول الأطراف مبوجب املادة  18من
االتفاقية ،تقوم اللجنة وبخا�صة فريقها العامل ملا قبل الدورة بالت�أكد �أوال من �أن ذلك
التقرير يت�ضمن ،وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة ،املعلومات الكافية.
� -2إذا ر�أت اللجنة �أو الفريق العامل ملا قبل الدورة �أن تقرير الدولة الطرف ال يت�ضمن
املعلومات الكافية ،يجوز للجنة �أو الفريق �أن يطلبا �إىل الدولة املعنية تقدمي ما يلزم من
معلومات �إ�ضافية ،مع بيان املوعد الزمني لتقدميها.
 -3وفقا لهذه املادة ،تعمم على �أع�ضاء اللجنة الأ�سئلة �أو التعليقات التي يوجهها الفريق
العامل ملا قبل الدورة �إىل الدولة الطرف التي ينظر يف تقريرها ورد الدولة الطرف على
تلك الأ�سئلة والتعليقات وذلك قبل انعقاد الدورة التي �سيناق�ش فيها التقرير.
املادة  : 51درا�سة التقارير
 -1تقرر اللجنة يف كل دورة ،ا�ستنادا �إىل قائمة التقارير التي مل ينظر فيها ،تقارير
الدول الأطراف التي �ستنظر فيها خالل دورتها الالحقة� ،آخذة يف االعتبار مدة الدورة
الالحقة واملعايري املتعلقة مبوعد التقدمي والتوازن اجلغرايف.
 -2تخطر اللجنة الدول الأطراف ،عن طريق الأمني العام ،ويف �أقرب وقت ممكن،
مبوعد افتتاح الدورة التي �ستدر�س فيها التقارير اخلا�صة بكل منها ومدة الدورة ومكان
انعقادها .ويطلب �إىل الدول الأطراف �أن ت�ؤكد كتابة ،ويف غ�ضون وقت حمدد� ،أنها
م�ستعدة لل�رشوع يف درا�سة تقاريرها.
 -3ت�ضع اللجنة �أي�ضا وتعمم على الدول الأطراف املعنية يف كل دورة قائمة احتياطية
بالتقارير التي �ستنظر فيها خالل دورتها الالحقة حت�سبا لعدم متكن دولة طرف مدعوة
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وفقا لهذه املادة من تقدمي تقريرها .ويف هذه احلالة ،تقوم اللجنة ،عن طريق الأمني
العام ،وبدون ت�أخري ،بدعوة الدولة الطرف التي يتم اختيارها من القائمة االحتياطية
لتقدمي تقريرها.
 -4يدعى ممثلون للدول الأطراف �إىل ح�ضور جل�سات اللجنة التي تدر�س فيها تقارير
تلك الدول.
� -5إذا مل ت�ستجب دولة طرف للدعوة املوجهة �إليها ب�إيفاد ممثل لها حل�ضور جل�سة
اللجنة التي �سيدر�س فيها تقرير تلك الدولة ،يرج�أ النظر يف التقرير �إىل دورة �أخرى.
ف�إذا مل توفد الدولة الطرف ممثال لها يف تلك الدورة الالحقة ،بعد �إخطارها على النحو
الواجب ،مت�ضي اللجنة يف درا�سة التقرير بدون ح�ضور ممثل الدولة الطرف.
املادة  : 52االقرتاحات والتو�صيات العامة
 -1يجوز للجنة ،وفقا للفقرة  1من املادة  21من االتفاقية ،وا�ستنادا �إىل درا�ستها
للتقارير واملعلومات الواردة من الدول الأطراف� ،أن تقدم تو�صيات عامة موجهة �إىل
جميع الدول الأطراف.
 -2يجوز للجنة �أن توجه �إىل هيئات غري الدول الأطراف اقرتاحات ت�ضعها على �أ�سا�س
نظرها يف تقارير الدول الأطراف.
املادة  : 53التعليقات اخلتامية
 -1يجوز للجنة ،بعد النظر يف تقرير الدولة الطرف� ،أن تقدم تعليقات ختامية على
التقرير لغر�ض م�ساعدة تلك الدولة على تنفيذ التزاماتها مبوجب االتفاقية .ويجوز للجنة
�أن تدرج توجيها ب�ش�أن امل�سائل التي ينبغي �أن يركز عليها التقرير الدوري التايل للدولة
الطرف.
 -2تعتمد اللجنة التعليقات اخلتامية قبل اختتام الدورة التي نظر خاللها يف تقرير الدولة
الطرف.
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املادة � : 54أ�ساليب العمل املتعلقة بدرا�سة التقارير
تن�شئ اللجنة �أفرقة عاملة لدرا�سة واقرتاح �سبل وو�سائل للتعجيل ب�إجناز �أعمالها وتنفيذ
التزاماتها مبوجب املادة  21من االتفاقية.
خام�س ع�رش – املناق�شة العامة
املادة  : 55املناق�شة العامة
بغية تعزيز فهم م�ضمون مواد االتفاقية و�آثارها �أو امل�ساعدة يف و�ضع التو�صيات العامة،
يجوز للجنة �أن تخ�ص�ص جل�سة �أو �أكرث من جل�سات دوراتها العادية لإجراء مناق�شة عامة
حول مواد حمددة من مواد االتفاقية �أو موا�ضيع حمددة تت�صل بها.
اجلزء الثالث
النظام الداخلي للربوتوكول االختياري التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة
�ساد�س ع�رش– �إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب الربوتوكول االختياري
املادة � : 56إحالة البالغات �إىل اللجنة
 -1يوجه الأمني العام انتباه اللجنة ،وفقا لهذا النظام الداخلي� ،إىل البالغات املقدمة
لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة  2من الربوتوكول االختياري �أو التي يبدو �أنها مقدمة
لذلك الغر�ض.
 -2يجوز للأمني العام �أن ي�ستو�ضح من مقدم �أو مقدمي البالغ ما �إذا كان يرغب �أو
كانوا يرغبون يف تقدمي البالغ �إىل اللجنة كي تنظر فيه مبوجب الربوتوكول االختياري.
وعندما ين�ش�أ �شك فيما يتعلق برغبة مقدم �أو مقدمي البالغ ،يوجه الأمني العام انتباه
اللجنة �إىل البالغ.
 -3ال تقبل اللجنة �أي بالغ �إذا:
(�أ) كان يتعلق بدولة لي�ست طرفا يف الربوتوكول؛
(ب) مل يكن مكتوب ًا؛
(ج) كان مقدمه جمهول الهوية.
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املادة  : 57قائمة و�سجل البالغات
 -1يحتفظ الأمني العام ب�سجل دائم جلميع البالغات املقدمة للنظر فيها مبوجب املادة 2
من الربوتوكول االختياري.
 -2يعد الأمني العام قوائم بالبالغات املقدمة �إىل اللجنة ،مع ملخ�ص موجز ملحتواها.
املادة  : 58طلب تو�ضيحات �أو معلومات �إ�ضافية
 -1يجوز للأمني العام �أن يطلب من مقدم �أي بالغ تو�ضيحات ت�شمل ما يلي:
(�أ) ا�سم ال�ضحية وعنوانها وتاريخ ميالدها ومهنتها ،والتحقق من هوية ال�ضحية؛
(ب) ا�سم الدولة الطرف التي ق ُّدم البالغ �ضدها؛
(ج) الغر�ض من البالغ؛
(د) وقائع الدعوى؛
(ه) اخلطوات التي قام بها مقدم البالغ وال�ضحية� ،أو �أيهما ،ال�ستنفاد �سبل االنت�صاف
املحلية؛
(و) املدى الذي بلغه بحث امل�س�ألة يف �إطار �أي �إجراء �آخر من الإجراءات الدولية
للتحقيق �أو الت�سوية؛
(ز) حكم االتفاقية الذي ُيدعى �أنه انتهك �أو �أحكام االتفاقية التي ُيدعى �أنها انتهكت.
 -2عند طلب التو�ضيحات �أو املعلومات ،يبني الأمني العام ملقدم �أو مقدمي البالغ
احلدود الزمنية التي يتعني تقدمي تلك املعلومات خاللها.
 -3يجوز للجنة �أن توافق على و�ضع ا�ستبيان لتي�سري طلبات التو�ضيح �أو املعلومات من
ال�ضحية ومقدم البالغ �أو من �أيهما.
 -4طلب التو�ضيحات �أو املعلومات ال يغلق الباب �أمام �إدراج البالغ يف القائمة
املن�صو�ص عليها يف املادة � 57أعاله.
�سيتبع ،ويبلغه على وجه اخل�صو�ص
 -5يبلغ الأمني العام مقدم البالغ بالإجراء الذي ُ
�سيعر�ض
ب�أنه يف حال موافقة ال�ضحية على الك�شف عن هويتها للدولة الطرف املعنيةُ ،
البالغ �رسا على تلك الدولة.
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املادة  : 59ملخ�ص املعلومات
 -1يقوم الأمني العام ،يف الدورة العادية التالية التي تعقدها اللجنة ،ب�إعداد ملخ�ص
للمعلومات ذات ال�صلة التي مت احل�صول عليها فيما يتعلق بكل بالغ م�سجل ،ويعممها
على �أع�ضاء اللجنة.
 -2يتم توفري الن�ص الكامل لأي بالغ معرو�ض على اللجنة لأي من �أع�ضاء اللجنة بناء
على طلبه.
املادة  : 60عدم �إمكان ا�شرتاك �أحد الأع�ضاء يف درا�سة بالغ من البالغات
 -1ال ي�شرتك ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة يف درا�سة بالغ ما �إذا:
(�أ) كانت للع�ضو م�صلحة �شخ�صية يف الق�ضية؛
(ب) كان الع�ضو قد ا�شرتك ب�أي �صفة تخالف ما هو من�صو�ص عليه يف الإجراءات
املنطبقة على هذا الربوتوكول االختياري ،يف اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن الق�ضية التي يتناولها
البالغ؛
(ج) كان الع�ضو من رعايا الدولة الطرف املعنية.
 -2تبت اللجنة ،دون ا�شرتاك الع�ضو املعني ،يف �أي م�س�ألة تن�ش�أ يف �إطار الفقرة 1
�أعاله.
املادة  : 61تنحي �أحد الأع�ضاء
�إذا ما ر�أى �أحد الأع�ضاء ،لأي من الأ�سباب� ،أنه ال ينبغي لـه �أن ي�شرتك �أو ي�ستمر يف
اال�شرتاك يف درا�سة بالغ ما ،ف�إنه ُيبلغ الرئي�س بتنحيه.
املادة � : 62إن�شاء الأفرقة العاملة وتعيني املقررين
 -1يجوز للجنة �إن�شاء فريق عامل �أو �أكرث ،يت�ألف كل منها مما ال يزيد عن خم�سة من
�أع�ضائها ،كما يجوز لها تعيني مقرر �أو �أكرث لتقدمي تو�صيات �إليها ،ومل�ساعدتها ب�أي
�صورة قد تقررها هي.
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 -2يف هذا اجلزء من النظام الداخلي ،تعني الإ�شارة �إىل فريق عامل �أو مقرر �أي فريق
عامل ُين�ش�أ مبوجب هذا النظام الداخلي �أو �أي مقرر ُيعني مبوجبه.
 -3ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر الإمكان على اجتماعات �أفرقتها العاملة.
املادة  : 63التدابري امل�ؤقتة
 -1يجوز للجنة ،يف �أي وقت بعد تلقي بالغ ما وقبل التو�صل �إىل قرار ب�ش�أن مو�ضوع
البالغ� ،أن حتيل �إىل الدولة الطرف املعنية طلبا باتخاذ التدابري امل�ؤقتة التي ترى اللجنة
�رضورة اتخاذها لتاليف وقوع �رضر يتعذر �إ�صالحه يلحق ب�ضحية �أو �ضحايا االنتهاك
املدعى حدوثه ،وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على وجه ال�رسعة.
 -2يجوز �أي�ضا لأي فريق عامل �أو مقرر �أن يطلب من الدولة الطرف املعنية �أن تتخذ
التدابري امل�ؤقتة التي يرى الفريق العامل �أو املقرر �رضورة اتخاذها لتاليف وقوع �رضر يتعذر
�إ�صالحه يلحق ب�ضحية �أو �ضحايا االنتهاك املدعى حدوثه.
 -3عندما يوجه فريق عامل �أو مقرر طلبا باتخاذ تدابري م�ؤقتة مبوجب هذه املادة ،يقوم
الفريق العامل �أو املقرر بعد ذلك مبا�رشة ب�إبالغ �أع�ضاء اللجنة بطبيعة الطلب والبالغ الذي
يت�صل به الطلب.
 -4عندما تطلب اللجنة �أو �أحد الأفرقة العاملة �أو �أحد املقررين اتخاذ تدابري م�ؤقتة
مبوجب هذه املادة ،ين�ص الطلب على �أنه ال يعني �ضمنا الف�صل يف الأ�س�س املو�ضعية
للبالغ.
املادة  : 64طريقة معاجلة البالغات

 -1تقرر اللجنة ،بالأغلبية الب�سيطة ووفقا للقواعد التالية ،ما �إذا كان البالغ مقبو ًال �أو
غري مقبول مبوجب الربوتوكول االختياري.
 -2يجوز �أي�ضا لأي فريق عامل �أن يقرر �أن بالغ ًا ما مقبو ًال مبوجب الربوتوكول،
�رشيطة �أن يكون الفريق م�ؤلفا من خم�سة �أع�ضاء و�أن يقرر كل الأع�ضاء ذلك.
املادة  : 65ترتيب البالغات
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 -1تعالج البالغات بالرتتيب الذي وردت به �إىل الأمانة العامة ،ما مل تقرر اللجنة �أو
�أحد الأفرقة العاملة خالف ذلك.
 -2يجوز للجنة �أن تقرر النظر يف بالغني �أو �أكرث معا.
املادة  : 66النظر يف مقبولية البالغات مبعزل عن النظر يف �أ�س�سها املو�ضوعية
يجوز للجنة �أن تقرر النظر يف مقبولية بالغ ما ويف �أ�س�سه املو�ضوعية كل مبعزل عن
الآخر.
املادة � : 67رشوط مقبولية البالغات
للتو�صل �إىل قرار ب�ش�أن مقبولية بالغ ما ،تطبق اللجنة �أو �أي من الأفرقة العاملة املعايري
املن�صو�ص عليها يف املواد  2و  3و  4من الربوتوكول االختياري.
املادة  : 68مقدمو البالغات
 -1يجوز تقدمي البالغات من قبل الأفراد �أو جمموعات الأفراد الذين يدعون �أنهم
وقعوا �ضحايا النتهاكات للحقوق املن�صو�ص عليها يف االتفاقية� ،أو من قبل ممثليهم
املعينني� ،أو من قبل �أ�شخا�ص �آخرين بالنيابة عن ال�ضحايا املدعني ومبوافقة ه�ؤالء
ال�ضحايا.
 -2يجوز تقدمي البالغ بالنيابة عن ال�ضحية املزعومة وبدون موافقتها عندما يكون مبقدور
مقدم الر�سالة تربير هذا العمل.
 -3عندما ي�سعى مقدم البالغ �إىل تقدمي بالغه وفقا للفقرة  2من هذه املادة ،يجب �أن
يقدم تربيرا كتابيا لذلك.
املادة  : 69الإجراءات املتعلقة بالبالغات الواردة
 -1مبجرد ورود بالغ ،تقوم اللجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر ب�إحالته �رسا �إىل الدولة
الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليه ،وذلك �رشيطة موافقة ال�شخ�ص �أو جمموعة
الأ�شخا�ص على الك�شف عن هويته �أو هوياتهم للدولة الطرف املعنية.
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 -2يت�ضمن �أي طلب ُيقدم وفقا للفقرة  1من هذه املادة بيانا يو�ضح �أن هذا الطلب ال
يعني �ضمنا التو�صل �إىل �أي قرار ب�ش�أن م�س�ألة مقبولية الطلب.
 -3تقدم الدولة الطرف �إىل اللجنة ،يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من تلقي طلب اللجنة
مبوجب هذه املادة ،تف�سريا �أو بيانا كتابيا ب�ش�أن مقبولية البالغ و�أ�س�سه املو�ضوعية،
وب�ش�أن �أي �شكل من �أ�شكال االنت�صاف التي ميكن �أن يكون قد مت توفريها يف امل�س�ألة.
 -4يجوز للجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر طلب تف�سري �أو بيان كتابي يقت�رص على ما
يتعلق مبقبولية البالغ ،غري �أنه يجوز يف هذه احلاالت للدولة الطرف �أن تقدم تف�سريا
�أو بيانا كتابيا يت�صل بكل من مقبولية البالغ و�أ�س�سه املو�ضوعية� ،رشيطة �أن ُيقدم هذا
التف�سري �أو البيان الكتابي يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من طلب اللجنة.
 -5يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقدمي رد كتابي وفقا للفقرة  1من هذه املادة
�أن تطلب ،كتابة ،رف�ض البالغ باعتباره غري مقبول ،مع حتديد �أ�سباب عدم مقبوليته،
و�رشيطة �أن ُيقدم هذا الطلب �إىل اللجنة يف غ�ضون �شهرين من الطلب املقدم مبوجب
الفقرة .1
� -6إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم �أو مقدمو البالغ ،وفقا للفقرة  1من
املادة  4من الربوتوكول االختياري ،من ا�ستنفاد جميع �سبل االنت�صاف املحلية املتاحة،
تعر�ض تلك الدولة تفا�صيل �أ�شكال االنت�صاف املتاحة لل�شخ�ص املدعى �أنه �ضحية �أو
الأ�شخا�ص املدعى �أنهم �ضحايا يف املالب�سات املحددة للق�ضية.
 -7ال مي�س تقدمي الدولة الطرف لأي طلب مبوجب الفقرة  5من هذه املادة بفرتة ال�ستة
�أ�شهر املمنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تف�سريها �أو بيانها الكتابي ،ما مل تقرر اللجنة �أو
الفريق العامل �أو املقرر متديد املهلة لفرتة ترى اللجنة �أنها منا�سبة.
 -8يجوز �أن تطلب اللجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر من الدولة الطرف �أو من مقدم
البالغ تقدمي تف�سريات �أو بيانات كتابية �إ�ضافية فيما يت�صل مب�س�ألة مقبولية البالغ �أو �أ�س�سه
املو�ضوعية �ضمن حدود زمنية معينة.
 -9حتيل اللجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر �إىل كل طرف من الأطراف ما تلقته من
بيانات من الطرف الآخر عمال بهذه املادة ،وتتيح لكل طرف فر�ص التعليق على تلك
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البيانات �ضمن حدود زمنية معينة.
املادة  : 70البالغات غري املقبولة
 -1عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية بالغ ما ،تقوم يف �أقرب وقت ممكن ب�إبالغ قرارها
و�أ�سبابه ،عن طريق الأمني العام� ،إىل مقدم البالغ و�إىل الدولة الطرف املعنية.
 -2يجوز للجنة �أن تعيد النظر يف قرار اتخذته بعدم مقبولية بالغ ما ،وذلك عند تلقي
طلب كتابي من مقدم �أو مقدمي البالغ �أو من ينوب عنه �أو عنهم يت�ضمن معلومات تبني
�أن �أ�سباب عدم املقبولية مل تعد قائمة.
 -3يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة ا�شرتك يف اتخاذ قرار ب�ش�أن املقبولية �أن يطلب
�إدراج ملخ�ص لر�أيه الفردي يف تذييل لقرار اللجنة القا�ضي باعتبار بالغ ما غري مقبول.
املادة  : 71الإجراءات الإ�ضافية التي ُتتبع للنظر يف مقبولية بالغ ما مبعزل عن النظر
يف �أ�س�سه املو�ضوعية
 -1عندما تتخذ اللجنة �أو �أحد الأفرقة العاملة قرارا ب�ش�أن املقبولية قبل ورود تف�سريات
الدولة الطرف �أو بياناتها الكتابية ب�ش�أن مو�ضوع البالغُ ،يقدم ذلك القرار و�سائر
املعلومات ذات ال�صلة �إىل الدولة الطرف ،عن طريق الأمني العام .كما يبلغ القرار �إىل
مقدم البالغ ،عن طريق الأمني العام.
 -2يجوز للجنة �إلغاء قرارها باعتبار بالغ ما غري مقبول ،وذلك يف �ضوء �أي تف�سريات
�أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.
املادة � : 72آراء اللجنة ب�ش�أن البالغات املقبولة
 -1عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية البالغ و�أ�س�سه
املو�ضوعية� ،أو عندما يكون قد �سبق اتخاذ قرار ب�ش�أن املقبولية وقدم الطرفان معلومات
عن مو�ضوع ذلك البالغ ،تنظر اللجنة يف البالغ وت�صوغ �آراءها ب�ش�أنه ،يف �ضوء جميع
املعلومات املكتوبة التي �أتاحها لها مقدم البالغ �أو مقدموه والدولة الطرف املعنية �رشيطة
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�أن تكون هذه املعلومات قد �أبلغت �إىل الطرف املعني الآخر.
 -2يجوز للجنة �أو للفريق العامل الذي تن�شئه للنظر يف �أحد البالغات احل�صول ،عن
طريق الأمني العام ويف �أي وقت خالل مرحلة النظر ،على �أي وثائق من م�ؤ�س�سات
منظومة الأمم املتحدة �أو من الهيئات الأخرى ميكن �أن ت�ساعد يف البت يف ذلك البالغ،
�رشيطة �أن متنح اللجنة كل طرف فر�صة للتعليق على هذه الوثائق �أو املعلومات خالل
فرتات زمنية حمددة.
 -3يجوز للجنة �أن حتيل �أي بالغ �إىل فريق عامل لريفع تو�صياته �إليها بخ�صو�ص الأ�س�س
املو�ضوعية للبالغ.
 -4ال تبت اللجنة يف مو�ضوع البالغ دون �أن تكون قد نظرت يف انطباق جميع �أ�سباب
املقبولية املن�صو�ص عليها يف املواد  2و  3و  4من الربوتوكول االختياري.
 -5يحيل الأمني العام �آراء اللجنة املقررة بالأغلبية الب�سيطة ،م�شفوعة ب�أي تو�صيات،
�إىل مقدم البالغ �أو مقدموه و�إىل الدولة الطرف املعنية.
 -6يجوز لأي ع�ضو يف اللجنة ا�شرتك يف اتخاذ القرار �أن يطلب تذييل �آراء اللجنة
مبوجز لر�أيه الفردي.
املادة  : 73متابعة �آراء اللجنة
 -1خالل �ستة �أ�شهر من �إ�صدار اللجنة لآرائها ب�ش�أن بالغ ما ،تقدم الدولة الطرف
املعنية �إىل اللجنة ردا مكتوبا ي�شمل �أي معلومات بخ�صو�ص �أي �إجراءات تكون قد
اتخذت يف �ضوء �آراء اللجنة وتو�صياتها.
 -2بعد انق�ضاء فرتة ال�ستة �أ�شهر امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة ،يجوز للجنة
�أن تدعو الدولة الطرف املعنية �إىل تقدمي مزيد من املعلومات ب�ش�أن �أي تدابري تكون تلك
الدولة قد اتخذتها ا�ستجابة لآراء اللجنة وتو�صياتها.
 -3يجوز للجنة �أن تطلب �إىل الدولة الطرف �أن تورد يف تقاريرها الالحقة املقدمة
مبوجب املادة  18من االتفاقية معلومات عن �أي �إجراءات تكون قد اتخذت ا�ستجابة
لآراء اللجنة وتو�صياتها.
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 -4تعني اللجنة ،لأغرا�ض متابعة �آرائها املعتمدة مبوجب املادة  7من الربوتوكول
االختياري ،مقررا �أو فريقا عامال للتحقق من التدابري التي اتخذتها الدول الأطراف
لو�ضع �آراء اللجنة وتو�صياتها مو�ضع التنفيذ.
 -5يجوز للمقرر �أو الفريق العامل القيام مبا قد يلزم من ات�صاالت و�إجراءات ل�سالمة
�أدائه للمهام املنوطة به ،وتقدمي ما قد يلزم من تو�صيات التخاذ �إجراءات �أخرى من قبل
اللجنة.
 -6يقدم املقرر �أو الفريق العامل �إىل اللجنة بانتظام تقارير عن �أن�شطة املتابعة.
 -7تورد اللجنة يف تقريرها ال�سنوي املقدم مبوجب املادة  21من االتفاقية املعلومات
املتعلقة ب�أي �أن�شطة للمتابعة.
املادة � : 74رسية البالغات
 -1تنظر اللجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر يف البالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول
االختياري يف جل�سات مغلقة.
 -2تكون جلميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة من �أجل اللجنة �أو الفريق العامل �أو
املقرر ،مبا فيها ملخ�صات البالغات التي تعد قبل الت�سجيل وقائمة ملخ�صات البالغات،
�صفة ال�رسية ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
 -3ال تعلن اللجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر �أي بالغ �أو �أي بيانات �أو معلومات تتعلق
ببالغ من البالغات قبل موعد �صدور �آرائها.
 -4يجوز ملقدم البالغ �أو مقدميه �أو للأفراد الذين ُيدعى �أنهم �ضحية �أو �ضحايا النتهاك
للحقوق املبينة يف االتفاقية طلب عدم ن�رش لأ�سماء �أو تفا�صيل حتدد هوية ال�شخ�ص
املدعى �أنه �ضحية �أو الأ�شخا�ص املدعى �أنهم �ضحايا (�أو �أي منهم).
 -5متى قررت اللجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر ،ال تعلم اللجنة �أو مقدم البالغ �أو
الدولة الطرف املعنية ا�سم �أو �أ�سماء �أو تفا�صيل هوية مقدم البالغ �أو مقدميه �أو الفرد الذي
ُيدعى �أنه �ضحية �أو الأفراد الذين يدعى �أنهم �ضحايا النتهاك للحقوق املبينة يف االتفاقية.
 -6يجوز �أن تطلب اللجنة �أو الفريق العامل �أو املقرر �إىل مقدم البالغ �أو الدولة الطرف
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املعنية احلفاظ كليا �أو جزئيا على �رسية �أي بيانات مقدمة �أو معلومات متعلقة بوقائع النظر
يف البالغ.
 -7رهنا مبا تن�ص عليه الفقرتان  5و  6من هذه املادة ،ال يوجد يف هذه القاعدة ما مي�س
حق مقدم البالغ �أو مقدميه �أو الدولة الطرف املعنية يف �إعالن �أية بيانات �أو معلومات
تتعلق بوقائع النظر يف البالغ.
 -8رهنا مبا تن�ص عليه الفقرتان  5و  6من هذه املادة ،تعلن القرارات التي تتخذها
اللجنة ب�ش�أن مقبولية البالغات وب�ش�أن �أ�س�سها املو�ضوعية ووقف النظر فيها.
 -9تكون الأمانة العامة م�س�ؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم البالغ �أو
مقدميه والدولة الطرف املعنية.
 -10تدرج اللجنة يف تقريرها ال�سنوي املقدم مبوجب املادة  21من االتفاقية موجزا
للبالغات التي مت بحثها وكذلك ،عند االقت�ضاء ،موجزا للتف�سريات والبيانات املقدمة
من الدول الأطراف املعنية ،وملقرتحات اللجنة وتو�صياتها.
 -11ال تكون للمعلومات املقدمة من الأطراف على �سبيل متابعة �آراء اللجنة وتو�صياتها
يف �إطار الفقرتني  4و  5من املادة  7من الربوتوكول االختياري �صفة ال�رسية ،ما مل
تقرر اللجنة خالف ذلك .وال تكون لقرارات اللجنة ب�ش�أن �أن�شطة املتابعة �صفة ال�رسية،
ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
املادة  : 75البالغات الإعالمية
يجوز للجنة �أن ت�صدر بالغات ،عن طريق الأمني العام ،لت�ستخدمها و�سائط الإعالم
واجلمهور عموم ًا ،ب�ش�أن الأن�شطة التي ت�ضطلع بها مبوجب املواد من � 1إىل  7من
الربوتوكول االختياري.
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�سابع ع�رش  -الأن�شطة امل�شمولة ب�إطار �إجراء التحقيق املن�صو�ص عليه يف الربوتوكول
االختياري
املادة  : 76نطاق التطبيق
ال تنطبق املواد من � 77إىل  90من هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون،
وفقا للفقرة  1من املادة  10من الربوتوكول االختياري ،قد �أعلنت عند الت�صديق على
ذلك الربوتوكول �أو عند االن�ضمام �إليه� ،أنها
ال تعرتف باخت�صا�ص اللجنة املن�صو�ص عليه يف املادة  8منه ،ما مل تكن تلك الدولة قد
�سحبت �إعالنها الحقا وفقا للفقرة  2من املادة  10من الربوتوكول االختياري.
املادة � : 77إحالة املعلومات �إىل اللجنة
وفقا لهذا النظام الداخليُ ،يطلع الأمني العام اللجنة على املعلومات املقدمة كي تنظر
فيها مبوجب الفقرة  1من املادة  8من الربوتوكول االختياري �أو التي يبدو �أنها مقدمة
لهذا الغر�ض.
املادة � : 78سجل املعلومات
يحتفظ الأمني العام ب�سجل دائم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة �إليها وفقا للمادة 77
من هذا النظام الداخلي ،ويتيح هذه املعلومات لأي من �أع�ضاء اللجنة عند طلبها.
املادة  : 79موجز املعلومات
يقوم الأمني العام ،عند اللزوم ،ب�إعداد موجز ق�صري للمعلومات املقدمة وفقا للمادة 77
من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على �أع�ضاء اللجنة.
املادة  : 80ال�رسية
 -1با�ستثناء التقيد بالتزامات اللجنة مبوجب املادة  12من الربوتوكول االختياري،
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تكون جميع وثائق اللجنة و�إجراءاتها املتعلقة ب�إجراء التحقيق املن�صو�ص عليه يف املادة 8
من الربوتوكول االختياري م�شمولة بال�رسية.
 -2يجوز للجنة ،قبل �إدراج موجز للأن�شطة امل�ضطلع بها مبوجب املادتني � 8أو  9من
الربوتوكول االختياري يف التقرير ال�سنوي املعد وفقا للمادة  21من االتفاقية واملادة
 12من الربوتوكول االختياري� ،أن تت�شاور مع الدولة الطرف املعنية بخ�صو�ص ذلك
املوجز.
املادة  : 81اجلل�سات املت�صلة بالإجراءات املتخذة مبوجب املادة 8
تكون اجلل�سات التي جتري خاللها اللجنة حتقيقا مبوجب املادة  8من الربوتوكول
االختياري جل�سات مغلقة.
املادة  : 82نظر اللجنة يف املعلومات ب�صورة �أولية
 -1يجوز للجنة �أن تت�أكد ،من خالل الأمني العام ،من موثوقية املعلومات و�/أو
يوجه انتباهها �إليها مبوجب املادة  8من الربوتوكول االختياري،
م�صادر املعلومات التي َّ
ويجوز لها احل�صول على معلومات �إ�ضافية ذات �صلة تثبت وقائع احلالة.
 -2حتدد اللجنة ما �إذا كانت املعلومات الواردة تت�ضمن ما ي�شري على نحو موثوق به �إىل
انتهاك الدولة الطرف املعنية احلقوق املحددة يف االتفاقية انتهاكا ج�سيما �أو منهجي ًا.
 -3يجوز للجنة �أن تطلب ت�شكيل فريق عامل مل�ساعدتها على �أداء مهامها املقررة مبوجب
هذه املادة.
املادة  : 83النظر يف املعلومات
� -1إذا اقتنعت اللجنة ب�أن املعلومات الواردة موثوق بها ،وتفيد بانتهاك الدولة الطرف
املعنية حقوق الإن�سان املحددة يف االتفاقية انتهاكا ج�سيما �أو منهجي ًا ،تدعو اللجنة تلك
الدولة ،من خالل الأمني العام� ،إىل تقدمي مالحظات ب�ش�أن تلك املعلومات يف غ�ضون
فرتة زمنية حمددة.
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 -2تراعي اللجنة �أي مالحظات قد تقدمها الدولة الطرف املعنية ،ف�ضال عن �أي
معلومات �أخرى ذات �صلة.
 -3يجوز للجنة احل�صول على معلومات �إ�ضافية من امل�صادر التالية:
(�أ) ممثلو الدولة الطرف املعنية.
(ب) املنظمات احلكومية.
(ج) املنظمات غري احلكومية.
(د) الأفراد.
 -4تقرر اللجنة �شكل احل�صول على هذه املعلومات الإ�ضافية وطريقته.
 -5يجوز للجنة �أن تطلب ،من خالل الأمني العام� ،أي وثائق ذات �صلة من منظومة
الأمم املتحدة.
املادة � : 84إجراء التحقيق
1 -1يجوز للجنة �أن تعينِّ ع�ضوا واحدا من �أع�ضائها �أو �أكرث لإجراء حتقيق و�إعداد
تقرير يف غ�ضون فرتة زمنية حمددة ،مع مراعاة �أي مالحظات قد تقدمها الدولة
الطرف املعنية ،ف�ضال عن �أي معلومات �أخرى موثوق بها.
2 -2يجري التحقيق ب�صورة �رسية ووفقا لأي طرائق حتددها اللجنة.
  3يقوم الأع�ضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد �أ�ساليب عمل خا�صةبهم ،مع مراعاة االتفاقية والربوتوكول االختياري وهذا النظام الداخلي.
  4يجوز للجنة �أن تقوم ،خالل فرتة التحقيق ،ب�إرجاء النظر يف �أي تقرير تكونالدولة الطرف املعنية قد قدمته عمال باملادة  18من االتفاقية.
املادة  : 85التعاون مع الدولة الطرف املعنية
 -1تلتم�س اللجنة تعاون الدولة الطرف املعنية معها خالل جميع مراحل التحقيق.
 -2يجوز للجنة �أن تطلب من الدولة الطرف املعنية �أن تعينِّ ممثال لالجتماع بع�ضو واحد
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�أو �أكرث تعينهم اللجنة.
 -3يجوز للجنة �أن تطلب من الدولة الطرف املعنية �أن تزود الع�ضو الذي عينته اللجنة �أو
الأع�ضاء الذين عينتهم اللجنة ب�أي معلومات قد يعتربها الأع�ضاء �أو الدولة الطرف مت�صلة
بالتحقيق.
املادة  : 86الزيارات
 -1قد ي�شمل التحقيق زيارة �إقليم الدولة الطرف املعنية يف احلاالت التي ترى فيها اللجنة
�أن للزيارة ما يربرها.
� -2إذا قررت اللجنة ،يف �إطار حتقيقها �أنه ينبغي القيام بزيارة للدولة الطرف املعنية،
تطلب اللجنة ،من خالل الأمني العام ،موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.
 -3تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق مبوعد الزيارة والت�سهيالت الالزمة
لتمكني الأع�ضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من اال�ضطالع مبهامهم.
املادة  : 87جل�سات اال�ستماع
1-1يجوز �أن ت�شمل الزيارة عقد جل�سات ا�ستماع ،مبوافقة الدولة الطرف املعنية ،لتمكني
الأع�ضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع �أو امل�سائل املت�صلة بالتحقيق.
2-2يقوم �أع�ضاء اللجنة املعينون الزائرون للدولة الطرف يف �إطار حتقيق ،والدولة الطرف
املعنية بتحديد ال�رشوط وال�ضمانات بالن�سبة لأي من جل�سات اال�ستماع املعقودة
مبوجب الفقرة  1من هذه املادة.
ُ 3يديل �أي �شخ�ص ميثل �أمام الأع�ضاء الذين عينتهم اللجنة للإدالء ب�شهادته بتعهدر�سمي ب�صدد �صدق �شهادته واحرتام �رسية ذلك الإجراء.
 4تبلغ اللجنة الدولة الطرف ب�أنها �ستتخذ جميع الإجراءات املنا�سبة لكفالة عدم تعر�ضالأفراد اخلا�ضعني لواليتها الق�ضائية ل�سوء املعاملة �أو للتخويف نتيجة ا�شرتاكهم يف
�أي جل�سة تتعلق بتحقيق �أو باجتماع مع �أع�ضاء اللجنة املعينني الذين يتولون التحقيق.
املادة  : 88تقدمي امل�ساعدة خالل التحقيق
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 -1بالإ�ضافة �إىل ما يوفره الأمني العام من موظفني وت�سهيالت فيما يتعلق بالتحقيق ،مبا
يف ذلك ما يقدم خالل زيارة الدولة الطرف املعنية ،يجوز للأع�ضاء الذين عينتهم اللجنة
�أن يدعوا ،من خالل الأمني العام ،مرتجمني �شفويني و�/أو �أ�شخا�صا ذوي كفاءة خا�صة
يف امليادين امل�شمولة باالتفاقية ،ح�سبما تراه اللجنة �رضوريا ،لتوفري امل�ساعدة خالل جميع
مراحل التحقيق.
� -2إذا مل يكن �أولئك املرتجمون ال�شفويون �أو الأ�شخا�ص الآخرون ذوو الكفاءة اخلا�صة
قد �أق�سموا فعال ميني الوالء للأمم املتحدة ،يطلب منهم �أن يتعهدوا ر�سميا ب�أنهم �سي�ضطلعون
مبهامهم بنزاهة و�إخال�ص وجترد و�أنهم �سيحرتمون الطابع ال�رسي للإجراءات.
املادة � : 89إحالة النتائج �أو التعليقات �أو االقرتاحات
قدم وفقا للمادة
 -1بعد النظر يف النتائج التي تو�صل �إليها الأع�ضاء املعينون والتي ُت َّ
 84من هذا النظام الداخلي حتيل اللجنة ،من خالل الأمني العام� ،إىل الدولة الطرف
املعنية تلك النتائج بالإ�ضافة �إىل �أي تعليقات �أو تو�صيات -2 .تقدم الدولة الطرف �إىل
اللجنة ،من خالل الأمني العام ،مالحظاتها وتعليقاتها وتو�صياتها املتعلقة بهذه النتائج
يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من ا�ستالم تلك النتائج.
املادة � : 90إجراءات املتابعة املتخذة من قبل الدولة الطرف
 -1يجوز للجنة �أن تدعو ،من خالل الأمني العام� ،أي دولة طرف خ�ضعت لتحقيق
�إىل ت�ضمني تقريرها املقدم مبوجب املادة  18من االتفاقية تفا�صيل �أي تدابري متخذة
ا�ستجابة للنتائج التي تو�صلت �إليها اللجنة ولتعليقاتها وتو�صياتها.
 -2يجوز للجنة ،بعد انق�ضاء فرتة ال�ستة �أ�شهر امل�شار �إليها يف الفقرة  2من املادة 89
�أعاله� ،أن تدعو الدولة الطرف املعنية ،عن طريق الأمني العام� ،إىل �إبالغها ب�أي تدابري
متخذة ا�ستجابة للتحقيق.
املادة  : 91االلتزامات املقررة مبوجب املادة  11من الربوتوكول االختياري
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توجه اللجنة انتباه الدول الأطراف املعنية �إىل التزامها مبوجب املادة  11من
ِّ 1 -1
الربوتوكول االختياري باتخاذ اخلطوات املنا�سبة لكفالة عدم تعر�ض الأفراد اخلا�ضعني
لواليتها الق�ضائية �إىل �سوء املعاملة �أو التخويف نتيجة الت�صالهم باللجنة مبوجب
الربوتوكول االختياري.
� -2إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيد ب�أن دولة طرفا قد �أخ َّلت بالتزاماتها املقررة
مبوجب املادة  ،11يجوز لها �أن تدعو الدولة الطرف املعنية �إىل تقدمي تف�سريات �أو
بيانات خطية تو�ضح الأمر وت�صف �أي �إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها
املقررة مبوجب املادة .11
اجلزء الرابع
قواعد تف�سريية
ثامن ع�رش – التف�سري والتعديالت
املادة  : 92عناوين املواد
عتد ،يف تف�سري هذا النظام الداخلي ،بعناوين املواد التي �أدرجت لأغرا�ض مرجعية
ال ُي ّ
فقط.
املادة  : 93التعديالت
يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�رضين
وامل�صوتني وبعد تعميم اقرتاح التعديل ب�أربع وع�رشين (� )24ساعة على الأقل ،ب�رشط
�أال يكون التعديل متعار�ضا مع �أحكام االتفاقية.
املادة  : 94التعليق
يجوز تعليق �أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ ب�أغلبية ثلثي
الأع�ضاء احلا�رضين وامل�صوتني ،ب�رشط �أال يكون هذا التعليق متعار�ضا مع �أحكام االتفاقية
و�أن يقت�رص على ظروف احلالة اخلا�صة التي تقت�ضي التعليق.
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�2020أمينة �سلطان ،تقرير حول ممار�سة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
2121معتز قفي�شة ،تقرير حول اجلن�سية الفل�سطينية.2000 ،
2222م�صطفى مرعي ،تقرير حول عملية الت�رشيع يف فل�سطني ،الآليات والأهداف والأولويات،
.2000
2323م�صطفى مرعي ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،يف �ضوء املعايري الدولية ب�ش�أن
الهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان.2000 ،
2424مو�سى �أبو دهيم ،تقرير حول تفتي�ش امل�ساكن.2000 ،
2525ح�سني �أبو هنود ،تقرير حول نقابة املحامني الفل�سطينيني.2000 ،
2626عزيز كايد ،تقرير حول �إ�شكالية العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية يف ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية.2000 ،
2727جهاد حرب ،ت�أثري النظام االنتخابي على الأداء الرقابي للمجل�س الت�رشيعي.2000 ،
�2828أ.د .ن�ضال �صربي ،اجلوانب املالية والقانونية للموازنة الفل�سطينية.2000 ،
2929عزيز كايد ،قراءة يف م�رشوع الد�ستور الفل�سطيني امل�ؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،ت�شغيل الأطفال بني القانون والواقع.2000 ،
3131عبد الرحيم طه ،تعويـ�ض املت�رضريـن ماد ًيا جراء الأعمال العدائية خالل انتفا�ضة الأق�صى،
.2001
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3232طارق طوقان ،الالمركزية واحلكم املحلي يف فل�سطني.2001 ،
�3333أ .د .عدنان عمرو� ،إبطال القرارات الإدارية ال�ضارة بالأفراد واملوظفني.2001 ،
3434با�سم ب�شناق ،الرقابة املالية على الأجهزة احلكومية يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (هيئة
الرقابة العامة).2001 ،
3535داود درعاوي ،جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية :م�س�ؤولية �إ�رسائيل الدولية عن
اجلرائم خالل انتفا�ضة الأق�صى.2001 ،
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الت�رشيعات ال�سارية يف فل�سطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،ال�سلطة الت�رشيعية بني نظام املجل�س الواحد ونظام املجل�سني.2001 ،
3838ح�سني �أبو هنود ،مراكز الإ�صالح والت�أهيل الفل�سطينية.2001 ،
3939مو�سى �أبو دهيم ،الت�أمينات االجتماعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة الربملانية على املعاهدات التي تربمها ال�سلطة التنفيذية.2002 ،
4141ل�ؤي عمر ،الأوقاف الإ�سالمية يف ال�ضفة الغربية.2002 ،
4242با�سم ب�شناق ،الوظيفة العامة يف فل�سطني بني القانون واملمار�سة.2002 ،
4343عي�سى �أبو �رشار ،حممود �شاهني ،داود درعاوي ،م�رشوع قانون العقوبات الفل�سطيني
�أوراق ومالحظات نقدية .2001 -4444مازن �سي�سامل� ،أمين ب�شناق� ،سعد �شحيرب ،دليل املحاكم النظامية يف فل�سطني – على �ضوء
�صدور قانون ت�شكيل املحاكم النظامية وقانون الإجراءات اجلزائية.2001 ،
4545معن ادعي�س ،فاتن بوليفة ،ربحي قطام�ش ،ر�شا عمارنة ،حول قانون العمل الفل�سطيني
اجلديد – �أوراق عمل – .2002
4646خالد حممد ال�سباتني ،احلماية القانونية للم�ستهلك.2002 ،
4747معن ادعي�س ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار �أيوب ،القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.2003 ،
4949معن ادعي�س ،امل�ؤ�س�سات العامة وال�سلطة التنفيذية الفل�سطينية – الإ�شكاليات واحللول
.2003
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5050با�سم ب�شناق ،التنظيم الإداري للمحافظات يف فل�سطني.2003 ،
حماد ،عمار الدويك ،حممود �شاهني ،م�رشوع قانون العقوبات
5151نا�رص الر ّي�س ،حممود ّ
الفل�سطيني – �أوراق عمل.2003 ،
احلق يف التنظيم النقابي.2004 ،
5252حممود �شاهني ،حول ّ
5353م�صطفى عبد الباقي ،العدالة اجلنائية يف جمال الأحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل الربغوثي ،احلق يف االطالع� ،أو (حرية احل�صول على املعلومات).2004 ،
5555معني الربغوثي ،عقود االمتياز (حالة �رشكة االت�صاالت الفل�سطينية).2004 ،
5656معتز قفي�شة ،حتديد عالقة امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بنظام الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
5757معن ادعي�س ،حول �صالحيات جهاز ال�رشطة.2004 ،
5858كلودي بارات ،حتليل قانوين للر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار
الفا�صل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
5959معني الربغوثي ،حول املفهوم القانوين للر�سم (حتليل للمبادئ الد�ستورية وال�سيا�سات
الت�رشيعية).2005 ،
6060د .فتحي الوحيدي ،حول املحكمة الد�ستورية العليا الفل�سطينية يف م�رشوع القانون اخلا�ص
بها.2005 ،
6161ثائر �أبو بكر� ،ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي.2005 ،
6262بهاء الدين ال�سعدي ،الرقابة الربملانية على �أداء الأجهزة الأمنية.2005 ،
�6363إبراهيم �شعبان� ،أحمد قنديل ،معن ادعي�س� ،سامي جبارين ،ماجد العاروري� ،أوراق
قانونية( ،االن�سحاب من قطاع غزة ،مراجعة القوانني ،واحلريات الأكادميية).2006 ،
6464معني الربغوثي ،حول حالة ال�سلطة الق�ضائية ومنظومة العدالة يف العام .2006 ،2005
�6565أحمد الغول ،حرية الر�أي والتعبري يف املواثيق الدولية والت�رشيعات املحلية.2006 ،
6666معن ادعي�س ،معني الربغوثي ،با�سم ب�شناق� ،سامي جبارين� ،أحمد الغول� ،صالحيات
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باملقارنة مع �صالحيات جمل�س الوزراء واملجل�س الت�رشيعي
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يف القانون الأ�سا�سي (�أوراق عمل).2006 ،
�6767سامي جبارين ،حول ا�ستغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجة ح�سني ن�رص ،نظم الت�أمني ال�صحي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2007 ،
6969معن �شحدة ادعي�س ،مراجعة قانونية لأحكام التعذيب يف النظام القانوين الفل�سطيني
.2009
�7070صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،مراجعة قانونية مل�رشوع القانون ال�صحي الوطني.2009 ،
�7171آية عمران ،النيابة العامة الفل�سطينية وفقا لقانون الإجراءات اجلزائية رقم  3ل�سنة 2001
وقانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  1ل�سنة .2009 ،2002
7272معن �شحدة ادعي�س ،مراجعة قانونية لعقوبة الإعدام يف النظام القانوين الفل�سطيني.2010 ،
7373يا�رس غازي عالونة ،املدافعون عن حقوق الإن�سان -ال�ضمانات القانونية الدولية والوطنية
.2010
7474معن �شحدة ادعي�س ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف ال�صحة.2010 ،
7575غاندي الربعي ،جهاز املخابرات الفل�سطيني وفقا الحكام القانون.2010 ،
7676يا�رس غازي عالونة ،فل�سطني وع�ضويتها يف الأمم املتحدة.2011 ،
7777معن �شحدة ادعي�س ،نحو تطوير نظام قانوين متوازن خا�ص بالأخطاء الطبية.2011 ،
ال�ســــفاح.2012 ،
7878خديجة ح�سنيّ ،
7979يا�رس غازي عالونة ،اال�ستحقاقات القانونية املرتتبة على ح�صول فل�سطني على دولة مراقب
يف االمم املتحدة.2013 ،
ات العا ّم ِة فـي فل�سطني.2013 ،
الق�ضائي ُة
�8080أحمد الأ�شقر،احلماي ُة
ِ
للحقوق واحلر ّي ِ
ّ
8181غاندي الربعي� ،سيا�سة التجرمي والعقاب فـي فل�سطني.2013 ،
8282خديجة ح�سني ن�رص ،تبعات م�صادقة دولة فل�سطني على اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة �سيداو.2014 ،1979-
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�سل�سلــة تقاريــر خا�صـــة
1 .1ال لعدالة ال�شارع ،تقرير خا�ص حول ق�ضايا حمالة �إىل حماكم �أمن الدولة واملحاكم
الع�سكرية ب�سبب �ضغط الر�أي العام2000 ،
2 .2ال�سكن امل�شرتك ،م�شاكل وحلول مقرتحة.2000 ،
3 .3االعتقال ال�سيا�سي من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل عام .2000 ،2000
4 .4اجلاهزية الطبية الفل�سطينية حلاالت الطوارئ.2000 ،
5 .5الدفاع املدين الفل�سطيني يف ظل االنتفا�ضة ،امل�ضمون والت�شكيل والأداء.2001 ،
6 .6اجلاهزية املجتمعية لت�أهيل معوقي االنتفا�ضة.2001 ،
�7 .7أداء املحاكم النظامية الفل�سطينية خالل انتفا�ضة الأق�صى.2001 ،
8 .8الت�أثريات ال�صحية والبيئية الناجتة عن التلوث بالنفايات ال�صلبة واملياه العادمة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية.2001 ،
9 .9ال�سالمة العامة على الطرق الفل�سطينية.2001 ،
1010حول التحقيق والت�رشيح  -حاالت الوفاة يف ال�سجون ومراكز التوقيف الفل�سطينية
.2001
1111تدمري املنازل واملن�ش�آت اخلا�صة من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي خالل انتفا�ضة الأق�صى
الفرتة من .2001 ،2001/8/31 - 2000/9/28
1212الإهمال الطبي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2002 ،
�1313سوء ا�ستخدام ال�سالح من قبل العاملني يف الأجهزة الأمنية الفل�سطينية خالل العام 2001
.2002
1414ظاهرة �أخذ القانون باليد – �أحداث رام الله بتاريخ .2002 ،2002/1/31
1515ت�شكيل اجلمعيات يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – بني القانون واملمار�سة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات الإ�رسائيلية على ال�سجون ومراكز التوقيف الفل�سطينية.2002 ،
1717جلان �إدارة والإ�رشاف على االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفل�سطينيني على معربي الكرامة ورفح.2002 ،
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1919الت�رصف ب�أرا�ضي الدولة و�إدارتها بني القانون واملمار�سة.2003 ،
2020حول تباين �أ�سعار املياه يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2121حول توزيع امل�ساعدات على املت�رضرين جراء االعتداءات الإ�رسائيلية (حالة حمافظتي جنني
ورفح).2003 ،
2222تلفزيون فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية - ،الإدارة ،التمويل ،وال�سيا�سات الربناجمية
.2003
Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on2323
the West Bank, June 2003

2424حول �إ�شغال املنا�صب العليا يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات املحلية (الأ�س�س ،الإجراءات ،جهات االخت�صا�ص)
.2003
2626حول �رضيبة الأمالك يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية – قطاع غزة� ،إ�شكاليات وحلول
.2003
2727حول معاناة مر�ضى الف�شل الكلوي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2003 ،
2828حول ب�ؤ�س الرقابة على امل�ستح�رضات ال�صيدالنية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
2929حول �أزمة مياه ال�رشب يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
3030حول االختفاء الق�رسي يف �أعقاب االعتقال �أو االختطاف يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).
3131حول تباين �أ�سعار الكهرباء يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2004 ،
3232حول �إ�ساءة معاملة املوقوفني يف نظارات املباحث اجلنائية يف حمافظات �شمال ال�ضفة
الغربية.2004 ،
3333حول دور اجلهات الأمنية يف جمال الوظيفة العامة.2004 ،
3434حول حتويالت العالج �إىل خارج امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية.2004 ،
3535حول انتخابات الهيئات املحلية بال�ضفة الغربية بتاريخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتني
(العربية واالجنليزية).
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3636حول عملية انتخابات رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والتي جرت بتاريخ 2005/1/9
.2005
3737حول جاهزية مراكز الإ�صالح والت�أهيل الفل�سطينية.2005 ،
3838حـــول �أداء اللجنة العليا لالنتخابات املحلية املرحلة الثانية من انتخابات الهيئات املحلية
الفل�سطينية بتاريخ .2005 ،2005/5/5
3939قطــاع الزراعـــة الفل�سطينــي خالل انتفا�ضة الأق�صى (الأ�رضار ،وامل�ساعدات ومعايري
تقدميها).2005 ،
4040البيئة يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (حالة درا�سية :حمافظة بيت حلم).2005 ،
�4141إدارة انتخاب الهيئات املحلية يف املرحلة الثالثة بتاريخ . 2005،2005/9/29
4242تقرير حول االنتخابات الفل�سطينية يف العام ( 2005االنتخابات الرئا�سية ،االنتخابات
املحلية ،انتخابات جمل�س نقابة املحامني).2005 ،
4343ح���ول حالة االنف�ل�ات الأمن���ي و�ضعف �سي���ادة القان���ون يف �أرا�ضي ال�سلط���ة الوطنية
الفل�سطيني���ة.2005 ،
4444حول عملية االنتخابات الت�رشيعية الثانية التي جرت يف تاريخ .2006 ،2006/1/25
4545بعد مرور عام على الإخالء الإ�رسائيلي لقطاع غزة ،الآثار القانونية للإخالء� ،إدارة
الأرا�ضي املخالة ،املناطق املهم�شة.2006 ،
4646معن ادعي�س ،غاندي ربعي ،جناح �صبح� ،إ�سالم التميمي ،وليد ال�شيخ� ،صالح عبد
العاطي ،يا�رس عالونة ،ح�سن حال�سة ،خلود جنم ،حقوق الطفل ،احلق يف احلماية،
.2006
4747حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني.2006 ،
4848يا�رس عالونة ،امل�س�ؤولية القانونية عن اقتحام �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ل�سجن �أريحا
املركزي واختطاف املعتقلني ال�سيا�سيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14
4949معني الربغوثي ،جناح �صبح� ،إ�سالم التميمي ،م�أمون العتيلي ،عالء نزال� ،أثر �إ�رضاب
املوظفني العموميني على القطاعات احليوية يف فل�سطني.2006 ،
	 50.عائ�شة �أحمد ،االنتهاكات الإ�رسائيلية حلقوق الإن�سان الفل�سطيني خالل عام  ،2006و�أثرها
109

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان "ديوان املظامل"

على �أداء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2007 ،
5151معن ادعي�س� ،أحمد الغول ،م�أمون العتيلي� ،إ�سالم التميمي� ،أداء هيئة احلج والعمرة يف
مو�سم احلج للعام  1427هـ2006 /م.2007 ،
5252انتهاكات حقوق الإن�سان يف مناطق ال�سلطة الوطنية على �ضوء عمليات االقتتال التي
اندلعت يف قطاع غزة منذ تاريخ .2007 ،2007/6/7
5353قطاع غزة بعد االقتتال :احلريات واحلقوق يف غياب �سلطة القانون.2007 ،
5454االعتق���االت يف ال�ضف���ة الغربي���ة يف �أعق���اب الإع�ل�ان ع���ن حال���ة الط���وارئ بتاريخ
 ،2007 ،2007/6/14باللغتني (العربية والإجنليزية).
5555االعتداء على اجلمعيات اخلريية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
5656حول بدء مو�سم احلج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757الأو�ضاع ال�صحية يف قطاع غزة يف �شهر �آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
5959حول احلريات الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خالل الفرتة من – 6/15
.2007 ،2007/11/30
6060احلق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (ق�ضية �إنهاء عقود الت�شغيل امل�ؤقت)( ،ق�ضية وقف
عقود توظيف وتعيينات يف الوظيفة العمومية).2007 ،
6161حول �أداء هيئة احلج والعمرة يف مو�سم احلج لعام 1428هـ2007/م.2008 ،
6262عائ�شة �أحمد ،حول �أثر االنتهاكات الإ�رسائيلية يف العام  2007على قدرة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف حماية حقوق الإن�سان.2008 ،
6363معن ادعي�س� ،أحمد الغول ،عائ�شة �أحمد ،وليد ال�شيخ ،حول واقع احلق يف ال�صحة يف
�أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.2008 ،
6464غاندي ربعي ،حول احتجاز املدنيني لدى الأجهزة الأمنية الفل�سطينية بقرار من هيئة الق�ضاء
الع�سكري.2008 ،
�6565صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،حول واقع احلريات الإعالمية يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية خالل عام .2008 ،2008
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�6666صالح مو�سى ،يا�رس عالونة ،حول واقع اجلمعيات اخلريية يف مناطق ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية خالل العام .2008 ،2008
6767عائ�شة �أحمد� ،أثر االنتهاكات الإ�رسائيلية يف عام  2008على قدرة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية على حماية حقوق الإن�سان.2009 ،
	 68.العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جماعية غري م�سبوقة يف ظل
�صمت عربي ودويل فا�ضح.2009 ،
�6969صالح مو�سى� ،أية عمران ،ديانا ب�شري ،حول واقع اجلمعيات اخلريية يف مناطق ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية خالل العام .2009 ،2009
7070حازم هنية ،احلق يف ال�سكن و�إعادة الإعمار يف قطاع غزة.2010 ،
7171يا�رس عالونة ،حول واقع امل�ست�شفيات احلكومية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
.2009
7272خديجة ح�سني ،دور مفت�شي العمل يف حماية احلقوق العمالية.2009 ،
7373يا�رس عالونة� ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائ�شة �أحمد ،اثر االنتهاكات الإ�رسائيلية على قدرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على حماية
حقوق الإن�سان. 2010،
7575غاندي ربعي ،فل�سطينيون بال عدالة.2011 ،
7676يا�رس عالونة ،احلق يف التجمع ال�سلمي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الواقع
والتطلعات .2012
7777غاندي ربعي� ،ضمانات الن�ساء يف خالفهن مع القانون يف فل�سطني.2011 ،
7878حازم هنية ،وفيات الأنفاق حقوق �ضائعة.2012 ،
7979معن �شحدة ادعي�س ،الإنتخابات املحلية يف عام .2013 ،2012
8080حازم هنية ،جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة ،الدور والأداء.2012 ،
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�سل�سلة تقارير تق�صــي احلقائـق

1 .1نتائج تق�صي حقائق حادث مقتل ال�شاب ح�سام �أبو عطية يف مدينة رام الله بتاريخ
.2006 ،2006/6/13
2 .2التحقيق يف وفاة املواطنة منال �صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد �إجراء عملية تنظيفات لها
يف �أحد امل�ست�شفيات.2007 ،
3 .3تق�صي حقائق حول حادثة انفجار حمطة النبايل للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4 .4تق�صي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت ر�شيد ح�سن.2007 ،
5 .5تق�صي حقائق حول �أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
6 .6تق�صي حقائق حول وفاة املواطن جمد عبد العزيز الربغوثي يف مقر حتقيق املخابرات العامة/
رام الله بتاريخ .2008 ،2008/2/22
7 .7تق�صي حقائق حول وفاة املواطن عز م�صطفى ال�شافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8 .8تق�صي حقائق حول الأحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ 2009/5/30
و.2009 ،2009/6/4
9 .9تق�صي حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك �سليمان مبدينة بيت حلم
خالل �شهر ني�سان من العام .2009 ،2009
1010تق�صي حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة �أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي،
.2010
1111تق�صي حقائق حول وفاة املواطن �أ�سامة من�صور يف مقر اال�ستخبارات الع�سكرية.2013 ،

�سل�سلـة �أدلـة تدريبيـة

1 .1غاندي الربعي ،دليل الإجراءات اجلزائية.2010 ،
2 .2غاندي الربعي ،دليل العدالة اجلنائية للأحداث وفق القواعد الدولية والقواين الوطنية.2010 ،
�3 .3صالح عبد العاطي و ليلى مرعي ،دليل املدرب لدورة تدريبية متخ�ص�صة يف مناه�ضة عقوبة
الإعدام.2011 ،
4 .4غاندي ربعي ،دليل ر�صد �ضمانات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية
يف فل�سطني.2012 ،
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