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القيمة القانونية لالتفاقية في النظام القانوني

أشــار التقريــر يف الفقــرة ( )20منــه إىل القـرار التفســري الصــادر عــن املحكمــة الدســتورية
العليــا يف القضيــة رقــم ( )4لســنة  2017بتاريــخ  2018/3/12واملتعلــق باملرتبــة القانونيــة
للمعاهــدات الدوليــة داخــل النظــام القانــوين الفلســطيني ،والــذي خلــص إىل اكتســاب
قواعــد املعاهــدات التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني قــوة أعــى مــن الترشيعــات العادية
الداخليــة ،مبــا يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني .وجاء
هــذا القـرار 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 ق ـرار املحكمــة املشــار إليــه ،هــل يعنــي الق ـرار أن علــو املعاهــدات الدوليــة
يف النظــام القانــوين الفلســطيني عــى الترشيعــات الداخليــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن آثــار
تتعلــق بإنفــاذ املعاهــدة ،مرهــون مبــدى توافــق ومواءمــة املعاهــدة مــع الهويــة الوطنيــة
والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني؟ ثــم مــا املقصــود بالهويــة الوطنيــة والدينيــة
والثقافيــة؟ هــي ميكــن االســتدالل عليهــا بوضــوح؟ وهــل هــي محــط اتفــاق كافــة رشائــح
املجتمــع الفلســطيني؟ هــل املقصــود مــن هــذا الق ـرار التحفــظ عــى أحــكام املعاهــدات
الدوليــة ،ومــن ضمنهــا اتفاقيــة القضــاء عــى أشــكال التمييــز العنــري؟ علــا أن التقريــر
كان قــد أشــار يف الفقــرة األوىل منــه إىل انضــام فلســطني إىل املعاهــدات الرئيســية لحقــوق
اإلنســان ومــن ضمنهــا هــذه االتفاقيــة دون تحفظــات .كيــف ميكــن أن يؤثــر مثــل هــذا
القيــد عــى تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة وإمكانيــة االحتجــاج بهــا أمــام الســلطات القضائيــة؟
تطبيق االتفاقية في قطاع غزة والمناطق المصنفة «ج»

مل يــر التقريــر إىل وضعيــة إنفــاذ أحــكام االتفاقيــة عــى كافــة الــراب الفلســطيني ،الــذي
يعتــر واجــب أســايس عــى الحكومــة الفلســطينية ،حيــث مــا زال قطــاع غــزة تحت ســيطرة
ســلطات األمــر الواقــع التابعــة لحركــة حــاس ،بينــا تســيطر إرسائيــل أمنيـا ً وإداريـا ً عــى
املناطــق املصنفــة «ج» .مــا يعنــي عــدم إمكانيــة تطبيــق أحــكام القوانــن املحليــة وأحــكام
هــذه االتفاقيــة يف املناطــق املشــار إليهــا .وبالرغــم مــن ذلــك ،فــإن التقريــر مل يكشــف عــن
أي إجـراءات أو نوايــا تضمــن تطبيــق أحــكام االتفاقيــة يف كافــة أنحــاء الدولــة.
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معلومات الفئات المحمية باالتفاقية ضمن حدود دولة فلسطين

.أأشــار التقريــر يف الفقــرة ( )23منــه إىل عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة وشــاملة حــول
الجامعــات املحميــة باالتفاقيــة عــى الصعيــد الوطنــي ،مبينــا ً أســباب غيــاب هــذه
االحصائيــات ،وبالرغــم مــن أهميــة وجــود مثــل هــذه االحصائيــات يف مجــال االعــراف
بالجامعــات املحميــة مبوجــب االتفاقيــة ضمــن حــدود الدولــة ،واعــراف التقريــر
بذلــك ،إال أن هــذا األخــر ال يشــر إىل أي تدابــر عمليــة تســعى إليهــا الدولــة لتوفــر
االحصائيــات واملعلومــات املتعلقــة بالفئــات املحميــة .مثــل تكليــف الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني بإج ـراء مســوح تتضمــن احصائيــات ومعلومــات عــن الفئــات
املحميــة بشــكل خــاص ،أو عــى األقــل جمــع معلومــات عــن هــذه الفئــات يف ســياق
اعــداد احصائيــات عامــة.
.بأصــدر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف العــام  ،2018التعــداد العــام
للســكان واملنشــآت ،وتضمــن التقريــر عديــد املــؤرشات واالحصائيــات عــن الســكان
الفلســطينيني يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،إال أنــه مل يقــدم أي احصائيــات
أو مــؤرشات عــن الفئــات املحميــة مبوجــب االتفاقيــة ،وال عــن وضعيــة متتــع هــذه
الفئــات بالحقــوق والحريــات العامــة ،وعــدم تعرضهــا ألي متييــز يف متتعهــا ومامرســتها
للحقــوق والحريــات.
.جيشــر التقريــر يف الفقــرة ( )25منــه يف البنــود مــن (أ -ز) إىل الفئــات املحميــة مبوجــب
االتفاقيــة ،ويف الوقــت ذاتــه ،يشــر يف الفقــرة (/162ب) إىل فئــات أخــرى محميــة
مبوجــب االتفاقيــة ،مل تذكــر يف الفقــرة ( )25ضمــن القســم املخصــص لبيــان املــؤرشات
الدميوغرافيــة للجامعــات املحميــة ضمــن حــدود دولــة فلســطني ،وهــذه الفئــات
هــي :البهائيــون ،الرتكــان ،الــدروز ،الرسيــان ،البشــناق ،الرشكــس ،واألك ـراد .كــا مل
يــر التقريــر إىل فئــات أخــرى محميــة مبوجــب أحــكام االتفاقيــة ،وهــو الجباليــون،
وأصحــاب البــرة الســوداء بخــاف األفريقيــون .فــا هــو ســبب اغفــال التقريــر لهــذه
الفئــات إىل جانــب الفئــات التــي تــم اإلشــارة إليهــا يف الفقــرة ()25؟ وبخاصــة أنهــم
جميع ـا ً ميتعــون بالحاميــة مبوجــب أحــكام االتفاقيــة.
.دبالرغــم مــن إشــارة التقريــر يف الفقــرة ( )25مــن البنــد (أ -ز) إىل الفئــات املحميــة
مبوجــب االتفاقيــة ،وتقدميــه عــرض وصفــي عــن طائفــة مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا
يف املــادة ( )5مــن االتفاقيــة ،إال أن التقريــر ال يقــدم أي معلومــات تقيميــة عــن
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أوضــاع الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،والحقــوق املدنيــة والسياســية
لهــذه الفئــات ،فهــل تتمتــع هــذه الفئــات بحقوقهــا وحرياتــه املكفولــة يف الدســتور
والقانــون دون أن يكــون النتامئهــا أي دور يف االنتقــاص منهــا أو حجبهــا؟ ومــا هــو
واقــع الخدمــات الــذي تتلقــاه هــذه املجموعــات؟ ومــدى قدرتهــا عــى الوصــول اىل
هــذه الخدمــات واملعيقــات التــي تواجههــا والتدابــر التفضيليــة التــي مــن املمكــن ان
تتبنــاه الحكومــة لتعزيــز وصــول هــذه الفئــات اىل كافــة الحقــوق؟
تعريف التمييز العنصري

يشــر التقريــر يف الفقــرة ( )27منــه إىل تعريفــات عــدة للتمييــز العنــري يف القوانــن
املحليــة ســارية املفعــول داخــل حــدود دولــة فلســطني ،وأهمهــا تعريفــه يف القانــون
األســايس ،ووثيقــة إعــان االســتقالل .علــا أن هــذا التعريفــات قــارصة وال تنســجم مــع
املــادة األوىل مــن االتفاقيــة ،حيــث إن القانــون األســايس مل يحظــر التمييــز القائــم عــى
أســاس النســب أو األصــل القومــي أو اإلثنــي .وكــذا بالنســبة لوثيقــة إعــان االســتقالل.
وهنــا ميكــن الســؤال عــن التدابــر الترشيعيــة التــي اتخذتهــا الدولــة يف ســبيل الوصــول إىل
تعريــف شــامل للتمييــز العنــري يف الترشيعــات الفلســطينية وينســجم مــع التعريــف
الــوارد يف املــادة ( )1مــن االتفاقيــة؟
التنفيذ األمين لالتفاقية

أشــار التقريــر يف الفقــرة رقــم (/33أ) إىل حظــر املرســوم الرئايس رقم ( )3لســنة  1998بشــأن
تكريــس الوحــدة الوطنيــة ومنــع التحريــض مبــا يشــمل التمييــز العنــري املــارس مــن
قبــل الدولــة ومؤسســاتها ،كــا أشــار التقريــر يف الفقــرة ( )49إىل مجموعــة مــن النصــوص
الترشيعيــة الهادفــة إىل القضــاء عــى خطــاب التحريــض عــى الكراهيــة العنرصيــة والعنــف
وعــى املنظــات التــي تدعــو للتمييــز العنــري .وبالرغــم مــن كــون هــذه النصــوص
تشــكل تنفيــذا ً للــادة ( )2مــن االتفاقيــة ،إال أن الواقــع يشــر -وهــو مــا يتوفــر لــدى
الهيئــة مــن معلومــات كبــرة حولــه-إىل اســتخدام هــذه النصــوص يف التضيــق ومحاكمــة
املعارضــن السياســيني .وهنــا ميكــن ســؤال الدولــة عــن تقدميهــا عــرض لواقــع اســتخدام
هــذه النصــوص بشــكل غــر أمــن؟ ومــا هــي إجراءاتهــا وتدابريهــا مــن أجــل تحقيــق
التنفيــذ األمــن لالتفاقيــة عــى أرض الواقــع.
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االنتهاكات اإلسرائيلية

يشــر التقريــر يف أكــر مــن مناســبة إىل إجــراءات االحتــال اإلرسائيــي العنرصيــة تجــاه
املواطنــن الفلســطينيني ،ومــن ضمنهــم الفئــات املحميــة مبوجــب أحــكام االتفاقيــة ،ومــا
يرتتــب عــى ذلــك مــن مســاس بفئــات الحقــوق املختلفــة لهــذه الجامعــات ،إال أن التقريــر
مل يــر إىل اإلج ـراءات التــي تتخذهــا دولــة فلســطني يف ســبيل تخفيــف وقــع آثــار هــذه
اإلج ـراءات العنرصيــة عــى الفئــات املحميــة.
التمييز المركب

مل يــر التقريــر إىل أي مــن مظاهــر التمييــز املركــب «التمييــز املضاعــف» التــي قــد تكــون
نشــأت أو مورســت داخــل حــدود دولــة فلســطني ،فلــم يتطــرق إىل وضعيــة املــرأة يف
الفئــات املحميــة ،وإذا مــا كان مثــة انتقــاص أو حجــب لحقوقهــا لكونهــا امــرأة وتنتمــي
لفئــة محميــة مبوجــب أحــكام االتفاقيــة ،وذات األمــر ينســحب عــى ذوو اإلعاقــة.
التدابير الخاصة المؤقتة

بخــاف إشــارة التقريــر يف الفقــرة ( )79منــه إىل تخصيــص مقعــد للطائفــة الســامرية يف
املجلــس الترشيعــي األول ســنة « 1996ألغيــت فيــا بعــد مبوجــب قانــون بشــأن االنتخابات
العامــة لســنة  ،2005والحق ـا ً الق ـرار بقانــون بشــأن االنتخابــات العامــة لســنة  ،»2007مل
يــر التقريــر إىل أي تدابــر خاصــة مؤقتــة اتخذتهــا الدولــة بهــدف تأمــن التقــدم الــكايف
لبعــض الفئــات املحميــة مبوجــب االتفاقيــة واملحتاجــن فعـاً إىل الحاميــة التــي قــد تكــون
الزمــة بشــكل مؤقــت لتلــك الفئــات لتضمــن لهــا املســاواة يف التمتــع بحقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية أو مامرســاتها .وهنــا ميكــن إثــارة تســاؤالت حــول ســبب إلغــاء التدبــر
الخــاص املؤقــت الــذي حصلــت عليــه الطائفــة الســامرية عــام 1996؟ وملــاذا مل متنــح
الفئــات املحميــة مبوجــب هــذه االتفاقيــة مثــل هــذا التدبــر املؤقــت؟ ثــم مــا الــذي مينــع
مــن اعــادة منــح الفئــات املحميــة مبوجــب االتفاقيــة مثــل هــذا التدبــر وغــره مــن التدابــر
الخاصــة املؤقتــة.
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لجنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريني األول والثاين لدولة فلسطني

*1

 -1نظــرت اللجنــة يف التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــن األول والثــاين لدولــة فلســطني
( ،)2-1/PSE/C/CERDاملقــدم يف وثيقــة واحــدة ،يف جلســتيها  2749و( 2750انظر /C/CERD
 2749.SRو ،)CERD/C/SR.2750املعقودتــن يومــي  13و 14آب/أغســطس  .2019واعتمــدت
هــذه املالحظــات الختاميــة يف جلســتها  2764املعقــودة يف  23آب/أغســطس .2019

ألف -مقدمة
 -2ترحــب اللجنــة بتقديــم الدولــة الطــرف تقريرهــا الجامــع لتقريريهــا الدوريــن األول والثــاين،
وتعــرب عــن تقديرهــا للحــوار البنــاء الــذي دار مــع وفــد الدولــة الطــرف .وتعــرب اللجنــة عــن
شــكرها للوفــد عــى مــا قدمــه مــن معلومــات أثنــاء نظرهــا يف التقريــر ومــا وافــاه بهــا كتاب ـ ًة
مــن معلومــات إضافيــة عقــب الحــوار الــذي دار معــه .وترحــب اللجنــة أيضـاً مبشــاركة ممثــي
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان ومبســاهمة الهيئــة يف الحــوار الــذي دار مــع الدولــة الطــرف.

باء -العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ االتفاقية
 -3تالحــظ اللجنــة أن االحتــال اإلرسائيــي إلقليــم الدولــة الطــرف وتوســيع املســتوطنات واســتمرار
الحصــار املفــروض عــى قطــاع غــزة ،كُلهــا أفعــال يعتربهــا القانــون الــدويل غــر قانونيــة وتجعــل
الدولــة الطــرف تواجــه صعوبــات شــديدة يف تنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب االتفاقيــة تنفيــذا ً كامـاً.
ومــع ذلــك ،تذكــر اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن االتفاقيــة تــري عــى إقليمهــا بــأرسه ،وبــأن
1

*

اعتمدتها اللجنة يف دورتها التاسعة والتسعني ( 29-5آب/أغسطس .)2019
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الدولــة الطــرف ينبغــي أن تتخــذ جميــع التدابــر 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 عــى متتــع الفلســطينيني ،مبــن فيهــم أف ـراد
األقليــات اإلثنيــة  -الدينيــة والقوميــة يف الضفــة الغربيــة ،مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة وقطــاع
غــزة ،متتع ـاً كام ـاً بحقوقهــم التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة .وتالحــظ اللجنــة أن الفلســطينيني،
مبــن فيهــم أف ـراد األقليــات اإلثنيــة  -الدينيــة والقوميــة ،مــا زالــوا يخضعــون لنظــم قانونيــة
متعــددة مــن جـراء التجزئــة السياســية والجغرافيــة إلقليــم الدولــة الطــرف ،األمر الــذي يعرقــل
بشــدة إعــال حقوقهــم التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة إعــاالً كامـاً.

جيم -الجوانب اإليجابية
 -4ترحــب اللجنــة بانضــام الدولــة الطــرف إىل صكــوك حقــوق اإلنســان الدوليــة التاليــة ،منــذ
دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ يف الدولــة الطــرف يف عــام :2014
(أ) تعديــل املــادة  8مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري ،يف
عــام 2019؛
(ب) الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنية والسياســية،
الهــادف إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام ،يف عــام 2019؛
(ج) الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالل األطفــال
يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة ،يف عــام 2017؛
(د) نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،يف عام 2015؛ 
(هـــ) اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرمية املنظمــة عرب الوطنيــة ،يف عــام  ،2015وبروتوكولها
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؛ 
(ح) اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،يف عــام  ،2014والربوتوكــول
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االختيــاري امللحــق بهــا ،يف عــام 2019؛
(ط) اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،يف عــام  ،2014وبروتوكولهــا االختيــاري املتعلــق بإج ـراء تقديــم
البالغــات ،يف عــام 2019؛
(ي) اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــام  ،2014والربوتوكــول االختيــاري امللحــق بهــا
يف عــام 2019؛
(ك) اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو املهينــة ،يف عــام  ،2014وبروتوكولهــا االختيــاري ،يف عــام 2017؛
(ل) الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال يف املنازعــات
املســلحة ،يف عــام 2014؛
(م) االتفاقية الدولية بشأن قمع جرمية الفصل العنرصي ومعاقبة مرتكبيها ،يف عام .2014
 -5تالحــظ اللجنــة مــع التقديــر أن الدولــة الطــرف أصــدرت اإلعــان االختيــاري املنصــوص عليــه يف
املــادة  14مــن االتفاقيــة واعرتفــت مبقتضــاه باختصــاص اللجنــة يف اســتالم مــا يــرد مــن األفـراد
ومجموعــات األفـراد املشــمولني بواليــة الدولــة الطــرف مــن بالغــات يدعــون فيهــا انتهــاك الدولة
الطــرف ألي حــق مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة ،ويف النظــر يف تلــك البالغــات.
 -6ترحــب اللجنــة بالتدابــر الترشيعيــة والسياســاتية التاليــة التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف منــذ
دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ فيهــا:
(أ) قانــون الرتبيــة والتعليــم لعــام  ،2017الــذي يهــدف إىل تنميــة القيــم والســلوكيات واحـرام
حقــوق اإلنســان وحرياتــه ،واملبــادئ املنصــوص عليهــا يف املواثيــق الدوليــة ،مبــا فيهــا مبــدآ
املســاواة وعــدم التمييــز؛
(ب) الخطــة االسـراتيجية الوطنيــة لقطــاع الثقافــة والـراث للفــرة  ،2016-2014التــي تهدف ،يف
جملــة أمــور ،إىل تعزيــز قيــم التفاهــم والتســامح والتعدديــة والدميقراطيــة واملواطنــة واملســاواة؛
(ج) االس ـراتيجية الوطنيــة لقطــاع العــدل وســيادة القانــون للفــرة  ،2016-2014التــي تنــص
عــى رضورة مأسســة نظــام املســاعدة القانونيــة عــى نحــو يراعــي حاجــات الفئــات املهمشــة
والضعيفــة.
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دال -الشواغل والتوصيات
اإلحصاءات
 -7تحيــط اللجنــة علــاً بتعــداد الســكان واملســاكن واملنشــآت ،الــذي أجــراه الجهــاز املركــزي
لإلحصــاء الفلســطيني يف عــام  ،2018غــر أنهــا تأســف لعــدم وجــود إحصــاءات شــاملة عــن
الرتكيبــة الدميغرافيــة للســكان ،مصنفــة حســب األصــل اإلثنــي أو القومــي ،مبــا يف ذلــك عــن
غــر املواطنــن ،مثــل املهاجريــن والالجئــن واألشــخاص عدميــي الجنســية .وتأســف اللجنــة أيضـاً
لعــدم وجــود أي مــؤرشات اجتامعيــة  -اقتصاديــة متكنهــا مــن تقييــم مــدى متتــع جميــع الفئــات
املقيمــة يف إقليــم الدولــة الطــرف ،مبــا فيهــا األقليــات اإلثنيــة  -الدينيــة والقوميــة ،بالحقــوق
املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة (املادتــان  1و.)5
 -8تشــر اللجنــة إىل الفقـرات مــن  10إىل  12مــن مبادئهــا التوجيهيــة املتعلقــة بتقديــم التقاريــر
مبوجــب االتفاقيــة ( )1/2007/C/CERDوإىل توصيتهــا العامــة رقــم  )1999(24بشــأن املــادة 1
مــن االتفاقيــة ،وتــويص الدولـ َة الطــرف بتقديــم معلومــات عــن الرتكيبــة الدميغرافيــة للســكان
يف إقليــم الدولــة الطــرف بــأرسه ،مصنفــة حســب األصــل اإلثنــي أو القومــي ،مبــا يف ذلــك
عــن غــر املواطنــن ،مثــل املهاجريــن والالجئــن واألشــخاص عدميــي الجنســية ،وكذلــك عــن
املــؤرشات االجتامعيــة  -االقتصاديــة ،وذلــك لتمكــن اللجنــة مــن تقييــم مــدى متتــع جميــع
الفئــات املقيمــة يف إقليــم الدولــة الطــرف ،مبــا فيهــا األقليــات اإلثنيــة  -الدينيــة والقوميــة،
بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة.

االتفاقية يف النظام القانوين املحيل
 -9تشــيد اللجنــة بالدولــة الطــرف لتصديقهــا عــى االتفاقيــة بــا تحفظــات .غــر أنهــا تشــعر بالقلق
مــا جــاء يف تفســر املحكمــة الدســتورية العليــا ،الــوارد يف قراريهــا رقــم  ،)2017(4املــؤرخ 19
ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2017ورقــم  ،)2018( 5املــؤرخ  12آذار/مــارس  ،2018أن املعاهــدات
الدوليــة التي تنضــم إليهــا الدولــة الطــرف ال تكــون لهــا أســبقية عــى الترشيعــات الوطنيــة مــا
مل تكــن متســقة مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب العــريب الفلســطيني ،األمــر
الــذي ميكــن أن يحــول دون التمتــع بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة .وتشــعر اللجنــة
بالقلــق أيضــاً ألن االتفاقيــة مل ت ُنــر بعــد يف الجريــدة الرســمية ”الوقائــع الفلســطينية“ مبــا
يكفــل بــدء تطبيــق أحكامهــا يف الدولــة الطــرف (املادتــان  1و.)2
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 -10تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) إدراج أحــكام االتفاقيــة إدراجــاً تامــاً ورسيعــاً يف قانونهــا الوطنــي ،بســبل منهــا نرشهــا
يف الجريــدة الرســمية ،واتخــاذ جميــع التدابــر املمكنــة لضــان تطبيقهــا يف جميــع أرجــاء
إقليمهــا؛
(ب) الحــرص عــى أالّ يــؤدي تفســر املحكمــة الدســتورية العليــا ،الــوارد يف قراريهــا
رقــم  ،)2017(4املــؤرخ  19ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2017ورقــم  )2018(5املــؤرخ  12آذار/
مــارس  ،2018وتطبيــق هذيــن القراريــن ،إىل منــع األشــخاص أو جامعــات األشــخاص الذيــن
يعيشــون يف إقليــم الدولــة الطــرف ،مبــن فيهــم الفلســطينيون غــر العــرب ،مــن التمتــع الكامــل
بحقوقهــم مبوجــب االتفاقيــة؛
(ج) إج ـراء دورات تدريبيــة وتنظيــم حمــات توعيــة لفائــدة القُضــاة ووكالء النيابــة العامــة
واملحامــن وغريهــم مــن موظفــي إنفــاذ القانــون ،وكذلــك لفائــدة عامــة الســكان ،لضــان
االحتجــاج بأحــكام االتفاقيــة أمــام املحاكــم الوطنيــة واحتجــاج تلــك املحاكــم بهــا.

حظر التمييز العنرصي
 -11تالحــظ اللجنــة ِذكــر العــرق واللــون مــن بــن األســباب التــي يُحظــر التمييــز عــى أساســها
مبوجــب املــادة  9مــن القانــون األســايس املعــ َّدل لعــام  ،2003ومحاولــة تعريــف التمييــز يف
املــادة  546مــن مــروع قانــون العقوبــات املقــرح لعــام  .2011بيــد أنهــا تشــعر بالقلــق لعــدم
وجــود تعريــف شــامل للتمييــز العنــري يف ترشيعــات الدولــة الطــرف يتمــى وأحــكام املــادة
 1مــن االتفاقيــة.
 -12تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) اعتــاد قانــون شــامل ملكافحــة التمييــز يتضمــن تعريفـاً للتمييــز العنــري يشــمل جميــع
أســباب التمييــز املذكــورة يف االتفاقيــة ،مبــا فيهــا النســب واألصــل اإلثنــي أو القومــي ،ويشــمل
التمييــز املبــارش وغــر املبــارش يف املجالــن العــام والخــاص ،متشــياً مــع املــادة  1مــن االتفاقيــة؛
(ب) الحــرص عــى مراجعــة الترشيعــات ذات الصلــة الراميــة إىل حظــر التمييــز واملعاقبــة عليــه،
مبــا فيهــا القانــون األســايس املعــدّ ل ومــروع قانــون العقوبــات املقــرح لعــام  ،2011بغيــة
مواءمتهــا مــع االتفاقيــة.
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مواءمة الترشيعات واالمتثال لالتفاقية
 -13ترحــب اللجنــة بإنشــاء لجنـ ٍة ملواءمــة الترشيعــات وتكليفهــا باســتعراض جميــع القوانــن ضامنـاً
المتثالهــا ملعاهــدات حقــوق اإلنســان التــي انضمــت إليهــا الدولــة الطــرف ،مبــا فيهــا االتفاقيــة،
غــر أنهــا تشــعر بالقلــق ألن الدولــة الطــرف مل تحــدد إطــارا ً زمني ـاً إلنجــاز هــذا االســتعراض.
وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضـاً مــا يــي:
(أ) حــل املجلــس الترشيعــي الفلســطيني مــن قبــل املحكمــة الدســتورية العليــا ،مبوجــب قرارهــا
رقــم  10املــؤرخ  12كانــون األول/ديســمرب 2018؛
(ب) عــدم االعــراف بالقوانــن التــي ُســنت مبوجــب مراســيم رئاســية منــذ تعليــق املجلــس
الترشيعــي الفلســطيني يف عــام  2006وعــدم إنفاذهــا يف قطــاع غــزة ،مــا يفاقــم مــن حــدة
تجــزؤ النظــام القانــوين ويخضــع الفلســطينيني يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،مبــا يف ذلــك
القــدس الرشقيــة ،ملجموعــات متعــددة مــن القوانــن التــي توفــر مســتويات متفاوتــة مــن
الحاميــة؛
(ج) عــدم متــي قوانــن شــتى مــع االتفاقيــة ،مــن بينهــا قانــون الخدمــة املدنيــة ،والقــرار
املتعلــق بقانــون االنتخابــات العامــة ،وقانــون تأجــر وبيــع املمتلــكات غــر املنقولــة لألجانــب؛
(د) عــدم تحديــد أي إطــار زمنــي ملراجعــة واعتــاد مشــاريع قوانــن مــن قبيــل مــروع قانــون
العقوبــات ،ومــروع قانــون األحــوال الشــخصية ،ومــروع قانــون حاميــة األرسة (املادتــان 1
و.)2
 -14تحث اللجنة الدولة الطرف عىل ما ييل:
(أ) ضــان املشــاركة الشــعبية يف صنــع الق ـرار ،ومعالجــة أوجــه القصــور الحاليــة يف ســيادة
القانــون مــن خــال إعــادة تشــكيل هيئــة برملانيــة ترشيعيــة منتخبــة دميقراطيـاً ،مثــل املجلــس
الترشيعــي الفلســطيني؛
(ب) مواءمــة مجموعــات القوانــن املختلفــة املطبقــة يف قطــاع والضفــة الغربيــة ،مبا فيهــا
القــدس الرشقيــة ،مــن خــال عمليــة ترشيعيــة دميقراطيــة ،ضامن ـاً لتمتــع جميــع األشــخاص
الخاضعــن للواليــة القضائيــة للدولــة الطــرف بالحاميــة عــى قــدم املســاواة فيــا بينهــم
مبوجــب القانــون؛
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(ج) اعتــاد إطــار زمنــي واضــح إلنجــاز اســتعراض اإلطــار الترشيعــي املعمــول بــه ،بالتعــاون
مــع منظــات املجتمــع املــدين ،ضامنــاً المتثالــه لالتفاقيــة؛
(د) التعجيــل باســتعراض مشــاريع القوانــن ،مبــا فيهــا مــروع قانــون العقوبــات ،ومــروع
قانــون األحــوال الشــخصية ومــروع قانــون حاميــة األرسة ،لضــان امتثالهــا لالتفاقيــة
واعتامدهــا.

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -15ترحــب اللجنــة مبنــح التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الهيئــة املســتقلة
لحقــوق اإلنســان اعتــادا ً بدرجــة ”ألــف“ يف عــام  .2015غــر أن القلــق يســاورها ألن مــروع
القانــون الــذي يضفــي طابع ـاً رســمياً عــى إنشــاء الهيئــة مل يُعت َمــد بعــد رغــم عرضــه عــى
املجلــس الترشيعــي الفلســطيني يف عــام  .2005ويســاور اللجنــة القلــق أيضـاً الفتقــار الهيئــة إىل
املــوارد البرشيــة واملاليــة الكافيــة لالضطــاع بواليتهــا بفعاليــة (املــادة .)2
 -16تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بإضفــاء طابــع رســمي قانون ـاً عــى إنشــاء الهيئــة املســتقلة
لحقــوق اإلنســان وبتوفــر مــا يكفــي مــن مــوارد برشيــة وماليــة لــي تضطلــع الهيئــة بواليتهــا
عــى نحــو كامــل وفعــال ومســتقل ،وفقـاً للمبــادئ املتعلقــة مبركــز املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز
وحاميــة حقــوق اإلنســان (مبــادئ باريــس).

شكاوى التمييز العنرصي
 -17يســاور اللجنــة القلــق إزاء عــدم تقديــم أي شــكاوى متييــز عنــري إىل الهيئــة املســتقلة لحقــوق
اإلنســان .وتأســف اللجنــة أيضـاً 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
 -18تو ِّجــه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل توصيتهــا العامــة رقــم  )2005(31بشــأن منــع التمييــز
العنــري يف إدارة وســر عمــل نظــام العدالــة الجنائيــة ،وتذكِّــر بــأن عــدم وجــود شــكاوى
ودعــاوى متييــز عنــري قــد يــدل عــى عــدم وجــود ترشيعــات مناســبة ،وضعــف الوعــي
بســبل االنتصــاف القانــوين املتاحــة ،وعــدم الثقــة يف النظــام القضــايئ ،والخــوف مــن االنتقــام،
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أو عــى افتقــار الســلطات إىل اإلرادة الالزمــة ملقاضــاة مرتكبــي هــذه األفعــال .وتــويص اللجنــة
الدولــة الطــرف مبــا يــي:
(أ) تيســر ســبل تقديــم الشــكاوى املتعلقــة بأفعــال التمييــز العنــري وضــان التحقيــق يف
هــذه األفعــال عــى النحــو املالئــم ومعاقبــة املســؤولني عنهــا بالعقوبــات املناســبة؛
(ب) توفــر برامــج تدريــب ملوظفــي إنفــاذ القانــون ووكالء النيابــة العامــة والقضــاة وغريهــم
مــن املوظفــن الحكوميــن عــى التعــرف عــى حــاالت التمييــز العنــري وتســجيلها؛
(ج) تنظيــم حمــات 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 العنــري ،وعــن التحقيقــات واملحاكــات واإلدانــات والعقوبــات
املفروضــة عــى الجنــاة ،وعــن التعويضــات املقدمــة إىل الضحايــا.
		الخطاب املح ِّرض عىل الكراهية العنرصية والجرائم املرتكبة بدافع الكراهية العنرصية
 -19تعرب اللجنة عن قلقها مام ييل:
(أ) عــدم اتســاق ترشيعــات الدولــة الطــرف التــي تجــرم الكراهيــة العنرصيــة والجرائــم املرتكبــة
بدافــع الكراهيــة العنرصيــة والتنظيــات التــي تــروج للتمييــز العنــري وتحــرض عليــه اتســاقاً
تام ـاً مــع املــادة  4مــن االتفاقيــة ،وال ســيام قانــون العقوبــات لعــام  ،1936الســاري يف قطــاع
غــزة ،وقانــون العقوبــات األردين لعــام  ،1960الســاري يف الضفــة الغربيــة ،وكذلــك قانــون
الصحافــة واملطبوعــات ،وقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة ،واملرســوم الرئــايس رقــم  3بشــأن تكريــس
الوحــدة الوطنيــة ومنــع التحريــض؛
(ب) مــا تتســم بــه بعــض األحــكام مــن طابــع فضفــاض وغامــض للغايــة يســمح بفــرض قيــود
صارمــة عــى حريــة التعبــر وبتجريــم الصحفيــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان واملعارضــن
السياســيني ملامرســتهم حقهــم يف حريــة الــرأي والتعبــر؛
(ج) وجــود خطــاب محــرض عــى الكراهيــة ،وال ســيام الخطاب املحــرض عىل كراهيــة اإلرسائيليني
الــذي يؤجــج يف بعــض األحيــان نزعــة معــاداة الســامية تجــاه هــذه املجموعــة ،يف بعــض وســائل
اإلعــام ،وال ســيام تلــك التــي تســيطر عليهــا حــاس ،وكذلــك يف وســائل التواصــل االجتامعــي،
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ويف ترصيحــات املســؤولني الحكوميــن ،ويف املناهــج الدراســية والكتــب املدرســية ،وهــو أمــر
يزيــد مــن تأجيــج الكراهيــة وقــد يحــرض عــى العنــف (املــادة .)4
 -20تذكِّــر الجنــة بتوصياتهــا العامــة رقــم  )1985(7بشــأن تنفيــذ املــادة  4مــن االتفاقيــة،
ورقــم  )1990(8بشــأن تفســر وتطبيــق الفقرتــن ( )1و( )4مــن املــادة  1مــن االتفاقيــة،
ورقــم  )1993(15بشــأن املــادة  4مــن االتفاقيــة ،ورقــم  )2013(35بشــأن مكافحــة خطــاب
ُ
وتحــث الدولــ َة الطــرف عــى مــا يــي:
التحريــض عــى الكراهيــة العنرصيــة،
(أ) تعديــل ترشيعاتهــا ،وال ســيام قانــون العقوبــات لعــام  ،1936الســاري يف قطاع غــزة ،وقانون
العقوبــات األردين لعــام  ،1960الســاري يف الضفــة الغربيــة ،وقانــون الصحافــة واملطبوعــات،
وقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة ،واملرســوم الرئــايس رقــم  3بشــأن تكريــس الوحــدة الوطنيــة
ومنــع التحريــض ،مبــا يكفــل توافقهــا مــع أحــكام املــادة  4مــن االتفاقيــة؛
(ب) الحــرص عــى عــدم اســتخدام القوانــن املذكــورة أعــاه يف تخويــف الصحفيــن واملدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان واملعارضــن السياســيني أو اعتقالهــم أو احتجازهــم أو مالحقتهــم جزائيـاً
بســبب مامرســتهم حقهــم يف حريــة الــرأي والتعبــر؛
(ج) مكافحــة خطــاب التحريــض عــى الكراهيــة والعنــف ،مبــا يف ذلــك عــى شــبكة اإلنرتنــت ويف
ترصيحــات الشــخصيات العامــة والسياســيني واإلعالميــن ،وحــذف أي تعليقــات وصــور مهينــة
تك ـ ِّرس أوجــه التعصــب والكراهيــة مــن املناهــج والكتــب املدرســية.

حالة األقليات اإلثنية  -الدينية والقومية
 -21تعــرب اللجنــة عــن أســفها لعــدم تقديــم الدولــة الطــرف معلومات عــن حالــة األقليــات اإلثنية -
الدينيــة والقوميــة فيهــا وعــن مــدى قــدرة تلــك األقليــات عــى التمتــع الكامــل بجميــع الحقــوق
املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة بــدون متييــز .ويســاور اللجنــة القلــق عــى وجــه الخصــوص لعــدم
تقديــم معلومــات عــن حالــة البــدو ،الذيــن يواجهــون عــددا ً مــن الصعوبــات يف الحصــول عــى
ـدم ملنازلهــم (املــادة .)5
الخدمــات األساســية ويتعرضــون لعمليــات إخــاء قــري وهـ ٍ
 -22تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) ضــان متتــع جميــع األقليــات اإلثنيــة  -الدينيــة والقوميــة ،بــدون متييــز بجميــع الحقــوق
التــي تشــملها االتفاقيــة؛
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(ب) اتخــاذ جميــع التدابــر املمكنــة لضــان حصــول البــدو ،وهــم األشــد عرضــة لعمليــات
اإلخــاء القــري وهــدم منازلهــم ،عــى جملــة أمــور ،منهــا فــرص العمــل والرعايــة الصحيــة
وامليــاه والــرف الصحــي والكهربــاء ،ومواصلــة تقديــم املســاعدة اإلنســانية لهــم.

األقليات يف الحياة العامة والحياة السياسية
السيــان والســومريني يف الحيــاة
 -23تحيــط اللجنــة علــاً بالتدابــر املتخــذة لتعزيــز مشــاركة ُ
السياســية .بيــد أنهــا تشــعر بالقلــق لعــدم اســتفادة جميــع األقليــات مــن هــذه التدابري .وتشــعر
اللجنــة بالقلــق أيض ـاً لعــدم تقديــم معلومــات عــن مــدى متثيــل األقليــات اإلثنيــة  -الدينيــة
والقوميــة يف الهيئــات االنتخابيــة بجميــع مســتوياتها ويف املناصــب الحكوميــة (املادتــان  2و.)5
 -24تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بكفالــة متثيــل األقليــات اإلثنيــة  -الدينيــة والقوميــة متثيــاً
كافيـاً يف جميــع الهيئــات االنتخابيــة والوظائــف الحكوميــة مــن خــال اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن
تدابــر ،مبــا يف ذلــك تعديــل قوانينهــا االنتخابيــة.

العامل املنزليون املهاجرون
 -25تشــعر اللجنــة بالقلــق الســتمرار اســتبعاد العــال املنزليــن املهاجريــن مــن الحاميــة التــي
يكفلهــا قانــون العمــل لعــام  .2000وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضـاً لعــدم تقديــم معلومــات عــن
ظــروف عمــل العــال املنزليــن املهاجريــن ومــدى قدرتهــم عــى التمتــع الكامــل ،بــدون متييــز،
بجميــع الحقــوق التــي تشــملها االتفاقيــة (املــواد مــن  5إىل .)7
 -26تذكِّــر اللجنــة بتوصيتيهــا العامتــن رقــم  )2000(25بشــأن أبعــاد التمييــز العنــري املتعلقــة
ـرف
بنــوع الجنــس ورقــم  )2004(30بشــأن التمييــز ضــد غــر املواطنــن ،وتــويص الدول ـ َة الطـ َ
مبــا يــي:
(أ) ضامن تنظيم قانون العمل لتوظيف العامل املنزليني املهاجرين؛
(ب) تقديــم معلومــات مفصلــة عــن التدابــر املتخــذة لحاميــة العــال املنزليــن املهاجريــن
مــن مامرســات العمــل االســتغاللية ،مبــا يف ذلــك بيانــات عــن عــدد الشــكاوى املقدمــة مــن
العــال املنزليــن املهاجريــن وأنواعهــا ونتائجهــا.
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حالة النساء املنتميات إىل أقليات
 -27تشــعر اللجنــة بالقلــق ألن النســاء املنتميــات إىل أقليــات قــد يتعرضــن ألشــكال متييــز متعــدد
األشــكال والجوانــب بســبب أصلهــن اإلثنــي ونوعهــن الجنســان ،مبــا يف ذلــك العقبــات التــي
تحــول دون حصولهــن عــى فــرص العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة ودون احتكامهــن إىل
القضــاء (املادتــان  2و.)5
 -28تذكِّــر اللجنــة بتوصيتهــا العامــة رقــم  ،)2000(25وتــويص الدولــة الطــرف بتذليــل كل
ما يتعــرض النســاء املنتميــات إىل أقليــات مــن عقبــات يف الحصــول عــى فــرص العمــل
والتعليــم ويف االحتــكام إىل القضــاء .ويف هــذا الصــدد ،تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بــإدراج
منظــور يتعلــق بنســاء األقليــات يف جميــع السياســات واالســراتيجيات الجنســانية.

الجنسية
 -29تحيــط اللجنــة علــاً بــأن القانــون الفلســطيني يكفــل للمــرأة والرجــل حقوقــاً متســاوية يف
نقــل الجنســية أو اكتســابها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ بهــا .غــر أنهــا تشــعر بالقلــق ألن الترشيــع
املتعلــق بالجنســية تحكمــه مجموعــة معقــدة مــن القوانــن ،مــن بينهــا قانــون األحــوال املدنيــة
لعــام  ،1999ومراســيم الجنســية الفلســطينية التــي صــدرت يف عــام  1925إبــان االنتــداب
الربيطــاين ،وقانــون الجنســية األردنيــة املع ـ َّدل لعــام  .1954وتشــعر اللجنــة بالقلــق مــا يــي:
(أ) عــدم وجــود معلومــات عــن التدابــر الراميــة إىل اعتــاد قانــون شــامل لتوحيــد األحــكام
املذكــورة أعــاه وتوضيحهــا بهــدف الحــد مــن خطــر انعــدام الجنســية؛
(ب) العــدد الكبــر مــن الفلســطينيني املحرومــن مــن الجنســية بســبب طــول أمــد لجوئهــم
يف الخــارج ،وترشدهــم داخــل إقليــم الدولــة الطــرف ،وقوانــن الجنســية التمييزيــة الســارية يف
األرض الفلســطينية املحتلــة ،وال ســيام يف القــدس الرشقيــة (املادتــان  2و.)5
 -30تويص اللجنة الدولة الطرف مبا ييل:
(أ) اعتــاد قانــون جنســية شــامل يوائــم مختلــف األحــكام املتعلقــة بالجنســية بهــدف الحــد
مــن خطــر انعــدام الجنســية؛
(ب) التعــاون مــع املجتمــع الــدويل يف معالجــة مســألة جنســية الفلســطينيني املحرومــن مــن
الجنســية بســبب طــول أمــد لجوئهــم يف الخــارج وترشدهــم داخــل إقليــم الدولــة الطــرف،
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وقوانــن الجنســية التمييزيــة ،وال ســيام يف حــق مــن يعيشــون يف القــدس الرشقيــة؛
(ج) التصديــق عــى االتفاقيــة املتعلقــة بوضــع األشــخاص عدميــي الجنســية واتفاقيــة خفــض
حــاالت انعــدام الجنســية.

هاء -توصيات أخرى
التصديق عىل املعاهدات األخرى
 -31إن اللجنــة ،إذ تضــع يف اعتبارهــا أن حقــوق اإلنســان جميعهــا غــر قابلــة للتجزئــة ،تحــث
الدول ـ َة الطــرف عــى أن تنظــر يف التصديــق عــى مــا مل تصــدق عليــه بعــد مــن معاهــدات
دوليــة لحقــوق اإلنســان ،وال ســيام املعاهــدات التــي تتصــل أحكامهــا اتصــاالً مبــارشاً بالفئــات
التــي قــد تتعــرض للتمييــز العنــري ،مبــا فيهــا االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق جميــع
العــال املهاجريــن وأف ـراد أرسهــم والربوتوكــول االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان
 -32تــويص اللجنــة ،يف ضــوء توصيتهــا العامــة رقــم  )2009(33بشــأن متابعــة مؤمتــر اســتعراض
نتائــج ديربــان ،الدول ـ َة الطــرف بالحــرص ،لــدى تطبيــق أحــكام االتفاقيــة يف نظامهــا القانــوين
الداخــي ،عــى تنفيــذ إعــان وبرنامــج عمــل ديربــان اللذيــن اعتمدهــا املؤمتــر العاملــي
ملكافحــة العنرصيــة والتمييــز العنــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب يف
أيلــول /ســبتمرب  ،2001مــع مراعــاة الوثيقــة الختاميــة ملؤمتــر اســتعراض نتائــج ديربــان
املعقــود يف جنيــف يف نيســان/أبريل  .2009وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف
تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات محــددة عــن خطــط العمــل والتدابــر األخــرى املتخــذة
لتنفيــذ إعــان وبرنامــج عمــل ديربــان عــى الصعيــد الوطنــي.

ال ِعقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي
 -33يف ضــوء قــرار الجمعيــة العامــة  ،237/68الــذي أعلنــت فيــه الجمعيــة الفــرة 2024-2015
عقــداً دوليـاً للمنحدريــن مــن أصــل أفريقــي ،وقـرار الجمعيــة العامــة  16/69املتعلــق بربنامــج
أنشــطة تنفيــذ العقــد ،تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بإعــداد وتنفيــذ برنامــج تدابري وسياســات
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مناســب ،بالتعــاون مــع املنظــات املعنيــة باألشــخاص املنحدريــن مــن أصــل أفريقــي ومــع
هــؤالء األشــخاص .وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا املقبــل معلومــات
دقيقــة عــن التدابــر امللموســة املتخــذة يف ذلــك اإلطــار ،مع مراعــاة توصيتهــا العامــة رقــم
 )2011(34بشــأن التمييــز العنــري ضــد الســكان املنحدريــن مــن أصــل أفريقــي.

التشاور مع املجتمع املدين
 -34تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف مبواصلــة التشــاور وزيــادة التحــاور مــع منظــات املجتمــع
املــدين العاملــة يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان ،وال ســيام املنظــات التــي تعمــل عــى
مكافحــة التمييــز العنــري ،يف ســياق إعــداد التقريــر الــدوري املقبــل ومتابعــة هــذه
املالحظــات الختاميــة.

الوثيقة األساسية املوحدة
 -35تشـ ِّجع اللجنــة الدولــة الطــرف عــى تقديــم وثيقــة أساســية موحــدة وفقـاً للمبــادئ التوجيهيــة
املنســقة لتقديــم التقاريــر مبوجــب املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وال ســيام املبــادئ
التوجيهيــة املتعلقــة بالوثيقــة األساســية املوحــدة التــي اعتمدهــا االجتــاع الخامــس املشــرك
بــن لجــان هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان الــذي ُعقــد يف حزيران/يونيــه /HRI( 2006
 ،6.Rev/2/GENالفصــل األول) .ويف ضــوء قــرار الجمعيــة العامــة  ،268/68تحــث اللجنــة
الدولــة الطــرف عــى التقيــد بالحــد األقــى لعــدد كلــات الوثيقــة األساســية ،وهــو 42 400
كلمــة.

متابعة هذه املالحظات الختامية
 -36تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف ،عم ـاً بالفقــرة  1مــن املــادة  9مــن االتفاقيــة واملــادة 65
مــن نظامهــا الداخــي ،أن توافيهــا ،يف غضــون ســنة واحــدة مــن اعتــاد هــذه املالحظــات
الختاميــة ،مبعلومــات عــن تنفيذهــا التوصيــات الــواردة يف الفقـرات (10أ) (االتفاقيــة يف النظــام
القانــوين املحــي) ،و(14أ) و(ج) (مواءمــة الترشيعــات واالمتثــال لالتفاقيــة) ،و(20ب) (الخطاب
املحــرض عــى الكراهيــة العنرصيــة وعــى جرائــم الكراهيــة العنرصيــة) أعــاه.

الفقرات ذات األهمية الخاصة
23
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 -37تــود اللجنــة أن توجــه انتبــاه الدولــة الطــرف إىل األهميــة الخاصــة التــي تحظــى بهــا التوصيــات
الــواردة يف الفقــرات ( 8اإلحصــاءات) ،و(10ب) (االتفاقيــة يف النظــام القانــوين املحــي)،
و(14ب) و(د) (مواءمــة الترشيعــات واالمتثــال لالتفاقيــة) ،و( 30الجنســية) أعــاه ،وتطلــب
إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات مفصلــة عــن التدابــر
امللموســة املتخــذة لتنفيــذ تلــك التوصيــات.

نرش املعلومات
 -38تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بإتاحــة تقاريرهــا لعامــة الجمهــور وتيســر االطــاع عليهــا وقــت
تقدميهــا ،وبإتاحــة املالحظــات الختاميــة التــي تبديهــا اللجنــة عــى تلــك التقاريــر لجميــع
الهيئــات الحكوميــة املكلفــة بتنفيــذ االتفاقيــة ،مبــا فيهــا البلديــات ،باللغــات الرســمية وغريهــا
مــن اللغــات الشــائع اســتخدامها يف البلــد ،حســب االقتضــاء.

إعداد التقرير الدوري املقبل
 -39تــويص اللجنــة الدولــة الطــرف بتقديــم تقريرهــا الجامــع لتقاريرهــا الدوريــة مــن الثالــث
إىل الخامــس ،يف وثيقــة واحــدة ،بحلــول  2نيســان/أبريل  ،2023مــع مراعــاة املبــادئ
التوجيهيــة لتقديــم التقاريــر التــي اعتمدتهــا اللجنــة أثنــاء دورتهــا الحاديــة والســبعني
( ،)1/2007/C/CERDوتنــاول جميــع املســائل املثــارة يف هــذه املالحظــات الختاميــة .ويف
ضــوء قــرار الجمعيــة العامــة  ،268/68تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف عــى التقيــد بالحــد
األقــى لعــدد كلــات التقاريــر الدوريــة ،وهــو  21 200كلمــة.
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السياسيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14
	49.معني الربغويث ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،مأمون عتييل ،عالء نزال .أثر إرضاب املوظفني العموميني عىل القطاعات الحيوية
يف فلسطني.2006 ،
	50.عائشة أحمد .االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل العام  ،2006وأثرها عىل أداء السلطة الوطنية
الفلسطينية.2007 ،
	51.معن دعيس ،أحمد الغول ،مأمون عتييل ،إسالم التميمي .أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام  1427هـ2006 /م،
.2007
	52.انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية عىل ضوء عمليات االقتتال التي اندلعت يف قطاع غزة منذ تاريخ
.2007 ،2007/6/7
	53.قطاع غزة بعد االقتتال :الحريات والحقوق يف غياب سلطة القانون.2007 ،
	54.االعتقاالت يف الضفة الغربية يف أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ بتاريخ ( ،2007 ،2007/6/14باللغتني العربية واإلنجليزية).
	55.االعتداء عىل الجمعيات الخريية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
	56.حول بدء موسم الحج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
	57.األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب .2007 ،2007
	58.االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
	59.حول الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفرتة من .2007 ،2007/11/30 – 6/15
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	60.الحق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (قضية إنهاء عقود التشغيل املؤقت)( ،قضية وقف عقود توظيف وتعيينات يف
الوظيفة العمومية).2007 ،
	61.يوسف وراسنة .حول أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1428هـ2007/م.2008 ،
	62.عائشة أحمد .حول أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2007عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية يف حامية حقوق
اإلنسان.2008 ،
	63.معن دعيس ،أحمد الغول ،عائشة أحمد ،وليد الشيخ .حول واقع الحق يف الصحة يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية،
.2008
	64.غاندي ربعي .حول احتجاز املدنيني لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري.2008 ،
	65.صالح موىس ،يارس عالونة .حول واقع الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام .2008 ،2008
	66.صالح موىس ،يارس عالونة .حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام .2008 ،2008
	67.عائشة أحمد .أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2008عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق اإلنسان،
.2009
	68.العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جامعية غري مسبوقة يف ظل صمت عريب ودويل فاضح.2009 ،
	69.صالح موىس ،آية عمران ،وديانا بشري .حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام
.2009 ،2009
	70.حازم هنية .الحق يف السكن وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة.2010 ،
	71.يارس غازي عالونة .حول واقع املستشفيات الحكومية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2009 ،
	72.خديجة حسني .دور مفتيش العمل يف حامية الحقوق العاملية.2009 ،
	73.يارس غازي عالونة .إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
	74.عائشة أحمد .أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق اإلنسان.2010 ،
	75.غاندي ربعي .فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
	76.يارس غازي عالونة .الحق يف التجمع السلمي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2012 ،
	77.غاندي ربعي .ضامنات النساء يف خالفهن مع القانون يف فلسطني.2011 ،
	78.حازم هنية .وفيات اإلنفاق -حقوق ضائعة.2012 ،
	79.معن شحدة دعيس .االنتخابات املحلية يف العام .2013 ،2012
	80.حازم هنية .جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة ،الدور واألداء.2012 ،
	81.إسالم التميمي ،وحازم هنية .حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني (دراسة ميدانية).2013 ،
	82.حازم هنية .األطفال العاملون ،أيا ٍد صغرية ،وحقوق مهدورة.2014 ،
	83.عائشة أحمد .السياسات والقيود اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة “ج” والحقوق األساسية للمواطن الفلسطيني “الحياة
عىل الهامش”.2014 ،
	84.روان فرحات .الحامية االجتامعية ،برنامج املساعدات النقدية يف وزارة الشؤون االجتامعية.2015 ،
	85.عائشة أحمد .السياسات اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة “ج”  ...معيقات التنمية فيها وتدخالت الحكومة الفلسطينية يف
مواجهتها “خطط وتحديات”.2016 ،
	86.عامر جاموس .تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها.2016 ،
	87.حازم هنية ،أوضاع النزيالت يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني.2017،
	88.عائشة أحمد .املؤسسات العاملة يف مجال رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية واستخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.2017 ،
	89.طاهر املرصي .الحق يف التعليم واألزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة.2017 ،
الشطة العسكريَّة يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة.2017 ،
	90.حازم هنية .تدخل ّ
	91.معن ادعيس .الرقابة عىل االنتخابات املحلية.2017 ،
	92.أ .حازم هنية .أ .عامر جاموس .أ .طاهر املرصي .أ .معن ادعيس .تحليل املوازنة العامة للعام من منظور حقوق اإلنسان .2017
	93.معن ادعيس ،قامئة أحكام اإلعدام يف فلسطني ()2018-1995
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	94.حازم هنية .تقرير تحلييل حول أحكام عقوبة اإلعدام الصادرة يف قطاع غزة (.)2017- 2014
	95.أ .حازم هنية .أ .عامر جاموس .أ .طاهر املرصي .أ .معن ادعيس .تحليل املوازنة العامة للعام من منظور حقوق اإلنسان
.2018
	96.أ .معن ادعيس ،كبار السن بني مظلة الحقوق ومطرقة اإلهامل .2018
	97.أ .عائشة أحمد ،التلوث البيئي بفعل املناطق الصناعية ومكبات النفايات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة “منطقة
سلفيت منوذجاً”2019 ،
	98.د .علياء العسايل ،تحليل محتوى الكتب املدرسية (اللغة العربية ،الرياضيات ،الرتبية اإلسالمية ،التنشئة الوطنية واالجتامعية،
العلوم والحياة) للصفوف من األول حتى التاسع األساسية  2019/2018يف ضوء مدى حساسيتها للنوع االجتامعي2019 ،
	 99.أ .معن ادعيس ،نحو اسرتاتيجية وطنية شاملة للسالمة عىل الطرق يف فلسطني2019 ،
	100.د .عبد الكريم أيوب ،تحليل محتوى الكتب املدرسية (اللغة العربية ،العلوم والحياة) للصفوف من األول حتى التاسع
األساسية  2019/2018من منظور حقوق اإلنسان2019 ،
	101.أ .حازم هنية ،الوفيات الناتجة عن عدم اتّباع معايري السالمة والصحة املهنية يف بيئة العمل ،تقرير تحلييل (،)2018-2014
2019
	102.أ .عامر جاموس ،اإلصالح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري2019 ،
	103.أ .عائشة أحمد ،سياسات ومخططات سلطات االحتالل اإلرسائييل وأثرها عىل إعامل الحق يف التعليم يف القدس املحتلَّة،
2019
	104.أ .طاهر املرصي ،حقوق املنتسبات لقوى األمن الفلسطينية :املساواة وعدم التمييز2019 ،

	105.أ .أحمد الغول ،إساءة معاملة وتعذيب األطفال يف نزاع مع القانون ،تقرير تحلييل من واقع شكاوى انتهاك الحق
يف السالمة الجسدية يف االعوام (2020 ،)2018-2016
	106.أ .معن شحدة دعيس ،جاهزية دولة فلسطني إلعامل الحق يف الصحة أثناء جائحة كرونا ( )COVID-19من
منظور حقوقي2020 ،
	107.أ .عائشة أحمد ،األرسى الفلسطينيون املرىض يف سجون االحتالل اإلرسائييل «سياسات االحتالل تجاههم والتدخالت
الفلسطينية بحقهم»2020 ،
عمر يارس جاموس ،االحتجاز عىل ذمة املحافظ.2020 ،
	108.أَّ .
	109.أ .طاهر املرصي ،إعامل الحق يف التعليم العام خالل جائحة كورونا يف فلسطني.2020 ،
	110.أ.د .محمد حاج يحيى ،السياسات واإلجراءات املُتَّ َب َعة ملنع التحرش الجنيس يف أماكن العمل يف القطاع العام يف
دولة فلسطني (دراسة استكشافية).2021 ،
	111.أ .طاهر تيسري املرصي ،الحق يف حرية التنظيم النقايب دراسة حالة :الحق يف حرية التنظيم النقايب يف الوظيفة
العامة.2021 ،
	112.أ .عائشة أحمد ،العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة وتداعياته عىل حالة الحقوق األساسية.2021 ،
	113.أ .مؤيد عفانة ،مخصصات الفقراء يف وزارة التنمية االجتامعية ،تقرير مقارن .2021 ،2021 - 2018

سلسلة تقارير تقصي الحقائـق
1.نتائج تقيص حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية يف مدينة رام هللا بتاريخ .2006 ،2006/6/13
2.التحقيق يف وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها يف أحد املستشفيات.2007 ،
3.تقيص حقائق حول حادثة انفجار محطة النبايل للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4.تقيص حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،
5.تقيص حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
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6.تقيص حقائق حول وفاة املواطن مجد عبد العزيز الربغويث يف مقر تحقيق املخابرات العامة/رام هللا بتاريخ ،2008/2/22
.2008
7.تقيص حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8.تقيص حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4
9.تقيص حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك سليامن مبدينة بيت لحم خالل شهر نيسان من العام
.2009 ،2009
	10.تقيص حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخيل.2010 ،
	11.تقيص حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية.2013 ،
	12.تقيص حقائق حول األحدث التي وقعت يف مدينة نابلس خالل شهر آب من العام 2017 ،2016
	13.تقيص حقائق بشأن األحداث التي وقعت يف حي األمريكية شامل غزة بتاريخ  4نيسان 2017
	14.تقيص حقائق حول حادثة وفاة املواطن وليد الدهيني يف مركز رشطة رفح بقطاع غزة 2018
	15.تقيص حقائق حول وفاة املواطن محمود الحمالوي يف مركز إصالح وتأهيل رام هللا 2019
	16.تقيص حقائق حول وفاة الشقيقني عامر وضياء الديك بتاريخ 2020 ،2020/6/14

سلسلة أدلة تدريبية
1.غاندي الربعي .دليل اإلجراءات الجزائية.2010 ،
2.غاندي الربعي .دليل العدالة الجنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية.2010 ،
3.صالح عبد العاطي وليىل مرعي .دليل املدرب لدورات تدريبية متخصصة يف مناهضة عقوبة اإلعدام.2011 ،
4.غاندي ربعي .دليل رصد ضامنات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية يف فلسطني.2012 ،

سلسلة أوراق سياسات عامة
1.خديجة حسني .ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم ( )6بشأن الضامن االجتامعي للعام .2016 ،2016

سلسلة تقارير الظل
1.دائرة الرقابة عىل السياسات والترشيعات الوطنية .تقرير الظل املقدم للجنة األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز
ضد املرأة بخصوص التقرير االويل لدولة فلسطني .يوليو. 2018 .

سلسلة تقارير تقييم أماكن اإلحتجاز
 1.تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني للمعايري الدولية للسجون (مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية)،
.2019
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