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 هذا الكتاب..

، سیتم »المرأة.. قضیة وحقوق –ملف المساواة «مجموعة من المساهمات والقراءات والوثائق یوحدها عنوان:  حتیفت

  للجبهة الدیمقراطیة. »برنامج التثقیف الحزبي«تباعًا في سلسلة  ة كتب تصدرفي ثالث اجمعه

  :ثالثة محاورالذي نمهد له فیما یلي، یقوم على  »الثالثیة«ول من هذه الجزء األ

مكتب «( »المكتب المركزي للمرأة في الجبهة الدیمقراطیة«بها  قدمتیشمل أوراق العمل التي المحور األول  ■

الحركة إنعقدت بفاصل شهور بین بیروت وعمان، وجمعت تمثیًال واسعًا عن  »مائدة مستدیرة«) إلى »المساواة

تنمیة الدیمقراطیة من «ل النسائي، تحت عنوان: إلى جانب ناشطات أوروبیات في الحقالنسائیة في العالم العربي 

  .»خالل تعزیز حقوق النساء

التمییز  إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال«ألهم بنودها، نص  وتلخیصلها  التقدیمیشمل بعد المحور الثاني  ■

، وأصبحت نافذة المفعول في العام 1979الجمعیة العامة لألمم المتحدة في العام  التي صدرت عن »ضد المرأة

1981.  

، نص 1959الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام  »إعالن الطفل«یضم إلى المحور الثالث  ■

، مع 1990لعام ، وبدأ تنفیذها في ا1989التي صادقت علیها الجمعیة العامة في العام  »إتفاقیة حقوق الطفل«

  التوضیحات الالزمة لسیاقات اإلعالن، كما اإلتفاقیة.

■     ■     ■  

إلى السؤال عن سبب تقدیمه على الشطر  ».. -ملف المساواة «قد یدعو الشطر األول من عنوان هذه الكتب: 

لمرأة في مجتمعاتنا إن رفع الظلم واإلجحاف والتمییز الالحق با ؛ والجواب هو:»قضیة وحقوقالمرأة.. «الثاني: 

حقوق «برد  –كما یشیع البعض  –ال یكون  –بین بلد وآخر في أوضاع المرأة  مع مالحظة التمایز –العربیة 

بإقامة أحكام العدل ومیزان  - هدوح –كما ال یكون  وهي غالبًا ما تسلب منها؛ سلب منها،عندما تُ  »المرأة الشرعیة

ى النعوت التي تضفوبمعزل عن  –بالنتیجة  –حكام حقوقها... فكل هذه األ اإلنصاف والنزاهة.. التي تمنح المرأة

الحقوق «علیها، إنما تعّبر عن بنیة قانونیة بمرجعیات نصوصیة واضحة، تعیدنا في العادة إلى مضمون 

  وما یندرج في إطارها. »الشرعیة

ن، الذي ُیغلق الباب أمام شتّ وبالمقابل التفسیرات التي تنال من و  الممارسات ى، فإن المفهوم/ المصطلح المحصَّ

  والمساواة في كافة المجاالت. ،»المساواة«حقوق المرأة، هو: 

مبدأ المساواة بین المرأة والرجل، كأساس ومرجعیة للبنیة القانونیة  المناصرة لتطبیققد یعتقد البعض، ومن موقع 

تسلیمنا  وعلىلنص الشرعي. دم في مكان ما بان هذا المبدأ سیصطالناظمة للعالقات البینیة وشؤون المجتمع، أ

قادرة على إیجاد  –السیاسیة  اإلرادةعندما تتوفر  –أن المرجعیات المختصة بهذه الفرضیة، فإننا نعلم یقینًا، 

المخارج وٕاجتراح الحلول التي تنتج بنیة قانونیة ملبیة لمتطلبات وٕاحتیاجات المجتمعات العصریة، الحدیثة.. 

؛ التي ال یمكن أن تكون، وال یجب أن تكون إال في خدمة ومقاصده غایته مواءمة النص الشرعي معإنطالقًا من 

  تطور المجتمع القائم على ركیزتي الحریة والمساواة، على مبدأ المواطنة والمساواة بین المواطنین.
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التي تشكل أهم أعمدة النظام  حقل المال واإلقتصاد (القبول بالفائدة/ الربا منسوابق عدة تمتد  ودلیلنا على هذا

المالي/ المصرفي في عالمنا المعاصر الخ..)، إلى قانون العقوبات (إلغاء تطبیق الحدود كالرجم وقطع الید الخ.. 

ل حیال بعض مكونات مجتمعاتنا (إلغاء دفع ذِ بالنسبة لبعض الجرائم الموصوفة)، مرورًا بإسقاط التمییز المُ 

  ).الخدمة الوطنیة یسري تطبیقه على جمیع المواطنین الخ..الجزیة، باعتبار أن قانون 

■     ■     ■  

سنواصل القراءة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن  »ملف المساواة..«في الكتابین الالحقین من 

نجري كما س ..) وعدد من المؤتمرات والملتقیات الدولیة (بكین، إسطنبول..)،1889، 1888، 1820، 1325(

 :إضاءات معیّنة على تطور الحركة النسائیة الفلسطینیة في الوطن والشتات، وٕاسهامات أطرنا النسائیة فیها

  ■(ندى) في بلدان الشتات  »النسائیة الدیمقراطیة«في الضفة والقطاع، و  »إتحاد لجان العمل النسائي«

  

 مكتب التثقیف المركزي
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  مدخل..

همیــة خاصــة فــي هــذه المرحلــة التــي حقــوق المــرأة فــي المســاواة تكتســب أ  مســألة العالقــة بــین بنــاء الدیمقراطیــة وبــین

ــا العربیــة تحــوالت ثوریــة عاصــفة أطاحــت بــرؤوس أنظمــة اإلشــهدت خاللهــا منطق فســاد فــي بلــدان عــدة ســتبداد والتن

 .خرىأ دانصالح دیمقراطي متباینة الوتائر في بلوفرخت مسارات إ

وهـــي  .وفــي الحـــالتین نشـــهد وضــعًا درامیـــًا ینخـــرط فیــه المجتمـــع بأســـره فــي عملیـــة تحـــول عنوانهــا بنـــاء الدیمقراطیـــة

تنطــوي علــى جــدل صــاخب وصــراع محتــدم حــول فحــوى الدیمقراطیــة ومضــمونها یــدور فــي احــد أبــرز محــاوره حــول 

ــاییر المعتمـــدة أتطـــویر) الدســـتور  أوصـــیاغة ( ــانومـــدى مواءمتـــه للمعـ ــوق المـــرأة ممیـــًا لحقـــوق االنسـ ــا حقـ ، بمـــا فیهـ

  .لتزامات الدولیة المشتقة منهاواإل

ن عملیة التحول الـدیمقراطي لیسـت عملیـة سـهلة تسـیر ، أمما نراه الیوم في عالمنا العربي ،تعلمنا التجربة الملموسة

، بــل لتــواءات والتعرجــاتإلثیــر مــن ابــل هــي صــعبة ومؤلمــة ومعقــدة تنطــوي علــى الك ،باســتقامة نحــو هــدفها المنشــود

  .  حیاناً والردات إلى الخلف أ

ة التــي تنطــوي علیهــا هــذه العملیــة المفارقــات الصــارخ ،و نبــرر، دون أن نــتفهم أن نفهــموفــي هــذا الســیاق نســتطیع أ

 لـى الدیمقراطیـة وبـین التراجـع فـيرقات التناقض بـین الطمـوح المعلـن إومن بین هذه المفا .حیانًا وفي بعض البلدانأ

لــى مســتوى العنــف تتعــرض لــه حقوقهــا والــذي یصــل بــه اإلنحطــاط أحیانــًا إدور ومكانــة المــرأة والهجــوم الشــرس الــذي 

  بأقصى درجاته، وأدناها.

ات الشــعبیة التــي أطاحــت بأنظمــة اإلســتبداد فــي تنفاضــذه المفارقــة فــي الســمة العفویــة لإلســباب هــنســتطیع أن نــرى أ

 .»الدولة المدنیــة الدیمقراطیــة التعددیــة«جماعًا شعبیًا طاغیًا على شعار ، إتهارغم عفوی ،برزتهذه البلدان والتي أ

 ،نظمــة الســابقة، قــوى تعرضــت لإلضــطهاد فــي ظــل األعلنــت تبنیهــا لشــعاره النــاظم، وأ جمــاعوقــد إنســاقت مــع هــذا اإل

شـــعار الدولـــة  صـــولیة مـــع مضـــامینفظـــة تتنـــاقض برامجهـــا وخلفیاتهـــا األیدولوجیـــة األولكنهـــا فـــي الجـــوهر قـــوى محا

  التعددیة. المدنیة الدیمقراطیة

حتلــت صــدارة المشــهد خــالل الموجــة االولــى األقــوى بإمكانیاتهــا المادیــة فقــد إكثــر تنظیمــًا و وألن هــذه القــوى كانــت األ

حتــدام عة تنكرهــا إللتزاماتهــا المعلقــة وٕاتضــاح طبیعتهــا المحافظــة یقــود إلــى إولكــن ســر  .مــن غضــب الطوفــان الثــوري

  .اخل معسكر الثورة وهو صراع یدشن بدایة الموجة الثانیة من مسیرتهاالصراع د

فالدیمقراطیــة لیســت فقــط حكــم األغلبیــة الــذي هــذا الصــراع یــدور فــي الجــوهر حــول فحــوى الدیمقراطیــة ومضــمونها. 

ــر اإل ــا . إنتخابـــاتیتحقـــق عبـ ـــة منظومـــةنهـ ــي األ متكامل ــاهیم والـــنظم تنطلـــق فـ ـــة مـــن المفـ ــاس مـــن مفهـــوم المواطن سـ

قلیــة یمقراطیــة هــي أیضــًا حمایــة حقــوق األن الد. لــذلك فــإنســاء ورجــاالً  ،والمســاواة فــي الحقــوق بــین جمیــع المــواطنین

  .مام القانون، ومساواة الجمیع أنسان وسیادة القانون، وٕاحترام حقوق اإلوحریة وكرامة المواطن

هر التمییـز والالمسـاواة شـیوعًا بـرز مظـالة أحـد أاز ة والرجل محوریة في هذا السیاق ألنها تتعلق بإوالمساواة بین المرأ 

ن یكــون ثمــة . فــال یمكــن أضــطهاد والــذي یمارســه نصــف المجتمــع ضــد نصــفه اآلخــروٕاتســاعًا : وهــو التمییــز واإل

  .شكال التمییز ضدهاضمان حقوق المرأة في المساواة وٕالغاء كافة أ دیمقراطیة حقة دون

■     ■     ■  
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فـال  .سوي لبنـاء الدیمقراطیـة هـو تـأمین الضـمانات الدسـتوریة للمسـاواة بـین المـرأة والرجـلول متطلبات المسار الإن أ

وهذا یبرز الضــرورة القصــوى للمواءمــة بــین . یمكن بناء دیمقراطیة بدستور یتجاهل ضمان حق المرأة في المسـاواة

المــرأة، واإللتزامــات الصــیغة الوطنیــة للدســتور وبــین المعــاییر الدولیــة لحقــوق االنســان ومــن ضــمنها حقــوق 

  والمواثیق المشتقة منها.

(الذي تم إقراره في العام  الصراع الذي شهدنا فصوله الدرامیة تتوالى حول الدستور المصريهذا ما تؤكده وقائع 

؛ إنه تكریس الدكتاتوریة األغلبیة جماع لیس دستورًا دیمقراطیاً ، أو شبه إجماعفالدستور الذي ال یحظى بإ )2012

  .قلیةم مع غمط حقوق األوالدیمقراطیة تتنافى في الصمی ،قلیةطة ضد األالمسل

ــى أ ــتور المصــــري یوضــــح إلــ ــول الدســ ــًا معیاریــــًا لقیــــاس مــــدى جدیــــة التحــ ــوق المــــرأة محكــ ــألة حقــ ــدى تشــــكل مســ ي مــ

، الــدیمقراطي. فالدســتور الــذي یتعمــد تجاهــل حقــوق المــرأة هــو نفســه الــذي عجــز عــن تحقیــق توافــق المجتمــع علیــه

  .رضیة مستقرة لبناء الدیمقراطیةز بالتالي عن تأمین أوعج

. وتكتسب هذه الدعوة مشروعیة أكبـر حـین نـرى مـدى بتعاد عن الزج بالدین كأداة في الصراع السیاسياإل من ال بد

 ،مــثالً  ،عنــدما یتطلــب األمــر؛ لــى حــد الریــاءییر فــي تفســیر الشــریعة والتــي تصــل أحیانــًا إزدواجیــة المعــااإلنتقائیــة وإ 

ن ، فــإالحصــول علــى قــرض بالفائــدة (اي الربــا) مــن صــندوق النقــد الــدولي الــذي هــو المؤسســة العالمیــة لتنظــیم الربــا

القصــوى ولكــن مــاذا عــن الضــرورة  .بــأن الضــرورات تبــیح المحظــورات -كمــا جــرى فــي مصــر  – ذلــك یجــري تبریــره

  .بنعمة المساواة والحریة الحقیقیةكي یتمتع المجتمع كله  ،ضطهاد والتمییزلتحریر نصف المجتمع من اإل

ســتثمار . ال مشــكلة لهــم مــع قــوانین اإلمــر بحقــوق المــرأةاألال عنــدما یتعلــق بنصــوص الشــریعة إال یجــري التمســك 

، وال نحن لم نعد نقطع یـد السـارقف ،بل وحتى قوانین العقوبات ،سواق المالیةوانین المنظمة للعمل المصرفي واألوالق

ولكــن عنــدما یتعلــق األمــر بحقــوق المــرأة  .جتهــاد حتــى لــو كــان فـي موقــع الــنص. هنــا یجــوز اإلينجلــد الزانــ أوم نـرج

زاء الممارســة الشــائعة علــى نطــاق واســع فــي ، یصــمتون صــمت القبــور إعلــى ســبیل المثــال ،نهــم. إفــاألمر مختلــف

رغــم كونهــا مخالفــة  ،وهــي ظــاهرة حرمــان المــرأة مــن حقهــا الشــرعي فــي المیــراث ،مجتمعاتنــا وبخاصــة الریفیــة منهــا

مســاواة المــرأة مــع الرجــل یــة دعــوة ل، إزاء أوبلغــة التكفیــر والوعیــد الحاقــد ،بشراســة ینقضــونولكــنهم  للشــریعة.صــریحة 

  .في حق اإلرث بدعوى أن هذا مخالف للشریعة

تم تحریم ما  نه ال یجوزقذف بوجهنا فورًا الحجة القائلة أت ،تقیید تعدد الزوجات أو، وحین یدور الحدیث عن تحریم

سالمیة في عصرنا الحدیث جیة المعاییر حین نتذكر أن جمیع الدول اإلزدواتحلیله. ولكننا ال نملك إال أن نرى إ

ن لى المساواة وصو ایات الشریعة التي هي طموح دائم إوتبرر ذلك بأنه ینسجم مع مقاصد وغ الرق والعبودیة ُتحرِّم

   ..صهاتجاوز بعض نصو ن یكن ب، وإ نسانكرامة اإل

لماذا ال ینطبق المنطق نفسه على سائر حقـوق المـرأة فـي المسـاواة التامـة مـع السؤال التالي:  إن هذا یقود إلى طرح

وهــي الحقــوق التــي بــدونها ال یمكــن بنــاء دیمقراطیــة  ،جتماعیــةفــي كافــة المجــاالت السیاســیة واإلقتصــادیة واإل الرجــل

  ؟حقة

■     ■     ■  

  

  



 
9 

الحوار « بعنوان 2012مه فعالیتان إنعقدتا على التوالي في بیروت في حزیران (یونیو) هذا بعض ما توقفت أما

، وفي »اإلقلیمي من أجل تنمیة الدیمقراطیة من خالل تعزیز الحقوق اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة للنساء

ل المشترك لتطویر جدول األعما«في إطار إجتماع المائدة المستدیرة حول  2013عمان في شباط (فبرایر) 

  . »الدیمقراطیة من خالل تعزیز حقوق المرأة ومكانتها

إلـى  )»مكتـب المسـاواة«( »لجبهـة الدیمقراطیـةاللمـرأة فـي  المكتب المركزي«وفي ما یلي أوراق العمل التي تقدم بها 

واقـع «، والثانیـة بعنـوان: »الدیمقراطیة الفلسـطینیة وحقـوق المـرأة.. معیقـات وآفـاق«هاتین الفعالیتین: األولى بعنوان: 

  ■ »حقوق المرأة في دولة فلسطین.. اإلنجازات والتحدیات

  

 2013شباط 
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 الدیمقراطیة الفلسطینیة وحقوق المرأة

)1( 

  معیقات تطویر الدیمقراطیة الفلسطینیة

دورًا مقررًا في تعیین  –بینها  اّین فیمبسبب اإلختالف الب متمایزةوٕان بدرجات  –تلعب مجتمعة معطیات  ةثالث ■

اإلحتالل، واإلنقسام، ونوعیة القیادة المقررة في الحركة موقع الدیمقراطیة ومضمونها في الحالة الفلسطینیة: 

  على خلفیة بنیة هذه الحركة ذاتها.الوطنیة الفلسطینیة 

من هذه المعطیات على الدیمقراطیة الواجب بین نوعیة ومدى تأثیر كل یز نقول هذا مع التأكید على التمی

الذي واإلنقسام هو الغریم الالحقة بشعبنا ووطننا.  الشروروهو األصل في فاإلحتالل هو العدو، الفلسطینیة: 

 في الحركة الفلسطینیةونوعیة القیادة المقررة أنتجته حركة وطنیة لم تحسن إدارة خالفاتها وحلها دیمقراطیًا. 

باعتبارها مازالت ذات محصلة محافظة نازعة الحتكار هي التحدي الدیمقراطي السیاسي) (وفي إمتدادها النظام 

  السلطة، ما یفسر تعاملها بتوجس وحذر مع الدیمقراطیة ومندرجاتها.

إن في معیقة لتطویر الدیمقراطیة ال بل للدیمقراطیة ذاتها،  –بطبیعتها، كما وبواقعها الراهن  –هذه المعطیات 

اته السائدة، أو في النظام السیاسي ببناه الحاكمة. وعلیه، فإن السعي لتطویر الدیمقراطیة الفلسطینیة المجتمع بعالق

اإلحتالل  ضدبأبعادها المختلفة (السیاسیة واإلقتصادیة والثقافیة واإلجتماعیة..) هو رهن بتطور النضال 

أي دمقرطة  –بالنضال من أجل تطویر  نقسام الداخلي لتجاوزه، كما أنه یرتبطاإل، وضد إلجالئهسرائیلي اإل

  قیادة وبنیة الحركة الوطنیة بمكوناتها  ومؤسساتها في إطار النظام السیاسي الفلسطیني. –وتحدیث 

وفیما یلي وقفة سریعة أمام هذه المعطیات في إشارة لدورها المعیق لتطویر الدیمقراطیة، وأحیانًا المعادي 

  للدیمقراطیة الفلسطینیة ذاتها:

فهو ناجم عن طبیعته كاحتالل  ،أما الدور المعیق، ال بل المعادي للدیمقراطیة الذي یمارسه اإلحتالل –1

ستیطاني إجالئي یعمل بدأب لضم األرض الفلسطینیة وطرد سكانها األصلیین منها لحشرهم في معازل إ

  ).politicideواستتباعهم، وان أمكن تعریضهم لإلعدام السیاسي (

التعرض  :عدة، منها بقضایافي مجرى ممارساته  یطیحتالل بعدائه المستحكم للوطنیة الفلسطینیة، إن برنامج اإلح

للدیمقراطیة الفلسطینیة وما تنطوي علیه من ضمان للحریات العامة وحقوق اإلنسان.. ومنها أیضًا محاوالته 

ما لو شاركت فیها جمیع القوى نتخابات التشریعیة فیاإلالمعلنة لتعطیل الممارسة الدیمقراطیة بمنع إجراء 

. إن الدیمقراطیة 67الفلسطینیة، إضافة إلى رفضه إجراء هذه اإلنتخابات في الجزء المحتل من القدس عام 

ة اإلحتالل المعادیة لها. وفي سیاقنا المحدد نشیر إلى محورین نضالیین بسیاسبالدرجة األولى الفلسطینیة تصطدم 

  ذوي صلة بما تقدم:

الدفاع عن الحقوق المدنیة والحریات السیاسیة للمواطنین وعن حرمة اإلنسان الفلسطیني في  األول هو ■

وذلك من أجل إلزام سلطات اإلحتالل باحترام وتطبیق إتفاقیة مواجهة إنتهاكات اإلحتالل وتجاوزاته التعسفیة، 

حتالل، ووقف العمل بقوانین بشأن حمایة حقوق السكان في األراضي الواقعة تحت اإل 1949جنیف الرابعة لعام 
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اإلنتدابیة وكافة اإلجراءات واألوامر العسكریة التي تنتقص من حقوق اإلنسان الفلسطیني، ومن أجل  الطواريء

تحریم العقوبات الجماعیة والتصدي ألوامر منع التجول وٕاغالق المناطق وتقیید الحركة والتنقل ومنع السفر، وٕالغاء 

  ء والنشاط السیاسي واإلجتماعي والتظاهر والتعبیر والصحافة.القیود على حریة اإلنتما

وفضح والثاني هو النضال من أجل إطالق سراح األسرى والمعتقلین الفلسطینیین في سجون اإلحتالل،  ■

سرائیلیة لحقوقهم التي تكفلها إتفاقیات جنیف، ووقف ممارسات العزل اإلنفرادي والتعذیب اإلوتعریة اإلنتهاكات 

  المعاملة والحرمان من الرعایة الصحیة ومن فرص التعلیم ومن الزیارات، وٕالغاء اإلعتقال اإلداري.وسوء 

  

تظهر في أكثر من مجال، لعل أهمها اإلنعكاسات السلبیة لإلنقسام الداخلي على الدیمقراطیة الفلسطینیة  –2

بتراجع حقوق المرأة وحریتها في و یتمثل بانحسار واضح للحریات العامة في الضفة الفلسطینیة وقطاع غزة، 

كنتیجة حتمیة لحكم فریق بعینه یستخدم السلطة السیاسیة ومؤسساتها التنفیذیة والقضائیة قطاع غزة بالتحدید، 

تدیین اإلجتماع والسیاسة والتشریع وعموم البنیة القانونیة، ناهیك عن سلك التربیة والتعلیم والتشریعیة من أجل 

  افة واإلعالم وغیرها.العالي، وقطاعات الثق

في ظل حالة اإلنقسام القائمة، إلى خطورة التراجع المتسارع في حالة الحریات العامة والحقوق المدنیة  ،وٕاذ نشیر

  والدیمقراطیة للمواطنین، في قطاع غزة خاصة، لكن أیضًا في الضفة، فمن أجل التأكید على:

وتقیید حریة الصحافة والتظاهر واإلجتماع  اسي والتعذیب،رفض وٕادانة، ال بل تحریم ممارسات اإلعتقال السی ■

ود رة مقراتها وممتلكاتها، وفرض القیواإلعتداء على النقابات ومؤسسات العمل األهلي واإلقدام على حلها أو مصاد

امة أو عتماد توصیات األجهزة األمنیة شرطًا للوصول إلى الوظیفة العفر والتنقل، واإلقامة الجبریة، وإ على حق الس

  الخدمة المدنیة، خالفًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي یقره القانون األساسي.

القانون «والحقوق التي یضمنها للمواطنین  على الحریاتستخدام منطق اإلنقسام كذریعة لتبریر التجاوزات إن إ ■

اطیة للنظام السیاسي الركائز الدیمقر یهدد بتقویض  »ستقاللوثیقة إعالن اإل«للسلطة الفلسطینیة و »األساسي

في وضع ما یزال فیه النضال من أجل التحرر الوطني أنظمة سلطویة أمنیة، واإلنزالق نحو الفلسطیني، 

  واإلستقالل والعودة هو السمة الرئیسیة للمرحلة.

إن هذه الممارسات، إلى ما ذكر، تمزق لحمة النسیج اإلجتماعي للشعب الفلسطیني وتنال من تماسك صفوفه  ■

وكما أن المرأة الفلسطینیة تدفع الثمن الوطن والشتات، وتضعف من قدراته النضالیة في مواجهة اإلحتالل.  في

حتالل السیاسیة واإلقتصادیة وفي مجال الحریات العامة، فإنها تتعرض لإلجحاف اإلمضاعفًا جراء ممارسات 

بحقوق النساء قبل وأكثر من  یمس نفسه جراء سیاسة اإلنقسام بما ینجم عنها من تراجع للحریات العامة

  .غیرهن

إن الخروج من مأزق اإلنقسام یكون من خالل اإللتزام بتطبیق إتفاقیات المصالحة التي تكرر توقیعها في أكثر  ■

على إجراء إنتخابات شاملة تعید إنتاج وصیاغة  ،فیما تنص علیه ،من محطة ومؤتمر ولقاء.. والتي تنص

  راطیًا.المؤسسات الفلسطینیة دیمق
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التعامل مع ما یترتب في مقاربة الدیمقراطیة و  منالسمة المحافظة النازعة الحتكار السلطة وحذرها المتجذر  –3

. الداخلي على جانبي خط اإلنقسام(وما یتفرع عنه) سمة مالزمة للبنیة القیادیة الممسكة بالقرار الوطني علیها، 

، بین قطبي هذه البنیة القیادیة للحركة الفلسطینیة في عدد من ومع ذلك فثمة تمایزات واضحة، وأحیانًا نوعیة

  حقوق المرأة. القلب منها وفي –موضع بحثنا   -قضیة الدیمقراطیة القضایا الجوهریة، من بینها 

في هذا اإلطار نالحظ، إذا ما انطلقنا من البرنامج الذي تقدمت به حماس النتخابات المجلس التشریعي في العام 

، أن حركة 2007في قطاع غزة منذ حزیران (یونیو)  بعد أن إنفردت بالسلطةضًال عن ممارساتها ، ف2006

المؤسسات الدینیة، بل تسعى جاهدة تستقل فیها مؤسسات السلطة السیاسیة عن حماس ال تنشد إقامة دولة مدنیة 

اإلسالم نظام شامل لكل «ن ، من منطلق أ»جعل الشریعة اإلسالمیة المصدر الرئیسي للتشریع في فلسطین«إلى 

  .»حركة الحیاة

ینطبق  »مواطناً «بین أن تكون المرأة  الفجوةفهو یقود إلى خلق تلك  مكانة المرأة وحقوقهانعكاس ذلك على أما إ

مثل أي مواطن (ذكر) آخر، لها ما له من حقوق ، وعلیها ما علیه من واجبات، وبین أن » المواطنة«علیها مبدأ 

  التي تقود إلى تسیید الالمساواة.» حقوق المرأة الشرعیة«درجات مقولة تكون معرضة لمن

، مغتربة عن العصر ومجافیة لمكتسبات العقل وال تتمثل تطور  مفّوتةإن تجاوز هذه الحالة الناجمة عن رؤیة 

المصالحة المجتمعات اإلنسانیة، والتي فوق هذا یغذیها اإلنقسام الداخلي، ال یكون إال من خالل إدراج جهود 

إعالن «ضمن وجهة إعادة بناء النظام السیاسي الفلسطیني، كنظام دیمقراطي برلماني تعددي یستظل بوثیقة 

نتخابات، وتخضع فیه السلطة التنفیذیة للرقابة اإل، نظام یعتمد قاعدة التمثیل النسبي الكامل في »اإلستقالل

ل القضاء، وتحترم فیه سیادة القانون وحقوق اإلنسان والمساءلة من قبل السلطة التشریعیة، ویصان فیه إستقال

  والمساواة التامة أمام القانون لجمیع المواطنین.

إن نظامًا كهذا یجب أن یضع في مقدمة إهتماماته تمكین المرأة من نیل حقها في الحریة والمساواة في مختلف 

في الشأن السیاسي وفي مؤسسات صنع القرار مجاالت الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة، وتعزیز دورها 

عبر تطویر القوانین والنظم اإلنتخابیة وفق قاعدة التمییز اإلیجابي، وتنقیة التشریعات والقوانین الفلسطینیة من 

رأة كافة أشكال اإلجحاف والتمییز ضد المرأة، وسن قوانین عصریة لألسرة واألحوال الشخصیة تحفظ حق الم

  ■اة مع الرجل وتضمن لها المساو 

  

)2(  

  تالزم المسارین الوطني التحرري والدیمقراطي

تطویر الدیمقراطیة الفلسطینیة یقع في صلب مغالبة اإلحتالل واإلنقسام والبنى المحافظة في الحركة الوطنیة  –1

بكل فئاته  ینخرط فیه الشعب الفلسطیني بأسره، أي وعامنضال شامل بامتداداتها في النظام السیاسي القائم. إنه 

مستمدة من طبیعة القوى اإلجتماعیة التي نضال بسمات خاصة یضًا، جتماعیة في الوطن والشتات. لكنه أاإل

تتحمل العبء الرئیسي فیه: الفئات الكادحة بالمقیاس الطبقي، والشباب بالمقیاس العمري، والمرأة بمقیاس النوع 

  اإلجتماعي..
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أي في المجرى العملي لحركة الصراع، إال بقدر إنتقالها إلى مضمون علمًا أن هذه السمات ال تظهر للعیان 

وبالتالي المعبرین  –حتالل ممثلیها صالح وتطلعات القوى اإلجتماعیة وإ یات البرنامج النضالي، الذي یعكس مو وأول

وجهاتها في ت مواقع نافذةمواقع مؤثرة في بنى الحركة الوطنیة ومؤسسات النظام السیاسي، أي  –عن مصالحها 

  وقراراتها.

  

أن  –والحركة الفلسطینیة لیست إستثناًء  –لقد عّلمت تجارب حركات التحرر الوطني في المنطقة العربیة  –2

نتصار أهداف الدیمقراطیة سیاسیًا واجتماعیًا، وبما إلى تقدم وإ  تلقائیاً نتصار أهدافها ال یقود ها وإ الرهان على تقدم

نتصاراتها باألصل جتماعیة التي قامت هذه الحركات وإ والمرأة، أي تلك القوى اإل یلبي مصالح الكادحین والشباب

  على أكتافها..

فتتحت عهدها الوطني وأقامت نظامها السیاسي وإ  ستقاللاإلفكم من هذه الحركات بعد أن حققت أهدافها في 

ب واإلرتقاء بالدور السیاسي بالتعرض لمصالح كبار المالك والتجار والوسطاء والمقاولین لصالح أغلبیة الشع

وضعت الشعب أمام  – الحكمستدامت في مواقع بعد أن إستقرت وإ  –والمجتمعي لممثلیه.. فكم من هذه الحركات 

حیانًا شعبویة، أو سطلویة نیولیبرالیة مشّوهة، وأحقیقة ما آلت إلیه أوضاعها، بما هي أنظمة سلطویة، أو سلطویة 

  السوابق.ا لغرابتها وغیاب ریة یصعب تصنیفهأنظمة دكتاتو 

  

التقدم نحو أهداف النضال الوطني التحرري ینبغي أن یسیر یدًا بید مع تعزیز الدیمقراطیة السیاسیة  –3

  في مرحلة البناء الوطني التي تعقبها.متدادًا وإ مرحلة التحرر الوطني، أثناء واإلجتماعیة وتعمیق مسارها 

یجب أن یتفادى تأجیج التالزم بین المسارین الوطني واإلجتماعي أن  في هذا السیاق ال یفوتنا التأكید على

یتناقض مع أولویة صون  األمر الذي –یدیولوجیة، دینیة.. بأي خلفیة كانت: طبقیة، أ –الصراعات اإلجتماعیة 

  وحدة الشعب بمختلف فئاته في مواجهة اإلحتالل.

تركیز ء شأن ما یتصل بالعدالة اإلجتماعیة، فإنه یوجب هذه الزاویة بقدر ما یعني إعال منإن تالزم المسارین 

 –فیما یخص الشباب بالتحدید  –عتبار أیضًا اإلآخذین باإلهتمام على مصالح وحقوق ومكانة النساء والشباب، 

الشیخوخة  عالئمبوضوح  خّلفأن الحركة الفلسطینیة المعاصرة على وشك أن تطوي نصف قرن من عمر مدید 

  قیادیة، ما بات یفرض بإلحاح: تشبیب هذه الهیئات.على هیئاتها ال

  

ستیطان اإلتفاقیات أوسلو التي جددت بنیة اإلحتالل ورفعت وتیرة ما سبق وتأكیدًا علیه، نشیر إلى إتبیانًا ل –4

في وضع الشعب الفلسطیني على طریق إنجاز حقوقه الوطنیة  –بالنتیجة  –وعممت دائرة تهوید القدس.. وفشلت 

  تقالل والعودة إلى الدیار.في اإلس

تفاقیات، مجردة من عناصر السیادة وٕان كانت ذات اإلإن قیام سلطة فلسطینیة للحكم الذاتي بموجب هذه 

في آن، مهام وطنیة ودیمقراطیة صالحیات واسعة في إدارة الشأن الداخلي، بات یضع الحركة الفلسطینیة أمام 

مهام التحرر من قیود إتفاقیات أوسلو من أجل إعادة بناء سلطة  فتجاورت وتداخلت مهام مناهضة اإلحتالل مع

الحكم الذاتي (السلطة الفلسطینیة) لكي تلبي وظیفة تعزیز صمود المجتمع في مواجهة اإلحتالل لنیل اإلستقالل 
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على طریق إقامة نظام سیاسي دیمقراطي یحترم التعددیة السیاسیة والحزبیة ویصون الحریات العامة وحقوق 

ة علمانیة، دولة مدنیة دولوصوًال إلى المساواة بین المواطنین، وبین المرأة والرجل.. لمواطنة، ویضمن ا

  ■دیمقراطیة 

  

)3(  

  حقوق المرأة ودورها في قلب

  مسار تطویر الدیمقراطیة الفلسطینیة

یة البشریة واإلنسانیة ستتباعًا بقضایا التنمقراطیة (السیاسیة واإلجتماعیة) وإ إن ربط التحرر الوطني بالدیم –1

ستنهاض المشاركة المتكافئة والفاعلة قضیة المرأة.. هذا ما یؤدي إلى إ وقضایا التطویر المجتمعي وفي القلب منها

لكافة شرائح وفئات الشعب في العملیة الوطنیة، بما في ذلك الدمج في الحیاة النضالیة الیومیة لقضایا وحقوق 

لیًا من المشاركة في صیاغة السیاسة النافذة  في المجتمع مشباب) المستبعدة عالقطاعات (وبالذات النساء وال

  الذي یتناسب وثقلها اإلجتماعي ودورها الكفاحي.   الحركة الفلسطینیة عمومًا، بالقدرو 

باألهمیة التي تعود في المعترك  –نظریًا  –ومن المفارقات التي تعیشها الحركة الفلسطینیة أنها مع التسلیم 

وطني إلى قضایا المرأة وحقوق النساء عمومًا، فإنها تنزع للتعاطي مع هذه القضایا وتلك الحقوق باعتبارها لیست ال

  من صلب الحیاة السیاسیة الیومیة للشعب الفلسطیني، لیست متواشجة معها، ولیست متداخلة فیها.

عنا الفلسطیني یتطلب تطویرًا مؤسساتیًا وفي هذا ال تأخذ الحركة الفلسطینیة بعین اإلعتبار أن تطویر بنى مجتم

في النضال السیاسي الیومي، لیس على قاعدة » نصف المجتمع«وقانونیًا وثقافیًا.. یقوم على تكریس مشاركة 

محطات قیادیة علیا تغیب عنها المرأة، بل إنطالقًا من مراكز عمل دیمقراطیة تتحمل فیها المرأة  مناإلستدعاء 

القوانین بین  وتوحیدز كامل مسئولیاتها بالتوازي مع واجباتها؛ كما أنه یتطلب دمقرطة بشكل منصف وبال تمیی

حوال الشخصیة التي تضمن تعزیز حقوق النساء إنطالقًا من اإلقرار بالمساواة الضفة والقطاع، وبخاصة قوانین األ

ق الدولیة بما تمثله من مرجعیات نسجامًا مع المواثی، وإ »إعالن اإلستقالل«ینص علیها  بین المرأة والرجل التي

  قیم مكفولة على أوسع نطاق لجهة تكریس حقوق اإلنسان والنساء بشكل خاص.منظومة و 

  

ال نملك معطیات كافیة حول نسبة مشاركة النساء في الهیئات القیادیة األولى لألحزاب السیاسیة الفلسطینیة،  –2

%). أما 17سیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین (ولعل أعالها هي نسبة مشاركة النساء في المكتب ال

مشاركة النساء الفلسطینیات في المؤسسات السیاسیة ذات الطابع التمثیلي والرسمي، المعطیات المتوافرة حول 

  فمنحاها صاعد وٕان ببطء، فهي كما یلي:

 اء في المجلس الوطنيبلغت عضویة النسفي الهیئات القیادیة األولى لمنظمة التحریر الفلسطینیة:  ■

%)، وامرأة واحدة في اللجنة 8نساء في المجلس المركزي (أقل من  10%)، و 10امرأة (حوالي  65الفلسطیني 

  ).16التنفیذیة (من أصل 
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% على القوائم اإلنتخابیة 20إقرار الكوتا النسائیة بنسبة في الهیئات القیادیة األولى للسلطة الفلسطینیة:  ■

 في التشریعي ) كانت السبب الرئیسي في إرتفاع معدل مشاركة النساء2006( ي الثانيللمجلس التشریع

  ).1996نتخابات التي سبقتها (اإل% في 5,6ان كانت %، بعد 12,9إلى

 إنقضتالرابعة عشرة (التي لغت أعلى معدالتها في الحكومة ، فقد بأما بالنسبة للمشاركة في الحكومة الفلسطینیة

 5%)، بینما اقتصرت على 25مقعد وزاري ( 24من أصل  6اء حیث إحتلت النس )2013العام والیتها في مطلع 

  قاعد وزاریة في الحكومة التي سبقتها (الثالثة عشرة).م

%. 37% من الوظائف الحكومیة العلیا، وبلغت نسبة تواجدها في القطاع الحكومي 15إلى هذا احتلت المرأة 

  ).2008( 5عدد السفیرات وأخیرًا، بلغ 

  ).2008% (12إلى  9النساء في هذا السلك ما بین  في القضاء: تتراوح نسبة تمثیل ■

 في لبنان (اللجان الشعبیة) في الحكم المحلي: على مستوى هیئات الحكم المحلي في مخیمات الفلسطینیین ■

  ).286من أصل  20% (7النساء بلغت نسبة تمثیل 

بالحد األدنى في المجالس القرویة والبلدیة الخ..) إلى  2إقرار كوتا نسائیة (أما في األراضي الفلسطینیة، فقد ساهم 

. 2000% في العام 1,8) بعد أن كانت 2008نتخابات % في إ18إرتفاع نسبة النساء في المجالس المحلیة (

  لیة.% من المجالس المح14لتصل إلى  2012غیر أن هذه النسبة تراجعت في العام 

  

  فبإمكاننا أن نرصد ما یلي في السنوات األخیرة:تشریع واالنضمام إلى اإلتفاقیات الدولیة في مجال الأما  –3

تم إقرار قانون صندوق النفقة، كخطوة ملموسة باتجاه تمكین النساء الفلسطینیات من الحصول  2005في العام  ■

  على نفقاتهن المتعثرة في المحاكم المدنیة والشرعیة الفلسطینیة.

، فقد اصدر رئیس السلطة الفلسطینیة »جرائم الشرف«التمویه وتخفیف الوطأة:  ُیطلق علیه من بابأما فیما  ■

صدر مرسومًا بتعدیل مول به في األراضي الفلسطینیة، وأمرسومًا یقضي بتعدیل فقرتین من قانون العقوبات المع

. (الضفة الغربیة) حافظات الشمالیةوالمعمول به في الم 16بفقرتیها من قانون العقوبات الرقم  240دة نص الما

لك من خالل إضافة عبارة ُیستثنى من ذلك قتل ، وذ74من القانون الرقم  18وكذلك عّدل القرار نص المادة 

  ».شرف العائلة«بـ  زوراً  فالنساء على خلفیة ما ُیعرَّ 

أشكال التمییز ضد  إتفاقیة القضاء على جمیع«صادق الرئیس محمود عباس على  2009آذار (مارس)  8ي ف ■

ن الذي یصادق على هذه اإلتفاقیة م 19العضو الـ فلسطین هي  صبحتأ ). وبذلكCEDAWالسیداو ( –» المرأة

نضمام قطر إلى اإلتفاقیة، (بعد إ 20إلى رتفع عدد هؤالء الحقًا إ حیث ،22العربیة الـ بین أعضاء جامعة الدول 

(باستثناء جزر القمر) أرفقت مصادقتها على السیداو  ذه الدول مع بقاء السودان والصومال خارجها). وجمیع ه

  القوانین الوطنیة.و  الدساتیر مخالفتها ألحكامبعض موادها مع أحكام الشریعة و بتحفظات إنطالقًا من تعارض 

مع القانون » ما ال یتعارض«وفي تقدیرنا أن المصادقة الفلسطینیة على السیداو رغم تضمینها ما ینص على 

مبادئ الشریعة («من هذا القانون  2/فقرة 4المادة للسلطة الفلسطینیة، ما یقرأه البعض على خلفیة  يساساأل

ال تضع المصادقة الفلسطینیة على نسق   في تقدیرنا هذه اإلضافة»).. اإلسالمیة مصدر رئیسي للتشریع
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، 16، 15، 9، 7، 2(المواد قیة المصادقات العربیة التي ربطتها بوضوح بتحفظات على مواد محددة في اإلتفا

القوانین الصادرة عنها  بمواءمةالفلسطینیة  )، بینما الرئیس الفلسطیني لم یكتف بالمصادقة، بل طالب الحكومة29

  ■لإلنسجام مع السیداو

■     ■     ■  

  

التحرري الوطني،  الشروط المحِددة لواقع الحركة الفلسطینیة تبرز أهمیة بعدها الدیمقراطي بالتوازي مع بعدها ■

مسألة في هذا السیاق نؤكد أن  قاتها عضویة العالقة بین البعدین.سیما بعد إتفاقیات أوسلو التي عّمقت تطبی

نقسام امل) عدة، من اإلحتالل إبتداًء، واإلتتجاذبه معطیات (وعو  حقلتقع في محرق الدیمقراطیة الفلسطینیة 

  القیادة وبنیتها إنتهاًء. ونوعیةمرورًا، 

من هذه الحقوق یمس بالدیمقراطیة،  لدیمقراطیة الفلسطینیة، واإلنتقاصقضیة حقوق المرأة تقع في قلب المسألة ا ■

في مواجهة اإلحتالل  ویقویهمابینما تعزیزها یوطد مرتكزات الدیمقراطیة في المجتمع والنظام السیاسي في آن، 

  على طریق التقدم نحو األهداف الوطنیة.

الحیاة العامة من خالل تكریس مكانتها القانونیة، في  المساواةفي سبیل حقوق المرأة هو  عنوان النضال ■

زالت ضمن العائلة التي ماالحیاة الخاصة والحضور في مركز القرار، كما في  الحقیقیةبالمشاركة السیاسیة 

تحت السلطة الذكوریة في ة ا یتصل باألحوال الشخصیة الموضوعوفي كل م ،األبویةمنحكمة إلى القیم البطركیة/

الذي ترتفع وتیرته خاصة في أوقات  ضد النساءالعنف المنظم المجتمع. وفي كل هذا ال تفوتنا أولویة مكافحة 

  ضطراب كما هو حالنا في األراضي الفلسطینیة وفي معظم مخیمات اللجوء.اإلستثناء و اإلالحرب و 

والمستویات، فهي تتحرك في میدان الحقوق المدنیة والسیاسیة  إن مقاربة حقوق المرأة الفلسطینیة متعددة األوجه ■

من جهة، والحقوق اإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة من جهة أخرى. وهذا بدوره یقتضي الجمع ما بین مطلب 

ة القائموالمكانة اإلجتماعیة المعتمدة رسمیًا، المكانة القانونیة المساواة في كل هذه المجاالت إستنادًا إلى 

نة في المجتمعین المدني حتى تكون بمستوى شغل هذه المكاین المرأة تمكممارسة، ما یفترض توفیر شروط 

للعالقة العضویة بینهما، هو الذي یشق  نظراً  الجمع بین المكانة والتمكین،وتغطیة مساحتهما.. إن والسیاسي 

  سیاسي في آن.الطریق أمام تقدم حقوق المرأة الفلسطینیة في المجتمع والنظام ال

عتبار تباین الظروف السیاسیة والمجتمعیة بین الضفة وغزة والشتات، وبداخل هذه التقسیمات ذاتها، اإلآخذین ب ■

لمشاركة المرأة  ة والرجل بمعیار المنحى التصاعديتقدم ملف المساواة بین المرأ   -وٕان ببطء  – بإمكاننا أن نسجل

لإلرتقاء، بوتائر أعلى، بمستوى مشاركة المرأة  دني. إن السعياسي والمالفلسطینیة في مؤسسات المجتمعین السی

  التالیة: الروافعفي هذه المؤسسات وتعزیز حضورها في مركز القرار، یكون من خالل 

 (من األحوال الشخصیة إلى الحقوق السیاسیة واإلقتصادیة..) بنصوص واضحة  قوننة المساواة

لبناء الدولة  واضحزیز مكانة المرأة وحقوقها، وذلك إنطالقًا من خیار لغیر صالح تع نة ضد التأویلومحصَّ 

  .الدینیةالمؤسسات السیاسیة عن المؤسسات  إستقاللالمدنیة الدیمقراطیة القائمة على 
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  في  اإلیجابيقاعدة التمییز إنطالقًا من مبدأ المساواة بین الجنسین (بالمضمون اإلجتماعي) تكریس

ساس واقعي، لكن من خالل إعتماد كوتا ملزمة (على أمدنیة،  –سسات السیاسیة والمجتمع تمثیل المرأة في المؤ 

..) أو تصاعدي)، تشمل جمیع المؤسسات المذكورة، سواء تشكلت هیئاتها بالتعیین (وظائف السلطة الفلسطینیة

  .اإلنتخاب

 تقدمًا لحقوق المرأة بأفق المساواة من ریًا مالتي تعتمد إطارًا معیا تفاقیات الدولیةاإل تعمیق اإللتزام عملیًا ب

  مة القوانین ولوائح العمل معها (في المجاالت الحكومیة الرسمیة، وكذلك في القطاع الخاص).خالل مواء

 على أوسع نطاق في المجتمع الفلسطیني، ما یشمل المناهج  إشاعة وتعمیق ثقافة الدیمقراطیة والمساواة

لهذا  في المدى المجتمعي في ذلك الجامعات، وتطویر الثقافة العضویة التربویة على مختلف المستویات بما

 ■المجال، وتحسین دور اإلعالم الرسمي والخاص في هذا المضمار 

  

  2012حزیران (یونیو) 
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  حول واقع المرأة في دولة فلسطین..

  اإلنجازات والتحدیات

  

)1(  

جتماعیة في المجتمع الفلسطیني تأثر الى حد كبیر یة واإلقتصادنماط اإلتطور األ لعله من نافل القول بأن

شعب ما زال یعیش مرحلة « ،متداد ما یقارب السبعة عقودإوضع السیاسي والوطني السائد على بخصوصیة ال

كما أنه  ؛»ستقالل وعودة الالجئینسرائیلي في سبیل الحریة واإلحتالل اإلني ویواصل النضال ضد اإلالتحرر الوط

على الوضع  أیضاً  نعكستإالتي  –خالل العقدین المنصرمین  –في المنطقة  ةلة التطورات السیاسیبجم تأثر

  .الفلسطیني وعلى حركته الوطنیة

التي ضمنت  ،الفلسطینیة رن بنیة الحركة الوطنیة الفلسطینیة المعاصرة المكونة لمنظمة التحریإي هذا االطار فف

حد أ –النسائیة الفلسطینیة للمرأة والحركة  ورافقها حضور هام ،فكریةمساحات هامة من التعددیة السیاسیة وال

هذه  ،87/88ولى عام نتفاضة الفلسطینیة األبلغ ذروته عشیة اإل –المكونات الرئیسیة للحركة الوطنیة الفلسطینیة 

 ي الحقوق والواجباتطار من المساواة وعدم التمییز فإلتضمین قضایا المرأة في  ة باتجاهها العامئكانت مهی البنیة

  .الحقاً  الفلسطینیة عتمدتها منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطةإ شریعات التي ت، في القوانین والالمرأةالرجل و  بین

سس األ 1988 .م.ت.ف عامـ لس الوطني الفلسطیني لالصادرة عن المج »عالن االستقاللإوثیقة «وضعت 

 مبدأ المساواةعتمادها أهمها إ من بین و  ،نیة والنظام السیاسي الفلسطینيالقانونیة لبناء الدولة الفلسطی يءوالمباد

ونصت على ضمان  .ن تبنى علیها المنظومة القانونیة في الدولة الفلسطینیةأساسیة التي یجب كأحد الركائز األ

ساواة وعدم جتماعي والمبرلماني تعددي یقوم  على العدل اإل حقوق المرأة في المساواة في ظل نظام دیمقراطي

  .و بین المرأة والرجلأو اللون أساس العرق او الدین أعلى التمییز في الحقوق العامة 

هم المرجعیات القانونیة أ حد أ »ساسي الفلسطینيالقانون األ«شكل  1993لسطینیة عام بعد نشأة السلطة الف

ر التمییز بین الرجل حظو الجنسین  واة بینرع الفلسطیني بمبدأ المساخذ المشأ، فقد لحقوق المرأة الفلسطینیة ةالناظم

الفلسطینیون « ما یلي:القانون االساسي الفلسطیني على ) من 9والقضاء حیث نصت المادة ( مام القانونأوالمرأة 

و أو الرأي السیاسي أو الدین أو اللون أو الجنس أسواء ال تمییز بینهم بسبب العرق مام القانون والقضاء أ

  ».عاقةاإل

صدرت مجموعة من التشریعات الوطنیة الناظمة لمختلف  ،ساسيعالن االستقالل والقانون األإ یقة نب وثلى جاإ

ومجموعة هذه  ،لى حد ما حقوق المرأة وحمایتهاإلت المجاالت في المجتمع الفلسطیني عززت مبدأ المساواة وكف

و أ، ة في مرحلة المجلس التشریعي االولالتي صدرت عبر العملیة التشریعی تلك سواء ،التشریعات/مشاریع القوانین

وخضعت لحوارات واسعة شارك         ،رئاسي بقوة القانون وضعت عبر لجان متخصصة وخبراء التي صدرت بمرسوم

  برزها : أ ،الواسع الفلسطیني فیها الطیف الفكري والسیاسي
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  .نتخابات العامةخابات الهیئات المحلیة وقانون اإلنتإقانون  ■

  .العمل قانون ■

  .قانون الطفل الفلسطیني المعدل ■

   .حكم النفقة / لضمان تنفیذ2005قانون صندوق النفقة لعام  ■

  .قانون الصحة/مشروع قانون التأمین الصحي ■

  .صالح والتأهیلقانون مراكز اإل ■

  .جراءات الجزائیة والمدنیةقانون اإل ■

  .قانون الخدمة المدنیة ■

  .سرى والمحررینقانون األ ■

  .سرة من العنفمشروع قانون حمایة األ ■

  .مشروع قانون العقوبات ■

  .حداثمشروع قانون رعایة األ ■

  

)2(  

  لجاریة قتصادیة اجتماعیة والسیاسیة واإلنجازات اإلجراءات/اإل أبرز اإل

  في مجال الحقوق السیاسیة  - والأ

ابیة، وجمیع الهیئات نق ،محلیة ،تشریعیة ،رئاسیة :نتخابات العامةنتخاب في جمیع اإلللمرأة حق الترشح واإل ■

دنى لتمثیل المرأة أ اً نتخابات العامة تضمن حدن الهیئات العامة وفق كوتا في اإلعضاؤها باالقتراع مأ التي ینتخب 

، سماء االربعة التي تليخرى في األأووجود  ،القائمة ولى فيسماء الثالثة األمرأة واحدة من األإمن خالل وجود 

  خرى. لخمسة التالي األسماء االثة في األووجود ث

سماء الخمسة االولى في من بین األ مرأةإت المحلیة فقد كفل القانون وجود وعلى صعید تمثیل المرأة في الهیئا

مرأة إ، ووجود خرى من بین الخمسة التي تليأمرأة إ ، و مقعداً  13الهیئات المحلیة التي ال یزید عدد مقاعدها عن 

    .مقعداً  13خرى التي تلي في حالة كان قوام الهیئة یزید عن ماء الخمسة األسثالثة من األ

% وفقًا للقانون الذي حدد شكل 13,5رض الواقع فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس التشریعي أوعلى 

% 22,9ت النسبة على صعید المجالس المحلیة فقد بلغ أما .مشاركتها في القوائم الحزبیة ولیس الدوائر االنتخابة

  .2012واخر عام أ 3,289عضاء البالغ عددهم من مجموع األ

 ،عملیًا ال یوجد حصة ملزمة للنساء (كوتا) ،تحادات الشعبیةاإلوفي  ،العمالیة والمهنیة ،أما االنتخابات النقانبیة

في الفوز بالمقاعد وعلیه تبقى فرص النساء  ،نتخابات هذه الهیئاتإیعتمد قانون التمثیل النسبي في  حیث لم

  وغیر مضمونة. محدودة القیادیة

هیئات  ،هیئات مالیة ،محافظات ،قضاء ،كما ویحق للمرأة تقلد مختلف المناصب العامة دون تمییز (وزارات ■

فقد بلغ عدد الوزیرات في  ال الحصروعلى سبیل المثال  .وسلطات شبه حكومیة) ودون كوتا یضمنها القانون
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وبلغت نسبة النساء في سلك القضاء  ،وزیراً  24صل أوزیرات من  6 )14الحكومة الرقم ( الحكومة الحالیة

   .نها  تعطي رسائل صحیة للمجتمع وتؤثر في وعیهأال إعداد %. وبغض النظر عن الحجم واأل11,3

  الحقوق المدنیة  علي صعید -ثانیاً 

ن هذه الحقوق أال إانون واللوائح التنفیذیة لها القن كفإ ، و سري، النفسي واألمان الشخصي، األالحق في الحیاة

  : رض الواقعأمخترقة على 

التهجیر  -سراأل -ستشهاد (األ من النفسي والشخصي. األسیاساته العدوانیة التي تمس الحیاةو  حتاللمن اإل ■

 5500، طفل 416 ،نساء 110شهید بینهم  1868غزة (عملیة الرصاص المصبوب/العدوان على  -القسري

الحصول و  ،التي تمس حریة الحركة دس)لى جانب سیاسات التهوید (القإ. طفال ونساء)أكثر من نصفهم أجریح 

 »ج«وسیاسة هدم المنازل والتهجیر القسري من القدس/مناطق  ،حق لم الشملو سرة تماسك األو على الهویة 

  .والقریبة من جدار الفصل العنصري

سري مان النفسي واألما زال یهدد الحیاة والكرامة واألذكوري) الموروث المجتمعي (رواسب/ قیم المجتمع ال ■

  .والشخصي

  أتت كما یلي: جراءات المتخذة في هذا المجالإلبرز التدخالت/اإن أ ■■

سطینیة والحكومة ومؤسسات هذه قضیة صراعیة لمجموع الحركة الوطنیة الفل :حتاللفي مواجهة سیاسة اإل  )أ

  :نسانحقوق اإل

 2012مجلس الوزراء نهایة عام  بقرار من 1325ممي الوطنیة لمتابعة تنفیذ القرار األجنة تم تشكیل الل ■

  .حتالل)طفال في مناطق النزاعات (اإلاص بحمایة النساء واألخال

مم المتحدة (عضو مراقب)، وفي على ضوء قبول عضویة فلسطین في األیستعد المستوى السیاسي الفلسطیني/ ■

، تفاقیة سیداوإنسان بما في ذلك التوقیع على ات الدولیة ذات العالقة بحقوق اإلیات والهیئتفاقنضمام لإلإلطار اإ

  .) بمرسوم رئاسي2009لتزام بها من طرف واحد (عام  إالتي كان هناك 

  :منها الشخصي)أ(حیاتها وكرامتها و وفي مجال التدخالت الحكومیة لحمایة المرأة  ب)

اللجنة  التي وضعت من قبل ،ستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنفإلا/ على 2012تمت المصادقة /عام  ■

الوطنیة لمناهضة العنف التي كانت قد تشكلت بالشراكة الواسعة بین الهیئات الحكومیة المعنیة والمجتمع 

حددت موقف واضح ذ إ، رادة سیاسة ووطنیة علیا لحمایة النساء المعنفاتإوالتي عبرت عن  ،والمؤسسات الدولیة

  .العقوبة للمعنف ،الحمایة ،دانةالعنف یشمل اإل من

قرار نظام مراكز حمایة النساء إ، وتم جتماعیةالمعنفات باشراف وزارة الشؤون اإلمراكز  لحمایة النساء  3هناك  ■

ویضمن لها  ،ویكفل رعایة وحمایة المرأة ،جراءات، والذي یحدد السیاسات واإلالمعنفات من قبل مجلس الوزراء

  .ت الصحیة والقانونیة والتمكینیةالخدما

العذر المحل للقتل «ردني الساري المفعول في الضفة ص القانوني في قانون العقوبات األجرى تعلیق العمل بالن ■

وتعلیق  ،1960ردني لعام من قانون العقوبات األ 340المادة وتعلیق العمل ب ،بمرسوم رئاسي »على خلفیة الشرف

   .البریطاني الساري المفعول في قطاع غزة نتداباإلانون عقوبات من ق 180العمل بالمادة 
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  .عالم/ الشركاء المحلیین والدولیینمدني/اإلمواصلة حمالت التعبئة ضد العنف مع مؤسسات المجتمع ال ■

  .الحق في الوصول للعدالة دون تمییز ■

انون للفئات التي تحول ظروفهم للقنشاء صندوق المساعدة القانونیة وفقا قادت وزارة العدل الجهود إل     

و المهمشات، وقد أرات و الفقیأومن ضمنها النساء سواء المعنفات  ،و المالیة من الوصول للعدالةأجتماعیة اإل

   .جرى ذلك بالتنسیق مع القطاعات المختلفة

سرة حمایة األ جتماعیة مشروع قانونل وزارتي شؤون المرأة والشؤون اإلمؤخرًا رفع لمجلس الوزراء من قب ■

  .وبروتوكوالت التحویالت الوطنیة للنساء المعنفات

  جتماعیة والثقافیة قتصادیة واإلالحقوق اإل -ثالثاً 

مشاركة في الحیاة االقتصادیة رغم أن القوانین الفلسطینیة تضمن للنساء حقهن في المشاركة في التعلیم والعمل وال

لنساء في سوق ه الجوانب ال یزال بطیئًا حیث تبلغ نسبة مشاركة ان التطور في هذأال إجتماعیة والثقافیة واإل

خفاض نإ، وهذا له عالقة بجر الیومي للرجالاأل % من معدل16جر الیومي یقل بحوالي % ومعدل األ18العمل 

ي ناث بالتعلیم الجامعي التلتحاق االإرتفاع معدالت إرص العمل والتشغیل رغم فل، وقلة قتصاديمعدالت النمو اإل

وال زالت الفجوة بین النساء والرجال قائمة في  ،جمالي الطلبة الجامعیینإ% في التعلیم العالي من 60لى إتصل 

حیث  ،%، والتعلیم6,52مختلف المهن باستثناء مهن محدودة جدًا كمهنة الصیدلة التي بلغت نسبة النساء فیها 

غم من تدني مشاركة المرأة في الوظائف الحكومیة بالر  ،جمالي المعلمینإ% من 60 بلغت نسبة المعلمات حوالي

% 3,25 و %2,26كثر من الرجال بقلیل من الفقر حیث بلغت النسب أ. وال زالت النساء تعاني %37التي بلغت 

                                                      .لكل منهما على التوالي

   ..میةطار التدخالت الحكو إجال وفي في هذا الم ■■

جمیع جتماعي في جتماعي، بهدف جسر فجوة النوع اإلاإلتخاذ قرار بمأسسة وحدات النوع إ، تم 2010في عام  ■

ساسي زارات مستندین في ذلك للقانون األفي كافة الو  يجتماعء وحدات للنوع اإلنشاإالقطاعات التنمویة من خالل 

جتماعي في خطط وسیاسات ، وتضمین قضایا النوع اإللیةالدو  تفاقیات والمواثیق، وكافة اإل2003المعدل للعام 

  .والمؤسسي المستدام التنمويالمختلفة كأسس للعمل  الحكومة والسیاسات القطاعیة

% من مجموع المستفیدین من 60قتصادي لألسر الفقیرة بلغت نسبة المستفیدات من برنامج التمكین اإل ■

  .البرنامج

  %.40جتماعیة والمستفیدات من مخصصات الشؤون اإلسر بلغت نسبة النساء المعیالت لأل ■

و الشؤون أو التربیة والتعلیم أواء في وزارة العمل تطویر مجاالت التأهیل المهني للنساء لتشمل مهن تقلیدیة س ■

  .جتماعیةاإل

  .جتماعياهج التعلیمیة من منظور النوع اإلتجري عملیة مراجعة للمن ■
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)3(  

  المشروع الفلسطیني، ومجاالت تعزیز حقوق المرأة التحدیات التي تواجه 

لوطنیة للشعب ستمرار مصادرته للحقوق اإ، عدا عن حتاللستمرار وجود اإلإساس هو في التحدي األ -1

وما یطرح ذلك من مهام نضالیة على عموم الحركة  ،نسان والمواطن الفلسطیني عامةالفلسطیني وحقوق اإل

قتصادیة جراءاته اإلإ متداد عقود من الزمن و إحتالل على ستمرار وجود اإلإن إ، فالمرأة الوطنیة الفلسطینیة بمن فیها

نخراط لضروري لتمكین نساء فلسطین من اإلالشرط ا قتصادیة المستدامة والشاملة،اإلیعیق أي امكانیة للتنمیة 

ي للمرأة الذي یشكل مدخًال قتصادستقالل اإل، بما یفتح ذلك على اإلنتاجواسع في التنمیة والمشاركة في اإلال

ماد سیاسات عتإ ن إما على الصعید الوطني فأ. رئیسیًا لمجمل حقوقها   ومشاركتها  في التحوالت الدیمقراطیة

تتجاوز الدور  ص عمل وفرص تأهیل وتمكین النساءوخلق فر  ،قتصاديجتماعیة شأنها تحفیز النمو اإلإ و  قتصادیةإ

سر الفقیرة صندوق تمكین األ في ومشاركتها ،لنساء من خالل صندوق التشغیلوتفعیل تشغیل ا .واالعمال النمطیة

یشكل  . إن كل هذاجور.دنى لأللزام بسیاسة الحد األ، وضمان اإلالمشاریع الصغیرة والمتوسطة وفي ،والمنتجة

  .قتصادیة للنساءعالجات جزئیة لتحسین المشاركة اإلم

نسان وما قوق اإلییر الدولیة والمرتكزات القانونیة ذات العالقة بحامعتوطین حقوق النساء وفقًا للمرجعیات وال -2

یات جنیف والعهدین تفاق: إنسانبحقوق اإل تفاقات الدولیة ذات العالقةلى المواثیق واإلإنضمام یتطلب ذلك من اإل

كمة ما فیها محلى عضویة الهیئات الدولیة المختلفة بإنضمام ، كذلك اإلتفاقیة سیداوإطارهما إالدولیین وفي 

حق  ،نتهاكاتها لحقوق المرأة والطفل (الحق في الحیاةإ سرائیل على جرائمها و إالجنایات التي تتیح بمقاضاة 

   .حق التنقل) ،الجنسیة

قتصادیة والثقافیة للنساء جتماعیة واإلالمكتسبات الوطنیة والسیاسیة واإلتحدي الحفاظ على الحقوق و  -3

 ،نقسام الفلسطینيذلك من تحدیات وتهدیدات في ظل اإلوما یعتري  ،مایتها وتطویرهاوالعمل على ح ،الفلسطینیات

متدادها إدة بدأت تطل برأسها في غزة ولها جدی وثقافیة وَقیمیة ومسلكیة وفي ظل تنامي مناخات وبیئة فكریة

جتماعي اإللى جانب الموروث إ، في غزة مني والمؤسساتيضع األبالضفة بفعل سیطرة حركة حماس على الو 

ویحمل من تهدید للمكتسبات التي  ،ناثلى توزیع االدوار بین الذكور واإلوالثقافي الذي الزال یلقي بظالله ع

حققتها المرأة ومن تراجع لدورها وموقعها في المجتمع والحیاة العامة (هذا التحدي مطروح على الحكومة ومجمل 

والعلمانیة واللیبرالیة على وجه الخصوص وعلى حلفائنا في  حزاب الیساریةالقوى واأل وعلى سائیة،الحركة الن

والخطط المستقبلیة (وحشد  ،همیة توحید الرؤى والمطالب الحقوقیة للنساءأ  وما یتطلب ذلك منالمنطقة والعالم) 

  .ئلطار قانوني یلزم ویراقب ویساإتفاقیات الدولیة كلى اإلإنضمام همیة اإلأ بما في ذلك  ،رأي عام شعبي حولها)

 ،جتماعیةفي المحاكم والقضاء والثقافة اإل حوال الشخصیة المتعددة كمرجعیاتستمرار العمل بقوانین األإن إ -4

وقانون العائلة المصري لسنة  ،الساري المفعول في الضفة الغربیة 1979ردني لسنة حوال الشخصیة األقانون األ

، 1938رثوذكسیة لسنة شخصیة للكنیسة القبطیة األحوال ال، وقانون األالساري المفعول في قطاع غزة 1954

جتمع بسبب بعدها عن المعاییر سرة والممكتسبات منظومة حقوق المرأة واأل برز المعیقات التي تهددأتعتبر من 

جندة أحوال الشخصیة موضوعة على صالح منظومة األإن أ، رغم نسان في مجاالت عدةالدولیة لحقوق اإل
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نها ما أ الإ، وهناك مسودات علیها توافق نسبي ،نقسام الفلسطیني) منذ سنواتالیًا بسبب اإلل حطَ عَ مُ التشریعي (ال

مر ، وهذا األتم تشكیل لجنة رئاسیة لدراسة القانون وتقدیم مشروع بشأنهلقد  .طار النخبوي الفوقياإل زالت في

وتحشید رأي عام  ،المجتمع قاش فيدارة النإكومات حول آلیات حزاب والقوى السیاسیة والحیطرح تحدیات على األ

  .حول دور وموقع المرأة في المجتمع وأولویات حقوقها

الوزاریة والوطنیة  ستراتیجیاتفي اإل -ا حقوق النساءجتماعي باتجاه دمج قضایتطویر دور وحدات النوع اإل -5

ن موازنات لبه ذلك موما یتط - عابر قطاعي) ومختلف المساراتباعتبارها (المختلفة وفي مختلف القطاعات 

یتطلب تضمین النوع   -بدوره  - األمر الذي ،جتماعي على المستوى الوطنيخاصة للنهوض بالنوع اإل

ثر فعال على تعزیز أنجازات تراكمیة ذات إوالتنفیذ والتقییم، بهدف تحقیق  جتماعي في كافة مراحل التخطیطاإل

  .صعدةلى مختلف األع عوتعزیز مكانتها في المجتم ،المبدأ الحقوقي للمرأة

یة في الهیئات التشریعیة فبقدر ما یعزز التعدد ،نتخابات العامة والمحلیةترسیم قانون التمثیل النسبي لإل -6

، وفي تخاذ القرارإوسع للنساء في هیئات أار التعددیة یتیح الفرص لمشاركة طإنه وفي إ، فتخاذ القرارإوهیئات 

  ■ %30إلى الوزارات على رفع النسبة طر و طار ذلك وافقت االحزاب واألإ

  

  2013 (فبرایر) طاشب
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  مقـدمــــة
إعالنًا عالمیًا ) في جوهرها CEDAWتعتبر إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو/ ■ - 1

لم یعد كافیًا لضمان حقوقها حسب المعاییر وٕاذ تقر اإلتفاقیة أن مجرد التسلیم بإنسانیة المرأة لحقوق المرأة. 

الدولیة الحالیة وآلیات حقوق اإلنسان، فإن بنودها تجمع في إتفاقیة واحدة شاملة جمیع التعهدات التي أقرتها 

أداة حقیقیة للقضاء على مواثیق األمم المتحدة في مضمار التمییز القائم على أساس الجنس، معلنة بذلك میالد 

  مرأة.التمییز ضد ال

تقتضي اإلتفاقیة من الدول األعضاء القضاء على التمییز ضد المرأة فیما یتعلق بالتمتع بالحقوق المدنیة  ■

والسیاسیة واإلقتصادیة والثقافیة. كما ترسح برنامجًا من اإلجراءات التي یتعّین على الدول إتباعها من أجل تحقیق 

الدول على السعي لتحقیق المساواة في الحیاة العامة (في مجاالت المساواة بین النساء والرجال. وال یقتصر تعهد 

ومن أجل الوضع القانوني والمشاركة السیاسیة)، وٕانما یتجاوزها إلى الحیاة الخاصة، وخصوصًا ضمن العائلة. 

 تطبیق اإلتفاقیة فإن الدول مخّولة باتباع سیاسات التمییز اإلیجابي حتى یتم تحقیق المساواة بین المرأة

  والرجل.

. وقد تسارع التصدیق 1979لقد تبّنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة اإلتفاقیة في شهر كانون األول (دیسمبر)  ■

  . 1981أیلول (سبتمبر)  3علیها، وأصبحت نافذة المفعول بتاریخ 

. وتتكون هذه لمراقبة تطبیق اإلتفاقیة» لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأة«نصت السیداو على إنشاء  – 2

دولة. ویتم إنتخاب هؤالء األعضاء والعضوات باإلقتراع  23اللجنة من خبراء وخبیرات في مجال حقوق المرأة من 

  السري، ضمن الئحة من األسماء ترشحها الدول األعضاء في اإلتفاقیة.

القانونیة المتعددة. ویعمل ویراعى في هذا اإلنتخاب التوزیع الجغرافي للدول، وتمثیل الحضارات المختلفة والنظم 

أعضاء وعضوات اللجنة المنتخبة بالصفة الشخصیة، ولیس كممثلین وممثالت لدولهن األصلیة. وتختلف لجنة 

  القضاء على التمییز ضد المرأة عن سائر الهیئات الدولیة التابعة لألمم المتحدة من ناحیتین:

قد إقتصر على النساء، فیما عدا عضوًا  1982ي عام أن عضویة هذه اللجنة منذ تاریخ إنشائها فاألولى،  ■

  واحدًا.

تتعلق بكون عضویة معظم الهیئات الخاصة بمواثیق حقوق اإلنسان یغلب علیها أهل المحاماة والثانیة،  ■

والقضاء، فإن لجنة سیداو تختار أعضاءها من جمیع المجاالت الحیاتیة، حیث تضم في عضویتها أهل اإلقتصاد 

یة وعلم اإلجتماع. وقد ساهم هذان العامالن في إتباع لجنة سیداو الوسائل المتنوعة والخالقة في السعي والدبلوماس

  لتنفیذ بنودها.

یتراوح تأثیر المصادقة على إتفاقیة سیداو من دولة إلى أخرى. فعلى سبیل المثال، قامت البرازیل بوضع  – 3

ى مثل أسترالیا بوضع تشریع یمنع التمییز بسبب الجنس دستور جدید یعكس أهداف اإلتفاقیة. وقامت دول أخر 

  ویشجع على تطبیق سیاسات التمییز اإلیجابي.
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وثمة دول أخرى إتخذت إجراءات لتطبیق بنود اإلتفاقیة من خالل وضع خطط وطنیة وسیاسات توجیهیة في هذا 

دأ تكافؤ الفرص بین النساء السبیل. كما أنشأت السوید وظیفة للتحقیق في الشكاوي التي تتضمن خرقًا لمب

  والرجال.

وقد أثَّر اإلنضمام إلى سیداو في عدد من الدول على مسار التحكیم فیها؛ ففي تنزانیا إسُتخدمت بنود اإلتفاقیة 

إللغاء قانون تمییزي یتعلق باألراضي العائدة للقبیلة وهو قانون تقره العادات السائدة. وفي بوتسوانا وزیمبابوي، 

  ضاة اإلتفاقیة للقضاء على التمییز ضد النساء فیما یتعلق بقوانین الجنسیة.إستخدم الق

  

  حقوق المرأة وحقوق الطفل

إعتمدت حقوق ومكانة النساء واألطفال تاریخیًا على القوانین والعادات للبلدان التي یعشن فیها. ولم یكن  ■-  4

. إال أن الوضع قد تغّیر في العقود الثالثة  ثمة قوانین معترف بها دولیًا تعتمد كأساس لحمایة هذه الحقوق

السیداو + إتفاقیة عتبرتا عالمتین فارقتین في هذا المجال: تبنى المجتمع الدولي إتفاقیتین، إ الماضیة، حیث 

  ).CRCحقوق الطفل (

یة حقوق . وتبنت إتفاق1981، ودخلت حّیز التنفیذ عام 1979تبنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة السیداو عام  ■

. وبناء على عدد التوقیعات والمصادقات والموافقات تعتبر 1990، ودخلت حّیز التنفیذ عام 1989الطفل عام 

هاتان اإلتفاقیتان معًا أكثر اإلتفاقیات عضویة (أي من حیث عدد األعضاء) في تاریخ األمم المتحدة، بالمقارنة 

  مع بقیة إتفاقیات حقوق اإلنسان.

العهد «و» اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«اقیتان على مبادئ حقوق اإلنسان التي أّكد علیها ترتكز هاتان اإلتف

. كما أّكد إعالن 1993وقد أكد على هذه الحقوق المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان عام ». الدولي لحقوق اإلنسان

هي جزء غیر قابل للتصرف، وجزء  حقوق اإلنسان للمرأة والطفل«وبرنامج عمل فیینا المنبثقان عن المؤتمر أن 

  ».ال یتجزأ وال ینفصل عن حقوق اإلنسان العامة

یتساءل البعض، مادام لدینا إعالن عالمي لحقوق اإلنسان، فما حاجتنا إلى إتفاقیات خاصة لحمایة حقوق  ■-  5

ت معظم المجتمعات النساء واألطفال؟ إن التاریخ هو الذي یملك اإلجابة عن هذا السؤال. فبحسب التقالید َحرم

النساء واألطفال من حق الحصول على مكانة قانونیة وٕاجتماعیة مستقلة. وٕاستنادًا إلى القیم البطركیة/ األبویة 

  التقلیدیة، فقد حرصت هذه المجتمعات على وضع النساء واألطفال تحت وصایة السلطة الذكوریة في العائلة.

القانون المدني التي إستندت في أحكامها إلى القانون الروماني أو  حسب القوانین اإلنجلیزیة الوضعیة وأنظمة ■

إلى القانون النابولیوني المدني، فقد ُصّنَفت النساء المتزوجات واألطفال في عداد المخلوقات غیر المدركة التي 

 المدني أنلنابولیوني ینقصها النضوج والمقدرة العقلیة التي تخولها ممارسة حقوقها القانونیة. وقد ورد في القانون ا

ر والنساء المتزوجات وأهل الجریمة والخلل العقلي«   ».األفراد الذین ال یملكون األهلیة القانونیة هم القصَّ

») اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«إذن، لم یكن كافیًا تناول مبدأ عدم المساواة الجوهري هذا (الوارد كأساس في 

إن إتفاقیتي المرأة والطفل تخترقان فل كأفراد أعضاء وعضوات في الجنس البشري. بالتأكید على حقوق المرأة والط

. وتصبو كل التي تتعلق بالعالقات المتبادلة بین النساء واألطفال والعائلة والدولةمناطق جدیدة بتناول القضایا 



 
29 

ني تستند فیه النظرة للنساء من اإلتفاقیتین إلى تجاوز تحقیق األهداف القانونیة والوصول إلى رؤیة لمجتمع إنسا

  واألطفال إلى منطلقات العدل والمساواة.

  إن كًال من السیداو وٕاتفاقیة حقوق الطفل یكّمل بعضهما بعضًا، وتشتركان في المبادئ الرئیسیة التالیة: – 6

الدولي العهد «، و»اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«في إطار أ) اإلرتكاز على منظور موحد لحقوق اإلنسان 

، اللتین تؤكدان كالهما أن حقوق اإلنسان مترابطة وغیر قابلة للتجزئة، وتعترفان بأهمیة التعاون »اإلنسان لحقوق

الدولي في ضمان هذه الحقوق . ویوجه هذان العهدان الدولیان المفهوم العریض لحقوق اإلنسان والذي یتجاوز 

اإلقتصادیة والصحیة والتعلیمیة والبیئیة وكل ما یؤثر في نوعیة  الحقوق المدنیة والسیاسیة إلى اإلهتمام بالقضایا

  الحیاة الیومیة للنساء واألطفال.

  أكثر الفئات عرضة للتمییز في المجتمع.ب) التركیز على الحاجات الخاصة بالفتیات، 

األسري والرعایة  حیث تسعى اإلتفاقیات إلى تعزیز معاني الدعمج) اإلعتراف بالدور المهم للعائلة في المجتمع، 

العائلیة والعالقات الوثیقة بین أفراد األسرة. وتطالب اإلتفاقیات الدول بتطویر الخدمات اإلجتماعیة وسیاسات 

  التشغیل الداعمة للعائلة.

  د) إیالء إهتمام خاص بقضایا الصحة والتغذیة.

  نسین في الحصول علیه.وعلى قاعدة الفرص المتساویة بین الجه) التركیز على حق التعلیم األساسي 

تؤكد اإلتفاقیتان على حق حمایة و) الدعوة إلى القضاء على اإلیذاء واإلهمال القائمین على أساس الجنس: 

المرأة والطفلة من الضرب واإلعتداءات الجنسیة، والحمایة من الممارسات التقلیدیة الضارة (الختان، زواج 

  األطفال..).

  الحصول على حقوقهن في المشاركة.ز) تمكین النساء والطفالت من 

نظرًا ألن إتفاقیة حقوق الطفل قد تم تبنیها بعد تبني إتفاقیة حقوق المرأة بعقد كامل، فإنها تعكس وعیًا واضحًا  – 7

بأهمیة تضمین اإلتفاقیة آلیة فّعالة لتنفیذها ومراقبة تطبیقها. وبهذا المعنى یمكن إتخاذ إتفاقیة الطفل نموذجًا 

  ند السعي إلى تعزیز آلیات تنفیذ إتفاقیة المرأة وتطبیقها.ُیحتذى ع

إن إتفاقیتي حقوق الطفل وحقوق المرأة تشكالن معًا منظومة حقوق تاریخیة لألطفال والنساء، وعالمة قانونیة فارقة 

  ■على الطریق إلى عالم أكثر إنسانیة 
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  »سیداو«ملخص للبنود الرئیسیة إلتفاقیة 
  

  الدیباجة، تربط حقوق المرأة بحقوق اإلنسان: ■■

تشیر دیباجة اإلتفاقیة إلى أن المبادئ األساسیة لألمم المتحدة تتضمن اإلیمان بالحقوق األساسیة لإلنسان،  ■

  وبكرامته، وبالحقوق المتساویة للرجال والنساء على حد سواء.

قوق اإلنسان المعقودة برعایة األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وُتذّكر المجتمع الدولي أن جمیع إتفاقیات ح ■

  تعطي الرجال والنساء المساواة في التمتع بالحقوق الواردة فیها.

  وتالحظ أن أدوات خاصة قد تم تبنیها للنهوض بمبدأ المساواة  بین الرجال والنساء. ■

وتؤكد أن هذا التمییز یشكل إنتهاكًا لمبادئ المساواة وتعترف بأنه ال یزال ثمة تمییز واسع النطاق ضد النساء،  ■

  في الحقوق وٕاحترام كرامة اإلنسان.

في جمیع  –على قدم المساواة مع الرجال  –وتبین أیضًا أن الممارسات المجحفة بحق النساء تعرقل مشاركتهن  ■

  .مناحي الحیاة في بالدهن، مما یعیق نمو الرخاء في مجتمعاتهن وفي أسرهن أیضاً 

  ُتعرف التمییز ضد المرأة: 1المادة  – 1

  اإلتفاقیة بالتمییز ضد النساء ولیس بالتمییز على أساس الجنس. ُتعنى ■

یشمل التمییز ضد النساء أي تفرقة أو إستبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس، ویؤثر في تمتع النساء  ■

لمدنیة وأي حقوق أخرى، وذلك على قدم المساواة مع بحقوقهن السیاسیة واإلقتصادیة، واإلجتماعیة والثقافیة وا

  الرجل، وبصرف النظر عن حالتهن الزوجیة.

  ُتلزم الدول باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمییز ضد المرأة: 2المادة  – 2

تخاذ تكون الدول التي صادقت على اإلتفاقیة ُملزمة لیس فقط بشجب جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وٕانما با ■

  اإلجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمییز.

على الدول التي صادقت على اإلتفاقیة كذلك تجسید مبدأ المساواة في دساتیرها الوطنیة أو قوانینها األخرى  ■

  وتبني التدابیر التشریعیة، بما في ذلك الجزائیة منها.

  الهیئات الوطنیة والمؤسسات العامة األخرى.على الدول إقرار الحمایة القانونیة ضد التمییز عن طریق  ■

تلتزم السلطات العامة والهیئات في الدول التي صادقت على اإلتفاقیة باإلمتناع عن القیام بالممارسات التي  ■

  تمّیز ضد النساء.

ا فیها على الدول تعدیل أو إلغاء القوانین القائمة، واألعراف والممارسات التي تشكل تمییزًا ضد النساء، بم ■

  أحكام العقوبات.

على الدول إتخاذ كل ما بوسعها لضمان التنمیة التامة للنساء وتقدمهن كي یستطعن ممارسة حقوقهن اإلنسانیة  ■

  وحریاتهن األساسیة والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل.

ال تقتصر على ممارسات » داوسی«أحكام إتفاقیة  تفعیل، وخالفًا إلتفاقیات حقوق اإلنسان األخرى 3المادة  – 3

  الدولة أو أجهزتها:
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تلزم الدول األعضاء باتخاذ التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد النساء الذي یصدر عن أي شخص أو  ■

  منظمة أو مؤسسة.

و هذا البند یجعل اإلتفاقیة فریدة نظرًا ألن إتفاقیات حقوق اإلنسان األخرى تقتصر على ممارسات الدول أ ■

  أجهزتها.

  باتخاذ التدابیر اإلیجابیة المؤقتة:» سیداو«، تسمح 4في المادة  – 4

  یحق للدول تبني تدابیر خاصة مؤقتة للتعجیل بالمساواة. ■

  یتضمن ذلك القیام بتدابیر إیجابیة أو بالتمییز اإلیجابي إلى حین تحقق المساواة بالفعل. ■

  مایة األمومة إجراءًا مجحفًا في أي حال من األحوال.ال تعتبر التدابیر الخاصة التي تستهدف ح ■

إلى القضاء على األدوار  5أهمیة دور الثقافة والتقالید في هذا المجال، تدعو المادة » سیداو«إذ تدرك  – 5

  النمطیة للجنسین:

ى ضرورة إتخاذ الدول ُتدرك اإلتفاقیة تأثیر الثقافة والتقالید في تقیید تمتع النساء بحقوقهن، ولذا فإنها تنص عل ■

التدابیر المناسبة للقضاء على األدوار النمطیة للجنسین، وعلى الممارسات النابعة من مفهوم الدونیة أو مفهوم 

  التفوق لدى جنس أمام اآلخر.

وعلى التربیة األسریة أن ُتعنى بتبصیر كل من المرأة والرجل بالدور المشترك لكل منهما في تنشئة األطفال  ■

  ینبغي أن تحدده مصلحة األطفال قبل كل شيء. والذي

  الدول بمكافحة جمیع أشكال اإلتجار بالنساء وٕاستغاللهن في الدعارة:» سیداو«تطالب  6في المادة  – 6

على الدول إتخاذ جمیع التدابیر بما في ذلك سن التشریعات لمكافحة جمیع أشكال اإلتجار بالنساء وٕاستغاللهن  ■

  في الدعارة.

ف اإلتفاقیة اإلتجار بالمرأة تعریفًا شامًال حیث یشمل ذلك عمومًا الرق الجنسي وذاك الذي تمارسه المؤسسة ُتعرَّ  ■

  ».بواسطة البرید«العسكریة، والتغریر بالنساء المهاجرات، والزیجات الوهمیة والزیجات 

  ن أجل البقاء.تلتزم الدول باتخاذ التدابیر لمنع النساء والفتیات من اللجوء إلى البغاء م ■

  تتناول اإلتفاقیة التمییز في الحیاة السیاسیة والعامة: 8والمادة  7في المادة  – 7

  یجب على الدول القضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد. ■

میة، وشغل یجب إعطاء الحق للمرأة في التصویت، وأهلیة اإلنتخاب، والمشاركة في وضع السیاسات الحكو  ■

  المناصب على قدم المساواة مع الرجل.

تحادات والنقابات بما في ذلك األحزاب السیاسیة واإلللمرأة أهلیة المشاركة في المنظمات غیر الحكومیة وغیرها  ■

  المهنیة على قدم المساواة مع الرجل.

منظمات الدولیة، كاألمم المتحدة ینبغي منح النساء فرصًا متساویة لتمثیل حكوماتهن، وللمشاركة في أعمال ال ■

  ومنظماتها المتخصصة.

  تتناول اإلتفاقیة حق النساء وأطفالهن التمتع بالجنسیة: 9في المادة  – 8

  یجب متح المرأة حقًا مساویًا لحق الرجل في إكتساب جنسیتها أو تغییرها أو اإلحتفاظ بها. ■
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جبر المرأة على تغییر جنسیتها، أو أن تصبح بال جنسیة إذا ال یتوجب أن تتغیر جنسیة المرأة تلقائیًا، أو أن تُ  ■

  تزوجت من أجنبي، أو إذا غّیر زوجها جنسیته.

  یحق للمرأة أیضًا أن یكون لها حق مساٍو لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها. ■

لنساء في التربیة، فإنها ما یلي: عندما ُتلزم اإلتفاقیة الدول بالقضاء على التمییز ضد ا 10تتناول المادة  – 9

  ال ُتركز على إتاحة التعلیم لإلناث فحسب، بل إنها تبحث في محتواه:

  یجب القضاء على التمییز ضد المرأة في مجال التعلیم. ■

والحضریة  یجب أن تتلقى النساء والفتیات توجیهًا وظیفیًا ومهنیًا على جمیع المستویات، وفي المناطق الریفیة ■

متحانات وهیئات التدریس، والمباني واألجهزة، على أساس أن تتوافر لهن كذلك المناهج، واإل، و سواءعلى حٍد 

  متساو مع الذكور.

القضاء على األدوار النمطیة وذلك بالتشجیع الفعال للتعلیم المختلط، وعن طریق مراجعة الكتب والبرامج  ■

  المدرسیة وتكییف أسالیب التدریس بشكل خاص.

ة الفرص نفسها لإلستفادة من المنح التعلیمیة، والفرص نفسها للحصول على برامج التعلیم المستمر، إعطاء المرأ  ■

  بما في ذلك برامج تعلیم الكبار والتعلیم الفعال.

بذل الجهود من أجل خفض أعداد الطالبات اللواتي یتركن الدراسة، وتنظیم برامج للواتي تركن المدرسة قبل  ■

  األوان.

رص ننفسها للمشاركة في األلعاب الریاضیة والتربیة البدنیة وكذلك الحصول على معلومات تربویة توفیر الف ■

  محددة لضمان صحة األسر ورفاهها.

  ُتقر اإلتفاقیة الحق في العمل كحق إنساني: 11في المادة  – 10

  ضمان الحقوق المتساویة في العمل للمرأة. ■

  للعبث به. الحق في العمل حق لكل البشر غیر قابل ■

للمرأة الحق نفسه، كالرجل، في حریة إختیار المهنة والعمل، وفي األمن الوظیفي، والمنافع، والحق في التدریب  ■

  وٕاعادة التدریب.

على الدول ضمان الحق في المساواة في األجر وفي المعاملة فیما یتعلق بالعمل المتعادل، وكذلك الحق في  ■

  مدفوعة األجر. إستحقاقات المنافع وفي إجازة

  حق المرأة في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل بما في ذلك حمایة الوظیفة اإلنجابیة لها. ■

ثناء الحمل، ولكن یتوجب النظر في التشریعات التي توفر الحمایة فیما یتعلق توفیر حمایة خاصة للمرأة في أ ■

  مدیدها إذا إقتضت الضرورة ذلك.بالعمل بشكل دوري باإلضافة إلى مراجعتها وٕالغائها أو ت

على الدول منع التمییز بسبب الحمل أو إجازة األمومة، أو الحالة الزوجیة، وكذلك إدخال نظام إجازة األمومة  ■

  مدفوعة األجر، دون فقدان الوظیفة أو األقدمیة أو العالوات اإلجتماعیة.

داعمة كمرافق العنایة بالطفال، التي تمكن األم على الدول تشجیع توفیر العالوات اإلجتماعیة والخدمات ال ■

  واألب من الجمع بین الحیاة العائلیة والعمل والمشاركة في الحیاة العامة.
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  ، تخطیط األسرة:12هي اإلتفاقیة الدولیة الوحیدة التي تشمل بنودها، كما في المادة » سیداو«إتفاقیة  – 11

علقة بالخیارات اإلنجابیة، تشكل اإللتزامات الوحیدة في اإلتفاقیات الدولیة المبدأ األول من هذه البنود الثالثة المت ■

  المتعلقة بتخطیط األسرة.

  توافق الدول على توفیر اإلعالم التربوي والنصح فیما یتعلق بتخطیط األسرة. ■

قدم  تلتزم الدول بتوفیر الحصول على الخدمات الصحیة وخدمات التخطیط األسري للرجال والنساء على ■

  المساواة.

تكفل الدول للمرأة الخدمات المناسبة للحمل والوالدة خالل فترة ما بعد الوالدة، مجانیًا عند الضرورة، وكذلك  ■

  التغذیة الكافیة خالل فترة الحمل والرضاعة.

  تتناول التمییز في الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة: 13المادة  – 12

دول بالقضاء على التمییز ضد النساء في مجاالت الحیاة اإلقتصادیة التي لم تتطرق لها بنود تطالب اإلتفاقیة ال ■

  اإلتفاقیة األخرى.

الرهون وغیر ذلك و  ،وعلى وجه الخصوص إعطاء الحق للنساء في اإلستحقاقات األسریة والقروض المصرفیة ■

  من أشكال اإلئتمان العائلي، على قدم المساواة مع الرجل.

اء الحق للمرأة في اإلشتراك في األنشطة الترویحیة واأللعاب الریاضیة وجمیع جوانب الحیاة الثقافیة على إعط ■

  قدم المساواة مع الرجال.

تنفرد اإلتفاقیة في إلزام الدول بالقضاء على التمییز في مجاالت الخدمات المالیة والترفیهیة، وُتلزم الدول القیام  ■

  یست غالبًا من أجهزة الدولة.بضبط أنشطة أطراف أخرى ل

  تتناول اإلتفاقیة على وجه الخصوص، التمییز ضد النساء الریفیات: 14في المادة  – 13

ضد النساء في المناطق الریفیة حتى یتسنى لهن المشاركة في التنمیة الریفیة  تتعهد الدول بالقضاء على التمییز ■

  ستفادة منها بالتساوي مع الرجال.اإلو 

ل الدول للنساء الریفیات بوجه خاص الحق المتساوي في المشاركة في التخطیط اإلنمائي، وسهولة أن تكف ■

الوصول إلى الخدمات الصحیة، واإلستفادة من برامج الضمان اإلجتماعي، والحصول على جمیع أنواع التدریب 

باإلضافة إلى المشاركة في جمیع والتعلیم الرسمي وغیر الرسمي، وتنظیم جماعات المساعدة الذاتیة والتعاونیات، 

  أنشطة المجتمع.

كفالة تمتع النساء في الریف بظروف معیشیة مالئمة، بما في ذلك اإلسكان، والتمدیدات الصحیة واإلمداد  ■

  بالكهرباء والمیاه والنقل واإلتصاالت.

  تكفل للنساء المساواة أمام القانون:» السیداو«في  15المادة  – 14

  المكانة القانونیة الممنوحة للرجال في األمور المدنیة نفسها. ُتمنح النساء ■

للنساء الحق نفسه في إبرام العقود وٕادارة الممتلكات، والمعاملة على قدم المساواة مع الرجال في المحاكم  ■

  والهیئات القضائیة.

  والغیًا. ُتعتبر أیة إتفاقیة خاصة أو عقد یستهدف تقیید األهلیة القانونیة للنساء باطالً  ■
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  ضمان حریة المرأة في الحركة وحق إختیار مكان السكن واإلقامة على أساس المساواة مع الرجال. ■

  تشمل الزواج وقانون األسرة:» المساواة أمام القانون«تؤكد أن  16المادة  – 15

  تكفل الدول للنساء المساواة في الزواج والعالقات األسریة. ■

  الزوج إختیارًا حرًا. إختیارالحق نفسه في طلب الزواج وفي حریة  –كما للرجال  –للنساء  ■

  إلزام الدول بتحدید سن أدنى للزواج، وتسجیل جمیع الزیجات، وعدم إعتبار أي أثر قانوني (لزواج األطفال). ■

  للنساء الحقوق نفسها التي للرجال أثناء الزواج وعند فسخه. ■

تي للرجال فیما یتعلق باألطفال والفترة بین إنجاب طفل وآخر، وفي ُتعطى النساء حقوقًا مساویة لتلك ال ■

الحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنهن من إتخاذ القرارات بهذا الخصوص. كما ُتعطى النساء الحقوق 

  نفسها فیما یتصل بالوصایة والوالیة والتبني.

قب العائلي، والمهنة، أو الوظیفة وفي الملكیة وٕادارة ُتعطى النساء الحقوق نفسها كما ألزواجهن في إختیار الل ■

  الممتلكات وبیعها.

عضوًا وعضوة بهدف تنفیذ بنودها  23تنص على أن ُتشكل بموجب اإلتفاقیة لجنة مكونة من  17المادة  – 16

  ومراقبة تطبیق هذه البنود:

  ُتراقب لجنة القضاء على التمییز ضد النساء تنفیذ بنود اإلتفاقیة. ■

خبیرًا وخبیرة من ذوي/ذوات المكانة الخلقیة الرفیعة  23تتألف لجنة القضاء على التمییز ضد النساء من  ■

  والكفاءة في المیادین التي تشملها اإلتفاقیة.

یجري ترشیح أعضاء/عضوات اللجنة من قبل حكوماتهن، ویتم إنتخابهن، باإلقتراع السري من الدول األطراف،  ■

  لمبدأ التوزیع الجغرافي العادل، ولتمثیل مختلف الحضارات والنظم القانونیة. مع إیالء اإلعتبار

  منها. قدموانتدابًا أو تمثیًال للدول التي في اللجنة بالصفة الشخصیة ولیس إ یعمل الخبراء والخبیرات ■

حول » المرأة لجنة القضاء على التمییز ضد«تنص على أن تلتزم الدول بتقدیم التقاریر إلى  18المادة  – 17

  جهودها المبذولة من أجل تحقیق أغراض اإلتفاقیة:

في غضون السنة األولى من المصادقة على اإلتفاقیة أو الموافقة علیها، وبعد ذلك كل أربع سنوات على  ■

  .األقل، ُیفترض أن تتقدم الدول األطراف بتقریر إلى اللجنة عما إتخذته من تدابیر لتنفیذ أحكام هذه اإلتفاقیة

وتقوم اللجنة خالل دورتها السنویة بمناقشة هذه التقاریر مع ممثلي/ ممثالت الحكومة المعنیة بهدف إستكشاف  ■

  المجاالت التي تحتاج إلى إجراءات إضافیة في تلك الدولة.

  تصدر عن اللجنة توصیات عامة للدول األعضاء حول األمور المتعلقة بالقضاء على التمییز ضد المرأة. ■

على حق الدول المصادقة على اإلتفاقیة أو الموافقة علیها مع إبداء التحفظات، لكن  28تنص المادة  – 18

  ضمن ضوابط معّینة:

  ال یجوز إبداء أي تحفظ، یكون منافیًا لموضوع هذه اإلتفاقیة وغرضها. ■

  یجوز سحب التحفظات في أي وقت. ■
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فاقیة، وٕاذا لم یتم اإلتفاق على شروط التحكیم خالل ستة ُیعرض للتحكیم أي خالف بین الدول حول تفسیر اإلت ■

  ■أشهر، فیمكن أن یحال األمر إلى محكمة العدل العلیا 
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  »سیداو«نص إتفاقیة 

  الدیباجة

  إن الدول األطراف في هذه اإلتفاقیة،

وبما للرجال ، وبكرامة الفرد وقدره لإلنسان األساسیة حقوقالحظ أن میثاق األمم المتحدة یؤكد من جدید اإلیمان بإذ تال

  والنساء من حقوق متساویة، 

 حظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان یؤكد مبدأ عدم جواز التمییز، ویعلن أن جمیع الناس یولدون أحراراً وأذ تال

اإلعالن، دون أي  هذا ت الواردة فيومتساوین في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریا

  تمییز، بما في ذلك التمییز القائم على الجنس،

ل االرج حقواجب ضمان  علیهما حظ أن على الدول األطراف في العهدین الدولیین الخاصین بحقوق اإلنسانوٕاذ تال

  ة والمدنیة والسیاسیة،بجمیع الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافی على قدم المساواة في التمتع والنساء

 مساواةالوٕاذ تأخذ بعین اإلعتبار اإلتفاقیات الدولیة المعقودة برعایة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، التي تشجع 

  الرجل والمرأة، في الحقوق بین

 مساواةالنهوض بعتمدتها األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة للإحظ أیضا القرارات واإلعالنات والتوصیات التي وٕاذ تال

 ال یزال هناك ألنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، ،وٕاذ یساورها القلق، مع ذلك، الرجل والمرأة في الحقوق بین

  تمییز واسع النطاق ضد المرأة،

م عقبة أماو  حترام كرامة اإلنسانإ المساواة في الحقوق و  ينتهاكا لمبدأإوٕاذ تشیر إلى أن التمییز ضد المرأة یشكل 

على قدم المساواة مع الرجل، في حیاة بلدهما السیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة، ویعوق نمو  مشاركة المرأة،

  رخاء المجتمع واالسرة ویزید من صعوبة التنمیة الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشریة،

الغذاء والصحة والتعلیم والتدریب  إال أقل الفرص للحصول علىفقر، في حاالت ال ،ألنه ال تتاح للمرأةوٕاذ یساورها القلق، 

سیسهم  اإلنصاف والعدل، یستند إلىدولي جدید، ي  قتصادإ ، وٕاقتناعًا منها بأن إقامة نظامالعمالة والحاجات األخرىو 

  في النهوض بالمساواة بین الرجل والمرأة، اً بارز  إسهاماً 

واإلستعمار الجدید  ي واإلستعماروجمیع أشكال العنصریة والتمییز العنصر  يلعنصر الفصل ا آفةستئصال إ تشدد علىذ إ و 

تمتع الرجال  أمر أساسي بالنسبة إلىوالعدوان واالحتالل األجنبي والسیطرة األجنبیة والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

  والنساء بحقوقهم تمتعًا كامًال،

فیما بین جمیع الدول بغض  والتعاون المتبادل، ي، وتخفیف حدة التوتر الدولمن الدولیینتعزیز السلم واأل تؤكد أنوٕاذ 

في ظل رقابة دولیة  يونزع السالح العام الكامل وال سیما نزع السالح النوو  ،ظمها اإلجتماعیة واإلقتصادیةالنظر عن نُ 

عمال حق الشعوب الواقعة إ ن البلدان، و مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات بی وتوكیدصارمة وفعالة، 

حترام السیادة الوطنیة إوكذلك  ،تحت السیطرة األجنبیة واإلستعماریة واإلحتالل األجنبي في تقریر المصیر واإلستقالل

، نتیجة لذلك في تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل وستسهمبالتقدم اإلجتماعي والتنمیة  ستنهضوالسالمة اإلقلیمیة، 

  مرأة، وال

ممكنة  مشاركة أقصى ، ورفاهیة العالم وقضیة السلم، تتطلب جمیعاما بلد ين التنمیة التامة والكاملة ألأمنها ب وٕاقتناعا

  المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جمیع المیادین، من جانب

به حتى االن على نحو  یطبقلم سرة وفي تنمیة المجتمع الذي المرأة العظیم في رفاه األ في إعتبارها إسهاموٕاذ تضع 

درك أن دور المرأة في وٕاذ تُ  ،تنشئة األطفالفي مومة ولدور الوالدین كلیهما في األسرة و همیة اإلجتماعیة لألكامل، واأل
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من ذلك تقاسم المسؤولیة بین الرجل والمرأة  للتمییز بل أن تنشئة األطفال تتطلب بدالً  أن یكون أساساً  ینبغياإلنجاب ال 

  مجتمع ككل،وال

درك أن تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلب إحداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل وكذلك في دور وٕاذ تُ 

  المرأة في المجتمع واألسرة،

الغرض،  لذلكوعلى أن تتخذ  ،الواردة في إعالن القضاء على التمییز ضد المرأة يءوقد عقدت العزم على تنفیذ المباد

  تفقت على ما یلى:إقد ، على هذا التمییز بجمیع أشكاله ومظاهره للقضاء الالزمة دابیرالت

  

  الجزء األول

  1المادة 

ستبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون إتفرقة أو  يأ» التمییز ضد المرأة«ألغراض هذه اإلتفاقیة یعنى مصطلح 

بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة  والمرأة، الرجل تساويى أساس وعل ،اإلعتراف للمرأة النیل من أو أغراضه آثارهمن 

إبطال اإلعتراف للمرأة بهذه میدان آخر، أو  يفي المیادین السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في أ

   .النظر عن حالتها الزوجیة بغضممارستها لها و  الحقوق أو تمتعها بها

  2المادة 

على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء،  وتوافقول األطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، تشجب الد

  تتعهد بالقیام بما یلى: ،سیاسة تستهدف القضاء على التمییز ضد المرأة، وتحقیقًا لذلك

سبة األخرى، إذا لم یكن هذا المبدأ مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرها الوطنیة أو تشریعاتها المنا تجسید)  أ

  األخرى. الوسائل المناسبةو  القانون لهذا المبدأ من خالل يوكفالة التحقیق العمل قد أدمج فیها حتى اآلن،

لحظر كل تمییز  من جزاءات، یقتضیه األمرتشریعیة وغیر تشریعیة، بما في ذلك ما التخاذ المناسب من التدابیر إب) 

  .ضد المرأة

 وضمان الحمایة الفعالة للمرأة، عن طریق المحاكم قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل »حمایة« رإقراج) 

  .عمل تمییزي يذات اإلختصاص والمؤسسات العامة األخرى من أ الوطنیة

العامة بما  وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات عمل أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة، اإلضطالع بايد) اإلمتناع عن 

  .یتفق وهذا اإللتزام

  .شخص أو منظمة أو مؤسسة يهـ) إتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أ

 القائمة القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات إلغاءأو  لتعدیلو) إتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریع 

  .زًا ضد المرأةالتي تشكل تمیی

  .الوطنیة التي تشكل تمییزًا ضد المرأة أحكام قوانین العقوباتز) إلغاء جمیع 

  3المادة 

قتصادیة والثقافیة، كل التدابیر تتخذ الدول األطراف في جمیع المیادین، وال سیما المیادین السیاسیة واإلجتماعیة واإل

وتقدمها الكاملین، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان  ، لكفالة تطور المرأةالتشریعبما في ذلك  المناسبة،

  .والحریات األساسیة والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل
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  4المادة 

كما  تخاذ الدول األطراف تدابیر خاصة مؤقتة تستهدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة تمییزًا إعتبر الیُ  - 1

كما  ، اإلبقاء على معاییر غیر متكافئة أو منفصلة،باي حال كنتیجة لهستتبع، ، ولكنه یجب أال یُ هذه اإلتفاقیةتحدده 

   .تحققت قدأهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة ر عندما تكون یجب وقف العمل بهذه التدابی

لتدابیر الواردة في هذه بما في ذلك تلك ا مومة،تخاذ الدول األطراف تدابیر خاصة تستهدف حمایة األإعتبر ال یُ  -2

  تمییزیًا. اً تفاقیة، إجراءاإل 

  5المادة 

  تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلى:

نماط اإلجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل األ  تعدیل)  أ

  أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة. ،الجنسین فكرة دونیة أو تفوق أحدلى الممارسات األخرى القائمة ع

المسؤولیة المشتركة بواألعتراف  جتماعیةإسلیما لألمومة بوصفها وظیفة  األسریة تفهماً التربیة  أن تتضمنب) كفالة 

 ياإلعتبار األساس يطفال هعلى أن یكون مفهومًا أن مصلحة األ ،لكل من الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم وتطورهم

  في جمیع الحاالت.

  6المادة 

ستغالل إ لمكافحة جمیع أشكال اإلتجار بالمرأة و  ،التشریعبما في ذلك  تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة،

  المرأة. دعارة

   الجزء الثاني

   7المادة 

وبوجه  ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد، تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز

   :على قدم المساواة مع الرجل، الحق في خاص تكفل للمرأة،

قتراع نتخب أعضاؤها باإللجمیع الهیئات التي یُ  وأهلیة اإلنتخابأ) التصویت في جمیع اإلنتخابات واإلستفتاءات العامة، 

  العام.

وتأدیة جمیع المهام العامة وفي شغل الوظائف العامة  ة تنفیذ هذه السیاسةب) المشاركة في صیاغة سیاسة الحكوم

  جمیع المستویات الحكومیة. على

  بالحیاة العامة والسیاسیة للبلد. التي ُتعنىحكومیة الجمعیات غیر المنظمات و ال جمیعج) المشاركة في 

  8المادة 

تمییز، فرصة تمثیل  يودون أ على قدم المساواة مع الرجل، ،تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للمرأة

  حكوماتها على المستوى الدولي واإلشتراك في أعمال المنظمات الدولیة.

  9المادة 

وتضمن  أو تغییرها، جنسیتها أو اإلحتفاظ بها إحتسابالرجل في  حقًا مساویًا لحقتمنح الدول األطراف المرأة  - 1

أو  أثناء الزواج، أن تتغیر تلقائیا جنسیة الزوجة، جنسیة الزوجأو تغییر  يبوجه خاص أال یترتب على الزواج من أجنب

  أو أن تفرض علیها جنسیة الزوج. أن تصبح بال جنسیة،

  تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها. -2
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  الجزء الثالث 

  10  لمادةا

حقوقا مساویة لحقوق  للمرأةتكفل  يتتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لك

  الرجل والمرأة: تساويتكفل، على أساس  ي، وبوجه خاص لكالتعلیمالرجل في میدان 

ول على الدرجات العلمیة في المؤسسات والحص وللوصول إلى الدراسات الوظیفي والمهني، نفس الظروف للتوجیهأ ) 

مرحلة ال، في المناطق الریفیة والحضریة على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في من جمیع الفئاتالتعلیمیة 

، وكذلك في جمیع أنواع التدریب يالعال يوالتعلیم التقن يوالمهن يوفي التعلیم العام والتقن السابقة لإللتحاق بالمدرسة

  .يالمهن

وهیئات تدریسیة تتمتع بمؤهالت من نفس المستوى ومبان ومعدات اإلمتحانات،  ونفسالمناهج الدراسیة،  توفر نفسب) 

  مدرسیة من نفس النوعیة. 

أشكاله، عن  وفي جمیعالتعلیم  مستویاتجمیع  على المرأة ودورالرجل  عن دور يمفهوم نمط يالقضاء على أ ج)

غیره من أنواع التعلیم التي تساعد في تحقیق هذا الهدف، وال سیما عن طریق تنقیح طریق تشجیع التعلیم المختلط و 

  .كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب التعلیم

  .الدراسیةمن المنح  التعلیمیة وغیرها المنح من لإلستفادة نفس الفرصد) 

، وال سیما ةبرامج تعلیم الكبار ومحو األمیة الوظیفی ، بما في ذلكالمتواصل التعلیم نفس الفرص للوصول إلى برامجهـ) 

  .فجوة في التعلیم قائمة بین الرجل والمرأة يأ إلى أن ُتضّیق، في أقرب وقت ممكن،التي تهدف 

وتنظیم برامج للفتیات والنساء الالتي تركن المدرسة قبل  ،المدرسة قبل األوان بین الطالباتو) خفض معدالت ترك 

  .ألوانا

  .لعاب الریاضیة والتربیة البدنیةلمشاركة النشطة في األ لفرص ال نفسز) 

والنصح صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات  للمساعدة في ضمانمعلومات تربویة محددة  الوصول إلىح) 

  .األسرة عن تخطیط

  11المادة 

ى التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكى للقضاء عل ما یقتضي الحال إتخاذه من تدابیرتتخذ الدول األطراف جمیع  -  1

  الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سیما: تساويتكفل لها، على أساس 

  .البشر غیر قابل للتصرف لكل) الحق في العمل بوصفه حقا  أ

  التوظیف.في شؤون  نفسهاختیار إل، بما في ذلك تطبیق معاییر االتوظیفب) الحق في التمتع بنفس فرص 

وفي جمیع مزایا وشروط الخدمة، والحق الوظیفي العمل، والحق في الترقي واألمن و ختیار المهنة إي حریة ج) الحق ف

  .المتقدم والتدریب المتكرر يوالتدریب المهن الصناعیة، بما في ذلك التلمذة يالتدریب وٕاعادة التدریب المهن يفي تلق

 المعادل، والحق في المساواة في المعاملة فیما یتعلق بالعمل ستحقاقاتد) الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك اإل

  .في تقییم نوعیة العملو القیمة، وكذلك المساواة في المعاملة 

وأي شكل آخر  ،والشیخوخة ،والعجز ،وال سیما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض هـ) الحق في الضمان اإلجتماعي،

  .الحق في إجازة مدفوعة األجر ، وكذلكمن أشكال عدم القدرة على العمل

  .و) الحق في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة اإلنجاب
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في العمل، تتخذ الدول األطراف  يضمان حقها الفعلولتوخیًا لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة،  -2

  التدابیر المناسبة:

ساس الحالة الزوجیة، أسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمییز في الفصل من العمل على لحظر الفصل من الخدمة ب ) أ

  .مع فرض جزاءات على المخالفین

أن تفقد المرأة الوظیفة التي ب)إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزایا إجتماعیة مماثلة دون 

  .عیةاإلجتما تشغلها أو أقدمیتها أو العالوات

وبین  ما یلزم من الخدمات اإلجتماعیة المساندة لتمكین الوالدین من الجمع بین إلتزاماتهما األسریةلتشجیع توفیر  ج)

  .مسؤولیات العمل والمشاركة في الحیاة العامة، والسیما عن طریق تشجیع إنشاء وتنمیة شبكة من مرافق رعایة األطفال

  .ترة الحمل في األعمال التي یثبت أنها مؤذیة لهاد) لتوفیر حمایة خاصة للمرأة أثناء ف

في ضوء المعرفة  دوریاً  ستعراضاً إیجب أن تستعرض التشریعات الوقائیة المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة  -3

  .قتضاءالعلمیة والتكنولوجیة، وأن یتم تنقیحها أو إلغاؤها أو توسیع نطاقها حسب اإل

  12المادة 

األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من أجل  تتخذ الدول -  1

الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة  تساويأن تضمن لها، على أساس 

  .بتنظیم األسرة

مناسبة فیما یتعلق بالحمل والوالدة الخدمات الل الدول األطراف للمرأة من هذه المادة تكف 1بالرغم من أحكام الفقرة  -2

  .كافیة أثناء الحمل والرضاعةالتغذیة الوكذلك  ،مجانیة عند اإلقتضاءالخدمات اللها  روتوفوفترة ما بعد الوالدة، 

   13المادة 

في المجاالت األخرى للحیاة اإلقتصادیة تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة 

  الرجل والمرأة، نفس الحقوق، وال سیما: تساويتكفل لها، على أساس  يواإلجتماعیة لك

  األسریة.ستحقاقات أ ) الحق في اإل

  .يغیر ذلك من أشكال اإلئتمان المالالحق في الحصول على القروض المصرفیة، والرهون العقاریة و  ب)

  .اك في األنشطة الترویحیة واأللعاب الریاضیة وفي جمیع جوانب الحیاة الثقافیةشتر ج) الحق في اإل

  14المادة 

واألدوار الهامة التي تؤدیها في  عتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الریفیة،إتضع الدول األطراف في  - 1

ت اإلقتصاد غیر النقدیة، وتتخذ جمیع التدابیر أسباب البقاء إقتصادیًا ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعا تأمین

  .تطبیق أحكام هذه اإلتفاقیة على المرأة في المناطق الریفیة لضمانالمناسبة 

تكفل لها،  يتتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المناطق الریفیة لك -2

  بوجه خاص الحق في: للمرأةمنها، وتكفل  واإلستفادةنمیة الریفیة تفي ال كة، المشار الرجل التساوي مععلى أساس 

  .على جمیع المستویات يأ ) المشاركة في وضع وتنفیذ التخطیط اإلنمائ

  .األسرة بتخطیطتسهیالت العنایة الصحیة المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة  نیلب) 

  .مباشرة من برامج الضمان اإلجتماعىج) اإلستفادة بصورة 
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ذلك ما یتصل منه بمحو األمیة  ، بما فييوغیر الرسم يالحصول على جمیع أنواع التدریب والتعلیم، الرسم د)

ق زیادة یكافة الخدمات المجتمعیة واإلرشادیة، وذلك لتحق في جملة أمور، على فوائد ، كذلك ة. والحصولالوظیفی

  .كفاءتها التقنیة

كافئة عن طریق العمل لدى تقتصادیة مإنظیم جماعات المساعدة الذاتیة والتعاونیات من أجل الحصول على فرص هـ) ت

  .الغیر أو العمل لحسابهن الخاص

  .نشطة المجتمعیةو) المشاركة في جمیع األ 

المساواة في والتكنولوجیا المناسبة، و  قلقروض الزراعیة، وتسهیالت التسویئتمانات واز) فرصة الحصول على اإل 

  .وكذلك في مشاریع التوطین الریفي يصالح الزراعواإل يالمعاملة في مشاریع إصالح األراض

والنقل  ،الصحیة واإلمداد بالكهرباء والماء والمرافقوال سیما فیما یتعلق باإلسكان  مالئمة،   معیشیة ح) التمتع بظروف 

  واإلتصاالت.

  الجزء الرابع

  15المادة 

  .مع الرجل أمام القانون المرأة المساواة الدول تمنح -  1

تلك  ممارسة فرص ونفسأهلیة قانونیة مماثلة ألهلیة الرجل،  تمنح الدول األطراف المرأة، في الشؤون المدنیة، -2

وتعاملهما على قدم  برام العقود وٕادارة الممتلكات،إاألهلیة، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساویة لحقوق الرجل في 

  المتبعة في المحاكم والهیئات القضائیة.مساواة في جمیع مراحل اإلجراءات ال

 تقییدیستهدف  يعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانونإالدول األطراف على  توافق -3

  .األهلیة القانونیة للمرأة باطلة والغیة

ختیار محل إالمتصل بحركة األشخاص وحریة  بالقانونقوق فیما یتعلق تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الح -4

  .سكناهم وٕاقامتهم

   16المادة 

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج  -  1

  مرأة:الرجل وال تساوي، وبوجه خاص تضمن، على أساس األسریةوالعالقات 

  .أ) نفس الحق في عقد الزواج 

  .ختیار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكاملإب) نفس الحق في حریة 

  .ج) نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخه

ي جمیع وف بأطفالها،في األمور المتعلقة  ، بغض النظر عن حالتهما الزوجیة،كوالدةنفس الحقوق والمسؤولیات  د)

  هي الراجحة.األطفال  مصالح تكوناألحوال، 

، وفي طفل وآخر إنجاب بین والفترة، عدد أطفالها وبشعور من المسؤولیةن تقرر، بحریة أهـ) نفس الحقوق في 

  .معلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكینها من ممارسة هذه الحقوقالالحصول على 

علق بالوالیة والقوامة والوصایة على األطفال وتبنیهم، أو ما شابه ذلك من و) نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یت

األطفال  تكون مصالححین توجد هذه المفاهیم في التشریع الوطني، وفي جمیع األحوال  ،األنظمة المؤسسیة اإلجتماعیة

  هي الراجحة.

  والوظیفة.سرة والمهنة سم األإختیار إز) نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في 
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والتمتع بها والتصرف  ،ح) نفس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات واإلشراف علیها وٕادارتها

  ذي قیمة. فیها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

ي ذلك التشریع ، لتحدید ، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة بما فيأثر قانون يال یكون لخطوبة الطفل أو زواجه أ -2

  .مرًا إلزامیاً أ يسن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسم

  

   الجزء الخامس

  17المادة 

(یشار إلیها فیما  للقضاء على التمییز ضد المرأة ةنشأ لجندراسة التقدم المحرز في تنفیذ هذه اإلتفاقیة، تُ  لغرض - 1

وبعد تصدیق الدولة الطرف الخامسة والثالثون  من ثمانیة عشر خبیراً  اإلتفاقیةباسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ  يیل

علیها أو إنضمامها إلیها من ثالثة وعشرین خبیرا من ذوى المكانة الخلقیة الرفیعة والكفاءة العالیة في المیدان الذى 

الشخصیة، مع إیالء اإلعتبار لمبدأ  هذه اإلتفاقیة، تنتخبهم الدول األطراف من بین مواطنیها ویعملون بصفتهم تشمله

  .التوزیع الجغرافي العادل ولتمثیل مختلف األشكال الحضاریة وكذلك النظم القانونیة الرئیسیة

ولكل دولة طرف أن  ،ترشحهم الدول األطراف الذین شخاصباأل قتراع السري من قائمةنتخب أعضاء اللجنة باإلیُ  -2

  .ترشح شخصًا واحدًا من بین مواطنیها

وقبل ثالثة أشهر على االقل من تاریخ كل  .شهر من تاریخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقیةأنتخاب األول بعد ستة یجرى اإل  -3

 فترة لى تقدیم ترشیحاتها في غضونإیوجه األمین العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف یدعوها فیها  ،نتخابإ

 الدول األطراف مبیناً بجمیع األشخاص المرشحین على هذا النحو،  ب األبجديبالترتیویعد األمین العام قائمة  ،شهرین

  .الى الدول األطراف ویقدمها همالتي رشحت

جتماع للدول األطراف یدعو إلیه األمین العام في مقر األمم المتحدة. وفي ذلك إنتخابات أعضاء اللجنة في إتجرى  -4

شخاص المنتخبون لعضویة اللجنة هم یكون األ ،طراف فیه نصابا قانونیا لهالدول األ يالذى یشكل إشتراك ثلث اإلجتماع،

الدول األطراف  يالمرشحون الذین یحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثریة مطلقة من أصوات ممثل

  .الحاضرین والمصوتین

لمنتخبین في اإلنتخاب األول نتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غیر أن فترة تسعة من األعضاء ایُ  -5

باختیار أسماء هؤالء األعضاء التسعة  ،في نهایة فترة سنتین، ویقوم رئیس اللجنة، بعد اإلنتخاب األول فوراً  يتنقض

  .بالقرعة

، من هذه المادة بعد التصدیق أو 2،3،4نتخاب أعضاء اللجنة اإلضافیین الخمسة وفقا ألحكام الفقرات إیجرى  -6

ثنین من األعضاء اإلضافیین المنتخبین بهذه المناسبة في نهایة فترة إامس والثالثین. وتنتهى والیة اإلنضمام الخ

  .سمیهما بالقرعة من قبل رئیس اللجنةإختیار إسنتین. ویتم 

ن خبیر آخر من بین یلملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبیرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعی -7

  .طنیها، رهنا بموافقة اللجنةموا

دفع من موارد األمم المتحدة باألحكام والشروط التي تحددها مكافآت تُ  بموافقة الجمعیة العامة، یتلقى أعضاء اللجنة، -8

  .الجمعیة، مع إیالء اإلعتبار ألهمیة المسؤولیات المنوطة باللجنة

وظفین ومرافق لإلضطالع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها یوفر األمین العام لألمم المتحدة ما یلزم اللجنة من م -9

  .بموجب هذه األتفاقیة
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  18المادة 

تخذته من تدابیر إتقریرًا عما للنظر من قبل اللجنة  تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمین العام لألمم المتحدة،  - 1

  حرز في هذا الصدد وذلك:یة وعن التقدم المُ تفاقجل إنفاذ هذه اإل أداریة وغیرها من إ تشریعیة وقضائیة و 

  .أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنیة

  .وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك قل،ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على األ

  .ه اإلتفاقیةیجوز أن تبین التقاریر العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء باإللتزامات المقررة في هذ -2

  19المادة 

  .الخاص بها يتعتمد اللجنة النظام الداخل -  1

  .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتین -2

  20المادة 

من هذه  18المقدمة وفقا للمادة  للنظر في التقاریر أسبوعین سنویاً  عنفترة ال تزید ل في العادةتجتمع اللجنة  - 1

  .اإلتفاقیة

  .مكان مناسب آخر تحدده اللجنة يجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أجتماعات اللإتعقد  -2

  21المادة 

 تقدم اللجنة تقریرًا سنویا عن أعمالها إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، - 1

یر والمعلومات الواردة من الدول األطراف. على دراسة التقار  مبنیةولها أن تقدم مقترحات وتوصیات عامة  عن أنشطتها،

  .وتدرج تلك المقترحات والتوصیات العامة في تقریر اللجنة مشفوعة بتعلیقات الدول األطراف، إن وجدت

  .یحیل األمین العام تقاریر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمها -2

  22المادة 

أنشطتها من أحكام هذه اإلتفاقیة. وللجنة أن تنفیذ ما یقع في نطاق  لدى النظر في تمثلیحق للوكاالت المتخصصة أن 

  تدعو الوكاالت المتخصصة إلى تقدیم تقاریر عن تنفیذ اإلتفاقیة في المجاالت التي تقع في نطاق أنشطتها.

  

  الجزء السادس

  23المادة 

  : قد وردتتكون و بین الرجل والمرأة  لتحقیق المساواة تیسیراً لیس في هذه اإلتفاقیة ما یمس أیة أحكام تكون أكثر 

  األطراف. من الدول أ) في تشریعات دولة

  .تلك الدولة بالنسبة إلىنافذ آخر  تفاق دوليإب) أو في أیة إتفاقیة أو معاهدة أو 

  24المادة 

للحقوق عمال الكامل تستهدف تحقیق اإل يتخاذ جمیع ما یلزم من تدابیر على الصعید الوطناتتعهد الدول األطراف ب

   .المعترف بها في هذه اإلتفاقیة

  25المادة 

  .لجمیع الدول مفتوحاً  التوقیع على هذه اإلتفاقیة باب یكون – 1

  .تفاقیةلهذه اإل  سمى األمین العام لألمم المتحدة ودیعاً یُ  -2
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  .التصدیق لدى األمین العام لألمم المتحدة وثائقوتودع  تخضع هذه اإلتفاقیة للتصدیق. -3

لدى األمین  اإلنضمام وثیقةاإلنضمام بإیداع  وُینفذ لجمیع الدول مفتوحاً نضمام إلى هذه اإلتفاقیة اإل  باب نیكو -4

  .العام لألمم المتحدة

  26المادة 

إلتفاقیة، وذلك عن طریق إشعار وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه ا يطرف، في أاال من الدول ألي دولةیجوز  – 1

  .العام لألمم المتحدةوجه إلى األمین یً  يخط

  .الطلب فیما یتعلق بذلك، إن لزمت، ما ُیتخذ من خطواتتقرر الجمعیة العامة لألمم المتحدة  -2

  27المادة 

لدى األمین العام  ،التصدیق أو اإلنضمام العشرین وثیقةتاریخ إیداع  بعدیبدأ نفاذ هذه اإلتفاقیة في الیوم الثالثین  - 1

  .لألمم المتحدة

یبدأ  ،التصدیق أو اإلنضمام العشرین وثیقةهذه اإلتفاقیة أو تنضم إلیها بعد إیداع  على تصدق ةدول بة لكلبالنس -2

  .نضمامهاإتصدیقها أو  وثیقةهذه الدولة  یداعإتاریخ  بعدنفاذ اإلتفاقیة في الیوم الثالثین 

  28المادة 

ویقوم بتعمیمها  الدول وقت التصدیق أو اإلنضمام، یتلقى األمین العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبدیها -  1

  .على جمیع الدول

  .تفاقیة وغرضهاال یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیًا لموضوع هذه اإل  -2

وقت بتوجیه إشعار بهذا المعنى إلى األمین العام لألمم المتحدة، الذى یقوم عندئذ  يیجوز سحب التحفظات في أ -3

  .من تاریخ تلقیه اً ویصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول إعتبار  بابالغ جمیع الدول به.

  29المادة 

بین دولتین أو أكثر من الدول األطراف حول تفسیر أو تطبیق هذه اإلتفاقیة ال  ینشأ عرض للتحكیم أي خالفیُ  - 1

الل ستة أشهر من ٕاذا لم یتمكن األطراف، خو  ،طلب واحدة من هذه الدول على سوى عن طریق المفاوضات، وذلك بناءیُ 

من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى  يتفاق على تنظیم أمر التحكیم، جاز ألإمن الوصول إلى  تاریخ طلب التحكیم،

  .قدم وفقا للنظام األساسي للمحكمةمحكمة العدل الدولیة بطلب یُ 

أنها ال تعتبر نفسها ملزمة  ام إلیهاأو اإلنضم التصدیق علیهاألیة دولة طرف أن تعلن، لدى توقیع هذه اإلتفاقیة أو  -2

من هذا  من هذه المادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أیة دولة طرف أبدت تحفظاً  1بالفقرة 

  .القبیل

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى  2للفقرة  وفقاً  ألیة دولة طرف أبدت تحفظاً  -3

  .األمین العام لألمم المتحدة

  30المادة 

 في الحجیه، ة والعربیة والفرنسیةیتودع هذه اإلتفاقیة، التي تتساوى نصوصها باإلسبانیة واإلنكلیزیة والروسیة والصین

   .لدى األمین العام لألمم المتحدة

  ■ ةهذه اإلتفاقی بتوقیعلذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول،  وٕاثباتاً 
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  ..مدخل

وهي حقوق عالمیة غیر قابلة  في المؤسسات الدولیة واإلقلیمیةالمعاییر األساسیة  منحقوق اإلنسان  تعتبر

، 1948وق اإلنسان في عام األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحق وبإعتماد .للتصرف ومتأصلة في كرامة كل فرد

مم (كغیره من إعالنات األاإلعالن  ومع اإلشارة إلى عدم إلزامیة .مشتركة لحقوق اإلنسانعالمیة معاییر تم إرساء 

حترام إ مبدأ المساواة و  عتمادمن حیث إقرار وإ أهمیة  همنحتقد ، إال أن مصادقة جمیع دول العالم علیه المتحدة)

  .دون تمییز بینهمالبشر الكرامة اإلنسانیة لجمیع 

. اإلنسان تبنت األمم المتحدة العدید من الصكوك الدولیة الملزمة قانونا لتعزیز حقوقذلك الحین فقد ومنذ 

الصكوك  جمیعحقوق اإلنسان. وتلزم  يءق مبادتطبیومعیار عام لالمعاهدات كإطار و  تلك الصكوكوتستخدم 

لتلك المعاهدات اإلطار العام  نوتجدر اإلشارة إلى أ. فیهاواردة ال بتنفیذ المبادئ والحقوقفیها الدول األطراف 

  نتهاكها لحقوق اإلنسان.إلة في حالة ءخضع الحكومات للمسان تأواإلتفاقیات الدولیة قد أرسى إلزامیة 

  

  حقوق الطفلل البدایات الدولیة

تخذ من جنیف مقرا له، والذي كان من مع اوائل عشرینات القرن الماضي قام إتحاد إنقاذ األطفال الدولي والذي ی

إعالن «ول ، قام بإعداد وٕاعالن أشؤون الرعایة االجتماعیة لألطفالأوائل المنظمات الدولیة التي تشرف على 

 تّكون في ذاك الوقت من خمسة مباديء. وقد تبنت عصبة األمم اإلعالن الذي »حقوق الطفل عالمي حول

  .»عالن جنیف لحقوق الطفلإ«سم إطلقت علیه أ، و 1924عام  أیلول (سبتمبر) 26فى أساسیة 

عامة  يءعبارة عن مبادوثیقة هي و  »حقوق الطفولة«عتمدت الجمعیة العامة لالمم المتحدة إ  1955عام ال في

، أقرت الجمعیة 1959 عام ي العشرین من شباطوف و اإللزامي.أ ثرها القانونيأ ثحدِ تُ هداف ضبابیة لم أ ذات 

لتحل محل  يءن حقوق الطفل مكونة من عشرة مبادنسخة أكثر تفصیال العالوتبنت متحدة العامة لألمم ال

 اقرار تعتبر ان هذه الوثیقة  وعلى أهمیة اإلعالن العالمي األول حول حقوق الطفل اإل .الخمسة األصلیة يءالمباد

  غیر ملزم للجمعیة العامة لألمم المتحدة.

بین «أنه یحق لألطفال أن یكونوا  ؤكداً جتماعیة والنفسیة لألطفال مُ یة اإلعالن حقوق الطفل على الرعاإ  زولقد ركّ 

یجب أن یتمتع كل طفل، دون حیث عالن، لإل في جمیع األحوال ووفقاً   »ةغاثأوائل المتمتعین بالحمایة واإل

  .عالنالحقوق المقررة فى هذا اإلستثناء، بجمیع إ

أن  علىستغالل، همال والقسوة واإلشكال اإلأایة من جمیع تمتع كل طفل بالحمت كما نَص اإلعالن على وجوب

  .نعالعن تعلیمه وتوجیهه، حسبما نص اإل ه للمسؤولینجّ وَ المبدأ المُ هي تكون مصلحة الطفل العلیا 

جل أطفولة سعیدة، وینعم من أجله ومن عالن بأنه یجب أن یتمتع كل طفل بختتمت الجمعیة العامة األممیة اإلإ و 

  .عالنقوق والحریات المقررة فى هذا اإلحالمجتمع بال

لطات المحلیة والحكومات فراد والمنظمات الخیریة والساء واألمهات والرجال والنساء واألعالن اآلبدعا اإلكما  

 خذ تدریجیاً تَ ى التي تُ خر من خالل التشریعات والتدابیر األ لتطبیقها يعتراف بهذه الحقوق والسعلى اإلإالوطنیة 

  .العشرة يءدللمبا وفقاً 
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 شباط  20تفاقیة حقوق الطفل فى لألمم المتحدة إ، تبنت الجمعیة العامة 1959عالن إ  على عاماً  30وبعد 

رورة تمتع تؤكد على ضو  تفاقیة دولیة ملزمة قانوناً إعد أول تفاقیة، التى تُ دخلت اإلقد و  .1989عام  من (فبرایر)

  .1990 من عام (سبتمبر)یلول في أالتنفیذ  زنسان، حیاألطفال بجمیع حقوق اإل

  
  عالن حقوق الطفلإ

اإلعالن العالمي  1959نوفمبر 20أقرت اللجنة االجتماعیة واإلنسانیة والتعاونیة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

. وقد نصت دیباجته على تمكین الطفل من التمتع بطفولة سعیدة ینعم فیها بحقوقه وحریته الطبیعیة، لحقوق الطفل

عتراف لمحلیة والحكومات القومیة إلى اإلالمنظمات الطوعیة والسلطات ا ،الرجال والنساء ،عت اآلباء واألمهاتود

التي  العشرة يءریعیة تتخذ تدریجیا ووفقا للمبادبهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها بتدابیر تشریعیة وغیر تش

  :یلي فیما 1959ها اإلعالن العالمي لحقوق الطفل لعام قر أالعشرة التي  يءعالن. وتتمثل هذه المبادجاء بها اإل

تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي  وأتفریق إستثناء أو  دونطفل كل ع تُ مَ تَ  - 1

بجمیع الحقوق المقرة  أو ألسرته   أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر یكون له

  في اإلعالن. 

امة، في جو من الحریة و الكر  سلیماً  غیره من الوسائل إلتاحة نموه نموً تشریع و وبالطفل بحمایة خاصة ع تُ مَ تَ  - 2

 .القوانین لهذه الغایة نْ عتبار األول في سَ اإل وتكون مصلحته العلیا محل

 .سم وجنسیةإله حق في أن یكون ال - 3

 .اصتین الالزمتین قبل الوضع وبعدهوأمه بالعنایة والحمایة الخ وفي تمتعه جتماعي،بفوائد الضمان اإل الحق - 4

 .القدر الكافي من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبیة الحصول على هحقكما ومن  - 5

 .بذلكبالمعالجة والتربیة و العنایة الخاصة  جتماعیاً إأو  أو عقلیاً  الطفل المعاق بدنیاً ع تُ مَ تَ  - 6

في ظروف  الّ فصل الصغیر عن أمه إز اجو  وعدمفي ظل مسؤولیتهما، له برعایة والدیه الطفل حق  - 7

من  العیش   رین إلى كفافقِ فتَ تقدیم عنایة خاصة لألطفال المحرومین من األم وأولئك المُ  وبوج، مع ستثنائیةإ

 المجتمع والسلطات المحلیة. 

أن تكون مصلحة  على بتدائیة على األقل،في مراحله اإل زاميلوٕاإل يمجاناللطفل في تلقي التعلیم حق ا - 8

لعب ل لللطف ة الفرصةحات. كما وجوب إعن تعلیمه وتوجیهه  ولونؤ الطفل العلیا هي المبدأ الذي یسترشد به المس

 .واللهو

 .ب أن یكون الطفل في جمیع الظروف من بین أوائل المتمتعین بالحمایة واإلغاثةو جو  - 9

قبل بلوغه  هستخداموإ  به تجارحظر اإلمع  ستغالل،بالحمایة من جمیع صور القسوة واإلفل ب تمتع الطو جو  -10

 .السن األدنى المالئم، وحظر حمله على العمل

الطفل بالحمایة من جمیع الممارسات التي قد تدفع إلى التمییز العنصري أو الدیني أو أي شكل آخر من  ةحاطإ 

 .أشكال التمییز

ر یقر یمكن إعتباره خطوة متقدمة تجاه ت 1959 نوفمبر 20ل الذي أصدرته األمم المتحدة في أن إعالن حقوق الطف

طفولة سعیدة ونمو طبیعي سلیم لشخصه في جو من الحریة و  من أجل أن یتمتع بهایجب  التيلطفل ا حقوق
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هذا فإن تجرید  خرىأمن ناحیة  .عتبار األول في تشریع القوانینمحل اإل الكرامة حیث تصبح مصلحته العلیا

الواردة فیه بشأن حقوق  يءي على عاتق الدول باحترام المبادلتزام قانونإاإللزامیة ال یرتب أي  صفتهاإلعالن 

الطفل، ومن ناحیة أخرى ألنه لم یتناول وضع الطفل إزاء العدالة الجنائیة، ولم یتعرض لدور قانون العقوبات في 

  .حمایة األطفال إال بصورة جزئیة

  
 قیة حقوق الطفلإتفا

في التي أعدت مشروعها لجنة حقوق اإلنسان  »تفاقیة حقوق الطفلإ« عتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدةإ  

ز التنفیذ في تفاقیة حیّ دخلت اإلقد و  .20/11/1989الذكرى السنویة الثالثین إلعالن حقوق الطفل في 

 القانون مرجعیاتبدمج  اً لزم الدول األطراف قانونالذي یُ  تفاقیة الصك القانوني الدولي األولإلا وتعتبر 2/9/1990

الطفل الدول بقوة القانون مراعاة حقوق لزم تُ أول وثیقة دولیة اإلتفاقیة بر عتَ تُ كما  .مع حقوق الطفل ي الدولياإلنسان

  . جل ضمان المصلحة العلیا للطفلأمن  وطنیة والمحلیةأثناء وضع التشریعات ال اوالتقید به

حقوق األطفال التفضیل في مراعاة  طرف، وتوضح بشكل صریح 193ث اإلتفاقیة، التي صادق علیها وتتحد

عتبارات إ هتم بجمیع األطفال دون تمییز أو تفاقیة عالمیة تإ ملزمة. وهيمعاییر قانونیة وٕانسانیة  باإلستناد إلى

. وهي المرة األولى التي جتماعيرقي أو اإلالع ماء السیاسي أوتالسن أو الجنس أو اللون أوالدین أو اللغة أو اإلن

ما لم یحدد ذلك ، ) على ید وثیقة دولیةالذي هو دون سن الثامنة عشرة(و د السن األقصى للطفل یتحدفیها  یتم

  .التشریع الوطني سنا أقل منه

حقوق الحكومات الوطنیة قد ألزمت نفسها حمایة وضمان  تكوننضمام إلیه على هذا الصك أو اإل المصادقةب

ُتلزم حیث المجتمع الدولي. مواطنیها كما أمام لتزام أمام هذا اإلتجاه  اتهامسؤولی أقرت . كما تكون قداألطفال

  .تفاقیة الدول األطراف بتطویر وتنفیذ جمیع إجراءاتها وسیاساتها على ضوء المصالح الُفضلى للطفلاإل

توّضح بطریقة ال َلْبَس فیها حقوق اإلنسان األساسیة التي ختیاریان. وهي إمادة، وبروتوكوالن  54االتفاقیة تتضمن 

: والتي تتمثل فيهذه الحقوق ونصت اإلتفاقیة على  .أي مكان دون تمییزو  كل یجب أن یتمتع بها األطفال في

ستغالل، سوء المعاملة واإل وعدم الحمایةالحق في التطور والنمو إلى أقصى حد، الحق في حق الطفل في البقاء، 

  جتماعیة. األسرة، وفي الحیاة الثقافیة واإلالمشاركة الكاملة في ق في الح

حة الفضلى للطفل؛ تفاقیة األساسیة في: عدم التمییز؛ تضافر الجهود من أجل المصلاإل يءتتلخص مبادكما 

حق من  كلوقد نصت اإلتفاقیة على الطفل.  يحترام رأإفي النماء؛ وحق الحق  ؛الحق في البقاء ؛الحق في الحیاة

جتماعیة والمدنیة ایة الصحیة والتعلیم والخدمات اإلبالرعخاصة  هذا وقد وضعت اإلتفاقیة معاییر .الحقوق بوضوح

  ه.حقوق ةیاحممن أجل  والقانونیة المتعلقة بالطفل

  :فهي تفاقیة حقوق الطفلالتي نصت علیها إالعامة  يءالمبادأما أهم 

 .دون أي شكل من أشكال التمییز لتزام بالمساواة بین كل األطفالاإل ■

 .ذ من سیاسات وتدابیر وٕاجراءات تتعلق بالطفلخَ تَ عتبار األول لمصالح الطفل الفضلى في جمیع ما یُ یولى اإل ■

  .العمل على بقاء الطفل وتنمیته ■

 .مراعاة حق الطفل في ممارسة حقوقه والمشاركة في جمیع األمور التي تتعلق به ■
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ضطالع دیم الدعم والمساعدة للوالدین لإلولیة الدولة عن تقؤ ولیة الوالدین عن تربیة الطفل ومسؤ التوازن بین مس ■

  .بمسئولیتهما

  تفاقیة نصوصا تفصیلیة لبیان حقوق الطفل ومضامینها في كافة مجاالت الطفولة. اإل تضمین ■

 
نھ تجدر اإلشارة وق الطفل إإل ألزامیة إلتفاقیة حقوبالرغم من األھمیة المرجعیة الدولیة، القانونیة واإل

  إلى التالي: 

   تعریف وتحدید سن الطفولة ■

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون « ـالطفل بتفاقیة اإل لقد عّرفت

تمارس األمم المتحدة  في شأن تحدید سن الطفولة. ومع اإلقرار بأن القوانین الوطنیة ، أي إحترام»المنطبق علیه

بصرف النظر عن القوانین المحلیة،  كامالً  یةتفاقفي تلك اإلجاء لتزام بتنفیذ ما ضغوًطا مستمرة على الحكومات لإل

طفال خاصة الطفالت (كما في حال الزواج المبكر وتحدید سن إلنتهاك حقوق األ إال أن هذا یفتح الباب واسعاً 

 دان الحمایة الذي یسقط عن الطفل بشكل تلقائي حین بلوغه سن النضوج وفقاً في فق )، كما وأیضاً النضج محلیاً 

  لألحكام والقوانین المحلیة. 

   الفضلى للطفل وٕالزامیة اإلتفاقیةالمصلحة  ■

بالرغم من إلزامیة اإلتفاقیة القانونیة التي یتوجب على الدول تطبیقها ومراعاة مصلحة األطفال الفضلى خاصة في  

یة، اإل أن القوانین المحلیة في غالبیة الدول العربیة في قضیة رعایة وحضانة األطفال ما زالت تسمو قضایا الرعا

  على اإلتفاقیة وٕالزامیتها. 

   ي ذلك الذین یعیشون تحت اإلحتاللإساءة معاملة األطفال خاصة في الصراع المسلح، بما ف ■

حث الدول األطراف على ، وٕالى ة اإلساءة إلى الطفلمناهضة ظاهر  مواد تدعو إلى ةتفاقیاإلبالرغم من تضمین 

جتماعیة والتعلیمیة المالئمة لحمایة الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر لتدابیر التشریعیة واإلداریة واإلذ ااتخإ

 لحمایة األطفال والطفالت من التعرض لكافة أشكال الخطر في ن ذلك لم یكن كافیاً إال أ، واإلستغاللأو اإلساءة 

، 1265، 1261، األمر الذي دفع مجلس األمن الدولي إلى إصدار مجموعة من القرارات (الصراعات المسلحة

، الخ..) التي تدعو إلى حمایة األطفال والطفالت والنساء في الصراعات المسلحة، إلى جانب 1314، 1296

  ■دعوتها إلى قضایا أخرى 

  

2014  
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 إعالن حقوق الطفل

  )  14- (د 1386 المأل بموجب قرار الجمعیة العامة ىعتمد ونشر علإ

  1959 )نوفمبر(تشرین الثاني 20المؤرخ في 

  

 الدیباجة

إیمانها بحقوق اإلنسان األساسیة وبكرامة الشخص  ىلما كانت شعوب األمم المتحدة، في المیثاق، قد أكدت مرة أخر 

  رتقاء بمستویات الحیاة في جو من الحریة أفسح،واإل جتماعي وعقدت العزم علي تعزیز التقدم اإلاإلنساني وقیمته، 

ولما كانت األمم المتحدة، قد نادت، في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بأن لكل إنسان أن یتمتع بجمیع الحقوق 

یر أو غ والحریات المقررة فیه، دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین، أو الرأي سیاسیاً 

  جتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر،سیاسي، أو األصل القومي أو اإل

حمایة قانونیة  ىوخصوصا إلولما كان الطفل یحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حمایة وعنایة خاصة، 

  مناسبة سواء قبل مولده أو بعده،

ف بها رِ عتُ إ و  1924الطفل الصادر في جنیف عام حقوق  ص علیها في إعالنوبما أن ضرورة هذه الحمایة الخاصة قد نُ 

في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي النظم األساسیة للوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولیة المعنیة برعایة 

  األطفال، 

 اإلنسانیة أن تمنحه خیر ما لدیها، ىعل وبما أن للطفل

 فإن الجمعیة العامة،

هذا لتمكنیه من التمتع بطفولة سعیدة ینعم فیها، لخیره وخیر المجتمع، بالحقوق  »الطفلإعالن حقوق «تصدر رسمیا 

بمفرده، كما تدعو المنظمات الطوعیة  والحریات المقررة في هذا اإلعالن، وتدعو اآلباء واألمهات، والرجال والنساء كالً 

عي لضمان مراعاتها بتدابیر تشریعیة وغیر عتراف بهذه الحقوق والساإل ىات المحلیة والحكومات القومیة إلوالسلط

 :تشریعیة تتخذ تدریجیا وفقا للمبادئ التالیة

 المبدأ األول

ستثناء أن یتمتع بهذه الحقوق دون أي إولكل طفل بال  یجب أن یتمتع الطفل بجمیع الحقوق المقررة في هذا اإلعالن.

أو غیر سیاسي، أو األصل القومي أو  الرأي سیاسیاً تفریق أو تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو 

 .االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر یكون له أو ألسرته

 المبدأ الثاني

نح، بالتشریع وغیره من الوسائل، الفرص والتسهیالت الالزمة إلتاحة نموه مَ یجب أن یتمتع الطفل بحمایة خاصة وأن یُ 

امة. وتكون مصلحته العلیا في جو من الحریة والكر  سلیماً  طبیعیاً  جتماعي نمواً لروحي واإلسمي والعقلي والخلقي واالج

 .ن القوانین لهذه الغایةعتبار األول في سَ محل اإل

 المبدأ الثالث

  .سم وجنسیةإطفل منذ مولده حق في أن یكون له لل
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 المبدأ الرابع

هذه الغایة، یجب أن  ىللنمو الصحي السلیم. وعل ن مؤهالً وجتماعي وأن یكأن یتمتع الطفل بفوائد الضمان اإلیجب 

 ىحق في قدر كاف من الغذاء والمأو  وللطفل  حاط هو وأمه بالعنایة والحمایة الخاصتین الالزمتین قبل الوضع وبعدهیُ 

 .واللهو والخدمات الطبیة

 المبدأ الخامس

 .بالمعالجة والتربیة والعنایة الخاصة التي تقتضیها حالته جتماعیاً إأو  أو عقلیاً  ق جسمیاً وَ عَ الطفل المُ یجب أن یحاط 

 المبدأ السادس

 ىشئته إلأن تتم تن ىالحب والتفهم. ولذلك یراع ىح، إلیحتاج الطفل لكي ینعم بشخصیة منسجمة النمو مكتملة التفت

والمادي  ألمن المعنويممكن، برعایة والدیه وفي ظل مسؤولیتهما، وعلى أي حال، في جو یسوده الحنان وا ىأبعد مد

المجتمع والسلطات العامة تقدیم عنایة  ىصل الطفل الصغیر عن أمه. ویجب علستثنائیة، فإفال یجوز، إال في ظروف 

كفاف العیش. ویحسن دفع مساعدات حكومیة وغیر  ىن من األسرة وأولئك المفتقرین إلخاصة لألطفال المحرومی

 .یرة العددحكومیة للقیام بنفقة أطفال األسر الكب

 المبدأ السابع

 األقل، وأن یستهدف رفع ىبتدائیة عل، في مراحله اإللزامیاً وإ  للطفل حق في تلقي التعلیم، الذي یجب أن یكون مجانیاً 

ه وشعوره بالمسؤولیة األدبیة أساس تكافؤ الفرص، من تنمیة ملكاته وحصافت ىثقافة الطفل العامة وتمكینه، عل

ویجب أن تكون مصلحة الطفل العلیا هي المبدأ الذي یسترشد  .في المجتمع مفیداً  بح عضواً جتماعیة، ومن أن یصواإل

  .أبویه ىعل ىتقع هذه المسؤولیة بالدرجة األولبه المسؤولون عن تعلیمه وتوجیهه. و 

تمع المج ىها نحو أهداف التعلیم ذاتها. وعلویجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذین یجب أن یوج

  .والسلطات العامة السعي لتیسیر التمتع بهذا الحق

 المبدأ الثامن

 .یجب أن یكون الطفل، في جمیع الظروف، بین أوائل المتمتعین بالحمایة واإلغاثة

 المبدأ التاسع

 .تجار به علي أیة صورةستغالل. ویحظر اإل همال والقسوة واإلع صور اإلییجب أن یتمتع الطفل بالحمایة من جم

العمل أو تركه یعمل في  ى. ویحظر في جمیع األحوال حمله علستخدام الطفل قبل بلوغه السن األدنى المالئمإیجوز وال 

 .أیة مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعلیمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي

 المبدأ العاشر

ل آخر من التمییز العنصري أو الدیني أو أي شك ىجمیع الممارسات التي قد تدفع إل یجب أن یحاط الطفل بالحمایة من

علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بین الشعوب، والسلم واألخوة العالمیة، وعلي اإلدراك  ىأشكال التمییز، وأن یرب

 ■   التام لوجوب تكریس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر
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  مقدمة
ـــى أإ ■ ــي تســـتند إل ــل، التـ ــد ثقافیـــة متنوعـــةتفاقیـــة حقـــوق الطفـ ــاییر نظمـــة قانونیـــة وتقالیـ ــة مـــن المعـ ــّكل مجموعـ ، ُتشـ

  لتزامات المتفق علیها عالمیًا وغیر الخاضعة للتفاوض. واإل

والحریـات التـى یجـب سـتحقاقات الحـد األدنـى مـن اإل ،یطلق علیهـا أیضـًا حقـوق اإلنسـان وتوضح هذه المعاییر التي

حترام كرامة الفرد وذاتـه دون أي نـوع مـن أنـواع التمییـز كـالتمییز بسـبب إحترامها، وهى مبنیة على إعلى الحكومات 

جتمــاعي أو الثــروة أو المولــد أو أو الــرأي أو األصــل القــومي أو اإل العنصــر أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدین

واألفراد على حـد ومات القدرات، لذلك تنطبق جمیع هذه المعاییر على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحك

رتباطـا وثیقـا إقابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها  وحدة واحدة غیر  نتهاك الحریات المماثلة لآلخرین. وهيإسواء بعدم 

 .بحیث یستحیل إعطاء األولویة ألحد الحقوق على حساب حقوق أخرى

طــراف مــن ناحیــة قانونیــة بــدمج تفاقیــة حقــوق الطفــل الصــك القــانوني الــدولي األول الــذي یلــزم الــدول األإبــر عتَ تُ  ■

ـــیة ــة والسیاســ ــــوق المدنیـــ ــة لحقـــــوق اإلنســـــان، أي الحقـ ــــلة الكاملـــ ــة واإلالسلسـ ـــوق الثقافیـــ ـــى الحقــ ـــافة إلــ ـــة ، إضــ جتماعیــ

تفاقیـة خاصـة بهـم، ألنـه غالبـا مـا یحتـاج إالعالم بحاجة أطفال العالم إلى  ، أقّر زعماء1989ففي عام ؛ قتصادیةواإل

عتـراف إ كمـا أراد الزعمـاء أیضـًا ضـمان  ،حمایـة ال یحتاجهـا الكبـارإلى رعایة خاصة و  ةاألشخاص دون الثامنة عشر 

 .العالم بحقوق األطفال

. وهي توّضح بطریقة ال َلْبَس فیها حقوق اإلنسان األساسیة ختیاریانإ، وبروتوكوالن مادة 54تفاقیة تتضمن اإل  ■

، وهذه الحقـوق هـي: حـق الطفـل فـي البقـاء، والتطـور ودون تمییز -التي یجب أن یتمتع بها األطفال في أي مكان 

والنمو إلى أقصى حد، والحمایة مـن التـأثیرات المضـرة، وسـوء المعاملـة واالسـتغالل، والمشـاركة الكاملـة فـي األسـرة، 

  جتماعیة. ثقافیة واإلوفي الحیاة ال

مــن أجــل المصــلحة الفضــلى  عــدم التمییــز؛ تضــافر الجهــودتفاقیــة األساســیة األربعــة فــي: اإل يءتــتلخص مبــاد ■

ل حـق مـن الحقـوق . وكـالطفــل يحتــرام رأإي البقاء، والحق فــي النمــاء؛ وحــق للطفل؛ والحق في الحیاة، والحق ف

 .تفاقیة بوضوح، یـتالزم بطبیعتـه مـع الكرامـة اإلنسـانیة للطفـل وتطـویره وتنمیتـه المنسـجمة معهـاالتي تنص علیه اإل

ــي اإل ـــال عـــــن وتحمـــ ــوق األطفــ ـــة حقـــ ــة بالرعتفاقیــ ـــاییر الخاصـــ ــق وضـــــع المعــ ــدمات طریـــ ـــیم والخـــ ـــحیة والتعلــ ـــة الصــ ایــ

 .جتماعیة والمدنیة والقانونیة المتعلقة بالطفلاإل

تكـون الحكومـات الوطنیــة قـد ألزمـت نفســها ) نضـمام إلیــهام (بتصـدیقها علـى هــذا الصـك أو اإللتــز وبموافقتهـا علـى اإل

تفاقیــة المجتمــع الــدولي. وُتلــزم اإل لتــزام أمــاملیة هــذا اإلووافقــت علــى تحمــل مســؤو  بحمایــة وضــمان حقــوق األطفــال،

  ■ الدول األطراف بتطویر وتنفیذ جمیع إجراءاتها وسیاساتها على ضوء المصالح الُفضلى للطفل
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)1(لتفاقیة حقوق الطفإ  
  

  الدیباجة

  تفاقیة،إن الدول األطراف في هذه اإل 

عتراف بالكرامة المتأصلة لجمیع أعضاء األسرة في میثاق األمم المتحدة، یشكل اإلالمعلنة  يءللمباد فقاً إذ ترى أنه و 

  ،لحریة والعدالة والسلم في العالمالبشریة وبحقوقهم المتساویة وغیر القابلة للتصرف، أساس ا

انها بالحقوق األساسیة لإلنسان دت من جدید في المیثاق إیمكارها أن شعوب األمم المتحدة قد أعتبإوٕاذ تضع في 

  ،جتماعي قدما وترفع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسحاإل ي، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقوبكرامة الفرد وقدره

العهدین الدولیین الخاصین بحقوق  يإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفتدرك أن األمم المتحدة قد أعلنت، في ا وٕاذ

ك، دون أي نوع من أنواع التمییز ل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات الواردة في تلك الصكو اإلنسان، أن لك

ي أو غیره أو األصل القومي أو السیاس يالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأك

  ،ذلك ىتفقت علإ ثروة أو المولد أو أي وضع آخر، و جتماعي أو الاإل

لة الحق في رعایة ومساعدة تشیر إلى أن األمم المتحدة قد أعلنت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن للطفو  وٕاذ

  ،خاصتین

منها بأن األسرة، باعتبارها الوحدة األساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو ورفاهیة جمیع أفرادها وبخاصة  قتناعاً إ و 

  ضطالع الكامل بمسؤولیاتها داخل المجتمع،ساعدة الالزمتین لتتمكن من اإلالمالحمایة و  ياألطفال، ینبغي أن تول

، ینبغي أن ینشأ في بیئة عائلیة في جو من السعادة ومتناسقاً  امالً ك ي تترعرع شخصیته ترعرعاً كوٕاذ تقر بأن الطفل، 

  ،والمحبة والتفاهم

علنة في میثاق في المجتمع وتربیته بروح المثل العلیا المُ لیحیا حیاة فردیة  امالً ك ى أنه ینبغي إعداد الطفل إعداداً وٕاذ تر 

  ،األمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحریة والمساواة واإلخاء

 1924رت في إعالن جنیف لحقوق الطفل لعام كإلى توفیر رعایة خاصة للطفل قد ذُ عتبارها أن الحاجة إ وٕاذ تضع في

اإلعالن عترف به في والمُ  1959تشرین الثاني/نوفمبر  20عتمدته الجمعیة العامة في إالذي إعالن حقوق الطفل  يوف

 يوف )24و  23دنیة والسیاسیة (والسیما في المادتین المالعهد الدولي الخاص بالحقوق  يوف العالمي لحقوق اإلنسان

األساسیة  النظم ي) وف10ا في المادة الثقافیة (وال سیمجتماعیة و قتصادیة واإلالعهد الدولي الخاص بالحقوق اإل

  ،االت المتخصصة والمنظمات الدولیة المعنیة بخیر الطفلكوالصكوك ذات الصلة للو 

أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، یحتاج إلى إجراءات وقایة ورعایة خاصة، بما في «عتبارها إوٕاذ تضع في 

  ،ما جاء في إعالن حقوق الطفلكوذلك  »هاذلك حمایة قانونیة مناسبة، قبل الوالدة وبعد

هتمام بحمایة األطفال ورعایتهم، مع اإل جتماعیة والقانونیة المتصلةاإل يءى أحكام اإلعالن المتعلق بالمبادوٕاذ تشیر إل

الخاص بالحضانة والتبني على الصعیدین الوطني والدولي، وٕالى قواعد األمم المتحدة الدنیا النموذجیة إلدارة شئون 

  ،والمنازعات المسلحة يءیة النساء واألطفال أثناء الطوار قضاء األحداث (قواعد بكین)، وٕالى اإلعالن بشأن حما

                                                             

تشرین الثاني (نوفمبر)  20المؤرخ في  44/25رضت للتوقیع والتصدیق واإلنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة عتمدت وعُ إ )(1

 .49، وفقًا للمادة 1990أیلول (سبتمبر)  2تاریخ بدء التنفیذ: . 1989
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یعیشون في ظروف صعبة للغایة، وبأن هؤالء األطفال یحتاجون إلى  سلم بأن ثمة، في جمیع بلدان العالم، أطفاالً وٕاذ تُ 

  ،مراعاة خاصة

  ،ل شعب وقیمه الثقافیة لحمایة الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقاكتقالید  عتبار الواجب أهمیةي اإلوٕاذ تأخذ ف

  ،ل بلد، وال سیما في البلدان النامیةكي لتحسین ظروف معیشة األطفال في تدرك أهمیة التعاون الدول وٕاذ

  تفقت على ما یلي:إقد 

  الجزء األول

  1المادة 

الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون  ل إنسان لم یتجاوزكالطفل  يتفاقیة، یعنألغراض هذه اإل 

  المنطبق علیه.

  2المادة 

تفاقیة وتضمنها لكل طفل یخضع لوالیتها دون أي نوع من وضحة في هذه اإل تحترم الدول األطراف الحقوق المُ  - 1

لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دینهم أنواع التمییز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والدیه أو الوصي القانوني علیه أو 

جتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع أو أصلهم القومي أو اإلثني أو اإلأو رأیهم السیاسي أو غیره 

  آخر.

ز أو العقاب القائمة على تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للطفل الحمایة من جمیع أشكال التمیی -2

عبر عنها أو ز والدي الطفل أو األوصیاء القانونیین علیه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المُ كاس مر أس

  معتقداتهم.

  3المادة 

اعیة العامة أو الخاصة، أو جتمسواء قامت بها مؤسسات الرعایة اإلفي جمیع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال،  - 1

  عتبار األول لمصالح الطفل الفضلى.اإل ىولالهیئات التشریعیة، یُ  داریة أوم أو السلطات اإلكالمحا

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة الالزمتین لرفاهه، مراعیة حقوق وواجبات والدیه أو  -2

التشریعیة واإلداریة  لهذا الغرض، جمیع التدابیر تخذ، تحقیقاً أوصیائه أو غیرهم من األفراد المسؤولین قانونا عنه، وتُ 

  المالئمة.

تكفل الدول األطراف أن تتقید المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عن رعایة أو حمایة األطفال بالمعاییر التي  -3

ذلك من كعدد موظفیها وصالحیتهم للعمل، و  يوضعتها السلطات المختصة، وال سیما في مجالي السالمة والصحة وف

  اف.فاءة اإلشر كناحیة 

  4المادة 

ال الحقوق المعترف بها في هذه ل التدابیر التشریعیة واإلداریة وغیرها من التدابیر المالئمة إلعمكتتخذ الدول األطراف 

جتماعیة والثقافیة، تتخذ الدول األطراف هذه التدابیر إلى أقصى حدود قتصادیة واإلوق اإلتفاقیة. وفیما یتعلق بالحقاإل 

  ثما یلزم، في إطار التعاون الدولي.مواردها المتاحة، وحی

  5المادة 

قتضاء، أعضاء األسرة الموسعة أو الجماعة قوق وواجبات الوالدین أو، عند اإلتحترم الدول األطراف مسؤولیات وح

عن الطفل، في أن یوفروا  حسبما ینص علیه العرف المحلي، أو األوصیاء أو غیرهم من األشخاص المسؤولین قانوناً 
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عترف بها في هذه ارسة الطفل الحقوق المُ ممالتوجیه واإلرشاد المالئمین عند فق مع قدرات الطفل المتطورة، بطریقة تت

  تفاقیة.اإل 

  6المادة 

  في الحیاة. أصیالً  تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقاً  -1

  تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. -  2

  7المادة 

تساب جنسیة، ویكون له قدر كإفي  سم والحقإویكون له الحق منذ والدته في  راً ل بعد والدته فو یسجل الطف -1

  رعایتهما. يمكان، الحق في معرفة والدیه وتلقاإل

لتزاماتها بموجب الصكوك الدولیة المتصلة بهذا إ لقانونها الوطني و  ه الحقوق وفقاً تكفل الدول األطراف إعمال هذ -2

  ال عدم القیام بذلك.ح عتبر الطفل عدیم الجنسیة فيحیثما یُ  المیدان، والسیما

  8المادة 

سمه، وصالته العائلیة، إ على هویته بما في ذلك جنسیته، و  حترام حق الطفل في الحفاظإتتعهد الدول األطراف ب -1

  قره القانون، وذلك دون تدخل غیر شرعي.على النحو الذي یُ 

قدم الدول األطراف المساعدة والحمایة ل عناصر هویته، تُ كیة من بعض أو طفل بطریقة غیر شرعرم أي إذا حُ  -2

  المناسبتین من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هویته.

  9المادة 

ره منهما، إال عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء كه على تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والدی -1

ن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد إین واإلجراءات المعمول بها، قوانإعادة نظر قضائیة، وفقا لل

ا یعیش الوالدان یلزم مثل هذا القرار في حالة معینة مثل حالة إساءة الوالدین معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندم

  تخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.إمنفصلین ویتعین 

شتراك في الدعوى لجمیع األطراف المعنیة الفرصة لإلتاح من هذه المادة، تُ  1بالفقرة  الً تقام عم ىفي أیة دعاو  -2

  واإلفصاح عن وجهات نظرها.

اظ بصورة منتظمة بعالقات شخصیة حتفما في اإلتحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والدیه أو عن أحده -3

  مع مصالح الطفل الفضلى. تصاالت مباشرة بكال والدیه، إال إذا تعارض ذلكإ و 

راف، مثل تعریض أحد الوالدین أو تخذته دولة من الدول األطإنشأ فیها هذا الفصل عن أي إجراء في الحاالت التي ی -4

ي سبب أثناء (بما في ذلك الوفاة التي تحدث أل حتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحیل أو الوفاةلیهما أو الطفل لإلك

قتضاء، لعضو آخر من ب، للوالدین أو الطفل، أو عند اإلص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلحتجاز الدولة الشخإ

ان تقدیم كئبین) إال إذا األسرة، المعلومات األساسیة الخاصة بمحل وجود عضو األسرة الغائب (أو أعضاء األسرة الغا

م مثل هذا الطلب، في حد ذاته، رتب على تقدیذلك أن ال تتكالح الطفل. وتضمن الدول األطراف هذه المعلومات لیس لص

  (أو األشخاص المعنیین). ينتائج ضارة للشخص المعن أي
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  10المادة 

، تنظر الدول األطراف في الطلبات التي یقدمها 9من المادة  1لتزام الواقع على الدول األطراف بموجب الفقرة وفقا لإل  -1

یة وسریعة. وتكفل الدول ا بقصد جمع شمل األسرة، بطریقة إیجابیة وٕانسانالطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرته

  تترتب على تقدیم طلب من هذا القبیل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم. ذلك أالكاألطراف 

باشرة االت متصإ اظ بصورة منتظمة بعالقات شخصیة و حتفه في دولتین مختلفتین الحق في اإلللطفل الذي یقیم والدا -2

، 9من المادة  2لتزام الدول األطراف بموجب الفقرة إل  یة. وتحقیقا لهذه الغایة ووفقاً ستثنائإبكال والدیه، إال في ظروف 

دخول بلدهم. وال یخضع الحق  يتحترم الدول األطراف حق الطفل ووالدیه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وف

ود التي ینص علیها القانون والتي تكون ضروریة لحمایة األمن الوطني، أو النظام العام، أو في مغادرة أي بلد إال للقی

عترف بها في هذه تفقة مع الحقوق األخرى المُ الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرین وحریاتهم وتكون مُ 

  تفاقیة.اإل 

  11المادة 

  طفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غیر مشروعة.تتخذ الدول األطراف تدابیر لمكافحة نقل األ -1

  تفاقات قائمة.إنضمام إلى ثنائیة أو متعددة األطراف أو اإل  تفاقاتإالغرض، تشجع الدول األطراف عقد  وتحقیقا لهذا -2

  12المادة 

لك اآلراء بحریة في تفاقیة للطفل القادر على تكوین آرائه الخاصة حق التعبیر عن تالدول األطراف في هذه اإل تكفل  -1

  عتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.تمس الطفل، وتولى آراء الطفل اإل جمیع المسائل التي

ستماع إلیه في أي إجراءات قضائیة وٕاداریة تمس الطفل، إما ، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة اإلولهذا الغرض -2

  مع القواعد اإلجرائیة للقانون الوطني.مباشرة، أو من خالل ممثل أو هیئة مالئمة، بطریقة تتفق 

  13المادة 

فكار وتلقیها وٕاذاعتها، یكون للطفل الحق في حریة التعبیر، ویشمل هذا الحق حریة طلب جمیع أنواع المعلومات واأل -1

  عتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأیة وسیلة أخرى یختارها الطفل.إدون أي 

  یجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القیود، بشرط أن ینص القانون علیها وأن تكون الزمة لتأمین ما یلي: -2

  ، أو،حترام حقوق الغیر أو سمعتهمإ أ)

  ب) حمایة األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

  14المادة 

  الفكر والوجدان والدین. تحترم الدول األطراف حق الطفل في حریة -1

ذلك، تبعا للحالة، األوصیاء القانونیین علیه، في توجیه الطفل في كاألطراف حقوق وواجبات الوالدین و تحترم الدول  -2

  ممارسة حقه بطریقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

لقانون والالزمة لحمایة السالمة ال یجوز أن یخضع اإلجهار بالدین أو المعتقدات إال للقیود التي ینص علیها ا -3

  العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحریات األساسیة لآلخرین.

  15المادة 

  جتماع السلمي.حریة اإل يتعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حریة تكوین الجمعیات وف -1
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قیود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضیها الضرورة في ال یجوز تقیید ممارسة هذه الحقوق بأیة قیود غیر ال -2

مجتمع دیمقراطي لصیانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحمایة الصحة العامة أو اآلداب العامة 

  أو لحمایة حقوق الغیر وحریاتهم.

  16المادة 

في حیاته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته، وال أي تعرض تعسفي أو غیر قانوني للطفل  يال یجوز أن یجر  -1

  أي مساس غیر قانوني بشرفه أو سمعته.

  للطفل حق في أن یحمیه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. -2

  17المادة 

ت تعترف الدول األطراف بالوظیفة الهامة التي تؤدیها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانیة حصول الطفل على المعلوما

جتماعیة والروحیة والمعنویة لك التي تستهدف تعزیز رفاهیته اإلوالمواد من شتى المصادر الوطنیة والدولیة، وبخاصة ت

  وصحته الجسدیة والعقلیة، وتحقیقا لهذه الغایة، تقوم الدول األطراف بما یلي:

الثقافیة ، للطفل ووفقا لروح المادة جتماعیة و لمعلومات والمواد ذات المنفعة اإلأ) تشجیع وسائط اإلعالم على نشر ا

29،  

  ،صادر الثقافیة والوطنیة والدولیةب) تشجیع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى الم

  ،ونشرها تب األطفالكتشجیع إنتاج  ج)

ي ینتمي إلى مجموعة من مجموعات حتیاجات اللغویة للطفل الذاإلعالم على إیالء عنایة خاصة لإلد) تشجیع وسائط 

  ،األقلیات أو إلى السكان األصلیین

توجیهیة مالئمة لوقایة الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام  ديءتشجیع وضع مبا ه)

  عتبار.في اإل 18و  13المادتین 

  18المادة 

ة عن كن یتحمالن مسؤولیات مشتر ال الوالدیكدأ القائل إن مان االعتراف بالمبتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لض -1

عن تربیة الطفل  ىین، حسب الحالة، المسؤولیة األولتربیة الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدین أو األوصیاء القانونی

  هتمامهم األساسي.إمصالح الطفل الفضلى موضع ونموه. وتكون 

تفاقیة أن تقدم المساعدة یة، على الدول األطراف في هذه اإل تفاقفي هذه اإل وتعزیز الحقوق المبینة في سبیل ضمان  -2

ضطالع بمسئولیات تربیة الطفل وعلیها أن تكفل تطویر مؤسسات ومرافق لدین ولألوصیاء القانونیین في اإلالمالئمة للوا

  وخدمات رعایة األطفال.

نتفاع بخدمات ومرافق رعایة إل االوالدین العاملین حق ن ألطفال ل التدابیر المالئمة لتضمكتتخذ الدول األطراف  -3

  الطفل التي هم مؤهلون لها.

  19المادة 

افة كایة الطفل من جتماعیة والتعلیمیة المالئمة لحملتدابیر التشریعیة واإلداریة واإلتتخذ الدول األطراف جمیع ا -1

لى إهمال، وٕاساءة المعاملة أو و المعاملة المنطویة عأشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنیة أو العقلیة واإلهمال أ

ستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسیة، وهو في رعایة الوالد (الوالدین) أو الوصي القانوني (األوصیاء القانونیین) اإل

  علیه، أو أي شخص آخر یتعهد الطفل برعایته.
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جتماعیة لتوفیر الدعم الالزم إجراءات فعالة لوضع برامج تضاء، إقل هذه التدابیر الوقائیة، حسب اإلینبغي أن تشم -2

د حاالت إساءة معاملة الطفل ذلك لألشكال األخرى من الوقایة، ولتحدیكالذین یتعهدون الطفل برعایتهم، و للطفل وألولئك 

القضاء حسب  ذلك لتدخلكحقیق فیها ومعالجتها ومتابعتها و ورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتكالمذ

  قتضاء.اإل

  20المادة 

، ىلضیسمح له، حفاظا على مصالحة الفللطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بیئته العائلیة أو الذي ال  -1

  بالبقاء في تلك البیئة، الحق في حمایة ومساعدة خاصتین توفرهما الدولة.

  لة لمثل هذا الطفل. تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانینها الوطنیة، رعایة بدی -2

یمكن أن تشمل هذه الرعایة، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي، أو التبني، أو،  -3

، ینبغي إیالء االعتبار الواجب عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعایة األطفال. وعند النظر في الحلول

  ربیة الطفل ولخلفیة الطفل اإلثنیة والدینیة والثقافیة واللغویة.ستمراریة في تستصواب اإلإل

  21المادة 

  عتبار األول والقیام بما یلي:بني إیالء مصالح الطفل الفضلى اإلتضمن الدول التي تقر و/أو تجیز نظام الت

المعمول بها وعلى أساس إلجراءات أ) تضمن أال تصرح بتبني الطفل إال السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانین وا

لحالة الطفل فیما یتعلق بالوالدین واألقارب واألوصیاء  ل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظراً ك

صولهم على قتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حین وأن األشخاص المعنیین، عند اإلالقانونی

  ،ما قد یلزم من المشورة

عتباره وسیلة بدیلة لرعایة الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو إترف بأن التبني في بلد آخر یمكن ب) تع

  ،ایة به بأي طریقة مالئمة في وطنهمتبنیة، أو إذا تعذرت العن

فیما یتعلق بالتبني  قائمةج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن یستفید الطفل من ضمانات ومعاییر تعادل تلك ال

  ،الوطني

التبني ال تعود على أولئك ي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملیة كتخذ جمیع التدابیر المناسبة د) تُ 

  ،ین فیها بكسب مالي غیر مشروعكالمشار 

وتسعى، في هذا تفاقات ثنائیة أو متعددة األطراف، إ هداف هذه المادة بعقد ترتیبات أوقتضاء، أاإل ه) تعزز، عند

  الطفل في بلد آخر من خالل السلطات أو الهیئات المختصة. ياإلطار، إلى ضمان أن یكون تبن

  22المادة 

، أو يءز الجكذي یسعى للحصول على مر تفاقیة التدابیر المالئمة لتكفل للطفل التتخذ الدول األطراف في هذه اإل  -1

الدولیة أو المحلیة المعمول بها، سواء صحبه أو لم یصحبه والداه أو أي  للقوانین واإلجراءات وفقاً  عتبر الجئاً الذي یُ 

تفاقیة حقوق المنطبقة الموضحة في هذه اإل الحمایة والمساعدة اإلنسانیة المناسبتین في التمتع بال يشخص آخر، تلق

  فیها. اً ورة أطرافكذوق اإلنسان التي تكون الدول المغیرها من الصكوك الدولیة اإلنسانیة أو المتعلقة بحق يوف

، التعاون في أي جهود تبذلها األمم المتحدة وغیرها من ولهذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسباً  -2

هذا كة مع األمم المتحدة، لحمایة طفل المنظمات الحكومیة الدولیة المختصة أو المنظمات غیر الحكومیة المتعاون

ال یصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرین من أسرته، من أجل الحصول على  يءطفل الجساعدته، وللبحث عن والدي وم

الحاالت التي یتعذر فیها العثور على الوالدین أو األفراد اآلخرین ألسرته،  يالمعلومات الالزمة لجمع شمل أسرته، وف
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ما هو كیئته العائلیة ألي سبب، من ب ةقتمنح الطفل ذات الحمایة الممنوحة ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤ یُ 

  تفاقیة.موضح في هذه اإل 

  23المادة 

رامته كریمة، في ظروف تكفل له كاملة و كوق عقلیا أو جسدیا بحیاة عّ فل المُ تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الط -1

  ته الفعلیة في المجتمع.كالنفس وتیسر مشار عتماده على إوتعزز 

طفل المؤهل لذلك وللمسؤولین لل لوق في التمتع برعایة خاصة وتشجع وتكفعّ لطفل المُ تعترف الدول األطراف بحق ا -2

بتوفر الموارد، تقدیم المساعدة التي یقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والدیه أو  عن رعایته، رهناً 

  غیرهما ممن یرعونه.

لما أمكن ك من هذه المادة مجاناً  2ر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة فوَ وق، تُ عّ لالحتیاجات الخاصة للطفل المُ  اً كإدرا -3

ذلك، مع مراعاة الموارد المالیة للوالدین أو غیرهما ممن یقومون برعایة الطفل، وینبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانیة 

لتأهیل، واإلعداد لممارسة على التعلیم والتدریب، وخدمات الرعایة الصحیة، وخدمات إعادة ا وق فعالً عّ حصول الطفل المُ 

ذلك جتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ندماج اإلإلى تحقیق اإل  يعمل، والفرص الترفیهیة وتلقیه ذلك بصورة تؤد

  مل وجه ممكن.كنموه الثقافي والروحي، على أ

لرعایة الصحیة الوقائیة على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في میدان ا -4

وقین، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهیل عّ والعالج الطبي والنفسي والوظیفي لألطفال المُ 

والخدمات المهنیة وٕامكانیة الوصول إلیها، وذلك بغیة تمكین الدول األطراف من تحسین قدراتها ومهاراتها وتوسیع 

  حتیاجات البلدان النامیة.إبصفة خاصة، في هذا الصدد،  ي. وتراعتها في هذه المجاالتاخبر 

  24المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض  -1

لحصول على حرم أي طفل من حقه في اوٕاعادة التأهیل الصحي. وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال یُ 

  خدمات الرعایة الصحیة هذه.

  تخذ، بوجه خاص، التدابیر المناسبة من أجل:وتُ  امالً كع الدول األطراف إعمال هذا الحق تتاب -2

  ،خفض وفیات الرضع واألطفال أ)

صحیة لى تطویر الرعایة الفالة توفیر المساعدة الطبیة والرعایة الصحیة الالزمتین لجمیع األطفال مع التشدید عك ب)

  ،األولیة

ج) مكافحة األمراض وسوء التغذیة حتى في إطار الرعایة الصحیة األولیة، عن طریق أمور منها تطبیق التكنولوجیا 

خطار تلوث البیئة عتبارها أإیة ومیاه الشرب النقیة، آخذة في المتاحة بسهولة وعن طریق توفیر األغذیة المغذیة الكاف

  ،ومخاطره

  یة المناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها،فالة الرعایة الصحك د)

فالة تزوید جمیع قطاعات المجتمع، وال سیما الوالدین والطفل، بالمعلومات األساسیة المتعلقة بصحة الطفل ك ه)

حفظ الصحة واإلصحاح البیئي، والوقایة من الحوادث، وحصول هذه  يءومزایا الرضاعة الطبیعیة، ومباد وتغذیته،

  ،ستفادة من هذه المعلوماتفي هذه المجاالت ومساعدتها في اإللیم القطاعات على تع

  .والخدمات المتعلقة بتنظیم األسرةو) تطویر الرعایة الصحیة الوقائیة واإلرشاد المقدم للوالدین، والتعلیم 

  بصحة األطفال.تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر الفعالة والمالئمة بغیة إلغاء الممارسات التقلیدیة التي تضر  -3
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تتعهد الدول األطراف بتعزیز وتشجیع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدریجي إلى اإلعمال الكامل للحق  -4

  حتیاجات البلدان النامیة في هذا الصدد.إي هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة عترف به فالمُ 

  25المادة 

ض الرعایة أو الحمایة أو عالج صحته البدنیة ات المختصة ألغر تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطا

  أو العقلیة في مراجعة دوریة للعالج المقدم للطفل ولجمیع الظروف األخرى ذات الصلة بإیداعه.

  26المادة 

تخذ جتماعي، وتُ جتماعي، بما في ذلك التأمین اإلاإل نتفاع من الضماندول األطراف لكل طفل بالحق في اإل تعترف ال -1

  التدابیر الالزمة لتحقیق اإلعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.

ص المسؤولین عن إعالة الطفل، قتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاینبغي منح اإلعانات، عند اإل -2

  انات.عتبار آخر ذي صلة بطلب یقدم من جانب الطفل أو نیابة عنه للحصول على إعإعن أي  فضالً 

  27المادة 

  جتماعي.ني والعقلي والروحي والمعنوي واإلل طفل في مستوى معیشي مالئم لنموه البدكتعترف الدول األطراف بحق  -1

یتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولیة األساسیة عن القیام، في  -2

  تأمین ظروف المعیشة الالزمة لنمو الطفل.حدود إمكانیاتهم المالیة وقدراتهم، ب

حدود إمكانیاتها، التدابیر المالئمة من أجل مساعدة الوالدین  يتتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنیة وف -3

قدم عند الضرورة المساعدة المادیة وبرامج إعمال هذا الحق وتُ  ىاألشخاص المسؤولین عن الطفل، عل وغیرهما من

  سیما فیما یتعلق بالتغذیة والكساء واإلسكان. الدعم، وال

ل التدابیر المناسبة لكفالة تحصیل نفقة الطفل من الوالدین أو من األشخاص اآلخرین كتتخذ الدول األطراف  -4

المسؤولین مالیا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما یعیش الشخص المسؤول 

تفاقات دولیة إنضمام إلى ها الطفل، تشجع الدول األطراف اإل فل في دولة أخرى غیر الدولة التي یعیش فیمالیا عن الط

  تخاذ ترتیبات أخرى مناسبة.إذلك كتفاقات من هذا القبیل، و إأو إبرام 

  28المادة 

وعلى أساس تكافؤ  لإلعمال الكامل لهذا الحق تدریجیاً  تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعلیم، وتحقیقاً  -1

  الفرص، تقوم بوجه خاص بما یلي:

  للجمیع، مجاناً  ومتاحاً  اً بتدائي إلزامیجعل التعلیم اال أ)

تخاذ التدابیر إ فیرها وٕاتاحتها لجمیع األطفال، و ب) تشجیع تطویر شتى أشكال التعلیم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتو 

  ،مساعدة المالیة عند الحاجة إلیهایم الالمناسبة مثل إدخال مجانیة التعلیم وتقد

  ،للجمیع على أساس القدرات ، متاحاً ج) جعل التعلیم العالي، بشتى الوسائل المناسبة

  ،متناولهم ياإلرشادیة التربویة والمهنیة متوفرة لجمیع األطفال وف يءجعل المعلومات والمباد د)

  .التقلیل من معدالت ترك الدراسةو  تخاذ تدابیر لتشجیع الحضور المنتظم في المدارسإ ه)

طفل رامة الكشى مع اافة التدابیر المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو یتمكتتخذ الدول األطراف  -2

  .تفاقیةاإلنسانیة ویتوافق مع هذه اإل 
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قة بالتعلیم، وبخاصة بهدف تفاقیة بتعزیز وتشجیع التعاون الدولي في األمور المتعلإل تقوم الدول األطراف في هذه ا -3

اإلسهام في القضاء على الجهل واألمیة في جمیع أنحاء العالم وتیسیر الوصول إلى المعرفة العلمیة والتقنیة وٕالى 

  حتیاجات البلدان النامیة في هذا الصدد.إبصفة خاصة  يوسائل التعلیم الحدیثة. وتراع

  29المادة 

  نحو: لیم الطفل موجهاً توافق الدول األطراف على أن یكون تع -1

  ،لیة والبدنیة إلى أقصى إمكاناتهاأ) تنمیة شخصیة الطفل ومواهبه وقدراته العق

  ،كرسة في میثاق األمم المتحدةالمُ  يءنسان والحریات األساسیة والمبادحترام حقوق اإل إتنمیة  ب)

لوطنیة للبلد الذي یعیش فیه الطفل والبلد الطفل وهویته الثقافیة ولغته وقیمة الخاصة، والقیم ا يحترام ذو إتنمیة  ج)

  ،صل والحضارات المختلفة عن حضارتهالذي نشأ فیه في األ

د) إعداد الطفل لحیاة تستشعر المسؤولیة في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بین الجنسین 

  ،ذین ینتمون إلى السكان األصلیینة واألشخاص الوالصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات اإلثنیة والوطنیة والدینی

  حترام البیئة الطبیعیة.إتنمیة  ه)

فسر على أنه تدخل في حریة األفراد والهیئات في إنشاء المؤسسات ما یُ  28لیس في نص هذه المادة أو المادة  -2

من هذه المادة وباشتراط مطابقة  1ة المنصوص علیها في الفقر  يءبادعلى الدوام بمراعاة الم التعلیمیة وٕادارتها، رهناً 

  التعلیم الذي توفره هذه المؤسسات للمعاییر الدنیا التي قد تضعها الدولة.

  30المادة 

یین، ال یجوز حرمان الطفل في الدول التي توجد فیها أقلیات إثنیة أو دینیة أو لغویة أو أشخاص من السكان األصل

جهار بدینه من الحق في أن یتمتع، مع بقیة أفراد المجموعة، بثقافته، أو اإل لتلك األقلیات أو ألولئك السكان يالمنتم

  ستعمال لغته.إوممارسة شعائره، أو 

  31المادة 

ستجمام المناسبة لسنه فراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة اإلتعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت ال -1

  الفنون. ية بحریة في الحیاة الثقافیة وفكوالمشار 

ة الكاملة في الحیاة الثقافیة والفنیة وتشجع على توفیر فرص كألطراف وتعزز حق الطفل في المشار تحترم الدول ا -2

  ستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.ساویة للنشاط الثقافي والفني واإلمالئمة ومت

  32المادة 

 رجح أن یكون خطیراً صادي ومن أداء أي عمل یُ قتستغالل اإلي حمایته من اإلتعترف الدول األطراف بحق الطفل ف -1

ي، أو الروحي، أو المعنوي، بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقل أو أن یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن یكون ضاراً 

  جتماعي.أو اإل

ذه المادة. ولهذا الغرض، جتماعیة والتربویة التي تكفل تنفیذ هلتدابیر التشریعیة واإلداریة واإلتتخذ الدول األطراف ا -2

  ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص بما یلي:

  ،لتحاق بعملتحدید عمر أدنى أو أعمار دنیا لإل أ) 

  ،نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ب) وضع

  مادة بفعالیة.ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغیة إنفاذ هذه ال



 
66 

  33المادة 

والتربویة، لوقایة تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التدابیر التشریعیة واإلداریة واالجتماعیة 

اهدات الدولیة ستخدام غیر المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاألطفال من اإل

  .تجار بهاذه المواد بطریقة غیر مشروعة واإل ستخدام األطفال في إنتاج مثل هإولمنع  ذات الصلة،

  34المادة 

نتهاك الجنسي. ولهذه األغراض تتخذ الدول ستغالل الجنسي واإل ف بحمایة الطفل من جمیع أشكال اإلتتعهد الدول األطرا

  والمتعددة األطراف لمنع:األطراف، بوجه خاص، جمیع التدابیر المالئمة الوطنیة والثنائیة 

  أي نشاط جنسي غیر مشروع، يراه الطفل على تعاطكحمل أو إ أ)

  ،الممارسات الجنسیة غیر المشروعة ستغاللي لألطفال في الدعارة أو غیرها منستخدام اإلاإل ب)

  ستغاللي لألطفال في العروض والمواد الداعرة.ستخدام اإلاإل ج)

  35المادة 

فال أو بیعهم أو ختطاف األطإلثنائیة والمتعددة األطراف لمنع میع التدابیر المالئمة الوطنیة واتتخذ الدول األطراف ج

  تجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال.اإل 

  36المادة 

  الطفل. هل الضارة بأي جانب من جوانب رفاستغال األطراف الطفل من سائر أشكال اإل تحمي الدول

  37المادة 

  لدول األطراف:تكفل ا

فرض تُ  أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة. وال رْض ع� أ) أال یُ 

الحیاة بسبب جرائم یرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود  ىعقوبة اإلعدام أو السجن مد

  ،راج عنهمإمكانیة لإلف

حتجازه أو سجنه إعتقال الطفل أو إ يحرم أي طفل من حریته بصورة غیر قانونیة أو تعسفیة. ویجب أن یجر ب) أال یُ 

  ،أ أخیر وألقصر فترة زمنیة مناسبةملجكا للقانون وال یجوز ممارسته إال وفق

حتیاجات إ يحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان، وبطریقة تراعإ ل طفل محروم من حریته بإنسانیة و كیعامل  ج)

عتبر أن مصلحة ل طفل محروم من حریته عن البالغین، ما لم یُ كفصل یُ اص الذین بلغوا سنه. وبوجه خاص، األشخ

الت والزیارات، إال في تصال مع أسرته عن طریق المراسإك، ویكون له الحق في البقاء على الطفل تقتضي خالف ذل

  ،ستثنائیةالظروف اإل

یته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونیة وغیرها من المساعدة المناسبة، د) یكون لكل طفل محروم من حر 

فضال عن الحق في الطعن في شرعیة حرمانه من الحریة أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحایدة أخرى، وفى 

  أن یجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبیل.

  38المادة 

لحة وذات ترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة علیها في المنازعات المستتعهد الدول األطراف بأن تح -1

  حترام هذه القواعد.إالصلة بالطفل وأن تضمن 
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لم یبلغ سنهم خمس لكي تضمن أال یشترك األشخاص الذین  تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیاً  -2

  في الحرب. مباشراً  اً كشتراإعشرة سنة 

بلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنید من یدول األطراف عن تجنید أي شخص لم تمتنع ال -3

ة، یجب على الدول األطراف أن بین األشخاص الذین بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سن

  بر سنا.كإلعطاء األولویة لمن هم أ ىتسع

القانون اإلنساني الدولي بحمایة السكان المدنیین في المنازعات  ىلتزاماتها بمقتضإل  فقاً ول األطراف، و تتخذ الد -4

  المسلحة، جمیع التدابیر الممكنة عملیا لكي تضمن حمایة ورعایة األطفال المتأثرین بنزاع مسلح.

  39المادة 

جتماعي للطفل الذي یقع ندماج اإلادة اإل والنفسي وٕاع ل التدابیر المناسبة لتشجیع التأهیل البدنيكتتخذ الدول األطراف 

ستغالل أو اإلساءة، أو التعذیب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو ة أي شكل من أشكال اإلهمال أو اإلضحی

بیئة هذا التأهیل وٕاعادة االندماج هذه في  يالعقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة، أو المنازعات المسلحة. ویجر 

  رامته.كحترامه لذاته، و إ ة الطفل، و تعزز صح

  40المادة 

عامل تهم بذلك أو یثبت علیه ذلك في أن یُ نتهك قانون العقوبات أو یُ إل طفل یدعي أنه كتعترف الدول األطراف بحق  -1

ات ریحترام الطفل لما لآلخرین من حقوق اإلنسان والحإساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز بطریقة تتفق مع رفع درجة إح

  ندماج الطفل وقیامه بدور بناء في المجتمع.إستصواب تشجیع إعادة إ األساسیة وتراعي سن الطفل و 

  وتحقیقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة، تكفل الدول األطراف، بوجه خاص، ما یلي: -2

لك علیه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن تهامه بذلك أو إثبات ذإنتهاك الطفل لقانون العقوبات أو إعدم إدعاء  أ)

  رتكابهاإن الوطني أو الدولي عند محظورة بموجب القانو

  تهم بذلك الضمانات التالیة على األقل:نتهك قانون العقوبات أو یُ إیكون لكل طفل یدعي بأنه  ب)

  .لى أن تثبت إدانته وفقا للقانونفتراض براءته إإ -»1«

القانونیین علیه عند  لیه، عن طریق والدیه أو األوصیاءبالتهم الموجهة إ ومباشرة اً إخطاره فور  -»2«

  .دة المالئمة إلعداد وتقدیم دفاعهقتضاء، والحصول على مساعدة قانونیة أو غیرها من المساعاإل

مة عادلة كفي محا نزیهة بالفصل في دعواه دون تأخیرقیام سلطة أو هیئة قضائیة مختصة ومستقلة و  -»3«

لقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والدیه أو األوصیاء القانونیین وفقا ل

  .خذ في الحسبان سنه أو حالتهعتبر أن ذلك في غیر مصلحة الطفل الفضلى، وال سیما إذا أُ علیه، ما لم یُ 

ستجواب الشهود إ و  ستجواب أو تأمینإ و  عتراف بالذنب،راهه على اإلدالء بشهادة أو اإلكعدم إ -»4«

  .د لصالحه في ظل ظروف من المساواةستجواب الشهو إ شتراك و إفالة كالمناهضین و 

مستقلة ونزیهة أعلى  قیام سلطة مختصة أو هیئة قضائیة نتهك قانون العقوبات، تأمینإبر أنه عتُ إإذا  -»5«

  .ذلكل أیة تدابیر مفروضة تبعاً  يللقانون بإعادة النظر في هذا القرار وف وفقاً 

  .المستعملة أو النطق بها إذا تعذر على الطفل فهم اللغة ناً الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجا -»6«

  .ىأثناء جمیع مراحل الدعو  حترام حیاته الخاصة تماماً إتأمین  -»7«

دعى ذین یُ على األطفال ال تسعى الدول األطراف لتعزیر إقامة قوانین وٕاجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصیصاً  -3

  تهمون بذلك أو یثبت علیهم ذلك، وخاصة القیام بما یلي:نتهكوا قانون العقوبات أو یُ إأنهم 
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  ،نتهاك قانون العقوباتأن األطفال لیس لدیهم األهلیة إل  أ) تحدید سن دنیا یفترض دونها

ات قضائیة، شریطة أن تحترم قتضاء لمعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إلى إجراءتخاذ تدابیر عند اإلإستصواب إ ب)

  .امالً ك اً حترامإوق اإلنسان والضمانات القانونیة حق

ختبار، والحضانة، وبرامج التعلیم اإلرشاد واإلشراف، والمشورة، واإلتتاح ترتیبات مختلفة، مثل أوامر الرعایة و  -4

ریقة تالئم رفاههم وتتناسب مع والتدریب المهني وغیرها من بدائل الرعایة المؤسسیة، لضمان معاملة األطفال بط

  ظروفهم وجرمهم على السواء.

  41المادة 

  إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في: تفاقیة ما یمس أي أحكام تكون أسرع إفضاءً لیس في هذه اإل 

  ، أو،قانون دولة طرف أ)

  ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

  الجزء الثاني

  42المادة 

تفاقیة وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل المالئمة والفعالة، بین الكبار اإل  يءف بأن تنشر مباداألطراتتعهد الدول 

  واألطفال على السواء.

  43المادة 

تزامات التي تعهدت بها في هذه لستیفاء تنفیذ اإل إم الذي أحرزته الدول األطراف في نشأ لغرض دراسة التقدتُ  -1

  .بالوظائف المنصوص علیها فیما یليالطفل تضطلع  تفاقیة لجنة معنیة بحقوقاإل 

ها في المیدان الذي تغطیه هذه لقیة الرفیعة والكفاءة المعترف بالمكانة الخُ  يتتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذو  -2

 ىتفاقیة. وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بین رعایاها ویعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصیة، ویولاإل 

  ذلك للنظم القانونیة الرئیسیة.كعتبار للتوزیع الجغرافي العادل و اإل

قتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح نتخب أعضاء اللجنة باإلیُ  -3

  من بین رعایاها. واحداً  شخصاً 

ل كتفاقیة وبعد ذلك مرة تاریخ بدء نفاذ هذه اإل  ثر منكویة اللجنة بعد ستة أشهر على األ نتخاب األول لعضاإل  يیجر  -4

نتخاب رسالة إلى الدول األطراف إل كعلى األقل من تاریخ سنتین. ویوجه األمین العام لألمم المتحدة قبل أربعة أشهر 

ع األشخاص بجمی ألفبائیاً  عد األمین العام قائمة مرتبة ترتیباً یدعوها فیها إلى تقدیم ترشیحاتها في غضون شهرین. ثم یُ 

  تفاقیة.غها إلى الدول األطراف في هذه اإل بلالدول األطراف التي رشحتهم، ویُ  المرشحین على هذا النحو مبیناً 

هذه  يجتماعات للدول األطراف یدعو األمین العام إلي عقدها في مقر األمم المتحدة. وفإنتخابات في اإل  ىجر تُ  -5

یة لها، یكون األشخاص المنتخبون لعضو  قانونیاً  ألطراف فیها نصاباً شكل حضور ثلثي الدول اجتماعات، التي یُ اإل

بر عدد من األصوات وعلى األغلبیة المطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرین كاللجنة هم الذین یحصلون على أ

  المصوتین.

ن جدید. غیر أن مدة والیة نتخابهم إذا جرى ترشیحهم مإة لمدة أربع سنوات. ویجوز إعادة نتخب أعضاء اللجنیُ  -6

باشرة یقوم رئیس نتخاب األول منقضاء سنتین، وبعد اإل إنتخاب األول تنقضي بخمسة من األعضاء المنتخبین في اإل 

  ختیار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بالقرعة.إجتماع باإل
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عین الدولة تأدیة مهام اللجنة، تُ ستقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غیر قادر على إأحد أعضاء اللجنة أو  يإذا توف -7

   بموافقة اللجنة. ن الوالیة، رهناً كمل المدة المتبقیة مآخر من بین رعایاها لیُ  اً طرف التي قامت بترشیح العضو خبیر ال

  تضع اللجنة نظامها الداخلي. -8

  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتین. -9

نة ان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجمكمم المتحدة أو في أي في مقر األ جتماعات اللجنة عادةإعقد تُ  - 10

جتماع للدول األطراف في إقتضى األمر، في إنظر فیها، إذا جتماعات اللجنة، ویعاد الإعادة مرة في السنة وتحدد مدة 

  بموافقة الجمعیة العامة. تفاقیة، رهناً هذه اإل 

ورة فعالة بوظائفها بموجب هذه ضطالع اللجنة بصلزم من موظفین ومرافق إلتحدة ما ییوفر األمین العام لألمم الم - 11

  تفاقیة.اإل 

تفاقیة، بموافقة الجمعیة العامة، على مكافآت من موارد األمم اإل  نشأة بموجب هذهیحصل أعضاء اللجنة المُ  - 12

  المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعیة العامة من شروط وأحكام.

  44المادة 

متحدة، تقاریر عن التدابیر التي د الدول األطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طریق األمین العام لألمم التتعه -1

  حرز في التمتع بتلك الحقوق:تفاقیة وعن التقدم المُ عترف بها في هذه اإل المُ  عتمدتها إلنفاذ الحقوقإ

  ،المعنیةیة بالنسبة للدولة الطرف تفاقي غضون سنتین من بدء نفاذ هذه اإل أ) ف

  ل خمس سنوات. كوبعد ذلك مرة  ب)

تعهد بها لتزامات المُ ء باإل عدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاوضح التقاریر المُ تُ  -2

افیة توفر كعلى معلومات  شتمل التقاریر أیضاً جدت مثل هذه العوامل والصعاب. ویجب أن تتفاقیة إن وُ بموجب هذه اإل 

  .يتفاقیة في البلد المعنلتنفیذ اإل  شامالً  للجنة فهماً 

(ب) 1ه من تقاریر الحقة وفقا للفقرة اللجنة أن تكرر، في ما تقدم لىإ شامالً  أولیاً  ال حاجة بدولة طرف قدمت تقریراً  -3

  من هذه المادة، المعلومات األساسیة التي سبق لها تقدیمها.

  تفاقیة.علومات إضافیة ذات صلة بتنفیذ اإل طراف میجوز للجنة أن تطلب من الدول األ -4

  جتماعي، تقاریر عن أنشطتها.قتصادي واإلل سنتین، عن طریق المجلس اإلكتقدم اللجنة إلى الجمعیة العامة  -5

  تتیح الدول األطراف تقاریرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.  -6

  45المادة 

  تفاقیة:الدولي في المیدان الذي تغطیه اإل وتشجیع التعاون تفاقیة علي نحو فعال لدعم تنفیذ اإل 

مثلة االت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغیرها من أجهزة األمم المتحدة أن تكون مُ كیكون من حق الو  أ)

خصصة ومنظمة االت المتكتفاقیة. وللجنة أن تدعو الو في نطاق والیتها من أحكام هذه اإل لدى النظر في تنفیذ ما یدخل 

تفاقیة في دیم مشورة خبرائها بشأن تنفیذ اإل األمم المتحدة للطفولة والهیئات المختصة األخرى، حسبما تراه مالئما، لتق

االت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة كل منها. وللجنة أن تدعو الو كالتي تدخل في نطاق والیة المجاالت 

  ،جاالت التي تدخل في نطاق أنشطتهاتفاقیة في الملتقدیم تقاریر عن تنفیذ اإل  متحدةوغیرها من أجهزة األمم ال

االت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والهیئات المختصة كجنة، حسبما تراه مالئما، إلى الو ب) تحیل الل

تشیر إلى حاجتها لمثل هذه  للمشورة أو المساعدة التقنیتین، أو األخرى أیة تقاریر من الدول األطراف تتضمن طلباً 
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قتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن وجدت مثل هذه إ ساعدة، مصحوبة بمالحظات اللجنة و المشورة أو الم

  ،قتراحاتحظات واإلالمال

عن قضایا محددة ج) یجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعیة العامة إلى األمین العام إجراء دراسات بالنیابة عنها 

  ،تتصل بحقوق الطفل

من هذه  45 و 44بالمادتین  قتراحات وتوصیات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عمالً إیجوز للجنة أن تقدم  د)

ة مصحوبة بلغ للجمعیة العامقتراحات والتوصیات العامة إلى أیة دولة طرف معنیة، وتُ تفاقیة. وتحال مثل هذه اإلاإل 

  إن وجدت. ،بتعلیقات الدول األطراف

  الجزء الثالث

   46المادة 

  تفاقیة لجمیع الدول.فتح باب التوقیع على هذه اإل یُ 

  47المادة 

  ودع صكوك التصدیق لدى األمین العام لألمم المتحدة. تفاقیة للتصدیق. وتُ تخضع هذه اإل 

  48المادة 

  األمین العام لألمم المتحدة.نضمام لدى ودع صكوك اإل لجمیع الدول. وتُ  تفاقیة مفتوحاً نضمام إلى هذه اإل یظل باب اإل 

  49المادة 

األمین  ىنضمام العشرین لدك التصدیق أو اإل تفاقیة في الیوم الثالثین الذي یلي تاریخ إیداع صیبدأ نفاذ هذه اإل  -1

  ألمم المتحدة.لالعام 

رین، یبدأ نفاذ نضمام العشلیها بعد إیداع صك التصدیق أو اإل تفاقیة أو تنضم إهذه اإل  ىصدق علالدول التي تُ  -2

  نضمامها.إإیداع هذه الدولة صك تصدیقها أو تفاقیة إزاءها في الیوم الثالثین الذي یلي تاریخ اإل 

  50المادة 

یجوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعدیل وأن تقدمه إلى األمین العام لألمم المتحدة. ویقوم األمین العام عندئذ  -1

مؤتمر للدول األطراف للنظر انت هذه الدول تحبذ عقد كلمقترح مع طلب بإخطاره بما إذا ابإبالغ الدول األطراف بالتعدیل 

حالة تأیید ثلث الدول األطراف على األقل، في غضون أربعة أشهر من تاریخ هذا  يقتراحات والتصویت علیها. وففي اإل

لمتحدة. ویقدم أي تعدیل تعتمده أغلبیة من التبلیغ، عقد هذا المؤتمر، یدعو األمین العام إلى عقده تحت رعایة األمم ا

  الدول األطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعیة العامة إلقراره.

وتقبله الدول  قره الجمعیة العامة لألمم المتحدةمن هذه المادة عندما تُ  1للفقرة  عتماده وفقاً إیبدأ نفاذ أي تعدیل یتم  -2

  بیة الثلثین.تفاقیة بأغلاألطراف في هذه اإل 

لزمة بأحكام هذه طراف األخرى مُ لزمة للدول األطراف التي قبلتها وتبقى الدول األتكون التعدیالت، عند بدء نفاذها، مُ  -3

  تفاقیة وبأیة تعدیالت سابقة تكون قد قبلتها.اإل 

  51المادة 

نضمام، ویقوم بتعمیمها على اإل  تبدیها الدول وقت التصدیق أو یتلقى األمین لألمم المتحدة نص التحفظات التي -1

  جمیع الدول.

  تفاقیة وغرضها.لهدف هذه اإل  ال یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیاً  -2
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یجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجیه إشعار بهذا المعنى إلى األمین العام لألمم المتحدة، الذي یقوم عندئذ  -3

  من تاریخ تلقیه من قبل األمین العام. عتباراً إالمفعول ویصبح هذا اإلشعار نافذ بإبالغ جمیع الدول به. 

  52المادة 

م المتحدة. ویصبح ترسله إلى األمین العام لألم يتفاقیة بإشعار خطألي دولة طرف أن تنسحب من هذه اإل یجوز 

  بعد مرور سنة على تاریخ تسلم األمین العام هذا اإلشعار. نسحاب نافذاً اإل 

  53المادة 

  تفاقیة. لهذه اإل  العام لألمم المتحدة ودیعاً  ن األمینعیَّ یُ 

  54المادة 

سبانیة واإلنجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة لتي تتساوى في الحجیة نصوصها باإلتفاقیة ایودع أصل هذه اإل 

األصول من  لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب والفرنسیة، لدى األمین العام لألمم المتحدة. وٕاثباتاً 

  ■ تفاقیةب حكوماتهم، بالتوقیع على هذه اإل جان
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