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القيمة القانونية لالتفاقية في النظام القانوني 
أشــار التقريــر يف الفقــرة )20( منــه إىل القــرار التفســريي الصــادر عــن املحكمــة الدســتورية 

العليــا يف القضيــة رقــم )4( لســنة 2017 بتاريــخ 2018/3/12 واملتعلــق باملرتبــة القانونيــة 

ــاب  ــص إىل اكتس ــذي خل ــطيني، وال ــوين الفلس ــام القان ــل النظ ــة داخ ــدات الدولي للمعاه

قواعــد املعاهــدات التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني قــوة أعــىل مــن الترشيعــات العادية 

الداخليــة، مبــا يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني. وجاء 

هــذا القــرار يف ظــل عــدم وجــود نــص دســتوري أو قانــوين رصيــح يوضــح القيمــة القانونيــة 

لالتفاقيــات الدوليــة يف فلســطني. وهنــا، ميكــن إثــارة العديــد مــن التســاؤالت واملخــاوف مام 

خلــص إليــه قــرار املحكمــة املشــار إليــه، هــل يعنــي القــرار أن علــو املعاهــدات الدوليــة 

يف النظــام القانــوين الفلســطيني عــىل الترشيعــات الداخليــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن آثــار 

تتعلــق بإنفــاذ املعاهــدة، مرهــون مبــدى توافــق ومواءمــة املعاهــدة مــع الهويــة الوطنيــة 

ــة  ــة والديني ــة الوطني ــا املقصــود بالهوي ــم م ــة للشــعب الفلســطيني؟ ث ــة والثقافي والديني

والثقافيــة؟ هــي ميكــن االســتدالل عليهــا بوضــوح؟ وهــل هــي محــط اتفــاق كافــة رشائــح 

املجتمــع الفلســطيني؟ هــل املقصــود مــن هــذا القــرار التحفــظ عــىل أحــكام املعاهــدات 

الدوليــة، ومــن ضمنهــا اتفاقيــة القضــاء عــىل أشــكال التمييــز العنــرصي؟ علــام أن التقريــر 

كان قــد أشــار يف الفقــرة األوىل منــه إىل انضــامم فلســطني إىل املعاهــدات الرئيســية لحقــوق 

اإلنســان ومــن ضمنهــا هــذه االتفاقيــة دون تحفظــات. كيــف ميكــن أن يؤثــر مثــل هــذا 

القيــد عــىل تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة وإمكانيــة االحتجــاج بهــا أمــام الســلطات القضائيــة؟

تطبيق االتفاقية في قطاع غزة والمناطق المصنفة »ج«
مل يــرش التقريــر إىل وضعيــة إنفــاذ أحــكام االتفاقيــة عــىل كافــة الــراب الفلســطيني، الــذي 

يعتــر واجــب أســايس عــىل الحكومــة الفلســطينية، حيــث مــا زال قطــاع غــزة تحت ســيطرة 

ســلطات األمــر الواقــع التابعــة لحركــة حــامس، بينــام تســيطر إرسائيــل أمنيــاً وإداريــاً عــىل 

املناطــق املصنفــة »ج«. مــام يعنــي عــدم إمكانيــة تطبيــق أحــكام القوانــني املحليــة وأحــكام 

هــذه االتفاقيــة يف املناطــق املشــار إليهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن التقريــر مل يكشــف عــن 

أي إجــراءات أو نوايــا تضمــن تطبيــق أحــكام االتفاقيــة يف كافــة أنحــاء الدولــة.
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معلومات الفئات المحمية باالتفاقية ضمن حدود دولة فلسطين
أشــار التقريــر يف الفقــرة )23( منــه إىل عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة وشــاملة حــول أ. 

ــاب هــذه  ــاً أســباب غي ــي، مبين ــد الوطن ــىل الصعي ــة ع ــة باالتفاقي ــات املحمي الجامع

االحصائيــات، وبالرغــم مــن أهميــة وجــود مثــل هــذه االحصائيــات يف مجــال االعــراف 

ــر  ــراف التقري ــة، واع ــدود الدول ــن ح ــة ضم ــب االتفاقي ــة مبوج ــات املحمي بالجامع

بذلــك، إال أن هــذا األخــري ال يشــري إىل أي تدابــري عمليــة تســعى إليهــا الدولــة لتوفــري 

االحصائيــات واملعلومــات املتعلقــة بالفئــات املحميــة. مثــل تكليــف الجهــاز املركــزي 

ــات  ــات ومعلومــات عــن الفئ لإلحصــاء الفلســطيني بإجــراء مســوح تتضمــن احصائي

املحميــة بشــكل خــاص، أو عــىل األقــل جمــع معلومــات عــن هــذه الفئــات يف ســياق 

اعــداد احصائيــات عامــة.

العــام ب.  التعــداد  العــام 2018،  الفلســطيني يف  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  أصــدر 

ــات عــن الســكان  ــد املــؤرشات واالحصائي ــر عدي للســكان واملنشــآت، وتضمــن التقري

الفلســطينيني يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إال أنــه مل يقــدم أي احصائيــات 

ــع هــذه  ــة متت ــة، وال عــن وضعي ــة مبوجــب االتفاقي ــات املحمي أو مــؤرشات عــن الفئ

الفئــات بالحقــوق والحريــات العامــة، وعــدم تعرضهــا ألي متييــز يف متتعهــا ومامرســتها 

ــات. ــوق والحري للحق

يشــري التقريــر يف الفقــرة )25( منــه يف البنــود مــن )أ -ز( إىل الفئــات املحميــة مبوجــب ج. 

ــة  ــرى محمي ــات أخ ــرة )162/ب( إىل فئ ــري يف الفق ــه، يش ــت ذات ــة، ويف الوق االتفاقي

مبوجــب االتفاقيــة، مل تذكــر يف الفقــرة )25( ضمــن القســم املخصــص لبيــان املــؤرشات 

ــات  ــذه الفئ ــطني، وه ــة فلس ــدود دول ــن ح ــة ضم ــات املحمي ــة للجامع الدميوغرافي

ــراد. كــام مل  ــان، البشــناق، الرشكــس، واألك ــدروز، الرسي ــون، الركــامن، ال هــي: البهائي

يــرش التقريــر إىل فئــات أخــرى محميــة مبوجــب أحــكام االتفاقيــة، وهــو الجباليــون، 

وأصحــاب البــرشة الســوداء بخــالف األفريقيــون. فــام هــو ســبب اغفــال التقريــر لهــذه 

الفئــات إىل جانــب الفئــات التــي تــم اإلشــارة إليهــا يف الفقــرة )25(؟ وبخاصــة أنهــم 

جميعــاً ميتعــون بالحاميــة مبوجــب أحــكام االتفاقيــة.

ــة د.  ــات املحمي ــد )أ -ز( إىل الفئ ــن البن ــرة )25( م ــر يف الفق ــارة التقري ــن إش ــم م بالرغ

مبوجــب االتفاقيــة، وتقدميــه عــرض وصفــي عــن طائفــة مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا 

يف املــادة )5( مــن االتفاقيــة، إال أن التقريــر ال يقــدم أي معلومــات تقيميــة عــن 



لجنة القضاء على التمييز العنصري

9

ــة والسياســية  ــة، والحقــوق املدني ــة والثقافي ــة واالجتامعي أوضــاع الحقــوق االقتصادي

لهــذه الفئــات، فهــل تتمتــع هــذه الفئــات بحقوقهــا وحرياتــه املكفولــة يف الدســتور 

ــا هــو  ــا؟  وم ــا أو حجبه ــا أي دور يف االنتقــاص منه ــون دون أن يكــون النتامئه والقان

واقــع الخدمــات الــذي تتلقــاه هــذه املجموعــات؟ ومــدى قدرتهــا عــىل الوصــول اىل 

هــذه الخدمــات واملعيقــات التــي تواجههــا والتدابــري التفضيليــة التــي مــن املمكــن ان 

تتبنــاه الحكومــة لتعزيــز وصــول هــذه الفئــات اىل كافــة الحقــوق؟

تعريف التمييز العنصري
ــني  ــرصي يف القوان ــز العن ــدة للتميي ــات ع ــه إىل تعريف ــرة )27( من ــر يف الفق ــري التقري يش

ــون  ــه يف القان ــا تعريف ــطني، وأهمه ــة فلس ــدود دول ــل ح ــول داخ ــارية املفع ــة س املحلي

ــع  ــارصة وال تنســجم م ــات ق ــام أن هــذا التعريف ــالن االســتقالل. عل ــة إع األســايس، ووثيق

ــم عــىل  ــز القائ ــون األســايس مل يحظــر التميي ــث إن القان ــة، حي ــن االتفاقي ــادة األوىل م امل

ــتقالل.  ــالن االس ــة إع ــبة لوثيق ــذا بالنس ــي. وك ــي أو اإلثن ــل القوم ــب أو األص ــاس النس أس

وهنــا ميكــن الســؤال عــن التدابــري الترشيعيــة التــي اتخذتهــا الدولــة يف ســبيل الوصــول إىل 

ــف  ــع التعري ــات الفلســطينية وينســجم م ــرصي يف الترشيع ــز العن ــف شــامل للتميي تعري

ــة؟  ــن االتفاقي ــادة )1( م ــوارد يف امل ال

التنفيذ األمين لالتفاقية
أشــار التقريــر يف الفقــرة رقــم )33/أ( إىل حظــر املرســوم الرئايس رقم )3( لســنة 1998 بشــأن 

ــز العنــرصي املــامرس مــن  ــع التحريــض مبــا يشــمل التميي ــة ومن تكريــس الوحــدة الوطني

قبــل الدولــة ومؤسســاتها، كــام أشــار التقريــر يف الفقــرة )49( إىل مجموعــة مــن النصــوص 

الترشيعيــة الهادفــة إىل القضــاء عــىل خطــاب التحريــض عــىل الكراهيــة العنرصيــة والعنــف 

ــوص  ــذه النص ــون ه ــن ك ــم م ــرصي. وبالرغ ــز العن ــو للتميي ــي تدع ــامت الت ــىل املنظ وع

ــدى  ــر ل ــا يتوف ــو م ــري -وه ــع يش ــة، إال أن الواق ــن االتفاقي ــامدة )2( م ــذاً لل ــكل تنفي تش

ــه-إىل اســتخدام هــذه النصــوص يف التضيــق ومحاكمــة  ــة مــن معلومــات كبــرية حول الهيئ

ــع اســتخدام  ــا عــرض لواق ــة عــن تقدميه ــا ميكــن ســؤال الدول املعارضــني السياســيني. وهن

ــق  ــل تحقي ــن أج ــا م ــا وتدابريه ــي إجراءاته ــا ه ــني؟ وم ــري أم ــكل غ ــوص بش ــذه النص ه

التنفيــذ األمــني لالتفاقيــة عــىل أرض الواقــع.
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االنتهاكات اإلسرائيلية 
ــاه  ــة تج ــي العنرصي ــالل اإلرسائي ــراءات االحت ــبة إىل إج ــن مناس ــر م ــر يف أك ــري التقري يش

املواطنــني الفلســطينيني، ومــن ضمنهــم الفئــات املحميــة مبوجــب أحــكام االتفاقيــة، ومــا 

يرتــب عــىل ذلــك مــن مســاس بفئــات الحقــوق املختلفــة لهــذه الجامعــات، إال أن التقريــر 

مل يــرش إىل اإلجــراءات التــي تتخذهــا دولــة فلســطني يف ســبيل تخفيــف وقــع آثــار هــذه 

اإلجــراءات العنرصيــة عــىل الفئــات املحميــة. 

التمييز المركب
مل يــرش التقريــر إىل أي مــن مظاهــر التمييــز املركــب »التمييــز املضاعــف« التــي قــد تكــون 

ــرأة يف  ــة امل ــرق إىل وضعي ــم يتط ــطني، فل ــة فلس ــدود دول ــل ح ــت داخ ــأت أو مورس نش

ــا امــرأة وتنتمــي  ــا لكونه ــا كان مثــة انتقــاص أو حجــب لحقوقه ــة، وإذا م ــات املحمي الفئ

ــة، وذات األمــر ينســحب عــىل ذوو اإلعاقــة. ــة مبوجــب أحــكام االتفاقي ــة محمي لفئ

التدابير الخاصة المؤقتة
ــة الســامرية يف  ــص مقعــد للطائف ــه إىل تخصي ــرة )79( من ــر يف الفق بخــالف إشــارة التقري

املجلــس الترشيعــي األول ســنة 1996 »ألغيــت فيــام بعــد مبوجــب قانــون بشــأن االنتخابات 

ــات العامــة لســنة 2007«، مل  ــون بشــأن االنتخاب ــاً القــرار بقان العامــة لســنة 2005، والحق

يــرش التقريــر إىل أي تدابــري خاصــة مؤقتــة اتخذتهــا الدولــة بهــدف تأمــني التقــدم الــكايف 

لبعــض الفئــات املحميــة مبوجــب االتفاقيــة واملحتاجــني فعــالً إىل الحاميــة التــي قــد تكــون 

ــع بحقــوق اإلنســان  ــا املســاواة يف التمت ــات لتضمــن له ــك الفئ ــة بشــكل مؤقــت لتل الزم

والحريــات األساســية أو مامرســاتها. وهنــا ميكــن إثــارة تســاؤالت حــول ســبب إلغــاء التدبــري 

ــح  ــاذا مل متن ــام 1996؟ ومل ــامرية ع ــة الس ــه الطائف ــت علي ــذي حصل ــت ال ــاص املؤق الخ

الفئــات املحميــة مبوجــب هــذه االتفاقيــة مثــل هــذا التدبــري املؤقــت؟ ثــم مــا الــذي مينــع 

مــن اعــادة منــح الفئــات املحميــة مبوجــب االتفاقيــة مثــل هــذا التدبــري وغــريه مــن التدابــري 

الخاصــة املؤقتــة. 
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 لجنة القضاء على التمييز العنصري 
 املالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريني األول والثاين لدولة فلسطني1*

التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــني األول والثــاين لدولــة فلســطني  نظــرت اللجنــة يف   -1

/C/CERD 1-2(، املقــدم يف وثيقــة واحــدة، يف جلســتيها 2749 و2750 )انظر/PSE/C/CERD(

SR.2749 وCERD/C/SR.2750(، املعقودتــني يومــي 13 و14 آب/أغســطس 2019. واعتمــدت 

ــطس 2019.  ــودة يف 23 آب/أغس ــتها 2764 املعق ــة يف جلس ــات الختامي ــذه املالحظ ه

ألف- مقدمة

ــاين،  ــني األول والث ــا الدوري ــع لتقريريه ــة الطــرف تقريرهــا الجام ــم الدول ــة بتقدي 2-  ترحــب اللجن

وتعــرب عــن تقديرهــا للحــوار البنــاء الــذي دار مــع وفــد الدولــة الطــرف. وتعــرب اللجنــة عــن 

شــكرها للوفــد عــىل مــا قدمــه مــن معلومــات أثنــاء نظرهــا يف التقريــر ومــا وافــاه بهــا كتابــًة 

مــن معلومــات إضافيــة عقــب الحــوار الــذي دار معــه. وترحــب اللجنــة أيضــاً مبشــاركة ممثــي 

الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان ومبســاهمة الهيئــة يف الحــوار الــذي دار مــع الدولــة الطــرف. 

باء-  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ االتفاقية

تالحــظ اللجنــة أن االحتــالل اإلرسائيــي إلقليــم الدولــة الطــرف وتوســيع املســتوطنات واســتمرار   -3

الحصــار املفــروض عــىل قطــاع غــزة، كُلهــا أفعــال يعترهــا القانــون الــدويل غــري قانونيــة وتجعــل 

الدولــة الطــرف تواجــه صعوبــات شــديدة يف تنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب االتفاقيــة تنفيــذاً كامــالً. 

ــأن  ــأرسه، وب ــا ب ــة تــرسي عــىل إقليمه ــأن االتفاقي ــة الطــرف ب ــة الدول ــر اللجن ــك، تذك ومــع ذل

اعتمدتها اللجنة يف دورتها التاسعة والتسعني )5-29 آب/أغسطس 2019(.  *  1
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الدولــة الطــرف ينبغــي أن تتخــذ جميــع التدابــري املمكنــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة يف جميــع 

أرجــاء إقليمهــا. ويف هــذا الصــدد، تعــرب اللجنــة عــن أســفها للتقــدم املحــدود الــذي أُحــرز يف 

حــل القضايــا السياســية الداخليــة التــي تؤثر ســلباً عــىل متتــع الفلســطينيني، مبــن فيهــم أفــراد 

األقليــات اإلثنيــة - الدينيــة والقوميــة يف الضفــة الغربيــة، مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة وقطــاع 

ــة أن الفلســطينيني،  ــة. وتالحــظ اللجن غــزة، متتعــاً كامــالً بحقوقهــم التــي تنــص عليهــا االتفاقي

ــة  ــون لنظــم قانوني ــوا يخضع ــا زال ــة، م ــة والقومي ــة - الديني ــات اإلثني ــراد األقلي ــم أف مبــن فيه

متعــددة مــن جــراء التجزئــة السياســية والجغرافيــة إلقليــم الدولــة الطــرف، األمر الــذي يعرقــل 

بشــدة إعــامل حقوقهــم التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة إعــامالً كامــالً.

جيم- الجوانب اإليجابية

ــذ  ــة، من ــة التالي ــوق اإلنســان الدولي ــة الطــرف إىل صكــوك حق ــة بانضــامم الدول ترحــب اللجن  -4

ــام 2014:  ــرف يف ع ــة الط ــاذ يف الدول ــز النف ــة حي ــول االتفاقي دخ

)أ( تعديــل املــادة 8 مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز العنــرصي، يف   

ــام 2019؛ ع

)ب( الروتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنية والسياســية،   

ــة اإلعــدام، يف عــام 2019؛ الهــادف إىل إلغــاء عقوب

)ج( الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالل األطفــال   

ــام 2017؛ ــة، يف ع ــواد اإلباحي ــاء ويف امل يف البغ

)د( نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، يف عام 2015؛    

)هـــ( اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرمية املنظمــة عر الوطنيــة، يف عــام 2015، وبروتوكولها   

الخــاص مبنــع االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، وقمعــه واملعاقبــة عليــه، يف عــام 

2017؛

)و( العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، يف عام 2014؛  

)ز( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، يف عام 2014؛    

ــول  ــام 2014، والروتوك ــرأة، يف ع ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــىل جمي ــاء ع ــة القض )ح( اتفاقي  
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االختيــاري امللحــق بهــا، يف عــام 2019؛ 

ــم  ــق بإجــراء تقدي ــاري املتعل ــا االختي ــة حقــوق الطفــل، يف عــام 2014، وبروتوكوله )ط( اتفاقي  

البالغــات، يف عــام 2019؛

)ي( اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــام 2014، والروتوكــول االختيــاري امللحــق بهــا   

ــام 2019؛   يف ع

)ك( اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية   

ــام 2017؛ ــاري، يف ع ــا االختي ــام 2014، وبروتوكوله ــة، يف ع أو املهين

)ل( الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات   

2014؛ عــام  يف  املســلحة، 

)م( االتفاقية الدولية بشأن قمع جرمية الفصل العنرصي ومعاقبة مرتكبيها، يف عام 2014.  

تالحــظ اللجنــة مــع التقديــر أن الدولــة الطــرف أصــدرت اإلعــالن االختيــاري املنصــوص عليــه يف   -5

املــادة 14 مــن االتفاقيــة واعرفــت مبقتضــاه باختصــاص اللجنــة يف اســتالم مــا يــرد مــن األفــراد 

ومجموعــات األفــراد املشــمولني بواليــة الدولــة الطــرف مــن بالغــات يدعــون فيهــا انتهــاك الدولة 

الطــرف ألي حــق مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، ويف النظــر يف تلــك البالغــات.

ترحــب اللجنــة بالتدابــري الترشيعيــة والسياســاتية التاليــة التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف منــذ   -6

ــا:  ــز النفــاذ فيه ــة حي دخــول االتفاقي

)أ( قانــون الربيــة والتعليــم لعــام 2017، الــذي يهــدف إىل تنميــة القيــم والســلوكيات واحــرام   

ــدآ  ــا مب ــا فيه ــة، مب ــق الدولي ــا يف املواثي ــوص عليه ــادئ املنص ــه، واملب ــان وحريات ــوق اإلنس حق

ــز؛ ــدم التميي ــاواة وع املس

)ب( الخطــة االســراتيجية الوطنيــة لقطــاع الثقافــة والــراث للفــرة 2014-2016، التــي تهدف، يف   

جملــة أمــور، إىل تعزيــز قيــم التفاهــم والتســامح والتعدديــة والدميقراطيــة واملواطنــة واملســاواة؛

ــص  ــي تن ــرة 2014-2016، الت ــون للف ــيادة القان ــدل وس ــة لقطــاع الع )ج( االســراتيجية الوطني  

عــىل رضورة مأسســة نظــام املســاعدة القانونيــة عــىل نحــو يراعــي حاجــات الفئــات املهمشــة 

ــة. والضعيف
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دال- الشواغل والتوصيات

اإلحصاءات

ــزي  ــاز املرك ــراه الجه ــذي أج ــآت، ال ــاكن واملنش ــكان واملس ــداد الس ــامً بتع ــة عل ــط اللجن 7-  تحي

ــا تأســف لعــدم وجــود إحصــاءات شــاملة عــن  ــري أنه ــام 2018، غ لإلحصــاء الفلســطيني يف ع

ــن  ــك ع ــا يف ذل ــي، مب ــي أو القوم ــة حســب األصــل اإلثن ــة للســكان، مصنف ــة الدميغرافي الركيب

غــري املواطنــني، مثــل املهاجريــن والالجئــني واألشــخاص عدميــي الجنســية. وتأســف اللجنــة أيضــاً 

لعــدم وجــود أي مــؤرشات اجتامعيــة - اقتصاديــة متكنهــا مــن تقييــم مــدى متتــع جميــع الفئــات 

ــة، بالحقــوق  ــة والقومي ــة - الديني ــات اإلثني ــا األقلي ــة الطــرف، مبــا فيه ــم الدول املقيمــة يف إقلي

ــان 1 و5(. ــة )املادت ــا يف االتفاقي املنصــوص عليه

تشــر اللجنــة إىل الفقــرات مــن 10 إىل 12 مــن مبادئهــا التوجيهيــة املتعلقــة بتقديــم التقاريــر   -8

مبوجــب االتفاقيــة )C/CERD/1/2007( وإىل توصيتهــا العامــة رقــم 24)1999( بشــأن املــادة 1 

مــن االتفاقيــة، وتــويص الدولــَة الطــرف بتقديــم معلومــات عــن الرتكيبــة الدميغرافيــة للســكان 

ــك  ــا يف ذل ــي، مب ــي أو القوم ــل اإلثن ــب األص ــة حس ــأرسه، مصنف ــرف ب ــة الط ــم الدول يف إقلي

ــك عــن  ــني واألشــخاص عدميــي الجنســية، وكذل ــن والالجئ ــل املهاجري ــني، مث عــن غــر املواطن

ــع  ــع جمي ــم مــدى متت ــة مــن تقيي ــك لتمكــني اللجن ــة، وذل ــة - االقتصادي املــؤرشات االجتامعي

ــة،  ــة والقومي ــة - الديني ــات اإلثني ــا األقلي ــة الطــرف، مبــا فيه ــم الدول ــات املقيمــة يف إقلي الفئ

ــة. ــا يف االتفاقي بالحقــوق املنصــوص عليه

االتفاقية يف النظام القانوين املحيل

تشــيد اللجنــة بالدولــة الطــرف لتصديقهــا عــىل االتفاقيــة بــال تحفظــات. غــري أنهــا تشــعر بالقلق   -9

مــام جــاء يف تفســري املحكمــة الدســتورية العليــا، الــوارد يف قراريهــا رقــم 4)2017(، املــؤرخ 19 

ــدات  ــارس 2018، أن املعاه ــؤرخ 12 آذار/م ــم 5 )2018(، امل ــر 2017، ورق ــن الثاين/نوفم ترشي

الدوليــة التي تنضــم إليهــا الدولــة الطــرف ال تكــون لهــا أســبقية عــىل الترشيعــات الوطنيــة مــا 

مل تكــن متســقة مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب العــريب الفلســطيني، األمــر 

ــة  ــة. وتشــعر اللجن ــع بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقي ــذي ميكــن أن يحــول دون التمت ال

ــا  ــطينية“ مب ــع الفلس ــمية ”الوقائ ــدة الرس ــد يف الجري ــرش بع ــة مل تُن ــاً ألن االتفاقي ــق أيض بالقل

يكفــل بــدء تطبيــق أحكامهــا يف الدولــة الطــرف )املادتــان 1 و2(. 
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10- تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:

ــا  ــا نرشه ــبل منه ــي، بس ــا الوطن ــاً يف قانونه ــاً ورسيع ــاً تام ــة إدراج ــكام االتفاقي )أ( إدراج أح  

ــاء  ــع أرج ــا يف جمي ــامن تطبيقه ــة لض ــر املمكن ــع التداب ــاذ جمي ــمية، واتخ ــدة الرس يف الجري

إقليمهــا؛ 

قراريهــا  يف  الــوارد  العليــا،  الدســتورية  املحكمــة  تفســر  يــؤدي  أالّ  عــىل  الحــرص  )ب(   

رقــم 4)2017(، املــؤرخ 19 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2017، ورقــم 5)2018( املــؤرخ 12 آذار/

ــن  ــع األشــخاص أو جامعــات األشــخاص الذي ــن، إىل من ــن القراري مــارس 2018، وتطبيــق هذي

يعيشــون يف إقليــم الدولــة الطــرف، مبــن فيهــم الفلســطينيون غــر العــرب، مــن التمتــع الكامــل 

ــة؛  ــب االتفاقي ــم مبوج بحقوقه

ــة العامــة  ــدة الُقضــاة ووكالء النياب ــة لفائ ــة وتنظيــم حمــالت توعي )ج( إجــراء دورات تدريبي  

ــامن  ــكان، لض ــة الس ــدة عام ــك لفائ ــون، وكذل ــاذ القان ــي إنف ــن موظف ــم م ــني وغره واملحام

ــا. ــم به ــك املحاك ــاج تل ــة واحتج ــم الوطني ــام املحاك ــة أم ــكام االتفاقي ــاج بأح االحتج

حظر التمييز العنرصي

ــها  ــىل أساس ــز ع ــر التميي ــي يُحظ ــباب الت ــني األس ــن ب ــون م ــرق والل ــر الع ــة ِذك ــظ اللجن 11- تالح

ــز يف  ــف التميي ــة تعري ــام 2003، ومحاول ل لع ــدَّ ــايس املع ــون األس ــن القان ــادة 9 م ــب امل مبوج

املــادة 546 مــن مــرشوع قانــون العقوبــات املقــرح لعــام 2011. بيــد أنهــا تشــعر بالقلــق لعــدم 

وجــود تعريــف شــامل للتمييــز العنــرصي يف ترشيعــات الدولــة الطــرف يتمــى وأحــكام املــادة 

1 مــن االتفاقيــة.

12- تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:

)أ( اعتــامد قانــون شــامل ملكافحــة التمييــز يتضمــن تعريفــاً للتمييــز العنــرصي يشــمل جميــع   

أســباب التمييــز املذكــورة يف االتفاقيــة، مبــا فيهــا النســب واألصــل اإلثنــي أو القومــي، ويشــمل 

التمييــز املبــارش وغــر املبــارش يف املجالــني العــام والخــاص، متشــياً مــع املــادة 1 مــن االتفاقيــة؛

)ب( الحــرص عــىل مراجعــة الترشيعــات ذات الصلــة الراميــة إىل حظــر التمييــز واملعاقبــة عليــه،   

ــة  ــات املقــرتح لعــام 2011، بغي ــون العقوب ــون األســايس املعــّدل ومــرشوع قان ــا القان مبــا فيه

مواءمتهــا مــع االتفاقيــة. 
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مواءمة الترشيعات واالمتثال لالتفاقية

13- ترحــب اللجنــة بإنشــاء لجنــٍة ملواءمــة الترشيعــات وتكليفهــا باســتعراض جميــع القوانــني ضامنــاً 

المتثالهــا ملعاهــدات حقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا الدولــة الطــرف، مبــا فيهــا االتفاقيــة، 

ــاً إلنجــاز هــذا االســتعراض.  ــة الطــرف مل تحــدد إطــاراً زمني غــري أنهــا تشــعر بالقلــق ألن الدول

وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضــاً مــام يــي:

)أ( حــل املجلــس الترشيعــي الفلســطيني مــن قبــل املحكمــة الدســتورية العليــا، مبوجــب قرارهــا   

ــون األول/ديســمر 2018؛ ــؤرخ 12 كان ــم 10 امل رق

ــس  ــق املجل ــذ تعلي ــية من ــيم رئاس ــب مراس ــنت مبوج ــي ُس ــني الت ــراف بالقوان ــدم االع )ب( ع  

الترشيعــي الفلســطيني يف عــام 2006 وعــدم إنفاذهــا يف قطــاع غــزة، مــام يفاقــم مــن حــدة 

ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــة الغربي ــزة والضف ــوين ويخضــع الفلســطينيني يف قطــاع غ ــام القان تجــزؤ النظ

ــن  ــة م ــتويات متفاوت ــر مس ــي توف ــني الت ــن القوان ــددة م ــات متع ــة، ملجموع ــدس الرشقي الق

ــة؛ الحامي

ــرار  ــة، والق ــة املدني ــون الخدم ــا قان ــن بينه ــة، م ــع االتفاقي ــتى م ــني ش ــي قوان ــدم مت )ج( ع  

ــب؛ ــة لألجان ــري املنقول ــكات غ ــع املمتل ــري وبي ــون تأج ــة، وقان ــات العام ــون االنتخاب ــق بقان املتعل

)د( عــدم تحديــد أي إطــار زمنــي ملراجعــة واعتــامد مشــاريع قوانــني مــن قبيــل مــرشوع قانــون   

ــان 1  ــة األرسة )املادت ــون حامي ــون األحــوال الشــخصية، ومــرشوع قان ــات، ومــرشوع قان العقوب

و2(.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف عىل ما ييل:

ــيادة  ــة يف س ــرار، ومعالجــة أوجــه القصــور الحالي ــع الق )أ( ضــامن املشــاركة الشــعبية يف صن  

القانــون مــن خــالل إعــادة تشــكيل هيئــة برملانيــة ترشيعيــة منتخبــة دميقراطيــاً، مثــل املجلــس 

ــطيني؛  ــي الفلس الترشيع

ــا  ــة، مبا فيه ــة الغربي ــاع والضف ــة يف قط ــة املطبق ــني املختلف ــات القوان ــة مجموع )ب( مواءم  

ــع األشــخاص  ــاً لتمتــع جمي ــة، ضامن ــة دميقراطي ــة ترشيعي ــة، مــن خــالل عملي القــدس الرشقي

ــم  ــام بينه ــاواة في ــدم املس ــىل ق ــة ع ــرف بالحامي ــة الط ــة للدول ــة القضائي ــني للوالي الخاضع

ــون؛ ــب القان مبوج
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)ج( اعتــامد إطــار زمنــي واضــح إلنجــاز اســتعراض اإلطــار الترشيعــي املعمــول بــه، بالتعــاون   

ــة؛ ــه لالتفاقي ــاً المتثال ــدين، ضامن ــع امل ــامت املجتم ــع منظ م

ــات، ومــرشوع  ــون العقوب ــني، مبــا فيهــا مــرشوع قان ــل باســتعراض مشــاريع القوان )د( التعجي  

قانــون األحــوال الشــخصية ومــرشوع قانــون حاميــة األرسة، لضــامن امتثالهــا لالتفاقيــة 

واعتامدهــا.

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

15- ترحــب اللجنــة مبنــح التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الهيئــة املســتقلة 

لحقــوق اإلنســان اعتــامداً بدرجــة ”ألــف“ يف عــام 2015. غــري أن القلــق يســاورها ألن مــرشوع 

ــىل  ــم عرضــه ع ــد رغ ــد بع ــة مل يُعتَم ــىل إنشــاء الهيئ ــاً رســمياً ع ــي طابع ــذي يضف ــون ال القان

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني يف عــام 2005. ويســاور اللجنــة القلــق أيضــاً الفتقــار الهيئــة إىل 

املــوارد البرشيــة واملاليــة الكافيــة لالضطــالع بواليتهــا بفعاليــة )املــادة 2(.

ــة املســتقلة  ــىل إنشــاء الهيئ ــاً ع ــع رســمي قانون ــاء طاب ــة الطــرف بإضف ــة الدول ــويص اللجن 16- ت

لحقــوق اإلنســان وبتوفــر مــا يكفــي مــن مــوارد برشيــة وماليــة لــي تضطلــع الهيئــة بواليتهــا 

عــىل نحــو كامــل وفعــال ومســتقل، وفقــاً للمبــادئ املتعلقــة مبركــز املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز 

وحاميــة حقــوق اإلنســان )مبــادئ باريــس(.

شكاوى التمييز العنرصي

17- يســاور اللجنــة القلــق إزاء عــدم تقديــم أي شــكاوى متييــز عنــرصي إىل الهيئــة املســتقلة لحقــوق 

اإلنســان. وتأســف اللجنــة أيضــاً لعــدم وجــود معلومــات مفصلــة عــن شــكاوى التمييــز العنرصي 

املقدمــة إىل املحاكــم الوطنيــة وغريهــا مــن املؤسســات الفلســطينية املعينــة، وال عــن التحقيقــات 

واملالحقــات الجزائيــة واإلدانــات والعقوبــات الصــادرة يف حــق الجنــاة، والتعويضــات املقدمــة إىل 

الضحايــا )املــادة 6(.

ــه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل توصيتهــا العامــة رقــم 31)2005( بشــأن منــع التمييــز  18- توجِّ

ــكاوى  ــود ش ــدم وج ــأن ع ــر ب ــة، وتذكِّ ــة الجنائي ــام العدال ــل نظ ــر عم ــرصي يف إدارة وس العن

ــي  ــف الوع ــبة، وضع ــات مناس ــود ترشيع ــدم وج ــىل ع ــدل ع ــد ي ــرصي ق ــز عن ــاوى متيي ودع

بســبل االنتصــاف القانــوين املتاحــة، وعــدم الثقــة يف النظــام القضــايئ، والخــوف مــن االنتقــام، 
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أو عــىل افتقــار الســلطات إىل اإلرادة الالزمــة ملقاضــاة مرتكبــي هــذه األفعــال. وتــويص اللجنــة 

الدولــة الطــرف مبــا يــيل:

ــق يف  ــز العنــرصي وضــامن التحقي ــم الشــكاوى املتعلقــة بأفعــال التميي )أ( تيســر ســبل تقدي  

ــبة؛ ــات املناس ــا بالعقوب ــؤولني عنه ــة املس ــم ومعاقب ــو املالئ ــىل النح ــال ع ــذه األفع ه

)ب( توفــر برامــج تدريــب ملوظفــي إنفــاذ القانــون ووكالء النيابــة العامــة والقضــاة وغرهــم   

ــجيلها؛ ــرصي وتس ــز العن ــاالت التميي ــىل ح ــرف ع ــىل التع ــني ع ــني الحكومي ــن املوظف م

)ج( تنظيــم حمــالت عامــة للتثقيــف بســبل االحتجــاج بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة   

أمــام املحاكــم وســبل االنتصــاف املتاحــة؛

)د( تقديــم معلومــات وإحصــاءات، مصنفــة حســب العمــر والجنــس واألصــل اإلثنــي والقومــي،   

عــن شــكاوى التمييــز العنــرصي، وعــن التحقيقــات واملحاكــامت واإلدانــات والعقوبــات 

ــا.  ــة إىل الضحاي ــات املقدم ــن التعويض ــاة، وع ــىل الجن ــة ع املفروض

  الخطاب املحرِّض عىل الكراهية العنرصية والجرائم املرتكبة بدافع الكراهية العنرصية

19- تعرب اللجنة عن قلقها مام يي:

)أ( عــدم اتســاق ترشيعــات الدولــة الطــرف التــي تجــرم الكراهيــة العنرصيــة والجرائــم املرتكبــة   

بدافــع الكراهيــة العنرصيــة والتنظيــامت التــي تــروج للتمييــز العنــرصي وتحــرض عليــه اتســاقاً 

تامــاً مــع املــادة 4 مــن االتفاقيــة، وال ســيام قانــون العقوبــات لعــام 1936، الســاري يف قطــاع 

غــزة، وقانــون العقوبــات األردين لعــام 1960، الســاري يف الضفــة الغربيــة، وكذلــك قانــون 

الصحافــة واملطبوعــات، وقانــون الجرائــم اإللكرونيــة، واملرســوم الرئــايس رقــم 3 بشــأن تكريــس 

ــع التحريــض؛ ــة ومن الوحــدة الوطني

)ب( مــا تتســم بــه بعــض األحــكام مــن طابــع فضفــاض وغامــض للغايــة يســمح بفــرض قيــود   

صارمــة عــىل حريــة التعبــري وبتجريــم الصحفيــني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان واملعارضــني 

ــري؛ ــرأي والتعب ــة ال ــم يف حري السياســيني ملامرســتهم حقه

)ج( وجــود خطــاب محــرض عــىل الكراهيــة، وال ســيام الخطاب املحــرض عىل كراهيــة اإلرسائيليني   

الــذي يؤجــج يف بعــض األحيــان نزعــة معــاداة الســامية تجــاه هــذه املجموعــة، يف بعــض وســائل 

اإلعــالم، وال ســيام تلــك التــي تســيطر عليهــا حــامس، وكذلــك يف وســائل التواصــل االجتامعــي، 
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ــر  ــو أم ــية، وه ــب املدرس ــية والكت ــج الدراس ــني، ويف املناه ــؤولني الحكومي ــات املس ويف ترصيح

يزيــد مــن تأجيــج الكراهيــة وقــد يحــرض عــىل العنــف )املــادة 4(. 

20- تذكِّــر الجنــة بتوصياتهــا العامــة رقــم 7)1985( بشــأن تنفيــذ املــادة 4 مــن االتفاقيــة، 

ورقــم 8)1990( بشــأن تفســر وتطبيــق الفقرتــني )1( و)4( مــن املــادة 1 مــن االتفاقيــة، 

ــم 35)2013( بشــأن مكافحــة خطــاب  ــة، ورق ــادة 4 مــن االتفاقي ــم 15)1993( بشــأن امل ورق

ــيل: ــا ي ــىل م ــرف ع ــَة الط ــُث الدول ــة، وتح ــة العنرصي ــىل الكراهي ــض ع التحري

)أ( تعديــل ترشيعاتهــا، وال ســيام قانــون العقوبــات لعــام 1936، الســاري يف قطاع غــزة، وقانون   

ــون الصحافــة واملطبوعــات،  ــة، وقان ــات األردين لعــام 1960، الســاري يف الضفــة الغربي العقوب

ــة  ــدة الوطني ــس الوح ــأن تكري ــم 3 بش ــايس رق ــوم الرئ ــة، واملرس ــم اإللكرتوني ــون الجرائ وقان

ومنــع التحريــض، مبــا يكفــل توافقهــا مــع أحــكام املــادة 4 مــن االتفاقيــة؛ 

)ب( الحــرص عــىل عــدم اســتخدام القوانــني املذكــورة أعــاله يف تخويــف الصحفيــني واملدافعــني   

عــن حقــوق اإلنســان واملعارضــني السياســيني أو اعتقالهــم أو احتجازهــم أو مالحقتهــم جزائيــاً 

بســبب مامرســتهم حقهــم يف حريــة الــرأي والتعبــر؛

)ج( مكافحــة خطــاب التحريــض عــىل الكراهيــة والعنــف، مبــا يف ذلــك عــىل شــبكة اإلنرتنــت ويف   

ترصيحــات الشــخصيات العامــة والسياســيني واإلعالميــني، وحــذف أي تعليقــات وصــور مهينــة 

تكــرِّس أوجــه التعصــب والكراهيــة مــن املناهــج والكتــب املدرســية. 

حالة األقليات اإلثنية - الدينية والقومية

21- تعــرب اللجنــة عــن أســفها لعــدم تقديــم الدولــة الطــرف معلومات عــن حالــة األقليــات اإلثنية - 

الدينيــة والقوميــة فيهــا وعــن مــدى قــدرة تلــك األقليــات عــىل التمتــع الكامــل بجميــع الحقــوق 

املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة بــدون متييــز. ويســاور اللجنــة القلــق عــىل وجــه الخصــوص لعــدم 

تقديــم معلومــات عــن حالــة البــدو، الذيــن يواجهــون عــدداً مــن الصعوبــات يف الحصــول عــىل 

الخدمــات األساســية ويتعرضــون لعمليــات إخــالء قــرسي وهــدٍم ملنازلهــم )املــادة 5(.

22- تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:

)أ( ضــامن متتــع جميــع األقليــات اإلثنيــة - الدينيــة والقوميــة، بــدون متييــز بجميــع الحقــوق   

ــة؛ ــملها االتفاقي ــي تش الت
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ــات  ــدو، وهــم األشــد عرضــة لعملي ــة لضــامن حصــول الب ــر املمكن ــع التداب )ب( اتخــاذ جمي  

اإلخــالء القــري وهــدم منازلهــم، عــىل جملــة أمــور، منهــا فــرص العمــل والرعايــة الصحيــة 

ــم. ــانية له ــاعدة اإلنس ــم املس ــة تقدي ــاء، ومواصل ــي والكهرب ــرصف الصح ــاه وال واملي

األقليات يف الحياة العامة والحياة السياسية

ــاة  ــومريني يف الحي ــان والس ــاركة الرُسي ــز مش ــذة لتعزي ــري املتخ ــامً بالتداب ــة عل ــط اللجن 23- تحي

السياســية. بيــد أنهــا تشــعر بالقلــق لعــدم اســتفادة جميــع األقليــات مــن هــذه التدابري. وتشــعر 

ــة  ــة - الديني ــات اإلثني ــل األقلي ــم معلومــات عــن مــدى متثي ــق أيضــاً لعــدم تقدي ــة بالقل اللجن

ــان 2 و5(. ــة )املادت ــع مســتوياتها ويف املناصــب الحكومي ــة بجمي ــات االنتخابي ــة يف الهيئ والقومي

ــالً  ــة متثي ــة والقومي ــة - الديني ــات اإلثني ــل األقلي ــة متثي ــرف بكفال ــة الط ــة الدول ــويص اللجن 24- ت

كافيــاً يف جميــع الهيئــات االنتخابيــة والوظائــف الحكوميــة مــن خــالل اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن 

تدابــر، مبــا يف ذلــك تعديــل قوانينهــا االنتخابيــة.

العامل املنزليون املهاجرون

ــي  ــة الت ــن الحامي ــن م ــني املهاجري ــامل املنزلي ــتبعاد الع ــتمرار اس ــق الس ــة بالقل ــعر اللجن 25- تش

يكفلهــا قانــون العمــل لعــام 2000. وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضــاً لعــدم تقديــم معلومــات عــن 

ظــروف عمــل العــامل املنزليــني املهاجريــن ومــدى قدرتهــم عــىل التمتــع الكامــل، بــدون متييــز، 

بجميــع الحقــوق التــي تشــملها االتفاقيــة )املــواد مــن 5 إىل 7(.

ــر اللجنــة بتوصيتيهــا العامتــني رقــم 25)2000( بشــأن أبعــاد التمييــز العنــرصي املتعلقــة  26- تذكِّ

بنــوع الجنــس ورقــم 30)2004( بشــأن التمييــز ضــد غــر املواطنــني، وتــويص الدولــَة الطــرَف 

مبــا يــيل:

)أ( ضامن تنظيم قانون العمل لتوظيف العامل املنزليني املهاجرين؛  

ــن  ــني املهاجري ــة العــامل املنزلي ــر املتخــذة لحامي ــة عــن التداب ــم معلومــات مفصل )ب( تقدي  

ــات عــن عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن  ــك بيان مــن مامرســات العمــل االســتغاللية، مبــا يف ذل

ــا. ــا ونتائجه ــن وأنواعه ــني املهاجري ــامل املنزلي الع
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حالة النساء املنتميات إىل أقليات 

27- تشــعر اللجنــة بالقلــق ألن النســاء املنتميــات إىل أقليــات قــد يتعرضــن ألشــكال متييــز متعــدد 

ــي  ــات الت ــك العقب ــا يف ذل ــن الجنســان، مب ــي ونوعه ــن اإلثن ــب بســبب أصله األشــكال والجوان

ــن إىل  ــة ودون احتكامه ــة الصحي ــم والرعاي ــل والتعلي ــرص العم ــىل ف ــن ع ــول دون حصوله تح

ــان 2 و5(. ــاء )املادت القض

28- تذكِّــر اللجنــة بتوصيتهــا العامــة رقــم 25)2000(، وتــويص الدولــة الطــرف بتذليــل كل 

ما يتعــرض النســاء املنتميــات إىل أقليــات مــن عقبــات يف الحصــول عــىل فــرص العمــل 

والتعليــم ويف االحتــكام إىل القضــاء. ويف هــذا الصــدد، تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بــإدراج 

منظــور يتعلــق بنســاء األقليــات يف جميــع السياســات واالســرتاتيجيات الجنســانية.

الجنسية

ــاوية يف  ــاً متس ــل حقوق ــرأة والرج ــل للم ــطيني يكف ــون الفلس ــأن القان ــامً ب ــة عل ــط اللجن 29- تحي

نقــل الجنســية أو اكتســابها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا. غــري أنهــا تشــعر بالقلــق ألن الترشيــع 

املتعلــق بالجنســية تحكمــه مجموعــة معقــدة مــن القوانــني، مــن بينهــا قانــون األحــوال املدنيــة 

ــداب  ــان االنت ــام 1925 إب ــدرت يف ع ــي ص ــيم الجنســية الفلســطينية الت ــام 1999، ومراس لع

ل لعــام 1954. وتشــعر اللجنــة بالقلــق مــام يــي: الريطــاين، وقانــون الجنســية األردنيــة املعــدَّ

ــد األحــكام  ــون شــامل لتوحي ــامد قان ــة إىل اعت ــري الرامي ــات عــن التداب )أ( عــدم وجــود معلوم  

ــية؛ ــدام الجنس ــر انع ــن خط ــد م ــدف الح ــا به ــاله وتوضيحه ــورة أع املذك

ــم  ــد لجوئه ــن الجنســية بســبب طــول أم ــني م ــن الفلســطينيني املحروم ــري م ــدد الكب )ب( الع  

يف الخــارج، وترشدهــم داخــل إقليــم الدولــة الطــرف، وقوانــني الجنســية التمييزيــة الســارية يف 

ــان 2 و5(.  ــة )املادت ــدس الرشقي ــيام يف الق ــة، وال س ــطينية املحتل األرض الفلس

30- تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:

)أ( اعتــامد قانــون جنســية شــامل يوائــم مختلــف األحــكام املتعلقــة بالجنســية بهــدف الحــد   

ــية؛  ــدام الجنس ــر انع ــن خط م

)ب( التعــاون مــع املجتمــع الــدويل يف معالجــة مســألة جنســية الفلســطينيني املحرومــني مــن   

ــة الطــرف،  ــم الدول ــم يف الخــارج وترشدهــم داخــل إقلي ــد لجوئه الجنســية بســبب طــول أم
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ــة؛ ــدس الرشقي ــون يف الق ــن يعيش ــق م ــيام يف ح ــة، وال س ــية التمييزي ــني الجنس وقوان

)ج( التصديــق عــىل االتفاقيــة املتعلقــة بوضــع األشــخاص عدميــي الجنســية واتفاقيــة خفــض   

ــية. ــدام الجنس ــاالت انع ح

هاء- توصيات أخرى

التصديق عىل املعاهدات األخرى 

ــث  ــة، تح ــة للتجزئ ــر قابل ــا غ ــان جميعه ــوق اإلنس ــا أن حق ــع يف اعتباره ــة، إذ تض 31- إن اللجن

ــه بعــد مــن معاهــدات  ــا مل تصــدق علي ــق عــىل م ــَة الطــرف عــىل أن تنظــر يف التصدي الدول

دوليــة لحقــوق اإلنســان، وال ســيام املعاهــدات التــي تتصــل أحكامهــا اتصــاالً مبــارشاً بالفئــات 

ــع  ــوق جمي ــة حق ــة لحامي ــة الدولي ــا االتفاقي ــا فيه ــرصي، مب ــز العن ــرض للتميي ــد تتع ــي ق الت

ــدويل الخــاص  ــد ال ــاري امللحــق بالعه ــول االختي ــراد أرسهــم والروتوك ــن وأف العــامل املهاجري

ــة.  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي بالحق

متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان

ــر اســتعراض  ــة مؤمت ــم 33)2009( بشــأن متابع ــة رق ــا العام ــة، يف ضــوء توصيته ــويص اللجن 32- ت

نتائــج ديربــان، الدولــَة الطــرف بالحــرص، لــدى تطبيــق أحــكام االتفاقيــة يف نظامهــا القانــوين 

ــي  ــر العامل ــام املؤمت ــن اعتمده ــان اللذي ــل ديرب ــج عم ــالن وبرنام ــذ إع ــىل تنفي ــيل، ع الداخ

ــن تعصــب يف  ــك م ــا يتصــل بذل ــب وم ــره األجان ــرصي وك ــز العن ــة والتميي ــة العنرصي ملكافح

أيلــول/  ســبتمر 2001، مــع مراعــاة الوثيقــة الختاميــة ملؤمتــر اســتعراض نتائــج ديربــان 

ــة الطــرف أن تــدرج يف  ــة إىل الدول املعقــود يف جنيــف يف نيســان/أبريل 2009. وتطلــب اللجن

تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات محــددة عــن خطــط العمــل والتدابــر األخــرى املتخــذة 

ــي.  ــد الوطن ــان عــىل الصعي ــج عمــل ديرب ــذ إعــالن وبرنام لتنفي

الِعقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي 

ــرتة 2024-2015  ــة الف ــه الجمعي ــت في ــذي أعلن ــة 237/68، ال ــة العام ــرار الجمعي ــوء ق 33- يف ض

عقــداً دوليــاً للمنحدريــن مــن أصــل أفريقــي، وقــرار الجمعيــة العامــة 16/69 املتعلــق برنامــج 

أنشــطة تنفيــذ العقــد، تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بإعــداد وتنفيــذ برنامــج تدابر وسياســات 
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ــن مــن أصــل أفريقــي ومــع  ــة باألشــخاص املنحدري مناســب، بالتعــاون مــع املنظــامت املعني

هــؤالء األشــخاص. وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا املقبــل معلومــات 

ــم  ــة رق ــا العام ــاة توصيته ــك اإلطــار، مع مراع ــر امللموســة املتخــذة يف ذل ــة عــن التداب دقيق

34)2011( بشــأن التمييــز العنــرصي ضــد الســكان املنحدريــن مــن أصــل أفريقــي.  

التشاور مع املجتمع املدين

ــع  ــع منظــامت املجتم ــاور م ــادة التح ــة التشــاور وزي ــة الطــرف مبواصل ــة الدول ــويص اللجن 34- ت

ــىل  ــل ع ــي تعم ــامت الت ــيام املنظ ــان، وال س ــوق اإلنس ــة حق ــال حامي ــة يف مج ــدين العامل امل

مكافحــة التمييــز العنــرصي، يف ســياق إعــداد التقريــر الــدوري املقبــل ومتابعــة هــذه 

املالحظــات الختاميــة. 

الوثيقة األساسية املوحدة

ع اللجنــة الدولــة الطــرف عــىل تقديــم وثيقــة أساســية موحــدة وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة  35- تشــجِّ

املنســقة لتقديــم التقاريــر مبوجــب املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وال ســيام املبــادئ 

التوجيهيــة املتعلقــة بالوثيقــة األساســية املوحــدة التــي اعتمدهــا االجتــامع الخامــس املشــرتك 

/HRI( 2006 ــه ــذي ُعقــد يف حزيران/يوني ــات معاهــدات حقــوق اإلنســان ال ــني لجــان هيئ ب

ــة  ــث اللجن ــة 268/68، تح ــة العام ــرار الجمعي ــوء ق ــل األول(. ويف ض Rev/2/GEN.6، الفص

الدولــة الطــرف عــىل التقيــد بالحــد األقــى لعــدد كلــامت الوثيقــة األساســية، وهــو 400 42 

كلمــة. 

متابعة هذه املالحظات الختامية

36- تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف، عمــالً بالفقــرة 1 مــن املــادة 9 مــن االتفاقيــة واملــادة 65 

ــات  ــذه املالحظ ــامد ه ــن اعت ــدة م ــنة واح ــون س ــا، يف غض ــيل، أن توافيه ــا الداخ ــن نظامه م

الختاميــة، مبعلومــات عــن تنفيذهــا التوصيــات الــواردة يف الفقــرات 10)أ( )االتفاقيــة يف النظــام 

القانــوين املحــيل(، و14)أ( و)ج( )مواءمــة الترشيعــات واالمتثــال لالتفاقيــة(، و20)ب( )الخطاب 

املحــرض عــىل الكراهيــة العنرصيــة وعــىل جرائــم الكراهيــة العنرصيــة( أعــاله.

الفقرات ذات األهمية الخاصة
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37- تــود اللجنــة أن توجــه انتبــاه الدولــة الطــرف إىل األهميــة الخاصــة التــي تحظــى بهــا التوصيــات 

الــواردة يف الفقــرات 8 )اإلحصــاءات(، و10)ب( )االتفاقيــة يف النظــام القانــوين املحــيل(، 

ــب  ــة(، و30 )الجنســية( أعــاله، وتطل ــال لالتفاقي ــة الترشيعــات واالمتث و14)ب( و)د( )مواءم

ــر  ــن التداب ــة ع ــات مفصل ــل معلوم ــدوري املقب ــا ال ــدم يف تقريره ــرف أن تق ــة الط إىل الدول

ــات. ــك التوصي ــذ تل امللموســة املتخــذة لتنفي

نرش املعلومات

38- تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بإتاحــة تقاريرهــا لعامــة الجمهــور وتيســر االطــالع عليهــا وقــت 

ــع  ــر لجمي ــك التقاري ــىل تل ــة ع ــا اللجن ــي تبديه ــة الت ــات الختامي ــة املالحظ ــا، وبإتاح تقدميه

الهيئــات الحكوميــة املكلفــة بتنفيــذ االتفاقيــة، مبــا فيهــا البلديــات، باللغــات الرســمية وغرهــا 

مــن اللغــات الشــائع اســتخدامها يف البلــد، حســب االقتضــاء. 

إعداد التقرير الدوري املقبل

ــث  ــن الثال ــة م ــا الدوري ــع لتقاريره ــا الجام ــم تقريره ــرف بتقدي ــة الط ــة الدول ــويص اللجن 39- ت

املبــادئ  مراعــاة  مــع   ،2023 نيســان/أبريل   2 بحلــول  واحــدة،  وثيقــة  يف  الخامــس،  إىل 

التوجيهيــة لتقديــم التقاريــر التــي اعتمدتهــا اللجنــة أثنــاء دورتهــا الحاديــة والســبعني 

ــة. ويف  ــات الختامي ــذه املالحظ ــارة يف ه ــائل املث ــع املس ــاول جمي )C/CERD/1/2007(، وتن

ــد  ــد بالح ــىل التقي ــرف ع ــة الط ــة الدول ــث اللجن ــة 268/68، تح ــة العام ــرار الجمعي ــوء ق ض

األقــى لعــدد كلــامت التقاريــر الدوريــة، وهــو 200 21 كلمــة. 
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