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أواًل: مقدمة حقيبة مصادر
مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية:

منذ عام 2007م، ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية، مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات 
األهلية  املنظمات  وشبكة  اخليرية،  للجمعيات  الفلسطيني  العام  االحتاد  وهي:  فلسطني  األربع يف  الرئيسية  األهلية  واالحتادات 
الفلسطينية، والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية- غزة. يهدف 
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع 
األهلي. جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة 

القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.

كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير 
بناًء و  املدونة  الشبكات واالحتادات. هذا ويأتي إعداد هذه  نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء  مسودة جاءت 
األهلية  املؤسسات  الثانية من مشروع  املرحلة  العام 200٦م من خالل  الذي مت تطويره يف حزيران من  الشرف  مليثاق  استمراراً 
الصالح  ومبادئ احلكم  بقيم  املرتبطة  األهداف  لتحقيق هذه  املؤسسات ومدى سعيها  أهداف هذه  امليثاق  يتضمن  الفلسطينية. 
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل. وهذا امليثاق 
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية، واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات، وان 
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع. وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات 

األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من 200 مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف 2008/2/28م إذ قامت حوالي ٦20 مؤسسة أهلية 
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.

تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير 
الدميقراطي، وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره، ومن خالل املبادئ الواردة 
االجتماعية  والتنمية  الوطني  التحرر  تكون عملية  بأن  تلتزم   - اختياري  بشكل  التي ستتبناها   - املؤسسات  فإن  املدونة  يف هذه 
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها. كما تلتزم بان تكون آلية 
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه، وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق 
اإلنسان. كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها. وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على 
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة 
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل. كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر 

يف ٥/29/ 2002م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته. 

حقيبة مصادر: 
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا 
يتماشى مع املبادئ املبّينة يف مدونة السلوك، فهي تزّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة 
املالية والتخطيط اإلستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة. إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم 
باملشاركة، ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل، واملشاركة كمبدأ 
عمل للمؤسسات األهلية، وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات، إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق 

القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل مبّسط.

لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام 20١4م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة 
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها، حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال 

املناصرة ورسم السياسات، واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني، إضافة إلى األدلة األخرى. 
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بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات  الفلسطينية  يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية  ومن هنا 
2007م(  )عام  األدلة  هذه  من  األولى  للطبعة  إعدادها  على  اجلديدة  الرؤيا  بالشكر شركة  ويخص  وموظفني  وخبراء  إستشارية 
مصادر اإلضافية حلقيبة  لألدلة  إعدادها  وعلى  األولى  للطبعة  وتطويرها  مراجعتها  على  والتدريب  لإلستشارات  ريادة   وشركة 

)عام 20١4م(.

تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة. ١
دليل التخطيط االستراتيجي. 2
دليل املناصرة  ورسم السياسات. 3
دليل املساءلة اإلجتماعية. 4
دليل اإلجراءات املالية . ٥
دليل التوريدات واملشتريات. ٦
دليل إدارة املوارد البشرية . 7
الدليل اإلداري. 8
دليل كتابة التقارير. 9

 دليل إدارة املتطوعني. ١0

كما تشمل الحقيبة أيضًا األدلة اإلرشادية التالية:
• الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان	
• الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	
• الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل	
• الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية	
• الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية	
• الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة	
• الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني  	
• الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني 	
• الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية	
• الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية	
• الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة	
• الدليل اإلرشادي حول املشاركة 	

مالحظات: 
• 	»www.ndc.ps« ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني
• 	»code@ndc.ps« الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
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ثانيـًا: مقدمـة الدليـل اإلرشادي
»وإذ ترى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو يف حمايته لهم من أي متييز ومن أي حتريض على التمييز، وإذ 
ترى أن األمم املتحدة قد شجبت االستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز املقترنة به، بأشكالها كافة، وحيثما وجدت،... إميانا 
منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر اجتماعياً، وبأنه ال 

يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري يف أي مكان، 

وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بني البشر بسبب العرق أو اللون أو األصل االثني يشكل عقبة تعترض العالقات الودية والسلمية بني 
األمم وواقعاً -من شأنه- تعكير السلم واألمن بني الشعوب واإلخالل بالوئام بني أشخاص يعيشون جنباً إلى جنب حتى يف داخل 

الدولة الواحدة، 

التمييز  القلق ملظاهر  إنساني، وإذ يساورها شديد  العليا ألي مجتمع  للمثل  بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف  منها  وإمياناً 
العنصري التي ال تزال ملحوظة يف بعض مناطق العالم، وللسياسات احلكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية 
العنصرية؛ مثل سياسات الفصل العنصري، أو العزل أو التفرقة، وقد عقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء 
السريع على التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلى منع املذاهب واملمارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم 

بني األجناس وبناء مجتمع عاملي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريني.«

من ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

هدف الدليل اإلرشادي: 

يعتبر هذا الدليل االرشادي دلياًل مسانداً للمؤسسات األهلية للتعرف على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري للتعامل مع وأخذ هذه االتفاقية واحلقوق املترتبة عليها بعني االعتبار يف عملية التخطيط للبرامج والنشاطات املختلفة 
للمؤسسة. وكما ورد يف مدونة السلوك فإن االلتزام بهذه احلقوق إضافة إلى غيرها من احلقوق واملواثيق لهو هدف تسعى إلى 

تعزيزه مدونة سلوك املؤسسات االهلية الفلسطينية.
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ثالثًا: تعريفات ومعلومات حول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري

ما هي االتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري؟

هي عبارة عن اتفاق دولي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بتاريخ 2١ 
كانون األول/ديسمبر ١9٦٥م، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2١0٦/أ، 

الصادر عن الدورة العشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة، ودخلت حيز النفاذ 
الفعلي بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير ١9٦9م.

هو التاريخ احملدد لدخول االتفاقية مرحلة التنفيذ الفعلي وبالتالي مرحلة التطبيق ما املقصود بتاريخ بدء النفاذ؟
على صعيد الدول.

وحتدد االتفاقيات الدولية يف العادة، تاريخ نفاذها وبدء العمل بها، باحلصول على 
مصادقة عدد محدد من الدول.

 وهو ما تبنته االتفاقية التي دخلت حيز النفاذ بعد مضي ثالثني يوماً على تاريخ 
إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام السابعة والعشرين لدى األمني العام لألمم 

املتحدة.

كما يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدول التي قد ترغب يف االنضمام إليها، فور 
انقضاء ثالثني يوماً على تاريخ إيداع الدولة لصك تصديقها أو صك انضمامها 

لالتفاقية.
ما هي االلتزامات التي تفرضها 

االتفاقية على عاتق الدول لضمان 
احترام وتنفيذ أحكامها؟

لكي تنفذ الدول التزاماتها الناشئة عن هذه االتفاقية جيداً، عليها واجب ومسؤولية 
ما يلي:

عدم القيام بأي عمل أو ممارسة مبنية على التمييز العنصري ضد أفراد •٭
أو جماعات من األشخاص أو املؤسسات، وضمان أن تلتزم سلطات الدولة 

كافة والهيئات التابعة لها بهذا االلتزام.
 إعادة النظر يف السياسات احلكومية والوطنية واحمللية، وتعديل أو إلغاء •٭

أو  أو دعم  إلى تهيئة  التي قد يؤدي استمرار سريانها  القوانني واألنظمة 
تشجيع التمييز العنصري، أو تكريس وجوده.

 حظر وإنهاء التمييز العنصري الذي ميارسه األشخاص أو اجلماعات أو •٭
املنّظمات داخل الدولة.

 تشجيع املنظمات واحلركات االندماجية، أو املتعددة األجناس، وغيرها من •٭
املختلفة على صعيد  القائمة بني األجناس  القضاء على احلواجز  وسائل 

الدولة.
العرقية، لضمان متتعهم •٭ بعض اجلماعات  تفضيلية لصالح  تدابير  اتخاذ 

التام واملتساوي بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية. وال يجوز يف أية حال 
أن يترتب على هذه التدابير، إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة، تختلف 

باختالف اجلماعات العرقية بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.
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شجب الدول األطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو •٭
النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، 
العنصرية  الكراهية  أشكال  من  أي شكل  تعزيز  أو  تبرير  التي حتاول  أو 

والتمييز العنصري.
اتخاذ الدول تدابير فورية للقضاء على كل حتريض على التمييز وكل عمل •٭

من أعماله.
الكراهية •٭ أو  العنصري  التفوق  على  القائمة  لألفكار  نشر  كل  اعتبار 

أعمال  من  عمل  وكل  العنصري،  التمييز  على  حتريض  وكل  العنصرية، 
العنف، أو حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة 
من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا 

يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون.
 إعالن عدم شرعية املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية املنّظمة وسائر •٭

والتحريض  العنصري  للتمييز  بالترويج  تقوم  التي  الدعائية،  النشاطات 
عليه، وحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك يف أّيها جرمية 

يعاقب عليها القانون.
احمللية، •٭ أو  القومية  العامة،  املؤسسات  أو  العامة  للسلطات  السماح  عدم 

بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
تلتزم كل دولة طرف أن تؤّمن لكل شخص خاضع لواليتها احلماية الفعلية •٭

عن طريق توفير سبل االنتصاف إذا ما تعرض لفعل يشكل خرقاً لالتفاقية، 
وما جاءت به من حقوق فردية وحريات أساسية، سواء أمام احملاكم الوطنية، 
أو أية هيئات حكومية أخرى مختصة. ويحق لكل شخص انتهكت حقوقه 

املضمونة يف هذه االتفاقية املطالبة بالتعويض عن الضرر.
أن تتخذ الدول األطراف تدابير فورية وفعالة، وال سيما يف ميادين التعليم •٭

التمييز  إلى  املؤدية  النعرات  مكافحة  بغية  واإلعالم،  والثقافة  والتربية 
واجلماعات  األمم  بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  وتعزيز  العنصري، 

العرقية، أو اإلثنية األخرى.
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ما هي احلقوق التي نصت االتفاقية 
على حظر التمييز فيها؟

من أهم املجاالت التي نصت االتفاقية على حظر التمييز فيها، مايلي:
حق اإلنسان يف املساواة أمام احملاكم وجميع الهيئات األخرى التي تعمل لتحقيق •٭

العدل.

أذى •٭ أو  عنف  أي  من  له  الدولة  حماية  ويف  نفسه  على  األمن  يف  اإلنسان  حق 
جسدي، يصدر سواء عن موظفني رسميني، أو عن أية جماعة أو مؤسسة.

حق اإلنسان يف االشتراك يف االنتخابات سواء كان ذلك اقتراعاً أو ترشيحاً.•٭

حق اإلنسان بتوّلي الوظائف العامة على اساس املساواة.•٭

حق اإلنسان يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة.•٭

حق اإلنسان يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إلى بلده.•٭

حق اإلنسان  يف احلصول على اجلنسية.•٭

حق اإلنسان بالتزوج واختيار الزوج/ة.•٭

حق اإلنسان بالتملك سواء مبفرده أو باالشتراك مع آخرين.•٭

 حق اإلنسان باإلرث.•٭

حق اإلنسان يف حرية الفكر والعقيدة والدين.•٭

حق اإلنسان بالتعبير عن رأيه بحرية.•٭

إليها •٭ االنتماء  أو  السلمية،  اجلمعيات  وتكوين  السلمي،  باالجتماع  اإلنسان  حق 
بحرية.

عادلة •٭ عمل  شروط  ويف  العمل،  نوع  اختيار  حرية  ويف  العمل،  يف  اإلنسان  حق 
وُمرِضية، ويف احلماية من البطالة، ويف تقاضي أجر مساٍو عن العمل املتساوي، 

ويف نيل مكافأة عادلة وُمرِضية.

حق اإلنسان بتشكيل النقابات واالنتماء إليها ما لم تقوم على اساس عنصري.•٭

حق اإلنسان يف السكن.•٭

حق اإلنسان التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية، والضمان االجتماعي •٭
واخلدمات االجتماعية بدون اي متييز.

حق اإلنسان يف التعليم والتدريب.•٭

حق اإلسهام على اساس املساواة يف النشاطات الثقافية.•٭

احلق يف دخول أي مكان أو مرفق مخصص الفادة اجلمهور العام، مثل: وسائل •٭
النقل، والفنادق، واملطاعم، واملقاهي، واملسارح، واحلدائق العامة.
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ما املقصود بالتمييز حسب أحكام 
االتفاقية؟

يعني مصطلح التمييز:
تفضيل جلماعة من السكان أو أالفراد على غيرهم من الفئات واجلماعات السكانية 
األخرى، أو أي تفرقة أو استبعاد من املمارسة الفعلية للحقوق واحلريات السياسية، 
أو أي تقييد ملمارسة هذه  الثقافية،  أو  أو االجتماعية،  أو االقتصادية،  الدينية،  أو 
احلقوق على صعيد جماعة أو جماعات سكانية أو اشخاص انطالقاً من اعتبارات 
أو  القومي  أو األصل  النسب  أو  اللون  أو  العرق  وأسس متييزية قائمة على أساس 
اإلثني. كما يعني هذا االصطالح -أيضاً- تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية املقّرة يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واملدنية أو يف أي ميدان آخر  الي إنسان أوجماعة معينة، أو رفض متتع هذا اإلنسان 
أو هذه اجلماعة بهذه احلقوق أو ممارستها لها، استناداً ألسس متييزية، قائمة على 

أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني.
هل يعتبر منح الدولة ملزايا متييزية أو 

حقوق تفضيلية ملواطنيها مقابل غيرهم 
من األجانب املقيمني على أراضيها 

عماًل متييزياً يتناقض مع أحكام 
االتفاقية؟

ال تسري هذه االتفاقية على أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني املواطنني 
وغير املواطنني من جانب أية دولة طرف فيها.

إذ يحق لكل دولة -يف سبيل ضمان متتع مواطنيها باحلقوق واحلريات- أن تفرض 
بعض القيود أو التدابير التي ترمي إلى تفضيل مواطنيها عن سواهم من املقيمني 
األجانب، كمنح املواطن دون سواه ملخصص البطالة، أو حق العالج على نفقة الدولة، 
التعليم املجاني، وغيرها من  أو حق  السكن،  أو حق  العامة،  الوظائف  تقلّد  أو حق 

احلقوق األخرى.
إذا منحت الدولة حقوقاً تفضيلية 

ألقلية كجماعة عرقية أو دينية من 
سكانها، مثل تخصيص مقاعد لها على 

صعيد البرملان، أو تخصيص نسبة 
من الوظائف، فهل يعتبر ذلك متييزاً 

عنصرياً وفق منظور االتفاقية؟

ال يعتبر ذلك من قبيل التمييز العنصري بل يعتبر متييزاً -إيجابياً-، إذ يحق للدولة 
يف سبيل حماية أقلية عرقية أو دينية وضمان اندماجها الكامل يف املجتمع وأيضاً 
لضمان حسن متتع املنتمني لهذه األقليات باحلقوق واحلريات األساسية، أن تتخذ ما 

تراه مناسباً من تدابير خاصة. 

ولهذا، يحق للدولة، يف سبيل ضمان تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية 
أو اإلثنية احملتاجة أو لبعض األفراد احملتاجني إلى احلماية التي قد تكون الزمة لتلك 
اجلماعات، أن تتخذ ما تراه مناسباً لضمان جتسيد املساواة بينهم وبني باقي أفراد 

الدولة يف التمتع بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو ممارساتها.

 وبهذا الصدد، تشترط االتفاقية يف هذه التدابير:
أال تكون بهدف قيام حقوق منفصلة تختلف باختالف اجلماعات العرقية. . ١
أن تنتهي وتزول فور بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.. 2

يقصد باملساواة يف هذا املجال، معاملة اجلميع- إذا ما متاثلت قضاياهم أو ما املقصود باملساواة أمام احملاكم؟
أفعالهم- بذات املعاملة وبذات اإلجراءات، ودون أي متييز أو تفضيل فيما بينهم.
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كيف ميكن ضمان عدم التمييز يف 
مجال التعليم؟

لعل أهم اإلجراءات التي تضمن ذلك ما يلي:
الدرجات . ١ بالدراسات واحلصول على  لاللتحاق  وضع شروط متساوية 

العلمية يف املؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، يف املناطق الريفية 
واحلضرية على السواء.

التساوي يف املناهج الدراسية، ويف االمتحانات، ويف مستويات مؤهالت . 2
املدرسني، ويف نوعية املرافق واملعّدات الدراسية.

التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى.. 3
التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك برامج . 4

تعليم الكبار ومحو األمية الوظيفي، والبرامج التي تهدف إلى التعجيل 
بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة.

والتربية . ٥ الرياضية  األلعاب  يف  النشطة  املشاركة  فرص  يف  التساوي 
البدنية.

تعرف هذه احلرية بكونها حق الفرد يف التعبير عن رأيه وأفكاره عن طريق الكالم ما املقصود بحرية الرأي والتعبير؟
أن يحترم  أو قيود حكومية، شريطة  أو أي عمل فني آخر، بدون رقابة  الكتابة  أو 
الشخص الضوابط القانونية اخلاصة مبمارسة هذه احلرية، كتجنب استخدام هذه 
احلرية يف التحريض أو احلّث على عدم التسامح، أو االنتقاص أو التقليل من شأن 

األفكار والديانات واملعتقدات، أو يف احلّث على التمييز والعنصرية وعدم املساواة.

وعلى هذا األساس تقتضي االتفاقية أن تتاح هذه احلرية جلميع السكان، ودون متييز 
أو مفاضلة فيما بينهم السباب وخلفيات تتعلق بأعراقهم أو أصولهم أو دياناتهم أو 

انتمائهم السياسي.

ما املقصود بحق التجمع السلمي وفق 
منظور االتفاقية؟

يعد احلق يف التجمع السلمي أحد أشكال احلق يف حرية الرأي والتعبير، حيث يعني 
قضايا  من  ومواقفهم  آرائهم  عن  للتعبير  السلمية  التجمعات  عقد  يف  األفراد  حق 
املؤمترات  بعقد  متثلت  سواء  مناسبة،  يرونها  التي  الطريقة  ووفق  تهمهم،  مختلفة 
لغاية  التجمع  أو  أو مسيرات سلمية،  القيام مبظاهرات  أو  العامة،  أو االجتماعات 

االعتصام واالحتجاج على موقف معني أو إجراء أو قرار ما.

ويعتبر هذا احلق أحد األدوات والوسائل املشروعة للتعبير عن الرأي، بل وميثل أحد 
أهم الوسائل العملية للمشاركة الفعلية لألفراد يف التعبير عن مواقفهم السياسية 
واحلياتية واالجتماعية والثقافية. ويجب يف من ميارس هذا احلق أن يلتزم باحترام 
ضوابط ممارسته، سواء من خالل جتنب االعتداء على حقوق اآلخرين، أو باستغالل 
النعرات  إثارة  أو  والعنصرية،  الكراهية  على  والتحريض  الدعوة  يف  احلق  هذا 
حمل  خالل  من  وجتاوزه  للتجمع  السلمي  الطابع  انتهاك  خالل  من  أو  الطائفية، 

السالح، أو االعتداء على املمتلكات العامة أو اخلاصة.
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لقد اهتمت االتفاقية بوجوب منح هذا احلق جلميع الفئات والشرائح املكونة للمجتمع، 
حيث أن من حق اجلميع أن تتاح لهم فرصة وإمكانية ممارسة هذا احلق، ودون متييز 
أو مفاضلة فيما بينهم ألسباب وخلفيات تتعلق بأعراقهم أو أصولهم أو دياناتهم أو 
انتمائهم السياسي، كما ال يجوز للدول تقييد هذا احلق ألسباب قد تؤدي إلى إنكاره 

ومصادرته من جماعة أو فئة بذاتها.

هل تبّنت االتفاقية إجراءات خاصة 
لضمان تطبيق الدول ألحكامها؟

نصت املواد من 8 وحتى ١٦ على آلية عمل االتفاقية، وعلى إنشاء جلنة تسمى »جلنة 
القضاء على التمييز العنصري« ملراقبة تطبيق االتفاقية وتنفيذ بنودها.

وتتكون هذه اللجنة من ١8 خبيراً وخبيرة من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة 
ويتم  حكوماتُهم،  حهم  ترشِّ وحرياته،  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  امليادين  يف  العالية 

انتخابهم باالقتراع السري ملدة أربع سنوات. 

تعمل اللجنة على مراقبة تطبيق االتفاقية، من خالل إلزام الدول األطراف بتقدمي 
التقارير إليها خالل السنة األولى بعد التصديق عليها ومن خالل األمني العام لألمم 

املتحدة، ثم كل سنتني، أو عندما تطلب اللجنة ذلك. 

ويهدف التقرير إلى قيام الدولة الطرف بتوضيح اإلجراءات واخلطوات التي اتخذتها 
لضمان تنفيذ التزاماتها الناشئة عن أحكام هذه االتفاقية. 

نعم، عبر ما يعرف بالشكاوى بني الدول. إذ يحق ألي دولة طرف، إذا ما اكتشفت هل يوجد إجراءات أخرى؟
بأن دولة طرفاً أخرى ال تضع أحكام هذه االتفاقية موضع التنفيذ، أن تلفت نظر 

اللجنة إلى ذلك. 

وتقوم اللجنة، يف هذه احلالة، بإحالة رسالة لفت نظر إلى الدولة الطرف املعنية. 
وتقوم الدولة املُرَسل إليها مبوافاة اللجنة كتابياً، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ 
إرسال رسالة لفت النظر، باإليضاحات أو البيانات الالزمة جلالء املسألة، مع توضيح 

- عند احلاجة - أية تدابير، رمبا تكون قد اتخذتها لتدارك املسألة.

هل ميكن لألفراد التقدم للّجنة بشكاوى 
إذا ما انتهكت حقوقهم املنصوص عليها 

يف االتفاقية؟

نعم، ميكن للّجنة أن تتلقى الشكاوى الفردية شريطة:

أن تكون الدولة املشتكى عليها قد قبلت باختصاص اللجنة يف استالم ونظر •٭
الرسائل املقدمة من األفراد الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف.

املتاحة •٭ احمللية  التظلم  طرق  جميع  استنفذ  قد  املعني  الفرد  يكون  أن 
القاعدة  هذه  تنطبق  وال  الداخلي(.  اإلداري  التظلم  التحكيم،  )القضاء، 
يف احلاالت التي قد تستغرق فيها إجراءات التظلم فترات زمنية تتجاوز 

احلدود املعقولة.
 تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف املعنية وإلى •٭

الفرد مقدم الشكوى.
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هل تعتبر فلسطني دولة طرف يف 
االتفاقية؟

جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  صادقت 
أشكال التمييز العنصري يف 20١4/4/١م. ومتت املوافقة على ذلك من قبل األمم 

املتحدة، على أن تدخل هذه املصادقة حيز النفاذ يف 20١4/٥/2م.

وعلى صعيد دول اجلوار، فقد صادقت األردن على هذه االتفاقية يف ١974/٥/30م، 
يف  ومصر  ١972/١١/١2م،  يف  ولبنان  ١9٦9/4/2١م،  يف  عليها  سوريا  وصادقت 

١9٦7/٥/١م.

كذلك صادقت دولة االحتالل - إسرائيل - على هذه االتفاقية يف ١979/٦/3م، ولهذا 
ميكن االستناد إلى أحكام هذا االتفاقية يف مطالبة دولة االحتالل وإلزامها باحترام 
وتطبيق بعض احلقوق واحلريات التي تضمنها هذه االتفاقية على الفلسطينيني يف 

األراضي احملتلة.

كما ميكن االستناد إلى أحكام االتفاقية يف تقييم ممارسات دولة االحتالل وسلوكها 
حيال حقوق األطفال وحرياتهم يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
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رابعًا: نص االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2١0٦ ألف )د-20(
 املؤرخ يف 2١ كانون األول/ديسمبر ١9٦٥م

تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير ١9٦9م، وفقاً للمادة ١9 

إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 
إذ ترى أن ميثاق األمم املتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي األصيلني يف جميع البشر، وأن جميع الدول األعضاء قد تعهدت 
باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع املنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد األمم املتحدة املتمثل يف تعزيز وتشجيع االحترام 
واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس جميعاً، دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، وإذ ترى 
أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع 

بجميع احلقوق واحلريات املقررة فيه، دون أي متييز، ال سيما بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي، 

التمييز،  لهم من أي متييز ومن أي حتريض على  ولهم حق متساو يف حمايته  القانون  أمام  البشر متساوون  أن جميع  ترى   وإذ 
وإذ ترى أن األمم املتحدة قد شجبت االستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز املقترنة به، بأشكالها كافة وحيثما وجدت،

وأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، الصادر يف ١4 كانون األول/ديسمبر ١9٦0م، )قرار اجلمعية العامة ١٥١4 
)د-١٥((، قد أكد وأعلن رسمياً ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط، وإذ ترى أن إعالن األمم املتحدة للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري الصادر يف 20 تشرين الثاني/نوفمبر ١9٦3 )قرار اجلمعية العامة ١904 )د-١8(( يؤكد رسمياً 
ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري يف جميع أنحاء العالم، بأشكاله ومظاهره كافة، وضرورة تأمني فهم كرامة الشخص 
اإلنساني واحترامها، وإمياناً منها بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علمياً ومشجوب أدبياً وظالم 

وخطر اجتماعياً، وبأنه ال يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري يف أي مكان،

وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بني البشر بسبب العرق أو اللون أو األصل أألثني يشكل عقبة تعترض العالقات الودية والسلمية 
بني األمم وواقعاً، من شأنه تعكير السلم واألمن بني الشعوب، واإلخالل بالوئام بني أشخاص يعيشون جنبا إلى جنب حتى يف داخل 

الدولة الواحدة، 

التمييز  القلق ملظاهر  إنساني، وإذ يساورها شديد  العليا ألي مجتمع  للمثل  بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف  منها  وإمياناً 
العنصري التي ال تزال ملحوظة يف بعض مناطق العالم، وللسياسات احلكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية 

العنصرية؛ مثل: سياسات الفصل العنصري، أو العزل، أو التفرقة، 

وقد عقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بأشكاله ومظاهره كافة، وعلى منع 
املذاهب واملمارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بني األجناس، وبناء مجتمع عاملي متحرر من جميع أشكال العزل 

والتمييز العنصريني،

وإذ تذكر االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف مجال االستخدام واملهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية يف عام ١9٥8م، واتفاقية مكافحة 
التمييز يف التعليم والتي أقرتها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف عام ١9٦0م،
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ورغبة منها يف تنفيذ املبادئ الواردة يف إعالن األمم املتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، ويف تأمني اتخاذ التدابير 
العملية الالزمة يف أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، 

قد اتفقت على ما يلي: 

اجلزء األول 

المادة 1
يف هذه االتفاقية، يقصد بتعبير »التمييز العنصري« أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو . ١

اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف، 

أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة.
ال تسري هذه االتفاقية على أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني املواطنني وغير املواطنني من جانب أية دولة . 2

طرف فيها.
الدول . 3 القانونية السارية يف   يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه االتفاقية مبا ينطوي على أي مساس باألحكام 

األطراف، فيما يتعلق باجلنسية أو املواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه األحكام من أي متييز ضد أي جنسية معينة.
ال تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمني التقدم الكايف لبعض . 4

اجلماعات العرقية أو االثنية احملتاجة، أو لبعض األفراد احملتاجني إلى احلماية، التي قد تكون الزمة لتلك اجلماعات 
وهؤالء األفراد، لتضمن لها ولهم املساواة يف التمتع بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو ممارساتها، شرط عدم 
تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختالف اجلماعات العرقية، وشرط عدم 

استمرارها بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 2
تشجب الدول األطراف التمييز العنصري، وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة، ودون أي تأخير، سياسة للقضاء . ١

على التمييز العنصري بأشكاله كافة، وتعزيز التفاهم بني جميع األجناس، وحتقيقاً لذلك:
تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد األشخاص أو أ. 

جماعات األشخاص أو املؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة واملؤسسات العامة، القومية واحمللية، 
طبقاً لهذا االلتزام،

تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي متييز عنصري، يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،ب. 
تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية القومية واحمللية، ولتعديل أو إلغاء أو ت. 

إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائماً،
تقوم كل دولة طرف بجميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك التشريعات املقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء ث. 

أي متييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
والوسائل ج.  األجناس  املتعددة  االندماجية  واحلركات  املنظمات  االقتضاء،  بأن تشجع، عند  دولة طرف  كل  تتعهد 

األخرى الكفيلة بإزالة احلواجز بني األجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية االنقسام العنصري.
تقوم الدول األطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير اخلاصة وامللموسة الالزمة، يف امليدان االجتماعي . 2

وامليدان االقتصادي وامليدان الثقايف وامليادين األخرى، لتأمني النماء الكايف واحلماية الكافية لبعض اجلماعات العرقية 
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أو لألفراد املنتمني إليها، على قصد ضمان متتعها ومتتعهم التام املتساوي بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية. وال 
يجوز يف أية حال أن يترتب على هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة، تختلف باختالف 

اجلماعات العرقية بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 3
تشجب الدول األطراف بصفة خاصة، العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد مبنع وحظر واستئصال كل املمارسات املماثلة 

يف األقاليم اخلاضعة لواليتها.

المادة 4
تشجب الدول األطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من 
لون أو أصل اثني واحد، أو التي حتاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ 
التدابير الفورية اإليجابية الرامية إلى القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، حتقيقاً لهذه 
الغاية ومع املراعاة حلقه للمبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وللحقوق املقررة صراحة يف املادة ٥ من هذه االتفاقية، 

مبا يلي:
اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري وكل أ. 

عمل من أعمال العنف أو حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك 
كل مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون،

إعالن عدم شرعية املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز ب. 
العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه املنظمات والنشاطات، واعتبار االشتراك يف أيها جرمية يعاقب عليها القانون،

عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة، القومية أو احمللية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.ت. 

المادة 5
إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه 
بأشكاله كافة، وبضمان حق كل إنسان، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو األثني، يف املساواة أمام القانون، ال 

سيما بصدد التمتع باحلقوق التالية:
احلق يف معاملة على قدم املساواة أمام احملاكم وجميع الهيئات األخرى التي تتولى إقامة العدل،أ. 
احلق يف األمن على شخصه ويف حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفني رسميني أو عن أية ب. 

جماعة أو مؤسسة،
احلقوق السياسية، وال سيما حق االشتراك يف االنتخابات -اقتراعاً وترشيحاً- على أساس االقتراع العام املتساوي، ت. 

 واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشؤون العامة على جميع املستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم املساواة،
احلقوق املدنية األخرى، وال سيما:

احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة،. ١
احلق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إلى بلده،. 2
احلق يف اجلنسية،. 3
حق التزوج واختيار الزوج،. 4
حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع آخرين،. ٥
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حق اإلرث،. ٦
احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين،. 7
احلق يف حرية الرأي والتعبير،. 8
احلق يف حرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية أو االنتماء إليها،. 9
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما احلقوق التالية:ث. 

احلق يف العمل، ويف حرية اختيار نوع العمل، ويف شروط عمل عادلة مرضية، ويف احلماية من البطالة، ويف تقاضي . ١
أجر متساو عن العمل املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة مرضية،

حق تكوين النقابات واالنتماء إليها،. 2
احلق يف السكن،. 3
حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية،. 4
احلق يف التعليم والتدريب،. ٥
حق اإلسهام على قدم املساواة يف النشاطات الثقافية،. ٦
احلق يف دخول أي مكان أو مرفق مخصص النتفاع سواد اجلمهور، مثل وسائل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملسارح ج. 

واحلدائق العامة.

المادة 6
تكفل الدول األطراف لكل إنسان داخل يف واليتها حق الرجوع إلى احملاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة املختصة؛ حلمايته 
ورفع احليف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري، يكون انتهاكاً ملا له من حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، ويتنافى مع هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى احملاكم املذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة 

مناسبة عن أي ضرر حلقه، كنتيجة لهذا التمييز.

المادة 7 
تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، وال سيما يف ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات 
املؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو االثنية األخرى، وكذلك لنشر 
مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن األمم املتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز 

العنصري، وهذه االتفاقية. 
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اجلزء الثاني 

المادة 8
تنشأ جلنة تسمي جلنة القضاء على التمييز العنصري )ويشار إليها فيما يلي باسم »اللجنة«(، تكون مؤلفة من ثمانية . ١

عشر خبيراً من ذوي اخلصال اخللقية الرفيعة املشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول األطراف من بني مواطنيها 
احلضارية  األلوان  ومتثيل  العادل،  اجلغرايف  التوزيع  تأمني  اللجنة  تأليف  يف  ويراعي  الشخصية،  بصفتهم  ويخدمون 

املختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
الدول . 2 من  دولة  لكل  األطراف.  الدول  ترشحهم  أشخاص  بأسماء  قائمة  من  السري  باالقتراع  اللجنة  أعضاء  ينتخب 

األطراف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها.
يجري االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. ويقوم األمني العام لألمم املتحدة، قبل ثالثة . 3

أسماء  تقدمي  إلى  فيها  يدعوها  األطراف  الدول  إلى  رسالة  بتوجيه  انتخاب،  أي  إجراء  موعد  من  األقل  على  أشهر 
مرشحيها يف غضون شهرين، ثم يضع األمني العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤالء املرشحني مع بيان الدول األطراف 

التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف.
ينتخب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف بدعوة من األمني العام يف مقر األمم املتحدة. ويف هذا االجتماع، . 4

الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول األطراف، يفوز يف االنتخاب لعضوية اللجنة، املرشحون الذين ينالون 
أكبر عدد من األصوات واألغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملقترعني.

أ. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنوات، على أن تنتهي بانقضاء سنتني والية تسعة من األعضاء الفائزين . ٥
 يف االنتخاب األول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء االنتخاب األول، باختيار أسماء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة،

ب. من أجل ملء املقاعد التي تشغر عرضاً، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو يف اللجنة 
بتعيني خبير آخر من بني مواطنيها، رهناً بإقرار اللجنة لهذا التعيني.

تتحمل الدول األطراف نفقات أعضاء اللجنة يف أثناء تأديتهم ملهامهم.. ٦

المادة 9
تتعهد كل دولة من الدول األطراف بأن تقدم إلى األمني العام لألمم املتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابير . ١

التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابير األخرى التي اتخذتها، والتي متثل إعماالً ألحكام هذه االتفاقية، وبأن 
تفعل ذلك:

يف غضون سنة من بعد بدء نفاذ االتفاقية إزاءها.أ. 
ثم مرة كل سنتني، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيداً من املعلومات من الدول األطراف.ب. 

تقوم اللجنة، عن طريق األمني العام، بتقدمي تقرير سنوي عن أعمالها إلى اجلمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات . 2
االقتراحات  هذه  إبالغ  ويتم  األطراف.  الدول  من  الواردة  واملعلومات  للتقارير  دراستها  إلى  استناداً  عامة  وتوصيات 

والتوصيات العامة إلى اجلمعية العامة، مشفوعة بأية مالحظات قد تبديها الدول األطراف.

المادة 10 
تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.. ١
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني.. 2
يتولى األمني العام لألمم املتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.. 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر األمم املتحدة.. 4
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المادة 11 
إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تضع أحكام هذه االتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة . ١

إلى ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلى الدولة الطرف املعنية. وتقوم الدولة املرسل إليها مبوافاة 
اللجنة كتابياً، يف غضون ثالثة أشهر، باإليضاحات أو البيانات الالزمة جلالء املسألة، مع اإلشارة عند االقتضاء إلى 

أية تدابير رمبا تكون قد اتخذتها لتدارك األمر.
عند تعذر تسوية املسألة تسوية مرضية لكال الطرفني إما عن طريق املفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، . 2

خالل ستة أشهر من بعد تلقي الدولة املرسل إليها للرسالة األولى، يكون ألي من الدولتني حق إحالة املسألة مرة أخرى 
إلى اللجنة بإشعار ترسله إليها، كما ترسله إلى الدولة األخرى.

تنظر اللجنة يف أية مسائل محالة إليها وفقاً للفقرة 2 من هذه املادة بعد اإلستيثاق من أنه قد مت اللجوء إلى جميع طرق . 3
التظلم احمللية املتوفرة واستنفادها يف القضية، وفقاً ملبادئ القانون الدولي املعترف بها عموماً. وال تنطبق هذه القاعدة 

يف احلاالت التي يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز احلدود املعقولة.
يجوز للجنة، يف أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلى الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات . 4

شأن.
لها . ٥ إيفاد ممثل  املادة،  تتناولها هذه  أية مسألة  اللجنة يف  نظر  املعنيتني، عند  الطرفني  الدولتني  من  دولة  لكل  يحق 

لالشتراك يف أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر يف هذه املسألة.

المادة 12 
ومقارنتها، . ١ بتدقيقها  وقيامها  الزمة  تراها  التي  املعلومات  جميع  على  حصولها  بعد  اللجنة،  رئيس  يقوم  )أ( 

من  يكونوا  أن  يجوز  أشخاص  خمسة  من  تتألف  »الهيئة«(  باسم  يلي  فيما  إليها  )يشار  خاصة  توفيق  هيئة  بتعيني 
للدولتني  وتتاح  باإلجماع،  النزاع  طريف  مبوافقة  الهيئة  أعضاء  تعيني  ويتم  أعضائها.  غير  من  أو  اللجنة  أعضاء 
االتفاقية. هذه  احترام  أساس  على  للمسألة،  ودي  حل  إلى  الوصول  بغية  احلميدة  مساعيها  من  اإلفادة   املعنيتني 

)ب(  عند تعذر وصول الدولتني الطرفني يف النزاع خالل ثالثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم 
اللجنة بانتخاب األعضاء غير املتفق عليهم من بني أعضائها هي باالقتراع السري وبأغلبية الثلثني.

يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، وال يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتني الطرفني يف النزاع أو الدول غير . 2
األطراف يف هذه االتفاقية.

تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.. 3
تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة يف مقر األمم املتحدة، أو يف أي مكان مناسب آخر تعينه.. 4
توفر أيضاً للهيئة املنبثقة عن أي نزاع بني دولتني من الدول األطراف خدمات األمانة املوفرة وفقاً للفقرة 3 من املادة . ٥

١0 من هذه االتفاقية.
تتقاسم الدولتان الطرفان يف النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة، وفقاً لتقديرات يضعها األمني العام . ٦

لألمم املتحدة.
لألمني العام لألمم املتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتني الطرفني يف النزاع . 7

لها، وفقاً للفقرة ٦ من هذه املادة.
توضع املعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها حتت تصرف الهيئة، التي يجوز لها -أيضاً- أن . 8

تطلب إلى الدولتني املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن.
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المادة 13 
متى استنفدت الهيئة النظر يف املسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلى رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها . ١

بشأن جميع املسائل الوقائعية املتصلة بالنزاع بني الطرفني، ويضم التوصيات التي تراها مالئمة حلل النزاع حاًل ودياً.
 يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدولتني الطرفني يف النزاع. وتقوم كل منهما، يف غضون ثالثة . 2

أشهر، بإعالم رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة يف تقرير الهيئة.
يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتني . 3

الطرفني املعنيتني إلى سائر الدول األطراف األخرى يف هذه االتفاقية.

المادة 14 
١. ألية دولة طرف أن تعلن، يف أي حني، أنها تعترف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة الرسائل املقدمة من األفراد أو من 
جماعات األفراد الداخلني يف والية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من احلقوق 

املقررة يف هذه االتفاقية، وال يجوز للجنة قبول استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا اإلعالن.

2. ألية دولة طرف تصدر إعالناً على النحو املنصوص يف الفقرة ١ من هذه املادة أن تنشئ أو تعني جهازاً يف إطار نظامها 
القانوني القومي، يكون مختصاً باستالم ونظر االلتماسات املقدمة من األفراد وجماعات األفراد الداخلني يف واليتها والذين 
املتوفرة  التظلم احمللية  املقررة يف هذه االتفاقية، ويكونون قد استنفدوا طرق  انتهاك ألي من احلقوق  أنهم ضحايا  يدعون 

األخرى.

3. تقوم الدولة الطرف املعنية بإيداع اإلعالن الصادر، وفقاً للفقرة ١ من هذه املادة، واسم اجلهاز املنشأ أو املعني وفقاً للفقرة 
2 من هذه املادة، لدى األمني العام لألمم املتحدة، ويقوم األمني العام بإرسال صور عنهما إلى الدول األطراف األخرى، ويجوز 
سحب هذا اإلعالن يف أي وقت بإشعار يرسل إلى األمني العام، ولكن ال يكون لهذا السحب أي أثر يف الرسائل التي تكون قيد 

نظر اللجنة.

4. يحتفظ اجلهاز املنشأ أو املعني وفقاً للفقرة 2 من هذه املادة بسجل لاللتماسات، ويقوم سنوياً بإيداع األمني العام، من خالل 
القنوات املناسبة، صوراً مصدقة لهذا السجل، على أن ال تذاع محتوياتها على اجلمهور.

٥. يكون للملتمس، إذا لم ينجح يف احلصول على ما طلبه من اجلهاز املنشأ أو املعني، وفقاً للفقرة 2 من هذه املادة، احلق يف 
إبالغ شكواه إلى اللجنة يف غضون ستة أشهر.

٦. )أ( تقوم اللجنة، سراً، باستدعاء نظر الدولة الطرف املدعي انتهاكها ألي حكم من أحكام هذه االتفاقية إلى أية شكوى أبلغت 
إليها، إال أنه ال يجوز كشف هوية الفرد املعني أو جماعات األفراد املعنية إال مبوافقته أو موافقتها الصريحة. وال يجوز للجنة 

أن تقبل استالم أية رسائل مغفلة املصدر.

)ب( تقوم الدولة املتلقية، يف غضون ثالثة أشهر، مبوافاة اللجنة باإليضاحات أو البيانات الكتابية الالزمة جلالء املسألة، مع 
اإلشارة، عند االقتضاء، إلى أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك األمر.

7. )أ( تنظر اللجنة يف الرسائل يف ضوء جميع املعلومات املوفرة لها من الدولة الطرف املعنية ومن امللتمس.

وال يجوز للجنة أن تنظر يف أية رسالة من امللتمس إال بعد اإلستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع احمللية املتاحة. 
وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت التي يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز احلدود املعقولة.

)ب( تقوم اللجنة مبوافاة الدولة الطرف املعنية وامللتمس باالقتراحات والتوصيات التي قد ترى إبداءها.

8. تراعي اللجنة تضمني تقريرها السنوي موجزاً لهذه الرسائل، وعند االقتضاء، موجزاً لإليضاحات والبيانات املقدمة من 
الدول األطراف املعنية، والقتراحاتها وتوصياتها هي.

9. ال يبدأ اختصاص اللجنة يف مباشرة الوظائف املنصوص عليها يف هذه املادة إال بعد قيام عشر من الدول األطراف يف هذه 
االتفاقية على األقل بإصدار اإلعالنات الالزمة، وفقاً للفقرة ١ من هذه املادة.
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المادة 15 
١. بانتظار حتقيق أغراض إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الواردة يف قرار اجلمعية العامة ١٥١4 )د-١٥( املؤرخ 
يف ١4 كانون األول/ديسمبر ١9٦0م، ال تفرض أحكام هذه االتفاقية أي تقييد حلق تقدمي االلتماسات الذي منحته لهذه الشعوب 

الصكوك الدولية األخرى أو األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة.

2. )أ( تتلقى اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة ١ من املادة 8 من هذه االتفاقية من هيئات األمم املتحدة املعنية باملسائل املتصلة مباشرة 
مببادئ هذه االتفاقية وأغراضها، ومبناسبة نظر هذه الهيئات يف االلتماسات املعروضة عليها واملقدمة إليها من سكان األقاليم 
املشمولة بالوصاية وغير املتمتعة باحلكم الذاتي وسائر األقاليم األخرى التي يسري عليها قرار اجلمعية العامة ١٥١4 )د-١٥(، 

صور تلك االلتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.

)ب( تتلقى اللجنة من هيئات األمم املتحدة املختصة نسخاً من التقارير املتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو 
التدابير األخرى، املتصلة مباشرة مببادئ هذه االتفاقية وأغراضها، التي تطبقها الدول القائمة باإلدارة يف األقاليم املشار إليها يف 

البند )أ( من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.

3. تدرج اللجنة يف تقريرها إلى اجلمعية العامة موجزاً لاللتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات األمم املتحدة، وكذلك آراءها 
وتوصياتها بشأن هذه االلتماسات والتقارير.

املتصلة بأغراض هذه االتفاقية، واملتوفرة لديه بشأن  املعلومات  املتحدة تزويدها بكل  العام لألمم  اللجنة من األمني  تلتمس   .4
األقاليم املشار إليها يف الفقرة 2 )أ( من هذه املادة.

المادة 16
تطبق األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات أو حسم الشكاوي واملنصوص عليها يف هذه االتفاقية دون اإلخالل بأي من اإلجراءات 
األخرى املتعلقة بتسوية املنازعات أو حسم الشكاوي يف ميدان التمييز واملقررة يف الصكوك التأسيسية لألمم املتحدة ووكاالتها 
املتخصصة، أو يف االتفاقيات املعتمدة من قبل الهيئات املذكورة، وال حتول تلك األحكام دون جلوء الدول األطراف إلى إجراءات 

أخرى لتسوية املنازعات، وفقاً لالتفاقات الدولية العامة أو اخلاصة النافذة فيما بينها. 
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اجلزء الثالث

المادة 17
هذه االتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف أية وكالة من وكاالتها املتخصصة، وأية دولة . ١

طرف يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى أن تصبح 
طرفا يف هذه االتفاقية.

تخضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.. 2

المادة 18
يتاح االنضمام إلى هذه االتفاقية ألية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة ١ من املادة ١7 من االتفاقية.. ١
يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمني العام لألمم املتحدة.. 2

المادة 19
يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام السابعة والعشرين لدى األمني العام . ١

لألمم املتحدة.
أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها، بعد أن يكون قد مت إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام السابعة . 2

والعشرين، فيبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل منها يف اليوم الثالثني التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 20 
يتولى األمني العام لألمم املتحدة تلقي التحفظات املبداة من الدول لدى تصديقها على هذه االتفاقية أو انضمامها إليها . ١

وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون أطرافاً يف هذه االتفاقية، أو قد تصبح أطرافاً فيها. وتقوم كل دولة 
لديها أي اعتراض على أي حتفظ بإبالغ األمني العام يف غضون تسعني يوماً من تاريخ التعميم املذكور، بعدم قبولها لهذا 

التحفظ.
ال يسمح بأي حتفظ يكون منافياً ملوضوع هذه االتفاقية ومقصدها، كما ال يسمح بأي حتفظ يكون من شأنه تعطيل عمل . 2

أية هيئة من الهيئات املنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافياً أو تعطياًل إذا اعترض عليه ما ال يقل عن ثلثي الدول األطراف 
يف هذه االتفاقية.

يجوز سحب التحفظات يف أي وقت بإخطار يوجه إلى األمني العام، ويبدأ نفاذ هذا اإلخطار منذ تاريخ استالمه.. 3

المادة 21 
لكل دولة طرف نقض هذه االتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلى األمني العام لألمم املتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود 

اإلشعار إلى األمني العام.

المادة 22
يف حالة أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته باملفاوضة أو 
اإلجراءات املنصوص عليها صراحة يف هذه االتفاقية، يحال هذا النزاع، بناًء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية 

للفصل فيه، ما لم يتفق املتنازعون على طريقة أخرى لتسويته.
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المادة 23 
ألية دولة طرف يف أي وقت، أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية، مبذكرة كتابية موجهة إلى األمني العام لألمم . 4

املتحدة.
تبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اخلطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد هذا الطلب.. ٥

المادة 24 
يبلغ األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول املشار إليها يف الفقرة ١ من املادة ١7 من هذه االتفاقية مبا يلي:

التوقيعات والتصديقات واإلنضمامات التي تتم مبقتضى املادتني ١7 و ١8،. ١
تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبقتضى املادة ١9،. 2
الرسائل واإلعالنات الواردة مبقتضى املواد ١4 و 20 و 23،. 3
إشعارات النقض الواردة مبقتضى املادة 2١.. 4

المادة 25
يف . ١ والفرنسية،  والصينية  والروسية  واإلنكليزية  باألسبانية  نصوصها  احلجية  يف  تتساوى  التي  االتفاقية،  هذه  تودع 

محفوظات األمم املتحدة.
يقوم األمني العام بإرسال صور مصدقة من هذه االتفاقية إلى جميع الدول املنتمية إلى أي من الفئات املشار إليها يف . 2

الفقرة ١، من املادة ١7 من االتفاقية.
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