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 الشكر والتقدير


 الشؾ مف مبرأة شيادة لو، شريؾ ال كحده، اهلل اال إلو ال فأ شيدأك  ،النعـ يكافي حمدا هلل الحمد
 مف الناس كمخرج، األمو كىادم، كالعجـ العرب سيد كرسكلو، عبده محمدان  فأ شيدأك ، كالتيـ

 .النكرإلى  الظممات

 لي كقدـ عممني مف كأشكر، هكحد هلل كمو كالفضؿ فالشكر، اهلل يشكر ال الناس يشكر ال مف
 اساتذتي) ةن شاكر  لو كنت حرفا عممني فمف، مفيد ىك ما بكؿ  رانيأك  كالمعمكمات، النصائح
  .البحث ىذا مشرؼه شبللد محمد الدكتكر بالذكر كاخص( االعزاء

  كالمساعدة بالتكجييات فادنيأك  ليوإ تقدمت ستاذأ كؿ لىإ بالشكر تقدـأ كما

 بالعطاء يّ عم يبخمكا كلـ، بالترحاب استقبمكني الذيف كالكزارات بالمؤسسات العامميف كؿ شكرأك 

 ىذا إلنجاز بعيد كأ قريب مف ساعدني مف لكؿك  كالفعؿ بالقكؿ لي داعمان  كاف مف كؿ شكرأك 
 فيـ، فضؿاأل دائما تككف أف يجبركؾ مف كحدىـ،  راءإ الدعـ لؾ فيقدمك  بأناس حاطتؾإ، البحث
 .ينتيي ال كعطاء لياـإ مصدر

 

 كالعرفاف كالتقدير بالشكر تقدـأ جميعا إلييـ
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 الممخص
 اقةاإلع حقكؽ النساء ذكاتالحماية الدكلية كالمحمية ل آليات التعرؼ عمى إلىىذه الدراسة  تيدؼ

التي تعنى  فاقياتاالتالعديد مف  إلىدكلة فمسطيف  انضماـد تمت ىذه الدراسة بعد قك ، بفمسطيف

كمعرفة ما مدل ، بشكؿ خاص اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةتفاقياك ، بحقكؽ النساء بشكؿ عاـ

  .اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  تفاقيةلبل الفمسطينية مكائمة التشريعات المحمية

يعانيف مف تيميش مزدكج مف كاقع جنسيف  اإلعاقة ف النساء ذكاتأىمية ىذه الدراسة مف أبع تن

بيف بتكضيح مستكل  تماـاالىخر، ككاجب آمف جانب، كمف ككنيف ذكات إعاقة مف جانب 

مع الحماية القانكنية التي تكفرىا ليف التشريعات المحمية، كما مدل مكافقة تمؾ التشريعات 

 ارت الدراسة عدة تساؤالت أك ،  اإلعاقة ذكم األشخاصدكلية التي تعنى بحقكؽ ال االتفاقيات

، اإلعاقة تتمحكر حكؿ مستكل الحماية القانكنية التي تكفرىا التشريعات المحمية لمنساء ذكات

الحماية القانكنية المطمكبة لمنساء ليات تكفر اآلف كانت تمؾ ا  ك  ليات الحماية الدكليةآكالتعرؼ عمى 

 أـ ال ؟ اإلعاقة ذكات

مف خبلؿ دراسة االتفاقيات  ،اإلعاقة حقكؽ النساء ذكات ستعراضابالمنيج الكصفي  اعتمادتـ 

، ليات الحماية الخاصة بتمؾ االتفاقياتآك ، كحقكؽ النساء بشكؿ عاـف الدكلية التي تعنى بحقكقي

 النساء ذكاتب تعنى التيكاستخداـ المنيج التحميمي لمكاد القكانيف المحمية المطبقة بفمسطيف 

 .اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ كمقارنتيا باالتفاقية الدكلية ، اإلعاقة

، نكاعياأك  اإلعاقة بحث مفيكـ األكؿتضمف الفصؿ ، كفصميف ةلى مقدمإتـ تقسيـ الدراسة 

، المحميةالدكلية كالتشريعات  فاقياتاالتحسب  اإلعاقة عدد مف حقكؽ النساء ذكات ستعراضاك 

 ؟اإلعاقة كما مدل دعـ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية لمنساء ذكات، كائمة بينيماالم كمدل
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عمى كالسمطة المختصة بالتكقيع ، الدكلية فاقياتاالتما الفصؿ ال اني فقد بح نا فيو مفيكـ أ

مف مكانة االتفاقيات الدكلية في النظاـ كمكقؼ المحكمة الدستكرية ، االتفاقيات الدكلية بفمسطيف

 ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية لىإفمسطيف  نضماـاتبعيات  كما، لقانكني الفمسطينيا

 اإلعاقة كذكات، عاـالدكلية المعنية بحقكؽ النساء بشكؿ  فاقياتاالت أىـ ستعرضناا ـ  ؟اإلعاقة

 ليات الحماية الخاصة بيا. كآ، بشكؿ خاص

قانكف  ةكخاص الكطنية،لمتشريعات  راضناستعاالتي خرجت بيا الدراسة مف  النتائجىـ أكمف 

لكبل  ةعام ةبصكر  اإلعاقة ذكمدراج مكاد تعنى بحقكؽ إتبيف ، الفمسطيني المعكقيفحقكؽ 

الدكلية  االتفاقية لنصكصكىذا مخالؼ ، اإلعاقة مكاد لمنساء ذكات ةيأدكف تخصيص ، الجنسيف

 .خران فمسطيف مؤ  دكلةليا  نضمتاالتي  اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ 

دكلة فمسطيف لتمؾ االتفاقيات كجب  نضماـابأنو  الدراسة،التي خرجت بيا التكصيات ىـ أكمف 

حكاميا أعماؿ ا  ك ، حكاـ تمؾ االتفاقيات بتشريعاتيا الكطنيةأيتم ؿ بإدماج نصكص ك  لتزاـ،اعمييا 

اد تعنى كتخصيص مك ، حكاـ االتفاقيات كالقكانيف الداخميةأة تناقض بيف أيزالة ا  ك  كقكاعدىا،

 بالقكانيف الداخمية. اإلعاقة بحقكؽ النساء ذكات
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ABSTRACT 
The aim of this study is to recognize the local and international protection 

mechanisms for the rights of handicapped women in Palestine. The study 

was carried out post the State of Palestine has signed a number of 

agreements that cares about women's rights in general and the agreement 

of handicapped people's rights in particular, and recognizing to what 

extent local Palestinian legislations suit the international agreement for 

handicapped people's rights. The importance of this study stems from the 

fact that handicapped women suffer from bi-maltreatment by other 

women, on one hand and because they are handicapped, on the other 

hand. For that, it's necessary to take care about them by clarifying the 

level of legal protection that local legislations provide, and whether those 

legislations go with the international agreements that care about 

handicapped people's rights. Post signing those agreements the State of 

Palestine has to check its legislations in order to suit the agreements. The 

study stirred many questions about the legal protection level that the local 

legislations provide to handicapped women and recognizing the 

international protection mechanisms and if they provide handicapped 

women with the required legal protection or not?                            

The descriptive method was applied, showing handicapped women's 

rights by reviewing the international agreements that care about their 

rights and the rights of women in general, and reviewing the protection 

mechanisms of the agreements. Following the analytical method for the 

local regulation's articles applied in Palestine that care about handicapped 

women and compare them with the international agreement for the rights 

of handicapped people.                                                                 

The study was divided into an introduction and two chapters. The first 

chapter included the concept of handicap and its sorts, reviewing a 

number of handicapped women's rights according to the international 

agreements, the local legislations and to what extent they suit each 
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other's, and to what extent the governmental and non-governmental 

institutions support handicapped women.                                            

In the second chapter, however we studied the concept of international 

agreements, the competent authority of signing the international 

agreements in Palestine, the attitude of the constitutional court from the 

status of the international agreements in the Palestinian legal system, and 

the consequences of Palestine joining the international agreement for 

handicapped people. After that, we reviewed the most important 

international agreements that care about women's rights in general, 

handicapped women in particular, and its own protection mechanisms. 

The most remarkable results of the study through our reviewing the 

national Legislations, particularly law of rights of Palestinian 

handicapped people, we found articles talk generally about rights of the 

handicapped of both sexes, without specifying any article for 

handicapped women, this contradicts texts of the international agreement 

of rights of handicapped people that Palestine has joined, recently.                                          

The most considerable recommendations that the study concluded is that 

by joining those agreements, Palestinian is committed to including texts 

and regulations of those agreements in its national legislations. Besides, 

validating their rules and removing any contradictions between those 

agreements and the local laws, and to specify articles for handicapped 

women in the local or internal laws.                                                 
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 -المقدمة: 

لدل معظـ الباح يف ىي مسألة حقكؽ  ىتماـاككانت محؿ ، ىـ المكاضيع التي ركزت عمييا الدراساتأمف 
مف كرغـ الجيكد المبذكلة لنيضة كتمكيف النساء  ،المرتبطة بشكؿ أصيؿ بالحقكؽ اإلنسانية، النساء

، فعمى حقكقي في سبيؿ الحصكؿف النساء بشكؿ عاـ يكاجيف صعكبة أف الكاقع يظير لنا أال حقكقيف إ
كالمفركض أف تككف ىذه الحقكؽ لصيقة بو ال مجاؿ ، لئلنساف ككنو كلد حران  ةمتأصم التي ىي أصبلن 

تتعرض لتمييز  اإلعاقة ف المرأة ذاتإف، ذا كاقع النساء بشكؿ عاـذا كاف ىا  ك ، حؽ دكف كجومنو لسمبيا 
كىي ، ضعؼ الفئات اجتماعيان أككنيا مف ، خرآعاقتيا مف جانب ا  ك ، مضاعؼ بسبب جنسيا مف جانب 

ال  ان ككنيا جزء ةبحت ةالتي تعتبر قضيتيا  قضية إنسانيك ، عنكاف م ير لمتيميش كالعنؼ كالتمييز المزدكج
 1اإلنساف. يتجزأ مف حقكؽ

دـ آقاؿ تعالى " كلقد كرمنا بني  ، القرآنيةمف خبلؿ النصكص  ان خاص ان ىتماما ةالفئتمؾ  منح اإلسبلـ
نظرة إف ، "9كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى ك ير ممف خمقنا تفضيبل 

عمى ك ير مف خمقو  هميز ك ، اهلل وخمق فاإلنسا بأفتتجمى ، ةايجابي ةعمكي ةنسانيإلئلنساف نظرة  ـاإلسبل
بتكريـ  يظحَ  ان ككنو انسان، ك غير معاؽأمعاؽ ، متساكية  ةلى الناس نظر إ اإلسبلـر ينظ، كفضمو تفضيبل

، 3ألمكر حياتيـ  ان ليـ كتيسير  ةمراعا ةبأحكاـ خاص اإلعاقة بؿ خص االسبلـ ذكم، مف اهلل عز كجؿ
كقكؿ النبي عميو الصبلة ، 4"كليف م ؿ الذم عمييف بالمعركؼ" ىلقكلو تعال كخص المرأة بآيات قرآنية

 ةخاص ةالكريـ بمعامم القرآف اخصيم تافتمؾ فئ، كالسبلـ في كصيتو يكـ الحج "استكصكا بالنساء خيرا"
 .اإلعاقة كىي ككف المرأة مف ذكات ،تجتمعاف بشخص كاحد افذا كانت الصفتإفكيؼ ، كحريصة

 ال حيث ،فجؿ إقرار حقكقيأالذم عمؿ مف ، محؿ اىتماـ دكلي اإلعاقة تصبحت قضية النساء ذكاأكقد 
ال  ةنسب مفيشكف كما أني، أنكاعيا ختبلؼابمف كجكد ىذه الفئة  فئاتو ختبلؼايكاد يخمك مجتمع عمى 

                                                           
، )بحث( مجمة دراسات في دور الجمعيات األىمية في الحد من التيميش االجتماعي الموجية ضد المرأة المعاقة: سف، سعكدم محمد ح1

 (.538ـ، ص )9119، 9، مجمد: 33الخدمة االجتماعية كالعمـك اإلنسانية، جامعة حمكاف /كمية الخدمة االجتماعية، عدد: 
 (.71سكرة االسراء، ايو ) 9
، مجمد: 5ردف، عدد:األ، كزارة االكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسبلمية، اإلسبلمفي  اإلعاقة احكام ذويمي: عمصطفى  ة، أحمدالقضا 3

 (.84ـ، ص )9115، 59
 (.998) ةيآسكرة البقرة،  4




 

2 
 

قضايا لدل الدكؿ الأىـ  أحد اإلعاقة ذكاتالنساء كتشكؿ قضية  5يستياف بيا مف سكاف العالـ.
 في العصركما أنيا ظاىرة أخذت بالتزايد  الدكؿ كافةن، تكاجو  ةعالمي ةبأنيا ظاىر ك  ،ةكالمنظمات الدكلي
مـ األسيا أكجدت الييئات الدكلية كعمى ر أك ، 6 الفقر كقمة الرعاية الصحيةك  الحركب الحديث نتيجة

شكؿ ب اإلعاقة مف االتفاقيات الدكلية التي تعنى بحقكؽ النساء بشكؿ عاـ كذكات ةمجمكع ،المتحدة
مف المجاف  ةالمتحدة مجمكع األمـنشات أ، رض الكاقع أكلضماف تطبيؽ تمؾ االتفاقيات عمى ، خاص

كتعديؿ قكانينيا الداخمية بما ، رض الكاقع أطراؼ لبنكد االتفاقيات عمى األلمتابعة تنفيذ الدكؿ ، الخاصة 
  7يتفؽ معيا 

 اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةا، إلعاقةا النساء ذكاتالدكلية التي تعنى بحقكؽ  تفاقياتاالكمف 
 ف النساء ذكاتألمعرفتيا ، اإلعاقة لمنساء ذكات ةمخصص ةكامم ةاشتممت عمى ماد التي، 9116عاـ 

ف جميع أعمى  االتفاقية كدتأحيث ، المعاقيف األشخاصجيف عقبات مختمفة عف غيرىف مف ايك  اإلعاقة
 االتفاقية كتمـز، 8ةبالحقكؽ كالحريات التي تتمتع بيا النساء كافقادرات عمى التمتع  اإلعاقة النساء ذكات

كلتحقيؽ تمؾ الغاية ، دكف تمييز اإلعاقة ذكم األشخاصعماؿ الحقكؽ كالحريات لجميع ا  بكفالة كتعزيز ك 
 كبالذات لمنساء ذكات، اإلعاقة ذكم األشخاصتخاذ جميع التدابير لكفالة حقكؽ إطراؼ األلزمت الدكؿ أ

 9. االتفاقية تتعارض مع ةك ممارسأكاالمتناع عف أم عمؿ  ،اإلعاقة

ف أمف التعرض لممارسات كانتياكات ممكف  اإلعاقة لمنساء ذكات ةدرع حماي ،التشريعات المحمية تعتبر
يعتبر ك ، ماف لدييـاأليعزز شعكر ال قة ك ، ليـ ان ىذه القكانيف تحمييـ كتشكؿ داعم يتعرضكا ليا الفّ 

لتمتع دكلة  ةميم ةخطك  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية إلىف دكلة فمسطي انضماـ
يتم ؿ بإدماج  ان،يرتب عمييا التزامكىذا ، 9119فمسطيف بصفة عضك مراقب باألمـ المتحدة عاـ 

حكاـ كنصكص تمؾ أية تناقض بيف أزالة ا  ك ، حكاـ تمؾ االتفاقيات بتشريعاتيا الكطنيةأنصكص ك 

                                                           
ي الحقكقية، بيركت، ، منشكرات الحمب1، طالحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي االحتياجات الخاصةأحمد، كسيـ حساـ الديف،  5

 (.9+5، ص )9111
 .91ـ، ص9114 ، دار النيضة العربية، القاىرة،1، طحقوق ذوي االحتياجات الخاصة بين الواقع والقانونعبد الصادؽ، محمد سامي:  6
( جامعة الشرؽ ، )رسالة ماجستيرليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمةاآلالنمرم، ناريماف فضيؿ:  7

 (.85، ص )9114االكسط، كمية الحقكؽ /قسـ القانكف العاـ، 
 (.537، ص )مرجع سابؽحسف، سعكدم محمد:  8
، 17، )بحث(، مجمة الفقو كالقانكف، العدد: في القانون الدولي لحقوق اإلنسان اإلعاقة ذوي األشخاصحماية حقوق بك عبلـ، مكايسي:  9

 .175، ص9114
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بااللتزاـ بتمؾ  ةكلكيأف يككف ىناؾ أحيث يجب ، اـ كنصكص التشريعات الكطنيةحكأاالتفاقيات ك 
الدكلية  تفاقياتااليؤدم التكقيع عمى  أفب ةفمسطيف فعال ةف تككف عضكية دكلأألنو يجب ، االتفاقيات

 11الغاية المرجكة منو. 

 مصطمحات خاصو بالبحث

، كتعني كماؿ اإلنسانية كالرجكلة، ىا المركءةامرأة في المغة مشتؽ مف فعؿ )مرأ( كمصدر  ظ: لفالمرأة
 11كالمرأة مؤنث االنساف.، ىك االنسافف المرء إف ؾكلذل

المرأة  ةعاقإ ه ار آيككف مف ، ساس الجنسأأك تقييد عمى  ستعباداك أ: ىك أم تمييز التمييز ضد المرأة
 19دـ المساكاة مع الرجؿ.عف تمتعيا الكامؿ بكافة حقكقيا كحرياتيا األساسية بكافة المياديف عمى ق

 اإلعاقة : مظاىر الحرماف كاالىماؿ االجتماعي التي تفقد بمكجبو المرأة ذاتاإلعاقة تيميش المرأة ذات
 ةكغير مؤىم، ةكتجعميا مستبعدة كمعتزل، فراد المجتمعأمتساكية مع باقي  ةحقكقيا الطبيعية كمكاطن

 13ب االقتصادم كاالجتماعي كال قافي كالسياسي. يمتد التيميش ليشمؿ الجان، داخؿ المجتمع ندماجلبل

 البحث  ةىميأ

 ىميتيا من جانبين أتستمد ىذه الدراسة 

 النظرية: األىمية 

، اإلعاقة ذكات بحقكؽ النساءالمحمية الفمسطينية الخاصة التي تعنى  لمقكانيف ستعراضياابتتم ؿ 
الدكلية الخاصة  لبلتفاقياتكائمة تمؾ القكانيف لمكقكؼ عمى مدل م، ةالدكلية الخاصة بيذه الفئ تفاقياتكاال

، دكلة فمسطيف لتمؾ االتفاقيات نضماـاالمترتبة عمى  اآل اركالكقكؼ عمى ، اإلعاقة بحقكؽ النساء ذكات
، عمؿ المجاف التي تعنى بحقكؽ النساء ةليآك ، ليف االتفاقياتتمؾ البحث بالحماية القانكنية التي تكفرىا ك 

 .اإلعاقة ذم تقدميا لمنساء ذكاتكمستكل الحماية ال
                                                           

، ليات توظيفياآلمعبلقات ما بين المعاىدات الدولية والقانون الوطني و  ةالمعاىدات الدولية والقانون الوطني: دراسة مقارن، ريـ: ةالبطم 11
 (.3) ،9114(،ةالبيرة المركز الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة كالقضاء)مساكا

 (.548حسف، سعكدم محمد، مرجع سابؽ، ص )مشار إليو :  11
 (.9، ص )9118لمكحد لمتعامؿ مع قضايا العنؼ ضد النساء ألعضاء النيابة العامة الفمسطينية،دليؿ إجراءات العمؿ ا 19
 (.548، مرجع سابؽ، ص )حسف، سعكدم محمد 13
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 التطبيقية:األىمية 

ف المكتبات أحيث  ،االىتماـ بو مف قبؿ الباح يف ما تـّ  قؿّ  ان تتم ؿ أىمية البحث في ككنو يتناكؿ مكضكع
بينما نبلحظ قمة كندرة األبحاث ، تك ر فييا البحكث كالكتب المتعمقة بحماية حقكؽ النساء بشكؿ عاـ

يكجد أبحاث تتعمؽ حيث ، كخاصو بفمسطيف اإلعاقة ة بالحماية القانكنية لمنساء ذكاتكالكتابات المتعمق
 فتعالج حقكقية ال تتكفر أبحاث متخصص اإلعاقة كلكف النساء ذكات،لكبل الجنسيف بشكؿ عاـ  باإلعاقة

كخصكصا  ،ان حدي  ان نو يتناكؿ مكضكعأب ةىميألذلؾ كاف ليذا البحث ، دكليان  فبيليات الحماية الخاصة آك 
  .اإلعاقة جؿ تطكير حقكؽ النساء ذكاتأف األمـ المتحدة ما زالت تبذؿ الجيكد مف أ

 البحث مشكمة

بشكؿ  اإلعاقة عاـ كذكات ؿعمى عدة اتفاقيات تخص النساء بشك بالتصديؽ قامت دكلة فمسطيف مؤخرا
تعنى  ةكامم ةماد تتضمنالتي ، اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية خص بالذكرأك ، خاص

بتطبيؽ تمؾ النصكص  ستعدادىاابدت أكىي بذلؾ ، كىي مجاؿ بح نا اإلعاقة بحقكؽ النساء ذكات
تشريعاتيا بما نصت عميو ىذه االتفاقيات؟  مكاءمةدكلة فمسطيف بكاجب  لتزمتايؿ ف، بتشريعاتيا المحمية

 لية الحماية المطمكبة لمنساء ذكاتىؿ تشكؿ تمؾ االتفاقيات الدك ، خر رئيسيآلى سؤاؿ إكىذا يقكدنا 
  -لى عدة تساؤالت تتمحكر حكؿ مشكمة ىذا البحث كتتمخص كالتالي: إ؟ ىذا يقكدنا اإلعاقة

ىؿ ىناؾ كسائؿ رصد ؟ ك اإلعاقة لمنساء ذكات المطمكبة ىؿ االتفاقيات الدكلية كفيمة بتكفير الحماية -1
 ضدىف؟ الممارسةلبلنتياكات  ةدكلي

الدكلية الخاصة  تفاقياتاال إلى االنضماـات التي تترتب عمى دكلة فمسطيف نتيجة لتزاماالما  -9
 ؟ اإلعاقة ذكم األشخاصب

 ـ؟ أاإلعاقة لمنساء ذكاتبكضعيا الحالي تكفر الحماية المطمكبة الفمسطينية ىؿ التشريعات المحمية ك  -3
 ال؟
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  البحث منيج

مف خبلؿ دراسة االتفاقيات  اإلعاقة ؽ النساء ذكاتسمكب المنيج الكصفي باستعراض حقك أاتبعت الباح ة 
كدراسة النصكص القانكنية ذات ، ليات الحماية الخاصة بتمؾ االتفاقياتآك ، ف الدكلية التي تعنى بحقكقي

كاستخداـ المنيج التحميمي لمكاد القكانيف المحمية ، بالتشريعات المحمية اإلعاقة العبلقة بالنساء ذكات
الدكلية  باالتفاقياتكمقارنتيا ،  اإلعاقة ىـ الحقكؽ التي تتمتع بيا النساء ذكاتأبراز ا  ك ، المطبقة بفمسطيف

 نضماـاكماذا يترتب عمى ، االتفاقية لبنكد تمؾ مكاءمتياإلظيار مدل  اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ 
جابات اإلبتحميؿ  ،داة المقابمة لتدعيـ المنيج التحميميأكتـ استخداـ  ؟لى تمؾ االتفاقياتإدكلة فمسطيف 

بما يتعمؽ بدكر المؤسسات الحككمية كغير الحككمية  الباح ة،سئمة المقابمة كالتعميؽ عمييا مف قبؿ أعمى 
 .ةبدعـ تمؾ الفئ

 خطة البحث

 الدراسة تـ تقسيـ المكضكع الى فصميف عمى النحك التالي:ة شكاليإكحتى نتمكف مف اإلجابة عمى 

 بالقوانين والتشريعات الفمسطينية اإلعاقة الفصل األول: حقوق النساء ذوات 
 اإلعاقة خاصة بالحماية القانكنية لمنساء ذكات ـالمبحث األكؿ: مفاىي. 
  كالتشريعات الفمسطينية الناظمة ليا.  اإلعاقة النساء ذكات ؽالمبحث ال اني: حقك 
 كغير بالمؤسسات الحككمية  اإلعاقة : ضمانات احتراـ حقكؽ النساء ذكاتال الث المبحث

 الحككمية.
 

 ضمن المواثيق الدولية. اإلعاقة القانونية لمنساء ذوات ةالفصل الثاني: الحماي 
 .المبحث األكؿ: مفيـك المعاىدات كقيمتيا القانكنية بالتشريعات المحمية 
 .المبحث ال اني: حقكؽ المرأة ضمف القانكف الدكلي كالمعاىدات الدكلية 
 :اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية المبحث ال الث. 
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  الفصل االول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفمسطينيةبالقوانين والتشريعات  اإلعاقة حقوق النساء ذوات 
حقكقيا  إف حيث، حقكؽ المرأة بأىميةمجتمعي كدكلي  عتراؼاىك  األخيرةبالفترة بقضايا المرأة  ىتماـاالف إ

 إلىمجتمع يتكؽ  في كؿساس أبالمساكاة كحجر  عتراؼاالكعمى الرغـ مف ، سافاإلنجزء ال يتجزأ مف حقكؽ 
أماـ المساكاة لعدـ  النساء انو يكجد العديد مف المجتمعات التي تتعرض بيأال إ، نسافاإلقرار حقكؽ ا  العدالة ك 
كىذا يعكد لمتقاليد  ،ةمستقم ةقانكني ةمف الحصكؿ عمى مكانالنساء حسب القكانيف كالتقاليد حرمت  القانكف.

 ةحريو تام فف يككف ليأدكف  الذككرية،لمسمطة  اتتابع دائمان  فنيأالتي تفرض ك ، ليفكالنظرة الدكنية 
ذاك 14ة،مستقم يستكجب  ،لتمييز مضاعؼ فتعرضي اإلعاقة ء ذكاتفالنسا، بشكؿ عاـ النساءكاف ىذا كاقع  ا 

بكضع خاص غير مما ؿ لمكقع  يكفّ  فنيأحيث  ليا، فتعرضي البلتيالحقكؽ  نتياكاتاالتصدم لكافة 
كىذا يؤدم لظيكر ، نسافاإلساسي في النظرية العامة لحقكؽ األمما يعطؿ مبدأ المساكاة كىك الركف ، خريفاآل

 15.فالتمييز الذم يمارس بحقي

التشريعات الكطنية  نسجاـاكعف مدل  ،اإلعاقة الفصؿ عف المفاىيـ الخاصة بذكم في ىذاسكؼ نتحدث 
التي قامت فمسطيف مؤخرا باالنضماـ  ،اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية الفمسطينية مع

 .اإلعاقة اء ذكاتدكار المؤسسات الكطنية كاألىمية كالحككمية بدعـ النسأكمف  ـ الحديث عف  ،إلييا

 -لى أربع مباحث كالتالي: إىذا الفصل  سيتم تقسيم

 اإلعاقة مفاىيم خاصة بالحماية القانونية لمنساء ذوات -ول: األ المبحث 

 والتشريعات الفمسطينية الناظمة ليا. اإلعاقة حقوق النساء ذوات -الثاني: المبحث 
 بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلعاقةا ضمانات احترام حقوق النساء ذوات - الثالثالمبحث 

                                                           
14
(537+536ص ) ،مرجعسابق،حسف، سعكدم محمد
النساف، جامعة الجناف قسـ حقكؽ ، )بحث( مجمة الجناف لحقكؽ ااإلعاقة ذوي األشخاصالدولية لحقوق  االتفاقية مجدكب، محمد سعيد: 15

 (.115، ص )9، مجمد 11، عدد 9116االنساف، 
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 اإلعاقة مفاىيم خاصة بالحماية القانونية لمنساء ذواتول: األ المبحث 

خبلؿ النصؼ  ةكخاص فشكمت حقكقي، ىـ مف أك ر الناس الميمشيف بالعالـ اإلعاقة ذكم األشخاصف إ
عمى  فراد كالمجتمعاتاألساكاة بيف الم أإلقرار مبد ان كسياسي ان خبلقيأ ان ال اني مف القرف العشريف تحدي

، فراد المجتمع يتناقض مع مبدأ المساكاةأف التمييز بيف المعاقيف كبقية إحيث ، الصعيد الكطني كالدكلي
لكؿ مف المشرعيف  ان تشكؿ ىاجس اإلعاقة كتعريفات، نسافاإلالميمة لحقكؽ  المبادئأحد كىك 

كىذا يؤدم إلى اختبلؼ ،  اإلعاقة معيف كاضح لتعريؼ ستقراراكال يكجد ، كاألكاديمييف كرجاؿ القضاء
كبعض الدكؿ ، إلى التعريؼ الطبي ستندتيا يتغمبأكانت  فا  ك ، تعريفوكاضح ضمف العديد مف الدكؿ حكؿ 

  16. ترفض تعريفات الدكؿ األخرل

تستكجب لة أف المسإف، اإلعاقة ف مدار بح نا يتعمؽ بالبحث عف الحماية القانكنية لمنساء ذكاتأ كبما 
كما كردت بالمؤسسات كاالتفاقيات  اإلعاقة كمف  ـ تحديد مفيكـ، كالدكليةتحديد معنى الحماية القانكنية 

 .اإلعاقة نكاعأكمف  ـ تحديد ، ةعام ةالدكلية كالمحمية بصكر 

 -ىذا المبحث لمطمبين كالتالي: سيتم تقسيم 

 والدولية.الحماية القانونية مفيوم  -المطمب األول: 

 .وأنواعيا وفق المعايير الدولية والمحمية اإلعاقة مفيوم-مب الثاني: المط

 مفيوم الحماية القانونية والدوليةاألول: المطمب 

تستمـز بياف  التي، القانكنيةمفيكـ الحماية  باألكؿلى فرعيف نكضح إسكؼ أقكـ بتقسيـ ىذا المطمب 
كمف  ـ نبيف بالفرع ال اني مفيـك الحؽ ، دكلي ـ المعنى االصطبلحي القانكني كال كمف، المغكممفيكميا 

 بيانيا.بالبحث يجب  ةكالتشريعات ككنيا جميعيا مصطمحات كارد

                                                           
القانكنية  لؤلحكاـمجمة المغربية ، )بحث منشكر(، الحقوقلى المساواة في إقصاء اإلمن  اإلعاقة في وضعية األشخاصالطكيؿ، مكعاد:  16

 (.991ـ، ص )9118، 4عدد  ،كالقضائية
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 مفيوم الحماية القانونية والدوليةاألول: الفرع 

ألنيـ محككمكف بما تفرضو ىذه الكممة مف معنى  ،فيما بينيـ حكؿ معنى الحماية يختمؼ فقياء المغة
 -: كاآلتيلغةن ؼ الحماية تعري يمكفلغكم كعميو 

كعندما ، كحمي كحماية ،حميان ، فيقاؿ حمى الشيء، مف الفعؿ حمى سـاالحماية بالمغة -: لغةن الحماية 
كيقاؿ ىذا الشيء ، م نصرتيـأكيقاؿ حميت القكـ حماية ، منعو مف الناس معناه، الشيءيقاؿ حمى 

 17 .أم محصكر ال يقرب، حمي

لتمكيف ، لحماية التي يسبغيا القانكف عمى الحقكؽ العامة كالخاصة: يقصد بيا اصطبلحااالحماية 
كيضع القكاعد  ،الحؽ ينشئالقانكف ىك الذم ، عمييا عتداءاالكمنع االخريف مف ، أصحابيا مف التمتع بيا

لمسمطات كيطالبيـ بحماية حقو  أنو يمجإف، ذا لـ يتمكف صاحب الحؽ مف تحصيموإف، التي تكفؿ احترامو
 18.بغير حؽخذه أعند  هادسترداك أ

الجبرية  القكةلى إ أف يمجأ كيمكفبتنفيذه، لى السمطة القضائية كيحصؿ عمى حكـ كيقكـ إ أف يمجأ يمكف
جرائية، كيصدؽىنا مكضكعيو  التنفيذية، كالحمايةعف طريؽ السمطة  ىذا المفيكـ لمحماية عمى حقكؽ  كا 

 يمكفخر آكبمعنى  ،لكفالتياالبلزمة الضكابط  ، كتضعةتشريعيالمعاقيف التي تكفميا الدكلة بنصكص 
حكاـ أعمى حقكؽ بعضيـ البعض بمكجب  عتداءاالمف  األشخاصتعريؼ الحماية القانكنية بأنيا "منع 

 19قانكنية".قكاعد 

 - تي:آليمكن تعريف الدولية كا

ة الدكلية المجتمعات تعمك النزع الدكؿ، بحيثالمبدأ القائؿ بأىمية المصالح المشتركة بيف -لغةن: الدكلية 
 91تيدؼ الدكلية إلى حؿ الخبلفات بيف الدكؿ بالطرؽ السممية.ك القكمية، 

                                                           
الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة د.  ماجستير، كميو، رسالة لحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصةاحميدم:  بف عيسى،مشار إليو،  17

 (.11، ص )9116الجزائر، -سعيدة-الطاىر مكالم 
ايؼ ، )بحث(، المجمة العربية لمدراسات األمنية، جامعة نالحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية، محمد السيد: ةعرف 18

 (.391، ص )18، مجمد 36، عدد 9113العربية لمعمـك األمنية،
 (.7) ،سابؽ، ص الديف، مرجعأحمد، كسيـ حساـ  19
20
ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar0409،الساعة6/11/2019المعجمالوسٌط،بتارٌخ/الدولٌة.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/الدولية
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كالمعاىدات  تفاقياتباالالدكلية كلـ يأت تعريؼ لمعنى الحماية ، فقياء في تعريؼ الحماية الدكليةاليختمؼ 
 أكقانكنيا  االلتزاـف ىذا مف اإلجراءات التي تمتـز بيا الدكؿ سكاء كا ةإنما نصت عمى مجمكع، الدكلية 

كأنيا قصرت الحماية عمى جممة اإلجراءات التي تتخذىا الييئات الدكلية إزاء الدكؿ لمتأكد مف ،  أدبيان 
ا حسب ما جاء بإحدل يتعريف ، كمف الممكفالدكلية االتفاقياتبتنفيذ ما تعيدت بو في  التزاميامدل 

 الحماية الدكليةفقد عرفت ، 1999ميب األحمر عاـ حمقات النقاش التي نظمتيا المجنة الدكلية لمص
، "ىي جميع األنشطة التي تيدؼ لضماف االحتراـ الكامؿ لمحقكؽ كفؽ نص القكانيف ذات الصمة " تيآلكا

 حتراـاف الحماية الدكلية تتم ؿ بمختمؼ األنشطة التي تمارسيا الييئات لضماف أيفيـ مف ىذا التعريؼ 
كف تعريفيا كيم ،القانكف الداخمي يضان أع النصكص الكاردة باالتفاقيات الدكلية ك بما ينسجـ م، ىذه الحقكؽ 

ك ما أ، مـ المتحدةاألالعامة التي تمارسيا األجيزة المختصة في اإلجراءات العديد مف  تخاذا" خرآبمعنى 
نساف اإلقكؽ ح حتراـابمجاؿ  لتزاميااالمسؤكلة عف مراقبة تنفيذ الدكؿ ، الحماية الدكلية ةجيز أتمارسو 

 91". الدكلية تفاقياتاالبمكجب تكقيعيا عمى 

 يفهىو انحك وانحششٌؼبت انثبًَ:انفشع 

كيمكف ، 99يقررىا القانكف لشخص معيف تخكلو االستئ ار بشيء معيف " ةنو "سمطبأيمكف تعريؼ الحؽ 
لو بيا  يعترؼ، ةمشركع ةلمصمح تحقيقان  األشخاص"السمطة التي يمنحيا القانكف لشخص مف  وتعريف

ف القانكف ىك الذم إكيحمييا "كنبلحظ مف ىذا التعريؼ الصمة التي تظير ما بيف القانكف كالحؽ حيث 
 93يقر ىذه الحقكؽ كيحمييا.

االعتداء  كيضع القانكف الجزاء المناسب إذا ما تـّ ، إذا كاف ىناؾ نص قانكني يقر بيذا الحؽ ينشأ الحؽك 
عمى  وحمايتف القانكف يفرض إف، صاحب الحؽ االنتفاع بحقوخر حتى يستطيع آبمعنى ، عمى ىذا الحؽ

، ف مصدر الحؽ ىي التشريعات الكضعية التي تصدرىا السمطة التشريعيةأكمف ىنا يتضح لنا ، ىذا الحؽ
 94الدكلية التي تكقعيا الدكؿ كتمتـز بيا. تفاقياتاالك ، خرل لمحؽ م ؿ العرؼأف ىناؾ مصادر أال إ

                                                           
، )بحث ( مجمة مفيوم الحماية الدولية لحقوق االنسان والمعوقات التي تواجيياعبد الحسف +سؤدد طو العبيدم:  العنزم، عبلء .91

 (.919، ص )9119، 9المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية، كمية القانكف، جامعة بابؿ،  عدد 
 (.931، ص )9111مكتبة دار الفكر، أبك ديس، ،3، طالمدخل لدراسة القانونالتكركرم، ع ماف:  99
 (.318عرفو، محمد السيد، مرجع سابؽ، ص )  93
 (.319، ص )أعبله  السيد، مرجععرفو، محمد  94
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ذا، حؽ عاـ كحؽ خاص قسميف:الى الحؽ ينقسـ ك  لى القانكف الذم ينظـ حقكؽ المعاقيف إما نظرنا  كا 
مف التشريعات  ان ك ير  فا  ك ، خاصىك قانكف ، ةف القانكف الذم ينظـ حقكؽ ىذه الفئأ)مدار بح نا( نبلحظ 

ال دليؿ إكما ىذا ، قكانيف خاصة تنظـ حقكقياب بكضعيا ليا، ةخاص ةكأكلت عناي ةبحقكؽ ىذه الفئ ىتمتا
كاضح بيف حؽ المعاؽ كالقانكف  رتباطا كىناؾ، منياككنيا حقكؽ انساف كجزء ال يتجزأ ، االىتماـمى ع

 95.كيحميو ويكفمالذم 

، بكاسطة السمطة المختصة في الدكلة، سنيا بصكرة مكتكبو، تعريؼ التشريع: ىك كضع القكاعد القانكنية
في ، مف القكاعد القانكنية الصادرةة مكعنو" مجأخر آكىناؾ تعريؼ ، كفقا لئلجراءات المقررة لذلؾ

 .نصكص محددة مف السمطة التشريعية في الدكلة "

صمي األبؿ ىك المصدر  لمقانكف،عالية بيف المصادر الرسمية  ةالتشريع يحتؿ مكان إفّ  :يمكف القكؿ 
ظيكر مسائؿ ك  ،التطكرلسرعة  يضان أك ، كذلؾ لنفكذ الدكؿ كسيطرتيا بتنظيـ الركابط القانكنية، لمقانكف
 96الى تنظيـ. ةبحاج ةمستجد

قرار القكانيف كسنيا مف قبؿ السمطة إكالتالي بما يتعمؽ بمكضكع دراستنا "التشريع ىك  وتعريف كيمكف
، كتكفير الخدمات الرئيسة لممعاقيف ،باعتبارىا القكل الرئيسة لتطكير كتكسيع الخدمات، 97التشريعية
 98في التشريع نفسو. اإلعاقة ذكم عاقات المعترؼ بيا في تصنيؼاإلبإحدل 

 وأنواعيا وفق المعايير الدولية والمحمية اإلعاقة مفيوم الثاني:المطمب 

 ،كاضعي المفاىيـ لمميتميف بحقكؽ المعاقيف ةتكاجمف أىـ التحديات التي  اإلعاقة يعتبر تحديد مفيكـ
 الحقكؽ المدرجة لذكم عمى ضكء ىذا المفيكـ سكؼ يتـ تحديد مف الذم سكؼ يستفيد مف ىذهألنو 

ال  ةف ىناؾ مفاىيـ عديدأكنبلحظ ، كفؽ ىذا المفيكـ المدرج ال،ـ أمنيـ  كىؿ يعتبر ىك فعبلن ، اإلعاقة

                                                           
 (.19)سابؽ، ص  حميدم، مرجعبف عيسى،  95
 (.93سابؽ، ص ) ع ماف، مرجعالتكركرم،  96
27
ن،ومهمتهامناقشةالقوانٌنوإصدارها.السلطةالتشرٌعٌة0هًهٌئةتداولٌةلهاسلطةتبنًالقوانٌ
، كالتشريع الجزائرم دراسة مقارنو بين بعض التشريعات والقوانين األمريكية لذوي االحتياجات الخاصةحريزم، مكسى بف إبراىيـ:  98

 (.177، ص )7، مجمد 9، عدد 9119ليؤالء، )بحث(، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس، جامعة دمشؽ/ كمية التربية، 
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منيـ مف يذىب ، اآلخرك يصب بقالب مختمؼ عف أكؿ مفيـك يندرج ، اإلعاقة لتحديد معنى لياحصر 
 99يجمع تمؾ المفاىيـ بمفيكـ كاحد. يـ مفنمك  ، ارىاآ كأأسبابيا لى إلى الشؽ الطبي كمنيـ مف يذىب إ

 -كالتالي: ىذا المطمب لفرعين سيتم تقسيم 

 المعايير الدولية والمحمية. قوف اإلعاقة ول: مفيوماأل الفرع 

 .اإلعاقة أنواع -الفرع الثاني: 

 وفق المعايير الدولية والمحمية اإلعاقة مفيوم ول:األ الفرع 

 31-د اتجاىاف رئيسياف لتحديد المفيكـ كىما كالتالي: حكؿ تحديد المقصكد بالمعاقيف يكج

ىذا االتجاه يقتصر لفظ المعاؽ عمى الشخص الذم يصاب بعجز بأحد  -كؿ )الضيؽ(: األاالتجاه 
عف  ان كيجعمو عاجز ، مما يجعمو غير قادر عمى التكيؼ بالمجتمع بأداء دكره الطبيعي فيو، عضاء جسموأ

 ةاك حركي، ةالمصابيف بإعاقة عقمية أك سمعي شخاصاألكيصاحب ذلؾ  ،لوكبأداء المياـ المككمة ، داءاأل
 .ةأك بصري

صيب بأحد أف الشخص المعاؽ ىك الشخص الذم أصحاب ىذا االتجاه أيرل  -االتجاه ال اني )الكاسع(: 
بشكؿ  اإلعاقة االتجاه قد كسع معنى اكىذ، داء الطبيعياأل الكاجب عميو أداءعضاء جسمو كمنعو مف أ
 ان نتاج يجعؿ منو شخصاإلداء ك األصابة شخص ما كيجعمو غير قادر عمى إف مجرد أألنو يشمؿ ، يركب

غير قادريف جعمتيـ منعزليف عف المجتمع  ةف المفيكـ تطكر ليشمؿ المصابيف بأمراض نفسيأحتى ، ان معاق
 .االتجاهم ىذا أعمييـ حسب ر  اإلعاقة فنتج عف ذلؾ تطبيؽ معنى، داء دكرىـ الطبيعي فيوأعمى 

 -: ةً لغ اإلعاقة

، عف انجاز عممو عاقوأ، معاؽكالمفعكؿ ، ةعاقإ، يعيؽ، أعاؽ، مشتؽ مف الفعؿ العربي عاؽإعاقة لفظ 
 31عاقتو عف ممارسة حقكقو إبتعمد ، إعاقة المريض عف المشي، أخره ك بطو، منعو منو

                                                           
 (.19سابؽ، ص ) سامي، مرجععبد الصادؽ، محمد  99
محمد السيد عرفو، مرجع سابؽ،  - 3(15حميدم بف عيسى، مرجع سابؽ ، ص) - 9(177+167سابؽ، ص) مكايسي، مرجعبكعبلـ،  31

 (. 317+316ص)
 (.11مرجع سابؽ، ص )كسيـ حساـ الديف ، أحمدمشار إلو :  31
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أك ، ك جزئيأجز كمي عضاء أك عاألينتج عنو اعتبلؿ بأحد ، األشخاصاصطبلحا" ضرر يصيب أحد 
 39.نساني المعتاداإلعف النشاط  ةتمنعو عاىة جسديو أك عقمي

جماليا كما جاء بالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية إفيمكف  ،حسب المعايير الدكلية اإلعاقة أما معنى
عرؼ المعاؽ بأنو "كؿ شخص ال يستطيع  1975عبلف العالمي لحقكؽ المعاقيف سنة اإلف أنجد ، كالتالي

الجسدية  توىميأمما يؤ ر في  ،ك غير ذلؾأ، ةبشكؿ كمي أك جزئي لعاىة خمقي، تأميف حاجاتو األساسية
 33أك العقمية.

بالمادة  9116لسنة  اإلعاقة الدكلية لؤلمـ المتحدة لحقكؽ ذكم االتفاقية في اإلعاقة جاء تعريؼ ذكم
، ةأك ذىنية أك حسي ةبدنية أك عقمي، الجؿا ةكلى الفقرة ال انية منو " "كؿ مف يعانكف مف عاىات طكيماأل

في المجتمع عمى قدـ  ةكفعال ةكاممة قد تمنعيـ لدل التعامؿ مع مختمؼ الحكاجز مف المشاركة بصكر 
 34خريف.اآلالمساكاة مع 

الدكلية الخاصة بالتأىيؿ الميني كالعمالة لممعاقيف سنة  االتفاقية كجاء تعريؼ لئلعاقة حسب
احتماليات ضماف  ةكبير  ةذلؾ الشخص الذم انخفضت بدرج" اإلعاقة تعريؼ يامن 1رقـ بالمادة 1983

 35"لقصكر بدني أك عقمي معترؼ لو قانكنيا  كالترقي فيو، كاالحتفاظ بو، عمؿ مناسب لو

عف  الصادرة، ككرامتيـالدكلية لحماية كتعزيز حقكؽ المعاقيف  االتفاقية كعرفتو المادة ال انية مف مشركع
حسية مما قد يمنعيـ مف التعامؿ أك  ةك عقميأ ة"بانيا "كؿ مف يعاني مف عاىات بدني 9113ة مـ المتحداأل

في المجتمع عمى قدـ المساكاة مع  ةكفعال ةكامم ةمف كفالة مشاركتيـ بصكر ، مع مختمؼ الحكاجز
 36خريف.اآل

بانو" فقداف  18رقـ عرفت العكؽ بالمادة  فقد، لممعاقيفأما القكاعد المكحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص 
ىذا خريف" اآلعمى اغتناـ فرص المشاركة في حياة المجتمع عمى قدـ المساكاة مع ، ك بعضياأالقدرة كميا 

                                                           
 ar -https://www.almaany.com/ar/dict/ar، متاح عمى الرابط االلكتركني:اإلعاقة ة المعاصرة، معنىمعجـ المغة العربي 39
 .1.41، الساعة 7/3/9119تاريخ الزيارة  

 (.11مرجع سابؽ، ص ) الصادؽ، محمد سامي،  مشار إليو: عبد 33
، كفتح باب التكقيع 9116كانكف األكؿ، ديسمبر  13، اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في اإلعاقة ذكم األشخاصة حقكؽ اتفاقي34

 .9118أيار /مايك  3، كدخمت حيز النفاذ في 9117اذار /مارس 31عمييا في 
 (.317سابؽ، ص ) السيد، مرجععرفو، محمد  35
 (.11، ص )سابؽ مرجعالديف، أحمد، كسيـ حساـ  36

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar%20/إعاقة
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كما يتخمميا مف مف ىذا المصطمح ىك تأكيد ما في البيئة  كالغرض، عبلقة المعكؽ مع بيئتويبيف التعريؼ 
 37.بالمجتمع اـنسجاالبيا عيكب تعيؽ المعاقيف مف  ةجتماعيا ةأنشط

صيب بعجز ما أبأف المعاؽ ، نيـ يصبكف بنفس القالبأال إ، التعريفات مف حيث الصياغة تف اختمفا  ك 
ف أف ما جاء باالتفاقية الدكلية الخاصة بالتأىيؿ بأمع ، وكجمف المشاركة كالقياـ بميامو عمى أكمؿ  ومنع

ما التعريفات الذم أ، بمجاؿ العمؿ فقط عاقةاإل حددت، ؿالمعاؽ الذم ال يستطيع العمؿ أك االحتفاظ بالعم
الدكلية لحماية  تفاقيةاالك ، عبلف العالمي لحقكؽ المعاقيفاإلك ، اإلعاقة الدكلية لحقكؽ ذكم االتفاقية تضمنتيا

نتيجة  أدكارىـ الطبيعية بالمجتمعداء أكسع لتشمؿ عدـ استطاعتيـ أشمؿ ك أكانت ، كتعزيز حقكؽ المعاقيف
 ىميتيـ.أأ ر عمى  صابتيـ بعجز ماإ

 عمىحالة مف عدـ القدرة  ونو ذلؾ الشخص الذم لديأب "اإلعاقة الصحة العالمية لتعرؼة كذىبت منظم
كذلؾ ، كال قافية جتماعيةاال وكخصائص، وكجسم، المرتبط بعمره، داء دكره الطبيعي بالحياةأتمبية متطمبات 

فيما ذىبت منظمة العمؿ الدكلية ، "السيككلكجية أكداء الكظائؼ الفسيكلكجية أبعجز في  وإلصابت ةنتيج
نو ذلؾ الشخص أالدكلية لحماية كتعزيز حقكؽ المعاقيف عرفتو "ب لبلتفاقيةبتعريؼ مشابو  اإلعاقة لتعريؼ

نتيجة قصكر  ،كترقيتو فيو ،أك احتفاظو بو، امكانيات تأميف عمؿ مناسب لو ةكبير  بدرجةالذم انخفضت 
 38."رؼ بوبدني أك عقمي أك نفسي معت

 ونذكر ىنا عمى سبيؿ الم اؿ حسب ما عرف اإلعاقة ما بالنسبة لمكقؼ التشريعات العربية بالنسبة لتعريؼأ
كلى بأنو" األالفقرة  3"المادة  9117االردني لسنة  اإلعاقة ذكم األشخاصردني بقانكف حقكؽ األالمشرع 

، العصبية النفسية أكالذىنية أك  أك الحسية الجسدية أكمد في الكظائؼ األكؿ شخص لديو قصكر طكيؿ 
بأحد نشاطات الحياة ، مع العكائؽ المادية كالحكاجز السمككية دكف قياـ الشخص وتداخميحكؿ نتيجة 

 39.ستقبلؿابالحريات األساسية  إحدلأك ، اك ممارسة أحد الحقكؽ ةالرئيس

، بالمادة ال انية منو قةاإلعا فقد عرؼ 9118المصرم لسنة  اإلعاقة ذكم األشخاصأما قانكف حقكؽ 
 أك، ذىنيان  أك، بدنيان سكاء كاف ، يقصد بالشخص المعاؽ "كؿ شخص لديو قصكر أك خمؿ كمي أك جزئي

                                                           
، 1993كانكف االكؿ /ديسمبر  91المؤرخ 48/96القكاعد المكحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص لممعكقيف، اعتمدت بقرار الجمعية العامة  37

  tps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspxhtمتاح عمى الرابط االلكتركني: 
 .5197، الساعة 8/3/9119تمت الزيارة بتاريخ 

 (.13سابؽ، ص ) سامي، مرجععبد الصادؽ، محمد  38
 .9117لسنو 91االردني رقـ  اإلعاقة ذكم األشخاصقانكف حقكؽ  39

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx
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مما يمنعو لدل التعامؿ مع مختمؼ العكائؽ مف ، إذا كاف ىذا الخمؿ أك القصكر مستقران ، حسيان  أك، عقميان 
 41المساكاة مع االخريف.كعمى قدـ ، كفعالة بالمجتمع ةالمشاركة بصكره كامم

بالمباحث  ودراستكىك مكضكع دراستنا كما نحف بصدد  1999أما قانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني لسنة 
كلى منو الفقرة االكلى "المعكؽ ىك الشخص المصاب بعجز كمي أك األبالمادة  اإلعاقة فقد عرؼ، القادمة
، أك قدراتو الجسدية أك النفسية أك العقمية وكبشكؿ مستقر في أم مف حكاس، خمقي أك غير خمقي، جزئي

م الو مف غير أفي ظركؼ ، العادية و الى المدل الذم يحد مف امكانية تمبية متطمبات حيات
 ر ذلؾ أك ، كالخمؿ الكظيفي، عمى  العجز العضكم اإلعاقة بيذا التعريؼ تـ التركيز بتعريؼ41المعكقيف.

كما كرد  اإلعاقة جـ مع التكجيات الحدي ة في تعريؼكىذا ال ينس، ونشاطعمى محدكدية كفعالية 
 .49الدكلية  تفاقياتباال

 9119لسنة الفمسطيني  اإلعاقة ذكم األشخاصبمشركع قرار بقانكف حقكؽ  اإلعاقة فيما جاء تعريؼ
مد في الكظائؼ الجسدية أك الحسية أك الذىنية أك األبالمادة ال ال ة منو " كؿ شخص لديو قصكر طكيؿ 

بأحد ، مع العكائؽ المادية كالحكاجز السمككية دكف قياـ الشخص وتفاعميحكؿ نتيجة ، ية أك العصبيةالنفس
 .ستقبلؿابحدل الحريات األساسية إأك ، ك ممارسة أحد الحقكؽأنشاطات الحياة الرئيسية 

الفمسطيني ىك ذات  األشخاصالذم جاء بو مشركع قرار بقانكف حقكؽ  اإلعاقة نبلحظ بأف تعريؼ
كىذا التعريؼ ، 9117لسنة  91االردني رقـ  اإلعاقة ذكم األشخاصلتعريؼ الذم كرد بقانكف حقكؽ ا

 المطبؽ حاليا. 1999سنة  أفضؿ مما كرد بقانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني

ية أ" الشخص الذم يعاني مف  بأنوفيما ذىب الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني بتعريؼ المعكؽ 
أك عقمية  ةأك بصري ةنطقي كأ ةأك سمعي ةسكاء كانت حركي، وخريف في م ؿ سناآل اييكاجمشاكؿ ال 

 43كالتي تعيؽ استفادتو مف الخدمات المقدمة لآلخريف في جميع مرافؽ الحياة.، ...الخ

 اإلعاقة يؤكد أف كىذا، يبتغكنيايتفؽ مع زاكية المعالجة التي  عرضكىا بما إف كاضعي ىذه التعريفات
ف يتفؽ كيتناسب مع أكاف التعريؼ يجب  كأيان ، مكاف آلخر كمف، آلخرختمؼ بيف شخص مفيكـ نسبي ي

                                                           
 .9118لسنة 11المصرم رقـ  ةاإلعاق ذكم األشخاصقانكف حقكؽ  41
 .11/11/1999، منشكر بتاريخ 1999لسنة  4قانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني رقـ  41
 (.13، ص )9119دراسات التنمية، بيرزيت، ، مركزفمسطينفي دولة  اإلعاقة الخطة االستراتيجية الوطنية لقطاع 49
 (.19، ص )47، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، عدد يحقوق المعاقين في المجتمع الفمسطينالسعدم، بياء الديف:  43
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مع التأكيد عمى عدـ ، المختمفة اإلعاقة نكاعأيجب المكازنة بيف  فإنو، المعالجة القانكنية لحقكؽ المعاقيف
  44التي لممعاقيف. تاالمتيازاك لنفس الحقكؽ  ةبإدراج فئات ال تككف بحاج، اإلعاقة المبالغة بالتكسع بمفيكـ

 اإلعاقة أنواعالثاني: الفرع 
أك  ةعقميال أك البدنية جؿ،األ ةكؿ مف يعانكف مف عاىات طكيميشمؿ  اإلعاقة مصطمح فإفكما بينا سابقا 

عمى قدـ المساكاة مع ك في المجتمع ة كفعالة كامم ةمف المشاركة بصكر  تمنعيـ، ةحسيالأك ، ذىنيةال
 45كالتالي: اإلعاقة نكاعأكيمكف تحديد  اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ ية الدكلية خريف كما جاء باالتفاقاآل

 الذىنية اإلعاقة -1

ك أتعميميو  عاقةإكينتج عنيا ، كالتركيز كالذاكرة، الناتجة عف خمؿ في الكظائؼ العميا لمدماغ اإلعاقة كىي
 حدكث نقص فيو "تخمؼ عقمي. أك، العقؿفقداف  أنياكممكف تعريفيا ، ك خمؿ بالتصرفاتأصعكبة تعمـ 

 الحركية اإلعاقة -9

كممكف ، حدكث خمؿ بيا م ؿ الشمؿ أك، الحركةأك ر مما يؤ ر في  أك، الجسـفقداف جزء مف أجزاء 
 تحد، المفاصؿك أالعظـ  كأالعضبلت  أك األعصابالناتجة عف خمؿ كظيفي في  اإلعاقة بأنياتعريفيا 

 أك تفقد القدرة الحركية لمجسـ.

 الحسية عاقةاإل -3

 أك ةصابإالناتجة عف  اإلعاقة ىي أك، كالصمـحدكث نقص بيا كالعمى  أك، الحكاسفقداف حاسة مف 
 .ةنطقي أك ةسمعيأك  ةبصري عاقةإعنيا  كينتج، الحسيةعضاء األتمؼ في 

 ساسان أ 1997التصنيؼ الدكلي لئلعاقات الصادر عف منظمة الصحة العالمية المعدؿ عاـ  اعتمادتـ 
دراج ىذا التصنيؼ بالبلئحة التنفيذية لقانكف حقكؽ إكبناء عمى ذلؾ تـ ، بدكلة فمسطيف عاقاتاإلنيؼ لتص

 الفمسطيني. المعكقيف

  -:46عاقات كالتالياإلبالمادة االكلى منو تصنيؼ  المعكقيفجاء بالبلئحة التنفيذية لقانكف حقكؽ 

                                                           
 (.17محمد سامي عبد الصادؽ، مرجع سابؽ، ص ) 44
، في الضفة الغربية اإلعاقة دليل الخدمات التي تقدميا دولة فمسطين لؤلشخاص ذوي، اإلعاقة جمعية نجـك االمؿ لتمكيف النساء ذكات45

عيد، عبد اهلل عمي: الحماية الدكلية لؤلشخاص ذكم االحتياجات الخاصة، )بحث(، مجمة جامعة تكريت / 9(. 8، ص )9119راـ اهلل، 
 (.396، ص )4، مجمد 16لمعمكـ القانكنية كالسياسية، عدد
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، المفاصؿ أكعصاب أك العضبلت األالناتجة عف خمؿ كظيفي في  اإلعاقة -الحركية:  اإلعاقة .1
 تحد أك تفقد القدرة الحركية لمجسـ.

 إعاقةكينتج عنيا  ،عضاء الحسيةاألأك تمؼ في  ةصابإالناتجة عف  اإلعاقة-الحسية:  اإلعاقة .9
 .ةكنطقي ةأك سمعي ةبصري

، كالذاكرةالناتجة عف خمؿ في الكظائؼ العميا لمدماغ كالتركيز كالعد  اإلعاقة كىي-الذىنية:  اإلعاقة .3
  لمشخص.كية ك خمؿ بالتصرفات السمك أ ،ك صعكبة تعمـأ ةتعميمي ةعاقإ كينتج عنيا

كؿ ما يعيؽ  ، أكةاجنبيمراض نفسية أك كرا ية أك أالناتجة عف  اإلعاقة ىي -العقمية:  اإلعاقة .4
 المعركفة. وبكظائفالعقؿ عف القياـ 

 خص الكاحد.لدل الش إعاقتيفالمزدكجة: ىي عبارة عف كجكد  اإلعاقة .5
 .عاقات المختمفة لدل الشخص الكاحداإلمف  ةىي عبارة عف كجكد مجمكع -المركبة:  اإلعاقة .6

لئلعاقات  تصنيفان دكليان  اعتماد المعكقيفمف البلئحة التنفيذية لقانكف حقكؽ 47كقد كرد بالمادة ال انية 
الكاردة  اإلعاقة نسبة عتمدكت، بفمسطيف اإلعاقاتلتصنيؼ  ساسان أعف منظمة الصحة العالمية  الصادر

الشؤكف  ككزارة، الصحةكتقـك كزارة ، لمتصنيؼ ساسان أبالبلئحة المعمكؿ بيا بكزارة الصحة الفمسطينية 
لـ يرد ذكره بالبلئحة التنفيذية لقانكف حقكؽ  فيما، اإلعاقة كالجيات المختصة بتحديد نسبة، االجتماعية
 .المعكقيف

كالعجز  لمعاىة دكليان  تصنيفان 1981لتابعة لمنظمة الصحة العالمية سنة جمعية الصحة العالمية ا عتمدتا
كفي ، كىي: الحركية كالبصرية كالسمعية كالعقميةاآلتية ربعة األباألنكاع  اإلعاقة تكقد اختصر ، اإلعاقةك 

الذم عرؼ االداء ، كالصحة اإلعاقةاقرت الجمعية التصنيؼ الدكلي لؤلداء الكظيفي ك  9111سنة 

                                                                                                                                                                                     
بشأف حقكؽ المعكقيف متاح عمى الرابط  1999لسنة  4بالبلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  9114لسنة  4قرار مجمس الكزراء رقـ  46

 .6.41الساعة  8/3/9119تاريخ الزيارة  =14691http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?idااللكتركني: 
رفؽ كىي التي يككف فييا ( الم1حسب نكعيا كفؽ لمممحؽ رقـ ) اإلعاقة مف البلئحة التنفيذية "تصنيؼ درجات 9نص المادة رقـ  47

تأميف مستمزمات حياتو  -1الشخص المعكؽ قد تدنت أك انعدمت قدراتو عمى ممارسة نشاط حياتي يكمي عاـ أك أك ر كمف ىذه األنشطة 
ضماف  -3المشاركة في النشاطات االجتماعية عمى قدـ المساكاة مع االخريف في االتصاؿ مع المجتمع كاالندماج فيو  -9الشخصية بمفرده 

 سائدة.حياة شخصيو أك اجتماعيو كريمة حسب معايير مجتمعو 
العجز الكارد في المكائح  أساسان بتصنيؼ 1997يعتمد التصنيؼ الدكلي لئلعاقات الصادر عف منظمة الصحة العالمية المعدؿ عاـ  -9

ككزارة الصحة كالجيات المختصة بتحديد نسبة العجز  كتقـك كزاره الشؤكف االجتماعية الفمسطينية،التنفيذية المعمكؿ بيا في كزاره الصحة 
 فيما لـ يرد ذكره في ىذه البلئحة ".

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14620
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 ةكاجتماعي ةخرل بيئية بدنيأبككنيما يقعاف في ظركؼ تخضع لعكامؿ شخصية ك ، كالصحة الكظيفي
 .48ةكسمككي

ذات التصنيؼ لئلعاقات الصادر عف منظمة الصحة العالمية  باعتمادالتنفيذية قامت  ةالبلئح فّ أكنبلحظ 
 اعتمادمعناه  قط، كىذاف الحركية كالبصرية كالسمعية كالعقمية ةاإلعاق :عاقات كالتالياإل تاختصر  كالتي

  كمف  ـ تصنيفيا. اإلعاقة المعنى الضيؽ بتعريؼ

 والتشريعات الفمسطينية الناظمة ليا. اإلعاقة حقوق النساء ذوات الثاني:المبحث 

متكاممة لمحقكؽ  ةلى كضع منظكمإيسعى المجتمع الدكلي ، 1945مـ المتحدة عاـ األمنذ قياـ منظمة 
، كاالقتصادية كالسياسية جتماعيةاال وعبلقاتطار إفي  نساف بحياتواإلع بيا ف يتمتأكالحريات التي يجب 

كتصكف  وحقكقصدرت ىذه المنظمة منذ تأسيسيا العديد مف المعاىدات الدكلية التي تكفر لئلنساف أكقد 
ع لتمت ان ف مبدأ عدـ التمييز يشكؿ بحد ذاتو أساسإحيث ، كالتي تكفؿ المساكاة كعدـ التمييز، 49كرامتو 

تعالج  ةكطكاؿ تمؾ الفترة لـ تظير نصكص دكلي، الحقكؽ كالحريات ةبكاف ختبلفيـاجميع البشر عمى 
 اإلعاقة ذكم األشخاصصبح باآلكنة األخيرة ميتـ بمكضكع أف المجتمع الدكلي أال إ، اإلعاقة مسالة
 اإلعاقة ى ضخامة مشكمةكيعزل ذلؾ إل، يزيالحاجة الماسة لبلىتماـ بيذه الفئو بعدـ تعرضيا لمتم وإلدراك

كلى أ ككانت، اإلعاقة عبلف الخاص لذكماإل 1975ظير بعاـ  ر ذلؾ أعمى ، عمى المستكل الدكلي
 51 . ةالدكلي بيذه الفئ ىتماـلبلالخطكات 

نذكر القرارات الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار رقـ  أيضان  االتفاقياتكمف ضمف ىذه 
كالقرار رقـ ، كص الحقكؽ المتكافئة لؤلشخاص المعاقيف مع غيرىـ مف البشربخص 1975لعاـ  3447

بشأف تكافؤ  1993لعاـ  48/96كالقرار رقـ ، بشأف برنامج العمؿ العالمي لممعاقيف 1989لعاـ  37/59

                                                           
 (.14سابؽ، ص ) الديف، مرجعالسعدم، بياء   48
 (.319سابؽ، ص ) عمي، مرجععيد، عبد اهلل  49
(، 9،11حقكؽ اإلنساف عدد )قسـ –)بحث(، جامعة الجناف  ،اإلعاقة الدولية لحقوق اإلنسان ذوي االتفاقية مجذكب، محمد سعيد: 51

  115ـ، ص9116
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اـ لع اإلعاقة ذكم األشخاصكاالتفاقية الدكلية لحقكؽ ، كالبركتكككؿ االختيارم التابع ليا، الفرص لممعاقيف
9116.51 

دكلة  نضمتا، 9119، /99/11مـ المتحدة بتاريخ األمراقب في  ةبحصكؿ دكلة فمسطيف عمى صفة دكل
براىيـ إكد السفير الفمسطيني بجنيؼ أكفمسطيف كما ، 59 ةدكلي ةاتفاقي 73لى إ 9117فمسطيف حتى عاـ 

ؿ عمى تقكية مؤسسات تعمؼ كسك ، ةكبير  ةلى االتفاقيات الدكلية يعتبر خطك إفمسطيف  نضماـا فّ إ، خريشة
كذلؾ ، ية تحفظاتألى االتفاقيات دكف إ نضماـاالتقدـ طمب  ةكؿ دكلأفمسطيف  تعتبر، الدكلة الفمسطينية

بالمساكاة بيف الرجؿ  ةحقيقي ةف المجتمع الفمسطيني لديو قناعأك ، ف النظاـ السياسي نظاـ ديمقراطيإ ولقكل
نساف في اإلبحقكؽ  ىتماـاالفي طريؽ  ةاتو يعتبر خطكة ميمكىذا بحد ذ، كالمرأة كضماف منحيا حقكقيا

بإنفاذ نصكص تمؾ االتفاقيات التي  ةدكلي ةفمسطيف مسؤكلي ةعمى دكل كيترتب، النظاـ القانكني الفمسطيني
 .53كااللتزاـ بأحكاميا ، ليياإ نضمتا

 ىي، دكلة فمسطيف مؤخرا ليياإ نضمتاكالتي كمف أىـ االتفاقيات الدكلية التي تيـ مكضكع دراستنا ىذه 
تأكيد  منيا عمىالتي جاءت المادة السادسة ، 9116عاـ  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية

كمكائمة التشريعات بحيث تتناسب ، اإلعاقة االىتماـ بالنساء ذكاتب تفاقيةالباطراؼ األىمية قياـ الدكؿ أ
  .ان كضعف ان ك ر تيميشاأل ةككنيف الفئ، يفعمى حقكق اإلعاقة مع ضماف حصكؿ النساء ذكات

ف أالتي يجب ، كال قافية ىـ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسيةأكعميو سكؼ ندرس بيذا المبحث 
، ساسيةأنساف إالدكلية ككنيا حقكؽ  باالتفاقياتكالتي تمت اإلشارة ليا ، اإلعاقة تتمتع بيا النساء ذكات

 .ريعات المحمية الفمسطينيةكبحث ىذه الحقكؽ ضمف التش

 

 
                                                           

، الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف )ديكاف المظالـ(، سمسمة في العمل البلئق في فمسطين اإلعاقة ذوي األشخاصحق التميمي، إسبلـ:  51
 (.39، ص )9113، ـ81تقارير خاصة رقـ 

تشريف ال اني  13لعمكـ كال قافة "يكنيسكك" انضماـ فمسطيف حتى تاريخ نشرت كزارة الخارجية حسب مكقع لمنظمة االمـ المتحدة لمتربية كا 59
،  اتفاقية القضاء عمى جميع اإلعاقة ذكم األشخاصاتفاقيو دكليو منيا اتفاقيات خاصو لحقكؽ المرأة، اتفاقيو حقكؽ  54الى  9117لعاـ 

ة، العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية اشكاؿ التمييز ضد النساء، العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسي
كزارة   http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/13674كال قافية، اتفاقية فينا لقانكف المعاىدات اتفاقيو الحقكؽ السياسية لممرأة  

 .11.9، الساعو99/9/9119الخارجية، تاريخ الزيارة 
 (.11سابؽ، ص ) ريـ، مرجعالبطمة،  53

http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/13674
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 -: تيآلثبلثة مطالب كاىذا المبحث سيتم تقسيم 

 الحقوق السياسية والمدنية.-المطمب األول: 

 .والثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية  -المطمب الثاني: 

 اإلعاقة الناظمة لحقوق النساء ذوات الفمسطينية التشريعات -الثالث: المطمب 

 الحقوق السياسية والمدنية  ول:األ المطمب 

، ةاألساسية كاحد وحقكقف إلذلؾ ف ةكاحد توف اإلنساف بطبيعأإف فمسفة حقكؽ اإلنساف قامت عمى معنى 
ف أم حرماف مف ىذه الحقكؽ يجعؿ ا  ك ، كؿ إنساف يجب أف يحظى بذات الحقكؽ ميما كانت إعاقتو

  54لعدالة.قؿ مف غيره كيخؿ بمبدأ المساكاة كاأصاحبيا بمركز قانكني 

أدل إلى االتجاه نحك تحديد مضاميف ، اإلعاقة ذكات النساءإف اىتماـ المجتمع الدكلي بقضايا حقكؽ 
 عديدة تتعمؽ بحقكؽ ذكم ةدكلي تفاقياتابدأ اإلعبلف عف ، الحقكؽ التي يمكف أف تتمتع بيا النساء

 سع بمفيكـ حقكؽ النساء ذكاتأدل ىذا إلى التك ، كاليدؼ إنصاؼ ىذه الفئة في مختمؼ الحقكؽ، اإلعاقة
ككاف لحقكقيا المدنية كالسياسية نصيب كبير كاىتماـ عمى صعيد التشريعات ، بمختمؼ المجاالت اإلعاقة

ف حيث أني، كالمدنية تتمتع النساء بالعديد مف الحقكؽ السياسية، الكطنية ايضا بجانب االىتماـ الدكلي
 .قكؽ ليذه الح فبضركرة ممارستي ىفمع غير  يتساكيف

   -وذلك ضمن الفروع التالية:  اإلعاقة لمنساء ذوات المدنية والسياسيةسوف نستعرض الحقوق 

 بالحياة.  اإلعاقة حق النساء ذوات -األول:  الفرع

 . وعدم التمييز بالمشاركة في الحياة السياسية اإلعاقة حق النساء ذوات -: الثانيالفرع 

 استخدام المرافق العامة ب قةاإلعا حق النساء ذوات: الثالثالفرع 
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 بالحياةاألول: حق النساء ذوات اإلعاقة الفرع 

ه عمى جكىر  عتداءاف أم اعتداء عميو يعتبر ا  ف الحؽ بالحياة يعتبر أغمى حؽ يمتمكو اإلنساف، ك إ
نساف في اإلكىك أصؿ كؿ حقكؽ كال كجكد لمحقكؽ األخرل،  ةحياة اإلنساف ال قيم نتيتا، فإذا ما هككجكد

 ومصادرتفقد تمت نو حؽ طبيعي لئلنساف أبالرغـ مف ، 55لكرامة كالحرية كاالماف كالمعاممة اإلنسانيةا
كاالعتداء عميو كالشعب الفمسطيني قدـ االؼ الشيداء الذيف حرمكا حقيـ بالحياة، بالنسبة لممرأة الفمسطينية 

 56.عمى خمفيات أمكر متعددةعمى حقيا بالحياة  عتداءاالفقد تـ 

اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ نص المكا يؽ الدكلية بيذا الحؽ كمف تمؾ المكا يؽ نذكر، عنيت 
"، كجاء في التكصية وشخصماف عمى األبالمادة ال ال ة منو " لكؿ فرد الحؽ بالحياة كالحرية كفي  1948
 ان نتياكابر ف العنؼ المبني عمى أساس الجنس يعتأ، ب1999الصادرة عف لجنة سيداك لعاـ  19رقـ 
فيما يتعمؽ  ةماـ حصكليا عمى حقكقيا كخاصأ ان شكاؿ التمييز الممارس ضد المرأة كيقؼ عائقأمف  بلن كشك

 .57بحقيا بالحياة 

شكاؿ التمييز ضد المرأة، ال يكجد نص صريح عمى ىذا أأما بالنسبة لبلتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع 
ذا، المجاالتالتمييز بكافة  لى عدـإتيدؼ جميع بنكد االتفاقية الحؽ،  ما نظرنا لممادة االكلى باالتفاقية  كا 

يفيـ ، التي تنص عمى عدـ التمييز ضد المرأة بجميع المياديف االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية المدنية
 ساسأف الحؽ بالحياة يم ؿ جزء مف الحقكؽ المدنية، كال كجكد لباقي الحقكؽ دكف ىذا الحؽ ألنو أ ضمنيان 
  .الحقكؽ

 58المدنييف األشخاصجنيؼ، بشأف حماية  تفاقياتاالرابعة مف  االتفاقية ( مف37المادة رقـ )كجاء بكما 
الذم حؽ ىذا ال، بالفقرة ال انية منيا عمى تأكيد 1949اب /اغسطس عاـ  19في كقت الحرب المؤرخة 

ف يتسبب بأذيتيـ أذم ممكف حماية خاصو لمنساء ضد العنؼ، كاالعتداء عمى شرفيـ، اليتعمؽ بحؽ ال
م ىتؾ لحرمتيـ، كقامت دكلة أكراه عمى الدعارة، ك اإل، ك غتصاباالكاىدار حياتيـ، بحمايتيـ ضد 

                                                           
 (.119، ص)9119،والمعارؼ، االسكندريدار  ،6، طوالدوليةقانون حقوق االنسان مصادره وتطبيقاتو الوطنية محمد بشير، الشافعي،  55
 (.89ـ، ص )1998، مركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي، راـ اهلل، 1، طسطينيةالقانون ومستقبل المرأة الفمخضر، أسمى:  56
كمية  ،، )رسالة ماجستير(، جامعة النجاححقوق المرأة الفمسطينية بين اتفاقية سيداو والتشريعات العربيةسميب، فاتف عبد اهلل صادؽ:  57

 (.47ـ، ص )9117الدراسات العميا، ،
المدنييف كالتالي: اكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظو ما كبأم شكؿ كاف، في  1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ( مف4عرفت المادة ) 58

 حالة نزاع مسمح اك حالة احتبلؿ، تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه أك دكلة احتبلؿ ليسكا مف رعاياىا ".
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كؿ لعاـ األضافي اإلمف البركتكككؿ  43، كالمادة 9114عاـ  االتفاقية الى تمؾ نضماـالبافمسطيف 
لقانكف الدكلي االنساني، كتستفيد النساء مف النساء جزءان مف المدنييف المقصكديف بأحكاـ ا عتبرتا 1977

ضد  ، كتعتبر النساء الفمسطينيات مدنييف كاجبو حمايتيـ دكليان 59المدنييف  ةالحماية العامة المقررة لمصمح
يمارس عمييـ كنخص ىنا  عتداءاالدكلية ضد أم  ءلةالدكلية، ككاجب المسا تفاقياتاالاالحتبلؿ بمكجب 

 ذكم األشخاصمف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ  6كدت المادة رقـ ك أ ،اقةاإلع بالذكر النساء ذكات
تدابير خاصو، بأفراد نصكص خاصو تعنى بحقكؽ  تخاذا، عمى الدكؿ االطراؼ 9116سنة  اإلعاقة

 كما ذكرنا سابقا. اإلعاقة النساء ذكات

ا الحؽ، كلكف يفيـ ضمنيا مف لى ىذإ ةشار إية أالفمسطيني خبل مف  المعكقيفف قانكف حقكؽ أترل الباح ة 
ف أكالعيش الكريـ...، كال يجكز  ةلممعكؽ الحؽ بالتمتع بالحياة الحر  فأالقانكف نص المادة ال انية مف 

ف حؽ أ عتبارايحكؿ دكف تمكف المعكؽ مف الحصكؿ عمى تمؾ الحقكؽ" كىنا ممكف  سببان  اإلعاقة تككف
نصكص تعنى بحؽ  يكجد، كلكف ال كانت أيان يا المعاؽ يتمتع ب أفالحياة جزء مف تمؾ الحقكؽ التي يجب 

ك ر مف ألمخطر  ةنيف عرضأ بتمتعيف بيذا الحؽ كعدـ االعتداء عميو، كخصكصان  اإلعاقة النساء ذكات
مف الرجاؿ، بكاقع المأساة التي نعيشيا بمجتمعنا مف حاالت قتؿ متعدد يقعف ضحيتيا نتيجة ما  فغيرى

فراد نصكص تعنى بحماية ىذه الفئة مف التعرض لمعنؼ إجدر بالقانكف األيسمى بالشرؼ كالعار، كاف 
 .ليا مؤخران  نضمتاكتشديد العقكبة بما يتكافؽ مع االتفاقيات الدكلية التي 

 وعدم التمييز بالمشاركة بالحياة السياسيةالثاني: حق النساء ذوات اإلعاقة الفرع 

 المشاركة السياسية الحق بأواًل: 

ة السياسية مف العكامؿ التي تحقؽ التنمية الشاممة لممجتمع، كيعتبر حؽ االنتخاب كالترشح تعتبر المشارك
لذلؾ جاءت المكا يؽ الدكلية لتعزز ىذا الحؽ لممرأة فقد حظيت  61مف أىـ ىذه الحقكؽ السياسية لممرأة، 

نساء ىدؼ ألنشطتيا المرأة باىتماـ بالغ مف طرؼ منظكمة األمـ المتحدة كجعمت المساكاة بيف الرجاؿ كال
الخاصة بالحقكؽ السياسية لممرأة التي دخمت  االتفاقية 1959سنة  عتمدتابمجاؿ حقكؽ اإلنساف، حيث 

قرت حؽ المرأة بالتصكيت كالترشيح كتكلي المناصب العامة، أالتي ك ، 7/7/1954حيز النفاذ بتاريخ 
                                                           

، دار الفكر الجامعي، 1، طاعات المسمحة في ضوء أحكام القانون الدولي العامحماية المرأة اثناء النز عبد الصمد:  صالح، بفريف 59
 (.69+68) ـ، ص9115اإلسكندرية، 
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أشكاؿ التمييز بالمادة السابعة الفقرة ب الدكلية لمقضاء عمى جميع  االتفاقية أكدت عمى ىذا الحؽ كأيضا
العيد  يضان أ، ك "طراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأةاألالتي نصت "تتخذ الدكؿ 

أف لكؿ مكاطف الحؽ بالمشاركة بالحياة  95الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، جاء ليؤكد بالمادة 
  61مكاطف يدؿ عمى عمكمية المفظ يشمؿ الذكر كاألن ى.العامة لمببلد، كىنا لفظ 

 األشخاصبتأكيد إمكانية  اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ  99كجاءت المادة 
المادة  بحقيـ بالمشاركة بالحياة السياسية بفعالية كاممة عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف، كايضان  اإلعاقة ذكم

يتعرضف ألشكاؿ  فخاصو ككني ةكضعي اإلعاقة كدت أف لمنساء ذكاتأ االتفاقية السادسة مف نفس
 اإلعاقة تدابير معينو لتتمتع النساء ذكات ستخداـاعضاء األمتعددة مف التمييز، كيجب عمى الدكؿ 

 69.الحياة السياسيةفي المشاركة حقيف ب، كمف تمؾ الحقكؽ بحقكقيف

منو عمى حؽ  63شارت المادة الرابعةأ، فقد 1999سطيني لسنة الفم المعكقيفأما بالنسبة لقانكف حقكؽ 
مف البلئحة التنفيذية  64نشاء الجمعيات كالمنظمات الخاصة بيـ، كجاءت المادة ال امنةإالمعاقيف في 
 اإلعاقة ف الجمعيات كالمنظمات الخاصة بذكمأفي معرض تفسيرىا ليذه المادة، ب المعكقيفلقانكف حقكؽ 

ف الحؽ بالمشاركة بالحياة السياسية أنو حسب القانكف يفيـ بأ، ك باإلعاقةية المرتبطة ىي االجساـ المعنك 
بالترشح كاالقتراع لـ  حقيـ، كلكف 65اقتصر فقط بتككيف المنظمات كالجمعيات كاالنخراط بيا  ةليذه الفئ

حقيـ ككرامتيـ، ل متيافاكىذا ، المعاقيف غير مؤىميف لذلؾ ةككأنيـ اعتبركا فئ، يتطرؽ ليا القانكف قط 
  بالتمتع بيذا الحؽ. اإلعاقة شارة لحقكؽ النساء ذكاتإية أخبل النص مف  يضان أك 

قد خبل كالبلئحة التنفيذية الناظمة  1999لسنة  4الفمسطيني رقـ  المعكقيفقانكف حقكؽ  فّ أترل الباح ة 
ال ترشح، كىذا مخالؼ لما جاء قتراع ك ابالحياة السياسية ال ب اإلعاقة لمشاركة النساء ذكات ةشار إ ةيأمف 

، فقط حقيـ بإنشاء تعنى بذلؾدراج أم مكاد إبعدـ ، اإلعاقة ذكم األشخاصباالتفاقية الدكلية لحقكؽ 

                                                           
 .48+47ـ، ص 9114الجزائر /كميو الحقكؽ،  ماجستير، جامعة، رسالة الحماية القانونية لممرأة بالجزائرحده، حجيمي: 61
 ـ .9116سنة اإلعاقة ذكم األشخاصاالمـ المتحدة لحقكؽ  اإلتفاقية مف 6+99ر المادة انظ 69
 ـ.1999مف قانكف حقكؽ المعاقيف لسنة  4انظر نص المادة رقـ  63
ـ بشأف حقكؽ المعكقيف "يحؽ لممعاقيف تككيف جمعيات كمنظمات كاتحادات 9114لسنو  41مف البلئحة التنفيذية رقـ  8نص المادة رقـ  64

 ةمنظم -3اتحاد الرياضة لممعاقيف -9اتحاد عاـ المعاقيف  -1خاصو بيـ كفؽ لشرائحيـ المختمفة، تخدـ مصالحيـ كتمبي احتياجاتيـ منيا: 
جمعية  -7جمعيات اعبلميو كتكجيو لممعكؽ  -6جمعيات التعميـ كالتعميـ الخاص كالدمج  -5ارشاد كتأىيؿ المعكؽ ةمنظم-4حقكؽ المعكؽ 
 لخاصة ".األكلمبيات ا

مف منظكر النكع االجتماعي في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية،  اإلعاقة جمعيو نجـك االمؿ، مراجعة التشريعات المتعمقة بالنساء ذكات 65
 (.99، ص )9119
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ذا ما كانت غير مذككرة إالعمؿ عمييا، فكيؼ ك  فلتأكيد حقكقي بأشد الحاجو ف، كىفجمعيات كمنظمات لي
 ةف نذكر ىنا قضيأيائيا كىذا قصكر بالقانكف، فما لنا ككنو لـ يذكر ن ، كايضان فعمى ككنو حؽ لي أصبلن 

عداد مشركع قانكف لحقكؽ المعاقيف اك إ، يجب العمؿ عمى بلن بغياب النص كام اإلعاقة النساء ذكات
بالمشاركة بالحياة السياسية عمى كافة  اإلعاقة النساء ذكات حؽتعديؿ المتاح عمى كجو السرعة ليتضمف 

 ف كنصرتيف.كتأييدى فضركرم لدعمي ىذا الحؽ فّ ألاألصعدة، 

 بالمساواة وعدم التمييز حق ال ثانيًا:

مف المبادئ  كىك، كالحرياتالحؽ بالمساكاة ىك الضمانة األساسية لتمتع جميع البشر بالحقكؽ يعتبر 
ي عبلف العالماإلكلى مف األجاءت المادة ، ان كبير  ان االتفاقيات اىتمام وكلتأحيث ، العامة لحقكؽ االنساف

كالحقكؽ ، متساكيف بالكرامة، ف جميع الناس يكلدكف احراران ألتؤكد عمى ىذا الحؽ ب، نسافاإللحقكؽ 
عمى ، بالتمتع بكافة الحقكؽ دكف أم تمييز، نساف الحؽإف لكؿ أتبعتيا المادة ال انية منو أك ، كالحريات

 ئة النساء ذكاتتشمؿ ف خرآأم كضع  ككممة66،خرآك أم كضع أك الجنس أك العرؽ أساس المغة أ
ليف  نساءنيف أحيث ، عمى كجيو التخصيص فف لـ تقـ بذكرىا  ك ، كضع مميز خاص فف ليأل اإلعاقة
بمادتو  1975عبلف الخاص لحقكؽ المعاقيف لسنة اإلجاء  يضان أك ، ما عاقةإمف  يعانيف كفف ا  ك  حقكؽ
التي يعاني  اإلعاقة ما كانتاإلنسانية مي وكرامتف تحتـر أصيؿ في أحؽ  لممعاؽف أ تأكيد عمى، ال ال ة

 67منيا كعدـ التمييز عمى أساسيا.

حماية ل ايضان 9116سنة  اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ  6جاءت المادة  
يتعرضف ألشكاؿ متعددة مف  فككني، كضعيف لخصكصية، ةخاصميزة  اإلعاقة عطاء النساء ذكاتا  ك 

 اإلعاقة النساء ذكات تساعد ةتدابر معين ستخداـا االتفاقية عضاء بيذهاألالدكؿ  لزمتألذلؾ ، التمييز
عمى تأكيد  االتفاقية مف نفس 5كأكدت المادة 68، وكجتمتعيف بحقكقيف كحرياتيف عمى أكمؿ عمى 

كافة التدابير لتعزيز المساكاة كالقضاء  تخاذاعمى الدكؿ االطراؼ  فّ ا  ك ، المساكاة كعدـ التمييز بالقانكف

                                                           
 917مـ المتحدة مف االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف، اعتمد كنشر عمى المؤل بمكجب قرار الجمعية العامة أل 9+1انطر المادة رقـ  66

 .1948كانكف االكؿ ديسمبر  11المؤرخ في 
 (.31+31+99سابؽ، ص ) الديف، مرجعبياء  ،السعدم67
يتعرضف ألشكاؿ  اإلعاقة "تقر الدكؿ االطراؼ بأف النساء كالفتيات ذكات اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقيو حقكؽ  6نص المادة رقـ  68

لضماف تمتعيف تمتعا كامبل، كعمى قدـ المساكاة بجميع حقكؽ االنساف  اآلزمةيذا الصدد التدابير متعددة مف التمييز، كأنيا سكؼ تستخدـ ب
لكفالة التطكر الكامؿ كالتقدـ كالتمكيف لممرأة بغرض ضماف ممارستيا  اآلزمةتتخذ الدكؿ االطراؼ جميع التدابير  -9كحرياتو األساسية 

 كالتمتع بيا ". االتفاقية حقكؽ االنساف كالحريات األساسية المبينة بيذه
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ف أكلى مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية باألالفقرة  3المادة  تكدأكما ك ، لتمييزعمى ا
ساس الجنس كالمكف أفراد دكف أم تمييز عمى األالحقكؽ كالحريات ككفالتيا لجميع  حتراـابتتعيد الدكؿ 

ء في حؽ تمتعيـ بكافة الحقكؽ ف تتعيد الدكؿ بتساكم الرجاؿ كالنساأعمى  3كدت بالمادة أ يضان أك ، كالمغة
 69تمييز.المدنية كالسياسية دكف أم 

التي أكدت عمى ، 1979كىذا ما دعمتو اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عاـ 
مف أىـ االتفاقيات الدكلية  كىي، بينيماالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ كالكاجبات كعدـ التمييز 

انتياؾ  كاف، ف التمييز ضد المرأة أيان أعمى التأكيد قرت بجميع بنكدىا أحيث ، قكؽ المرأةالتي نظمت ح
 71لمبدأ المساكاة بالحقكؽ.

بقكانينيا كتشريعات  االتفاقية بدت استعدادىا لتطبيؽأسيداك ك  تفاقيةاإلى  9114 فمسطيف في عاـ انضمت
حرص التشريع الفمسطيني عمى ، ية تحفظاتأف كقد تمت عممية االنضماـ دك ، السمطة الكطنية الفمسطينية

 ىك قانكفقانكف خاص بإصدار تمحكرت ،  ةبنصكص خاص يفقلممعاتأكيد الحؽ بالمساكاة كعدـ التمييز 
كتضمف  كالحمايةكبحاجتيا لمدعـ ، ةليؤكد عمى خصكصية ىذه الفئ، 1999لسنة  4رقـ  حقكؽ المعكقيف

، 71في شتى مجاالت الحياه ، شكاؿ التمييزأشكؿ مف  ألمالقانكف التأكيد عمى عدـ خضكع المعاقيف 
كالخدمات ، كالعيش الكريـ، الحرة"لممعكؽ الحؽ بالتمتع بالحياة  منو عمى أف ال انية المادة حيث نصت

لو نفس الحقكؽ كعمية كاجبات في حدكد ما تسمح بو قدراتو ، مف المكاطنيف هشأف غير  شأنو المختمفة
مكانياتو ، سببا يحكؿ دكف تمكف المعكؽ مف الحصكؿ عمى تمؾ الحقكؽ" اإلعاقة ف تككفأكال يجكز ، كا 

كالضكابط التي  األنظمةكضع  الدكلة "عمىكاجب الدكلة تجاه المعاقيف كذلؾ عمى التاسعة  كأكدت المادة
 .79 كالتمييز" ستغبلؿالكاشكاؿ العنؼ أتضمف لممعكؽ الحماية مف جميع 

                                                           
 .1976كانكف ال اني/ يناير 3تاريخ بدء النفاذ: 1966مف العيد الدكلي الخاص لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة  3+9انظر المادة  69
عامة لؤلمـ اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية ال 71

 .1981ايمكؿ/سبتمبر  3، تاريخ النفاذ: 1979كانكف االكؿ /ديسمبر  18المؤرخ في  34/181المتحدة 
 (.99سابؽ،  ص ) الديف، مرجع السعدم، بياء 71
 .11/11/1999تـ النشر بتاريخ 1999لسنة  3مف قانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني رقـ  9+9انظر المكاد  79
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 بمادتيالتؤكد عمى ىذا الحؽ ، 9114سنة المعكقيف حقكؽ انكف كما كجاءت البلئحة التنفيذية لق
نظمة األ، المختصةف تضع بالتنسيؽ مع الجيات أكزارة الشؤكف االجتماعية ب ألزمت حيث، 73العاشرة

 المجاالت.شكاؿ التمييز بشتى أكالمعايير الكفيمة التي تحمي المعاقيف مف جميع 

لـ يأتيا عمى ذكر أية مكاد تعنى ، التنفيذية وكالئحتفمسطيني ال المعكقيفقانكف حقكؽ  فّ أترل الباح ة 
كىذا قصكر  ة، جاءت النصكص عامو دكف أية تخصيص لمنساء بنصكص محدداإلعاقة بالنساء ذكات

لحقكؽ  المتحدةمـ األمف اتفاقية  السادسة المادةف أمع العمـ ، الدكلية  االتفاقياتبالقانكف يتعارض مع 
كىذا  ،مراعاه لحقكقيفبنصكص خاصو  اإلعاقة النساء ذكات فرادإكدت عمى أ ةاإلعاق ذكم األشخاص

كمف  يتضمف النص صراحة بمساكاتيا بالحقكؽ كعدـ التمييز الممارس ضدىا عمى أساس الجنس، 
التي  الدكلية االتفاقياتمع  يتبلءـبتعديؿ قكانينيا بما ،  لذلؾ البلزمةالتدابير  تخاذا كاجب دكلة فمسطيف

 .اإلعاقة ذكم األشخاصبحقكؽ  تعنى

 باستخدام المرافق العامة  اإلعاقة حق النساء ذوات :الثالثالفرع 

ككنيا تساعده في  اإلعاقة التي يجب أف يحصؿ عمييا ذكم، لما كاف العمؿ كالتعميـ مف الحقكؽ األساسية
مة المرافؽ العامة بصكره لذلؾ يجب مكائ ،كعمى التطكر كالنيكض بنفسو كاالستمرارية، االندماج بالمجتمع

 لو.تساعد المعاؽ عمى حرية الحركة كالتنقؿ بتكفير بيئة مناسبة 

 بتييئة، العامةك الجامعات أك األماكف أسكاء في المدارس ، المعاقيفتتبلءـ مع احتياجات  مرافؽميف أيجب ت
، األمكرة الدكائر كغيرىا مف المرافؽ العامة بحيث تتناسب مع إمكانية التعميـ كالعمؿ كشراء المكاـز كمراجع

يحكؿ دكف حصكلو عمى حقكقو  ان بحيث ال تشكؿ عائق كالمجتمع،بيف المعاؽ  ةبتكفير أليو اتصاؿ فعال
  .األخرل كالتعميـ كالصحة كالعمؿ وحقكقمف  وحرمانكحرماف المعكؽ مف الحركة سيؤدم إلى  ،األخرل

                                                           
" تضع الشؤكف االجتماعية بالتنسيؽ مع الجيات المختصة االنظمة كالضكابط كالمعايير التي تضمف لممعكقيف  11نص المادة  رقـ  73

تتكلى كزارة الشؤكف االجتماعية حماية المعكقيف المينية سكاء كانكا  -1الحماية مف جميع اشكاؿ العنؼ كاالستغبلؿ كالتمييز، كلتحقيؽ ذلؾ: 
تقـك كزارة الشؤكف االجتماعية بمفت نظر كؿ مف  -9طاع خاص، حيث يطبؽ عمييـ قانكف العمؿ يعممكف في مؤسسو حككمية اك في ق

صاحب العمؿ اك مسؤكؿ في مؤسسة حككمية، يقـك باستغبلؿ الشخص المعكؽ كيتـ اتخاذ االجراءات القانكنية البلزمة بحقة اذا تكرر منو 
لمنع تعرض المعكقيف لجميع اشكاؿ العنؼ الجسدم  البلزمةبط كالمعايير تقـك كزارة الشؤكف االجتماعية بكضع الضكا -3نفس العمؿ 

كالمفظي كالنفسي، لجميع المؤسسات التي ترغى االعاقات المختمفة كلمكزارة في سبيؿ ذلؾ اف تنشأ قسما خاصا بيا لتتمقى تظممات كشكاكم 
 المعاقيف".
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صيمة األحؽ مف الحقكؽ  ونأ عمى، عاـشكؿ ىذا الحؽ بلى تأكيد إمعظـ المكا يؽ الدكلية تطرقت 
مكاف  ختياراك " لكؿ فرد الحؽ بالتنقؿ  13جاء باإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بمادتو  حيث، لئلنساف
مف العيد الدكلي الخاص " لكؿ فرد يكجد عمى نحك قانكني داخؿ إقميـ  19كأيضا ما جاء بالمادة ، إقامتو"

 74". اإلقامةرية اختيار مكاف ما حؽ الحرية كالتنقؿ كح ةدكل

لممعكؽ نفس الحقكؽ  أف، منوأشار بالفقرة الرابعة  1975لعاـ  قيفأما اإلعبلف الخاص بحقكؽ المعا
أك ر  أما، التنقؿكمف ضمف ىذه الحقكؽ حرية ، السياسية التي يتمتع بيا سكاه مف البشرك المدنية 

مف القكاعد المكحدة بشأف تحقيؽ تكافئ  5النصكص التي خصت المعكقيف بيذا الحؽ فيي القاعدة 
 لسيكلة المرافؽ ءمةلمكا البلزمةألزمت الدكلة عمى أف تتخذ التدابير  التي، 1993الفرص لممعكقيف عاـ 

 75المعاقيف.حركة 

، اإلعاقة ذكم األشخاصاألمـ المتحدة لحقكؽ  تفاقيةامف ما جاء بالفقرة ح مف المادة الرابعة  يضان أك 
، بتكفير الكسائؿ كاألجيزة المساعدة عمى التنقؿ اإلعاقة سيمة المناؿ لؤلشخاص ذكمبتكفير معمكمات 

 ذكم األشخاصسير حصكؿ يالتي نصت عمى ت االتفاقية مف نفس 91كأيضا الفقرة ب مف المادة رقـ 
 اقيةاالتف المادة السادسة مف نفس كايضان ، عمى الجكدة مف الكسائؿ كاالجيزة المساعدة عمى تنقميـ اإلعاقة

كيجب عمى ، يتعرضف ألشكاؿ متعددة مف التمييز فككني ةخاص ةكضعي اإلعاقة كدت أف لمنساء ذكاتأ
 فكمف تمؾ الحقكؽ حقي، بحقكقيف اإلعاقة لتتمتع النساء ذكات ةتدابير معين ستخداـاعضاء األالدكؿ 

  76 كيسر ةالمرافؽ العامة بسيكل ستخداـاب

األماكف  ءمةعمى مكا، بالفصؿ ال الث منوفقد أكد  1999لسنة  الفمسطيني  المعكقيفما قانكف حقكؽ أ
خمؽ بيئة مناسبو لسيكلو تنقؿ  المكائمةف اليدؼ مف أب، منو 19 المادةجاء بلممعاقيف فقد  العامة

ك تيدد أ،  رمأعمى مكاف  ان ذا كانت تشكؿ خطر إال إ ةة الزاميءمالمكاف أعمى  13 المادة كأكدت، المعاقيف
ف تقـك أ ـ تضمنت نفس المادة عمى ، % مف قيمة المكاف العاـ15ك ر مف أك تكمؼ أمة السبلمة العا

عمى  أكدت14كالمادة ، المعاقيف لممكاف العاـ ستعماؿا ةالجيات المعنية بإيجاد بديؿ مناسب يضمف سيكل

                                                           
 (.59+58) سابؽ، ص الديف، مرجعالسعدم، بياء  74
( ينبغي لمدكؿ اف تعترؼ بما يسـ فرص الكصكؿ، مف أىمية عامو في عممية تحقيؽ تكافؤ الفرص في جميع مجاالت 5القاعدة ) 75

_اف تضع برامج عمؿ إلتاحة الفرص أماميـ لمكصكؿ الى البيئة المادية 1المجتمع، كفيما يتعمؽ بالمعكقيف أيا كاف نكع عكقيـ ينبغي لمدكؿ 
 يسر حصكليـ عمى المعمكمات كتمكينيـ مف إجراء االتصاالت ب( أف تتخذ التدابير البلزمة ليت

 .اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقية االمـ المتحدة لحقكؽ  6+91+  4انظر المادة  76
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 كأيضان ، كميات في المدارس كالجامعات كال اإلعاقة مناسبو لذكم بيئةميف أكالتعميـ بت التربيةقياـ كزارتي 
لزاـ المؤسسات الحككمية بالشركط اليندسية إف مف حؽ كزاره الحكـ المحمي أعمى  15المادة  كدتأ

 . 77المناسبة لمبناء لمكائمتيا الستعماؿ المعاقيف

ف تككف األماكف العامة أعمى كجكب  78 (13مادة )اللمقانكف فقد أكدت  التنفيذية بلئحةما بالنسبة لأ
( 17المادة ) كأضافت، ... ةف مراعاة أف تككف الشكارع كالطرؽ كالممرات كالدركب مميدلممعكقي مكائمة
، الطرؽإعداد  م ؿ، المعكقيف حتياجاتاك ميف بيئة تتناسب أالتربية كالتعميـ عمى ت ةف تعمؿ كزار أعمى 

حضار عداد، المعاقيفخاصة تتناسب مع تعميـ ة أجيز  كا   ليـ.دكرات مياه مناسبة  كا 

فقد صدر قرار عف محكمة العدؿ العميا بتأكيد   العامةاالماكف  ءمةقات القضائية بخصكص مكامف التطبي
تأكيد بخصكص ىذا المكضكع" نص القرار"  56/9115بالدعكل رقـ المعكقيف ما جاء بقانكف حقكؽ 

مف ، كينيـلى تمإكافو التدابير التي تيدؼ  باتخاذحؽ لبني البشر كلممعاقيف الحؽ  اإلنسانية الكرامةعمى 
، ر مشاركتيـ بالمجتمعيسيكت، كاالعتماد عمى النفس، بمكغ أكبر قدر ممكف مف االستقبلؿ الذاتي

، بما يتضمنو مف قكاعد كأحكاـ، كيذا ال يحدث بمعزؿ عف تطبيؽ القانكف مران أف أكحيث ، كاندماجيـ فيو
الكاجب  القانكنيةراءات جاإلاتخاذ  اإلدارةف الطعف مقدـ مف المستدعي لمطعف في امتناع أكحيث 
لممعاقيف  العامةاالماكف مكاءمة في مكضكع  1999لسنو  4لتطبيؽ قانكف المعاقيف رقـ ، اتخاذىا

، لزاـ المستدعى ضدىـإتقرر  المحكمةف إف، مف القانكف المذككر 15-19المنصكص عمييا بالمكاد 
كاتخاذ كافة  المذككرةفيذ أحكاـ المكاد بتن االجتماعيةككزير الشؤكف ، مجمس الكزراء ككزير الحكـ المحمي

 79القرارات كاالجراءات التي تضمف ذلؾ كتحقيؽ تطبيقيا".

كالتأكيد عميو بما كالبلئحة التنفيذية الناظمة لو  المعكقيفالحؽ بقانكف حقكؽ  افراد ىذإترل الباح ة بالرغـ مف 
الخمؿ ىنا أصبح ، رض الكاقعأعمي عمى نو ىناؾ غياب بالتطبيؽ الفأال إ، يتبلءـ مع االتفاقيات الدكلية

بالتطبيؽ كليس بالنص، كذلؾ بسبب أنو عند كضع القانكف لـ يتـ اعتماد مكازنة جادة لتطبيؽ القانكف عمى 
مف دكلة كىذا يتطمب ، ةأف إعداد م ؿ تمؾ المرافؽ يحتاج إلى تكمفة مادية ضخم،أرض الكاقع كخصكصا 

،كذلؾ  اإلعاقة النساء ذكات ستخداـالكتكفير المرافؽ العامة المناسبة  فمسطيف إفراد مكازنة لتطبيؽ القانكف

                                                           
 .1999لسنة  4مف قانكف حقكؽ المعكقيف رقـ  15+14+13+19انظر المكاد  77
بشأف حقكؽ  1999( لسنة 4البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ )ب 9114( لسنة 41مف قرار مجمس الكزراء رقـ ) 17+13انظر المادة  78

 المعكقيف.
 .6/9/9115، بتاريخ 96، رقـ القرار56/9115منظكمة القضاء كالتشريع الفمسطيني )المقتفي(، محكمو العدؿ العميا، رقـ الدعكل  79
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.الذم يستمـز  اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  ةالدكلي لبلتفاقية بانضماميامع التزامات دكلة فمسطيف  انسجاـ
 .اإلعاقة منيا اتخاذ تدابير معينو لمكائمة المرافؽ العامة لسيكلة حركة ذكم

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وقالثاني: الحقالمطمب 

 االقتصادية كاالجتماعية بشكؿ عاـ باالرتقاء بمستكل الحقكؽ بالنسبة لمنساء ذكات الحقكؽيسيـ إقرار 
 حقكقيان  اإلعاقة النساء ذكاتلذلؾ قاـ المجتمع الدكلي بكضع العديد مف االتفاقيات التي تساعد ، اإلعاقة

 اإلعاقة ، خصكصان أف النساء ذكات فكمساعدتي فلمنيكض بي صادمقتاالك  جتماعياالعمى الصعيد 
 تفاقيةالذلؾ قامت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بإصدار ، لعدـ مساكاة في القانكف كالكاقع فيتعرض

كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ، القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد النساء
اإلعبلف العالمي لحقكؽ المعاقيف  81كما كأصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، 1966ة كال قافية لسن

كأيضا القكاعد المكحدة بشأف ، 9116اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية كأيضا 1975لسنة 
ف بالحقكؽ كىذا ما تناكلتو الباح ة بالمطمب ال اني الذم عنك ، 1993تحقيؽ تكافؤ الفرص لممعاقيف عاـ 

 .اإلعاقة االقتصادية كاالجتماعية كال قافية لمنساء ذكات

 -: كالتاليىذا المطمب الى خمسو فروع  سيتم تقسيم

 والتعميم بالعمل اإلعاقة حق النساء ذوات األول:الفرع 

 في الصحة اإلعاقة حق النساء ذوات -: الثانيالفرع 

 يل بالتأى اإلعاقة حق النساء ذوات -الثالث: الفرع 

 

 والتعميم بالعمل اإلعاقة حق النساء ذوات األول:الفرع 

 أوالً: الحق بالعمل

 لمنساء ذكات ان داعم ان سند كيشكؿ، ةستقبلليابيعتبر العمؿ أحد المجاالت الرئيسة التي تساعد عمى العيش 
 ةكمنتج ميمة أدكار كممارسو، الخاصة فحياتي بشأفقرارات  تخاذافي  ففرصي كيحسف، فبحياتي اإلعاقة

                                                           
 =pr,r1&nm=14639http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aidمقاؿ حكؿ حقكؽ االنساف لممرأة متاح عمى الرابط: 81
 ص. 11.99، تمت الزيارة الساعة 94/1/9119بتاريخ  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14639&nm=1pr,r
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العاـ تكاجو النساء  بالكضع، 81 فلي الشفقةعف نظرة  بعيدا، مناسبلعمؿ  فمف خبلؿ ممارستي، فبحياتي
حيث أف سكؽ العمؿ بالغالب يفضؿ الذككر عمى اإلناث  أن ى،معيقات تتم ؿ بالنكع االجتماعي لككنيا 

قكل أالتحدم سكؼ يصبح ف، عاقةإف كانت صاحبة ا  فكيؼ ك  ،بالعقكؿ قافية سائدة كمترسخة  عتقاداتال
 كأصعب.

دكلي كاضح مف قبؿ منظمة العمؿ الدكلية مف خبلؿ تدعيـ أىمية العمؿ كالتكظيؼ  ىتماـاكاف ىناؾ 
حيث يعتبر العمؿ مف أىـ الحقكؽ األساسية التي ناضمت النساء ، لمنساء ككنو مف الحقكؽ األساسية

كىي مف ، 1979ميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عاـ اتفاقية القضاء عمى جأكدتو كىذا ما ، بسبيؿ تحقيقو
كيجب 89المساكاة بالحؽ بالعمؿ 11المادة حيث ذكرت ، النساءأىـ االتفاقيات الدكلية التي نظمت حقكؽ 

 ختياراكافة التدابير لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة بمجاؿ العمؿ كفي حرية  تخاذاعمى الدكؿ األعضاء 
، كالتمتع باإلجازات، لمرجؿ مساكٍ أجٍر كضماف حؽ تقاضي ، نيؿ الترقيةكفي ، كنكع العمؿ، المينة

كالضمانات االجتماعية ككفالة حقيا بالعمؿ كمنع فصميا بسبب الزكاج أك الحمؿ ، التقاعدية ستحقاقاتاالك 
عطائيا إجازة   كما نادل83بؿ يجب ذلؾ لمعايير تككينيا.، ليا عف الرجؿ ان كال يعتبر ذلؾ تمييز  األمكمةكا 

عممو  ختياراحؽ في العمؿ كفي حرية ال" لكؿ شخص  93المادة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
مف العيد الدكلي  7+6المادتيف  كأكدت، 84"البطالةكفي الحماية مف  ةكمرضي ةكفي شركط عمؿ عادل

بالعمؿ حؽ كؿ شخص بكسب رزقو  عمى 1966الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية عاـ 
مف اتفاقية  97رقـ  كأكدت المادة، 85كتككف مناسبة لو  وترضي ةف يتمتع بشركط عمؿ عادلأالذم يختاره ك 

 ذكم بتأكيد أحقيةالدكؿ األطراؼ  كاجب عمى 9116سنة  اإلعاقة ذكم األشخاصاألمـ المتحدة لحقكؽ 
 االتفاقية السادسة مف نفس المادةفي كايضا ما جاء ، بالعمؿ عمى قدر المساكاة مع اآلخريف اإلعاقة

كيجب عمى ، مف التمييز متعددة ألشكاؿيتعرضف  فككني ةخاص ةكضعي اإلعاقة كدت أف لمنساء ذكاتأ
كمف تمؾ الحقكؽ ، بحقكقيف اإلعاقة لضماف تمتع النساء ذكات ةتدابير معين ستخداـاعضاء األالدكؿ 
 86.بالعمؿ فحقي

                                                           
 (.49سابؽ، ص ) سبلـ، مرجعالتميمي،  81
 لمرأة.القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد امف اتفاقية 11انظر المادة رقـ  89
 (.416ـ، ص ) 9119، دار ال قافة، عماف، 9الخزرجي، عركبة جبار: القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف، ط 83
 (.67ـ، ص ) 9111، دار ال قافة، االردف، 4عمكاف، عبد الكريـ: الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، ط 84
 ـ.1966جتماعية كال قافية عاـ مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاال 7+6انظر المكاد  85
 .اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقية االمـ المتحدة لحقكؽ  6+97انظر المكاد  86
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العاشرة المادة المعاقيف حيث نصت  بعمؿ 1999( 4رقـ ) الفمسطيني المعكقيفقانكف حقكؽ  ىتـاكما  
% مف عدد 5ال يقؿ عف المعاقيف عدد مف  ستيعابابعمى إلزاـ المؤسسات الحككمية كغير الحككمية "

، الستخداميـجعؿ أماكف العمؿ مناسبة  مع، المؤسساتيتناسب مع طبيعة العمؿ بتمؾ  بما، العامميف
ي المؤسسات الخاصة مف خبلؿ خصـ نسبة مف مرتباتيـ مف ضريبة كأيضا تشجيع تشغيؿ المعكقيف ف

  87المؤسسات.الدخؿ لتمؾ 

ف مف حؽ كزاره الشؤكف االجتماعية بالتنسيؽ مع الجيات أمف البلئحة التنفيذية  11كجاء بالمادة 
مف االستغبلؿ كالعنؼ الممارس ضدىـ سكاء كانكا  اإلعاقة ذكم لحمايةليات آالمختصة كضع ضكابط ك 
كلكف 88يستغميـ بمجاؿ العمؿ  كأ، ليـأم شخص يسيء  ةكمعاقب، أك خاصةيعممكف بمؤسسات حككمية 

  مقدارىا.ك ألـ تحدد ىذه المادة ما ىي العقكبة 

 ف مشاركة المرأة ذاتأتبيف  9114لحقكؽ االنساف عاـ  المستقمة الييئةكلي الذم أجرتو األلمتحقيؽ  ان كفق
 أيضان  تضمنت، الغربية الضفةفي قطاع غزة عنيا في  كتنخفض، %17في سكؽ العمؿ بمغت  اإلعاقة
تبمغ مف  ةامرأة مف بينيف كاحد 11إحالة ، لى التقاعد المبكرإ باإلحالة كالخاصة األخيرة الحككمةقرارات 
، لمعمؿ كمدرسة نيا الئقة صحيان أبالرغـ مف ، عاقتياإحالتيا لمتقاعد المبكر بسبب إ تمت، ةسن 36العمر 
 89.اإلعاقة مر يتعارض مع الجيكد المبذكلة لتمكيف النساء ذكاتأكىذا 

، ةىذا الحؽ بصكره عام لتأكيد همكادجاءت  المعكقيفف المشرع الفمسطيني بقانكف حقكؽ أ الباح ةترل 
التي ، اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية كىذا مكافؽ بشكؿ جزئي لما تضمنتو نصكص

مسألة عمؿ حيث ذكرت ، بشكؿ عاـ اإلعاقة ذكمبخصكص عمؿ  مؤخران  طيفدكلة فمس ليا انضمت
ال  وعمى ىذا القانكف ككنكىذا يؤخذ ، اإلعاقة عمؿ النساء ذكاتية مكاد تعنى بأالمعاقيف دكف تخصيص 

 كدت عمى الدكؿ االطراؼ ضركرة تميز النساء ذكاتأالتي ، االتفاقية مف 6المادة رقـ مع نص  ينسجـ
يفاد نصكص تحدد نسبة عمؿ إكىذا ينطبؽ عمى ، كص خاصو تتناسب كخصكصيتيفبنص اإلعاقة

المعكقيف الذم كىذا ماال نجده بقانكف حقكؽ ، بالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية اإلعاقة النساء ذكات
 بما يتناسب مع نصكص وتعديمالذم كجب ، اإلعاقة بعمؿ النساء ذكات ةخاص ةشار إية أخبل مف 

                                                           
 مف قانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني. 11انظر المادة رقـ  87
 مف البلئحة التنفيذية لحقكؽ المعكقيف. 11انظر المادة رقـ  88
قضاء عمى كافة اشكاؿ التمييز ضد المرأة بخصكص التقرير االكلي لدكلة فمسطيف حكؿ اتفاقية تقرير الظؿ المقدـ لمجنة االمـ المتحدة لم 89

 (.11ـ، ص )9118سيداك، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، راـ اهلل، 
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 لمنساء ذكات ةدنى حمايأكالقانكف بصكرتو تمؾ ال يكفر ، اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  دكليةال االتفاقية
  .بمجاؿ العمؿ اإلعاقة

 ثانيًا: الحق بالتعميم

حيث ، يعتبر الحؽ بالتعميـ مف أبسط حقكؽ اإلنساف التي يجب أف يتمتع بيا كؿ شخص دكف تمييز
مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ  96أكدت المادة ك ، 91ةلتعميـ لتنمية الشخصية اإلنسانيف يكجو اأيجب 

ف لكؿ فرد أك ، ف يمارس دكف أم تمييزأأف الحؽ بالتعميـ يجب عمى ىذا الحؽ حيث جاء فييا اإلنساف 
الدكلية لمقضاء عمى  االتفاقية كأيضا، 91 الحؽ في نفس الفرص المتاحة لآلخريف لبللتحاؽ بمرافؽ التعميـ

الدكؿ األطراؼ بالقضاء عمى التمييز  االتفاقية مف99ث تمـز المادة العاشرة حي 1979التمييز ضد المرأة 
تاحة الفرصة ليا في التعميـ ضد المرأة  الدكلية لمحقكؽ االقتصادية  االتفاقية مف 13كما أشارت المادة ، كا 

ع بكافة عمى أف الحؽ بالتعميـ يشمؿ بذات الكقت المساكاة بيف األفراد في التمت1966كاالجتماعية سنة 
 93الخدمات المرتبطة بو.

الدكؿ  تعيد، 94التعميـالخاصة بمكافحو التمييز في مجاؿ  االتفاقية مف 4كما جاء التأكيد بالمادة 
مكر أدعـ تكافؤ الفرص كالمساكاة في المعاممة في  تستيدؼ، كطنيو سياسةف تضع كتطكر أطراؼ باأل

 95س القدرات الفردية"ساأالتعميـ كجعؿ التعميـ العالي متاح لمجميع عمى 

ف يتمقكا التعميـ بمختمؼ أكأحقيتيـ ، ال يمكف إنكار حؽ المعاؽ بالتعميـ ككنيا مف أىـ حقكؽ اإلنساف
التي تفتح اآلفاؽ أماميـ مف ، األساسيةكتنمية مياراتيـ ، مراحمو إلتاحة الفرص أماميـ لبلندماج بالمجتمع

إف اإلعبلف الخاص بحقكؽ المعاقيف الصادر ، ـ كأسرىـكمساعدتيـ بإعالة أنفسي ،جؿ االلتحاؽ بكظائؼأ
أكد عمى الدكؿ المكقعة عميو بضركرة كضع النصكص التي تراعي  1975عف الجمعية العامة سنة 

                                                           
 (.145)ص، 1983دار نشر، طبعو، بدكف، بدكف حقوق االنسان في القانون الوضعي واالسبلمي غازم، حسف، 91
 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف. 96نطر المادة  91
 القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة.مف اتفاقية  11انظر المادة رقـ  99
 63سابؽ، ص. مرجعسامي،  الصادؽ، محمدعبد  93
كانكف  14كال قافة، في  ـكة لمتربية كالعماالتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجاؿ التعميـ، اعتمدىا المؤتمر العاـ لمنظمة االمـ المتحد94

 .1969ايار /مايك  99تاريخ بدء النفاذ:  1961االكؿ / ديسمبر 
ـ، 9117، 89، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، عددالمالية في الجامعات الفمسطينية العامة األزمةو الحق في التعميم  95

 (.19ص )




 

32 
 

، لما كرد باإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بأحقية كؿ إنساف بدكف تمييز ان أحقية المعاقيف بالتعميـ تأكيد
 96المعاقيف قضية حقكؽ إنساف . ةضيبأخذ فرصتو بالتعميـ ككف ق

التعميـ بالقاعدة  أىميةعمى  اإلعاقة القكاعد المكحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص لذكم أكدت كأيضا
ف تعترؼ بمبدأ المساكاة في فرص التعميـ في المرحمتيف أنو ينبغي لمدكؿ أحيث نصت ، السادسة منو
كالكبار مف الشباب كاألطفاؿ  اإلعاقة لذكم مدمجةمف أطر كذلؾ ض، كالمرحمة ال ال ة كال انكيةاالبتدائية 

 ال يتجزأ مف النظاـ التعميمي. ءان المعكقيف جز  األشخاصأف يككف تعميـ  كتكفؿ
عمى ضركرة  1993عبلف فينا الصادر عف المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ إكأيضا تـ التأكيد في 

كاف يعطى ألم ، تراـ حقكؽ اإلنساف كتشجيع السبلـ كالمحبةف يكجو التعميـ إلنماء الشخصية كتعزيز احأ
مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ 94كما جاء بالمادة رقـ ، 97اإلعاقة شخص دكف تمييز مف ذكم

عمى التعميـ  اإلعاقة اف تتخذ الدكؿ االطراؼ كافة االمكانيات لمساعدة ذكم اإلعاقة ذكم األشخاص
اكدت أف  االتفاقية ما جاء بالمادة السادسة مف نفس يضان أك ، ليـ عميوليات التي تسيؿ حصك اآلبتكفير 

كيجب عمى الدكؿ ، مف التمييز متعددة ألشكاؿيتعرضف  فككني ةخاص ةكضعي اإلعاقة لمنساء ذكات
 فكمف تمؾ الحقكؽ حقي، بحقكقيف اإلعاقة تدابير معينو لضماف تمتع النساء ذكات ستخداـاعضاء األ

 98.بالتعميـ
فقد أكد بالمادة العاشرة منو عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف في  المعكقيفقانكف الفمسطيني لحقكؽ أما ال

 بكرامةالعيش  ـمف الحقكؽ التي تكفؿ لي ةمجمكع ـكفؿ لي نوأك ، كالتأىيميكالتعميمي  جتماعياالالمجاؿ 
 99بالمجتمع.مع باقي المكاطنيف 

( 9117+9116التربية كالتعميـ العالي لمعاـ الدراسي ) أظيرت البيانات اإلحصائية التي أصدرتيا كزارة 
 تتكزع، ةكطالب ( طالبان 8174الممتحقيف بالدراسة بالمدارس الحككمية بمغ ) اإلعاقة ف عدد الطمبة مف ذكمأ

، ةغز ( ذككر في قطاع 1418ك) ناثإ( 1316ك)، بالضفة ( ذككر9591ناث ك)إ( 9759كالتالي )

                                                           
 .65، ص سابؽ مرجع سامي، الصادؽ، محمدعبد  96
 .178سابؽ، ص مكاسي، مرجعبك عبلـ،  97
 .اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقية االمـ المتحدة لحقكؽ  6+94انظر المكاد  98
 (.99) سابؽ، صحقكؽ المعاقيف بالمجتمع الفمسطيني، مرجع  99
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النسبة رغـ المحاكالت ال  المينية. كىذهممتحقيف بالفركع  اإلعاقة مف ذكم ةال يكجد طمب نوأ ان أيض كسجؿ
 111الطمبة.تزيد عف كاحد في المئة مف مجمكع 

 الناحيةالمعاقيف مف  تأىيؿىمية أبذكر  كتفىا المعكقيفف المشرع الفمسطيني بقانكف حقكؽ أترل الباح ة 
كىذا يخالؼ ، اإلعاقة ذكات بتعميـ النساءنى تع دكف ذكر نصكص، ة لكبل الجنسيفعامة بصكر  التعميمية

طراؼ األالدكؿ زمت ألالتي ، اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية مف السادسة بالمادة جاءما 
كتأكيد حقكقيف  اإلعاقة بفئة النساء ذكاتنصكص تعنى  بسبيؿ تخصيص التدابير البلزمة تخاذاب

 الكاردةكىذا يتطمب تعديؿ النصكص ، يجب االستغناء عنو ساسي الأكحؽ التعميـ حؽ ، األساسية
التي تـ التصديؽ عمييا مؤخرا   اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية مع تتبلءـبالقانكف بحيث 

كالنص عمى ، اإلعاقة ذكات لمنساءتعميـ ال ةكمجاني ةبإلزاميمكاد  تتضمفبحيث ، مف قبؿ دكلة فمسطيف
 .ليف ةخاص ةيميعداد مراكز تعمإ

 بالصحة اإلعاقة حق النساء ذوات: الثانيالفرع 

 الصحي نكع مف التكازف حيث يخمؽ لو، كأك رىا حاجو لممعاؽ يعتبر الحؽ بالصحة مف أىـ الحقكؽ
منظمة الصحة أكدت حيث  كبير، اىتماـالمكا يؽ الدكلية  أكلتوكقد ، نتيجة إعاقتو اختمتالتي بحياتو 

كتـ التأكيد عمى ىذا الحؽ ، عمى المساكاة بالحصكؿ عمى الخدمات الصحية لمجميع 1948العالمية عاـ 
لكؿ شخص الحؽ بمستكل معيشي الئؽ "111 95رقـ  في المادةباإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  أيضان 

 ان خاص اىتمامان  1966الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية سنة  "، كما أكاله العيدلممحافظة عمى صحتو 
ف يتمتع بأعمى مستكل مف أف مف حؽ أم شخص ميما كاف أب 19 أكدت المادة رقـ حيث

ف لممعاؽ الحؽ أنصت الفقرة السادسة مف اإلعبلف الخاص بشأف حقكؽ المعاقيف "بك كما 119الصحة.
 113"كفي التأىيؿ الطبي كاالجتماعي، بما في ذلؾ األعضاء الصناعية، بالعبلج الطبي كالنفسي كالكظيفي

ف الدكؿ أ، 1993مف القكاعد المكحدة بشأف تحقيؽ تكافئ الفرص لممعكقيف عاـ  5دة رقـ جاءت القاع
مـ المتحدة لحقكؽ األنصت اتفاقية  يضان أك ، ف تكفؿ تزكيد المعاقيف بالرعاية الطبية الفعالةأيجب 

                                                           
 (.19سابؽ، ص ) أة، مرجعالمر تقرير الظؿ المقدـ لمجنة االمـ المتحدة لمقضاء عمى كافة اشكاؿ التمييز ضد  111
 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف. 95انظر المادة  111
 مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية. 19انظر المادة رقـ  119
 39حقكؽ المعاقيف بالمجتمع الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص  113
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ليـ الحؽ بالتمتع  اإلعاقة ذكم األشخاص فأ 95في المادة رقـ ، 9116سنة اإلعاقة ذكم األشخاص
السادسة مف  المادةفي جاء  كايضان ، الفركؽ بيف الجنسيفي دكف تمييز كتراع، بأعمى مستكل مف الصحة

 ألشكاؿيتعرضف  بالرعاية نظران لكضعيف الخاص حيث اإلعاقة ذكات بتأكيد حؽ النساء االتفاقية نفس
 اإلعاقة لنساء ذكاتتدابير معينو لضماف تمتع ا ستخداـاعضاء األكيجب عمى الدكؿ ، مف التمييز متعددة

الفقرة  5المادة رقـ  كما كأكدت، 114. كمف تمؾ الحقكؽ حؽ تكفير عناية صحيو خاصة ليف، بحقكقيف
 يضان كالتاليأعمى ىذا الحؽ  العنصرم الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز االتفاقية )ق( مف

 ،"االجتماعيةكالخدمات  االجتماعي"الحؽ بالتمتع بالخدمات الصحة العامة كالرعاية الطبية كالضماف 
 11رقـ  لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في المادة الدكلية باالتفاقيةالحؽ  كجاء تأكيد ليذا

كسبلمة ظركؼ العمؿ ،بما في ذلؾ حماية كظيفة اإلنجاب"، كجاء  الصحيةلحؽ في الكقاية "ا 1الفقرة 
بأف عمى ىذا الحؽ بالمي اؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف تأكيد "لكؿ شخص الحؽ في التمتع بأفضؿ  أيضا ن

 115 حالة صحية بدنية كعقمية يمكنو الكصكؿ إلييا"

مف الحقكؽ  ةمنو عمى مجمكع 11نصت المادة  المعكقيفأما بالنسبة لمتشريع الفمسطيني في قانكف حقكؽ 
ه الشؤكف االجتماعية بميمة تقكـ كزار  فأك ، الصحةبمجاؿ الرعاية الصحية لممعاقيف كمنيا كفالة حؽ 

 116الصحي.التنسيؽ مع كزارة الصحة كالمؤسسات األخرل لمعمؿ عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف في المجاؿ 

طكير ت ةىميأضمف الفصؿ ال الث منو لتؤكد عمى  التنفيذية البلئحةمف  19رقـ  المادةجاءت  كايضان 
 الطبيةالمساعدات  كتقديـ، مكافاإلا قدر كعبلجي اإلعاقة مف حاالت لمكقايةالكشؼ المبكر خدمات 
  117المعاقيف.لمساعدة البلزمة تكفير األجيزة كاألدكية الطبية ك  لممعاقيف

ليذا الحؽ لمنساء  إشارةقد خبل مف أية ، ةكالئحتو التنفيذي بفمسطيف المعكقيف حقكؽقانكف ف أ الباح ةترل 
كتراعي ، بشكؿ مناسبمكاد القانكف لـ تفصمو  حؽ أساسي كضركرم لمنساء أنوبالرغـ مف   اإلعاقة ذكات
يجب ، طبية بشكؿ خاص ةتستمـز رعاي ،مختمفة فسيكلكجية ةطبيع لمنساءف أ لة الجنس كخصكصان أمس

فرادالقانكف تعديؿ  الدكلية  اإلتفاقية مع بالرعاية الصحية انسجامان  اإلعاقة مكاد تعنى بحؽ النساء ذكات كا 
اتخاذ  األطراؼالدكؿ  كألزمتبنصكصيا  وكأقرتكفمت ىذا الحؽ التي  ،اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ 

                                                           
 .اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ مف اتفاقية االمـ المتحدة ل 6+95انظر المكاد  114
105
.1981منالمٌثاقاإلفرٌقًلحقوقاإلنسانوالشعوبلعام16انظرالمادةرقم
 مف قانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني. 11انظر المادة رقـ  116
 مف البلئحة التنفيذية لقانكف حقكؽ المعكقيف 19انظر المادة رقـ  117
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 ف قانكف حقكؽ المعكقيف بصكرتو الحالية ال ينسجـ معأل، ضمف تشريعاتيا ىذا الحؽ إلقرارالتدابير 
 .اإلعاقة كال يكفر الحماية المطمكبة بالمجاؿ الصحي لمنساء ذكات ،الدكلية االتفاقية

 بالتأىيل ذوات اإلعاقة الثالث: حق النساء الفرع 

بدكف التأىيؿ ال  إف إعادة التأىيؿ بالنسبة لممعاقيف تعتبر ضركرة تعادؿ ضركرات الحياة األخرل، إذان 
ميارات جديدة، لمتعامؿ مع  وكتسابايستطيع المعاؽ التأقمـ كاالستفادة مف الميارات التي يتمتع بيا أك 

التفاقيات الدكلية فقد جاء بالفقرة ال ال ة مف اإلعبلف كما تـ تأكيد ىذا الحؽ با 118كتحدييا، و إعاقت
ف ليـ الحؽ بالحصكؿ عمى الرعاية كالعناية الطبييف أ"ب 1971الخاص بحقكؽ المتخمفيف عقميا سنة 

قدراتو كطاقاتو إلى أقصى حد  تنمية مف المناسبيف، كعمى قدر مف التعميـ كالتدريب كالتأىيؿ تمكنو
عمى  1993ال ال ة مف القكاعد المكحدة بشأف تحقيؽ الفرص لممعاقيف لسنة كما نصت المادة  119، "ممكف

نو ينبغي لمدكؿ أف تكفؿ تكفير خدمات إعادة التأىيؿ لؤلشخاص المعاقيف، لكي "أحيث أكدت  ىذا الحؽ
ف تضع الدكؿ برامج إعادة أيتسنى ليـ بمكغ مستكل أم ؿ باستقبلليتيـ كأدائيـ كالحفاظ عمييـ، كينبغي 

بتكفير خدمات  مف نفس القكاعد ايضان ...، كما نصت القاعدة ال ال ة  "لجميع فئات المعاقيف ةؿ كطنيتأىي
 تأىيؿ لممعاقيف لمكصكؿ ألعمى درجات االستقبللية بحياتيـ.

لممعاؽ الحؽ  أيضان عمى أف 1975نصت المادة السادسة مف اإلعبلف الخاص بحقكؽ المعاقيف لعاـ  كأيضان 
اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ ، كأيضا أكدت جتماعياالك لنفسي كالكضعي كفي التأىيؿ الطبي بالعبلج الطبي كا

عادة التأىيؿ أ 96المادة رقـ ب اإلعاقة ذكم األشخاص ف تقـك الدكؿ بتكفير خدمات كبرامج كاممة لمتأىيؿ كا 
 اإلعاقة منساء ذكاتحيث اكدت أف ل االتفاقية كجاء بالمادة السادسة مف نفسكتعزيزىا كتكسيع نطاقيا، 

عضاء استخداـ تدابير األيتعرضف ألشكاؿ متعددة مف التمييز، كيجب عمى الدكؿ  فككني ةخاص ةكضعي
 111بالتأىيؿ ف، كمف تمؾ الحقكؽ حقيبحقكقيف اإلعاقة معينو لضماف تمتع النساء ذكات

خرل فقد جاء األقي الحقكؽ بالنسبة لبا ةلة التأىيؿ عناية خاصة كمك فأالفمسطيني فقد أكلى مسالمشرع أما 
" عمى الدكلة تقديـ التأىيؿ بأشكالو المختمفة لممعكؽ، كفؽ ما  المعكقيفبالمادة الخامسة مف قانكف حقكؽ 

كيعفى المعكؽ بسبب مقاكمة االحتبلؿ التكمفة، % مف 95منو ال تزيد عف  ةطبيعة إعاقتو كبمساىم وتقتضي
                                                           

الفمسطيني التأىؿ بأنو "مجمكعة خدمات التأىيؿ عممية تكيؼ لممعاقيف  المعكقيفف قانكف حقكؽ مف البلئحة التنفيذية م 4عرفت المادة  118
 كاألنشطة كالمساعدات االجتماعية كالنفسية كالطبية كالتربكية كالتعميمية كالمينية كاالقتصادية التي تمكف المعكقيف مف ممارسة حياتيـ

 باستقبلليو ككرامو"
 (.91) سابؽ، صالفمسطيني، مرجع حقكؽ المعاقيف بالمجتمع  119
 .اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقية االمـ المتحدة لحقكؽ 96+ 6انظر المكاد  111
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بفعؿ االحتبلؿ كبيف  صابةإلبيف الذم يتعرض  أنفسيـاقيف تمييز كاضح بيف المع النسبة، كىنامف ىذه 
 111. ـأنفسيكىذا يعمؽ مفيـك التمييز بيف المعاقيف الطبيعي، المعاؽ 

 كما كتتكلى كزارة الشؤكف االجتماعية مسؤكلية التنسيؽ مع جميع الجيات المعنية لمعمؿ عمى تأىيؿ المعاقيف 
، باف تقـك كزارة 119المعكقيفمف البلئحة التنفيذية لقانكف  19، كما كجاء بالمادة بمجالي التأىيؿ كالعمؿ

 5الشؤكف االجتماعية بالتنسيؽ مع الجيات المختصة لمعمؿ عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف، كما كجاء بالمادة 
مراكز تأىيؿ كتشغيؿ لممعاقيف كاف تتكفؿ كزارة الشؤكف االجتماعية العمؿ عمى إنشاء مف نفس القانكف السابؽ 

لية التأىيؿ كالتدريب لمككادر البشرية التي تعمؿ عمى تأىيؿ آتأتي عمى ذكر  ـف البلئحة لألؾ، نبلحظ ىنا بذ
 المعاقيف كىذا قصكر كغمكض بالنص . 

، باإلضافة لبلئحة هبمكادالفمسطيني قد أكد عمى حؽ التأىيؿ المعكقيف ف قانكف حقكؽ أترل الباح ة 
إلعماؿ القانكف، كحؽ التأىيؿ جاء عاـ لمذكر  ةفعال ةرقاب آلليةغياب التنفيذية الناظمة لو، كلكف ىناؾ 

كىذا مخالؼ كما سبؽ كقمنا  اإلعاقة ، ذكات تعنى بمسألة تأىيؿ النساء مكاد بالقانكفال يكجد ك  ،كاالن ى
 ، ، يجب تعديؿ القانكفاإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية بالنسبة لنص المادة السادسة مف

ف القانكف بشكمو ىذا ال يرقى أللخصكصية كضعيف،  اإلعاقة بتخصيص مكاد تعنى بتأىيؿ النساء ذكات
جيزة أاالتفاقيات الدكلية كتطبيقو غير فعاؿ لغياب الحماية المطمكبة ليف كال يتبلءـ مع لى مستكل إ

 . ءلةالمحاسبة كالمسا

 

 

 

 

                                                           
، جمعية نجـك االمؿ لتمكيف النساء في مصر واألردن وفمسطين اإلعاقة تحميل واقع المشاركة السياسية لمنساء ذواتأبك الغيب، عبل: 111

 (.91، ص )9114،اإلعاقة ذكات
 .9114لسنة  41البلئحة التنفيذية رقـ مف  19+5المكاد انظر  119
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 اإلعاقة ناظمة لحقوق النساء ذواتال الفمسطينيةوالتشريعات  : القوانينالمطمب الثالث

ف ىناؾ جزاء مترتب عمى أل، العامةالحقكؽ كالحريات  باحتراـ االلتزاـفي  ىامان  ان التشريعات دكر  تمعب
كمعرفتيا لتطبيقيا  عميياعمى االطبلع  خريفاآلككجكد تمؾ التشريعات يساعد ، انتياكيا كالتعرض ليا

مف التعرض لممارسات كانتياكات  اإلعاقة حمايو لمنساء ذكات كتشكؿ القكانيف درع، كعدـ التعدم عمييا
ماف األيعزز شعكر ال قة ك  فكىذا يشكؿ داعـ لي، فىناؾ قكانيف تحميي ألف، ليا فيتعرض أفممكف 

تدابير مستمرة  باتخاذ إالكال تتحقؽ ىذه الحماية فعبل ، فكتحميي فف ىناؾ قكانيف تنظـ حقكقيأب، فلديي
 .رض الكاقعأكتفعيميا عمى ، بتطبيؽ تمؾ القكانيف التزامياتأكيد عمى مالكزارات لكافة مف كمتكاصمة 

 كالنساء ذكات، عاـنساف بشكؿ اإلىـ القكانيف الناظمة لحقكؽ أتسميط الضكء عمى المطمب نريد بيذا  
كىذا يتطمب منا البحث بالقكانيف ، كالنظر بال غرات التي تتخمميا كدراستيا، بشكؿ خاص اإلعاقة

باالتفاقية أك تعنى بيا بشكؿ خاص كمقارنتيا ، الفئةكالتشريعات النافذة بدكلو فمسطيف التي تمس ىذه 
 .اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية

 : كالتاليفرعين إلى  المطمبسيتم تقسيم ىذا 

 الفرع األول: التشريعات األساسية الناظمة لحقوق النساء ذوات اإلعاقة

 الخاصة الناظمة لحقوق النساء ذوات اإلعاقة تيعاالفرع الثاني: التشر 

 

 اإلػبلةانفشع األول: انحششٌؼبت األسبسٍة انُبظًة نحمىق انُسبء روات 

 9115وتعديبلتو لسنة  9113لسنة االساسي الفمسطيني  : القانونأوالً 

، المييمف عميياكىك المكجو لقكانيف الدكلة ك ، مدكلةىك بم ابة الدستكر المؤقت لساسي األالقانكف  فّ إ
مجمكعو القكاعد القانكنية األساسية التي "كيشكؿ االساس لمنظاـ القانكني كيمكف تعريؼ الدستكر بأنو 

كالعبلقة بينيما كبيف ، كاختصاص كؿ سمطو، كشكميا كسمطاتيا األساسية، تبيف نظاـ الحكـ في الدكلة
 .113غيرىا مف السمطات "

                                                           
 (.7ـ، ص ) 9118، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،1، طالوجيز في شرح القانون الدستورياماـ، محمد عبده:  113
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 لتركز عمى ذلؾ كالتاليجاءت مكاده  ى كفالة الحقكؽ كالحرياتكانطبلقا مف حرص المشرع الفمسطيني عم

ككاجبة االحتراـ "كجاء  ةنساف كحرياتو ممزماإل" حقكؽ  114ساسياألمف القانكف  11رقـ  المادةنصت  :أ 
عبلنات اإللى إبالفقرة ال انية مف نفس المادة "تعمؿ السمطة الكطنية الفمسطينية دكف ابطاء عمى االنضماـ 

 ةنبلحظ بيذه المادة انيا جاءت فضفاضة عام، يؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ االنساف "كالمكا 
 مف نفس القانكف التاسعة المادةكجاء بنص ، كليس ىناؾ مكاد خاصو لمنساء، دكف أم تمييز بيف الفئات

أك المكف أك الديف أك  ماـ القانكف كالقضاء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنسأ"الفمسطينيكف  فأ
 الن بالحقكؽ كالحريات رجابدرجة كاحدة ىذه المادة جعمت الجميع متساكييف ، "اإلعاقة الرأم السياسي أك

 ان ضعفكأحد الفئات االك ر  اإلعاقة عمى ذكر النساء ذكاتتأِت مـ يخاطب مف ف، كمعاقيفكنساء 
 .ان كتيميش

سرل كرعاية الجرحى كالمتضرريف األسر الشيداء ك أرعاية مف نفس القانكف " 9 الفقرة 99جاء بالمادة : ب
كتكفؿ السمطة الكطنية ليـ خدمات التعميـ كالتأميف الصحي ، وحكامأكالمعاقيف كاجب ينظـ القانكف 

 ةعاقإصابتيـ أنيا تخص الذيف ألييا نجد إإذا ما نظرنا ، بشكؿ كبير ةىذه المادة تمييزي، "جتماعياالك 
نحف ، حادثك أك نتيجة مرض أصيبكا بإعاقة منذ الكالدة أالذيف  المعاقيف ةمتضمنغير ، نتيجة االحتبلؿ

كلكف بالمقابؿ ما ، بتمؾ الفئة ىتماـاالاالحتبلؿ مرتفعة كيجب مقاكمة نتيجة  اإلعاقة ف نسبةأ نعمـ جيدان 
 حتبلؿ.االكليس فقط المعاقيف جراء ؟ رعايتيـ ك  بالمادة كحمايتيـفراد كافة المعاقيف إالمانع مف 

"المسكف المبلئـ حؽ ف أعمى  93كنصت المادهف التعميـ حؽ لجميع المكاطنيف أ 94 جاء بالمادة رقـ :ت
نصت  4رقـ الفقرة  96كالمادة رقـ ، كتسعى السمطة الكطنية لتأميف المسكف لمف ال مأكل ليـ"، لكؿ مكاطف

 .115ف تقمد المناصب كالكظائؼ العامة عمى قاعدة تكافؤ الفرص أعمى 

لمكاد تعنى بالنساء نيا ركزت عمى الحقكؽ بشكؿ عاـ دكف أم تخصيص ألى ىذه المكاد نبلحظ إبالنظر 
الدكلية التي  تفاقياتاالقصكر بالقانكف كعدـ التزاـ بنصكص  كىذا، بشكؿ خاص اإلعاقة ذكم عاـ كالبشكؿ 

 المعاقيف.فمسطيف بما يخص حقكؽ  ةليا دكل نضمتا

يعتبر ىك الضمانة األساسية لتمتع جميع البشر بالحقكؽ كالحريات كىك مف المبادئ  ف المساكاة كعدـ التمييزإ
ما ييمنا بيذا الخصكص ما جاء بالمادة ، بالغة أىميةاالتفاقيات الدكلية  أكلتوحيث ، العامة لحقكؽ االنساف

                                                           
 .9115كتعديبلتو لعاـ  9113القانكف االساسي الفمسطيني لعاـ  114
تى نياية المرحمة األساسية نعمى االقؿ كمجاني في المعاىد كالمدارس كالمؤسسات العامة " التعميـ حؽ لكؿ مكاطف، كالزامي ح 94نص المادة  115

 " تقمد المناصب كالكظائؼ العامة عمى قاعدة تكافؤ الفرص". 4"الفقرة  96نص المادة 
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، المساكاة كدت عمىأحيث  9116سنة  اإلعاقة ذكم األشخاصاألمـ المتحدة لحقكؽ  تفاقيةاالخامسة مف 
  116.اإلعاقة ساسأ عمىالتمييز بالقانكف  كعدـ

القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كىي مف أىـ االتفاقيات الدكلية التي  تفاقيةاكىذا ما دعمتو 
لمبدأ  نتياؾاىك ، كاف أيان ف التمييز ضد المرأة أمتأكيد عمى لقرت بجميع بنكدىا أنظمت حقكؽ المرأة حيث 

، كلى مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسيةاألالفقرة  3كدت المادة أكما ك ، في الحقكؽ المساكاة
ساس الجنس كالمكف أفراد دكف أم تمييز عمى األلجميع  ،الحقكؽ كالحريات ككفالتيا حتراـابف تتعيد الدكؿ أب

كالنساء في حؽ تمتعيـ بكافة الحقكؽ  تتعيد الدكؿ بتساكم الرجاؿ أفعمى  3كدت بالمادة أ يضان أك ، كالمغة 
 117المدنية كالسياسية دكف أم تمييز .

عبلنات كالمكا يؽ الدكلية اإللى إألزمت السمطة باالنضماـ ، نجد الفقرة ال انية مف القانكف االساسي الفمسطيني
التي قامت  حكاـ ىذه االتفاقياتأدماج نصكص ك إ، الذم يحتـ عمييا بمكجب ىذا االنضماـ، اإلنسافلحقكؽ 

زالة، الكطنية بتشريعاتيالييا إ باالنضماـفمسطيف  ك القكانيف أية تناقضات بأحكاـ التشريعات الكطنية أ كا 
بيف التشريعات كاالتفاقيات  نسجاـلبل بحيث تتناسب مع ىذه االتفاقيات كصكالن ، السارية المفعكؿ بفمسطيف

بتحقيؽ  لتزاـاالمعاىدات ىك إلى تمؾ  انضماميانتيجة ة ف كاجب الدكلة بتنفيذ التزاماتيا المترتبإ، الدكلية
 118 ة.نتيجة كليس مجرد بدؿ عناي

ىـ القضايا التي أنو يخمك مف بعض النقاط األساسية ك الفمسطيني أ األساسيكترل الباح ة بالنظر لمقانكف 
 ةا اإلنسانية لمفئىـ القضايأيخمك مف التركيز عمى  إنوبؿ ، كىي قضيو المرأة تـ التركيز عمييا عالميان 

التي ، ليا حدي ان  نضمتاالدكلية التي  تفاقياتاالكىذا بعيد كؿ البعد عف ،  اإلعاقة الميمشة كىي ذكم
الدكلية لحقكؽ المعاقيف عمى كاجب  االتفاقية كما تـ التأكيد بنصكص، ة عامة بصكر  ةبيذه الفئتعنى 
ف القانكف إذف فإ، ر المناسبة  لكصكليف لحقكقيفالتدابي ذتخااك  اإلعاقة بالنساء ذكات ىتماـاالالدكلة 

 بإضافة ونصكصتعديؿ كيجب ، اإلعاقة النساء ذكات ةلفئ البلزمة ال يكفر الحماية ىذا وبكضع األساسي
لذلؾ ، اإلعاقة كىف النساء ذكات ان ك ر تيميشاأل ةكبر عمى الفئأبتركيز ، تعنى بحؽ النساء ةمكاد جديد

الدكلية المعنية  تفاقياتاالقرتيا أكما  ةتي إلنصاؼ ىذه الفئألت، ةضركرة ممح صبحتألة التعديؿ أمس فّ إف
 . اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية ةكخاصبحقكؽ االنساف بشكؿ عاـ كاالتفاقيات الدكلية 

                                                           
، يككف غرضو أك أ ره اضعاؼ اإلعاقة سالدكلية لحقكؽ المعاقيف " يعني أم تمييز أك استبعاد أك تقييد، عمى أسا االتفاقية مف 9نصت المادة  116

لسياسية اك أك احباط االعتراؼ بكافة حقكؽ االنساف كالحريات األساسية اك التمتع بيا، أك ممارستيا، عمى قدـ المساكاة مع االخريف، في المياديف ا
 االقتصادية اك االجتماعية اك ال قافية أك المدنية، أك أم مياديف أخرل ..."

 مف العيد الدكلي الخاص لمحقكؽ المدنية كالسياسية. 3+9 انظر المكاد 117
 .34+3 سابؽ، صالبطمة، ريـ، مرجع  118
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 1961لسنة  16قانون العقوبات رقم ثانيًا: 

ف القانكف المطبؽ بالضفة إس شرائح كفئات المجتمع، ىـ القكانيف التي تمأقانكف العقكبات يعتبر مف  إف
بالنسبة لمقانكف المطبؽ بغزة فيك قانكف  أما، 1961لسنة  16رقـ  األردنيالغربية ىك قانكف العقكبات 

كىك مقتبس باألساس 119المندكب السامي البريطاني  والذم سن 1936لسنة  74العقكبات الفمسطيني رقـ 
 191كىك ال يتبلءـ مع التطكر الحاصؿ بالمجتمع الفمسطيني  1858ر عاـ مف القانكف الع ماني الصاد

كيفند الجرائـ الحاصمة فيو مف زكايا  ،نفس المسمىبلف ف ىنا يبدأ الخمؿ بكجكد قانكنيف مختمفيف يحمم
، يظير الفجكة ةمختمفة، ىذا التعدد بالقكانيف كعدـ تكحيدىا بقانكف كاحد لكؿ مف الضفة الغربية كقطاع غز 

ى ضياع إل ستؤدمعنيا، ألنيا  ىباألحكاـ نحف بالمرحمة ىذه بغن ةزدكاجيالى إالخمؿ الكامف، كيؤدم ك 
 مف الحقكؽ. الك ير

 ة ره بحماية النظاـ العاـ، كحمايأ وكليحدد الجرائـ كالعقكبات،  وبككن ةمميز  أىميةقانكف العقكبات لو  فّ إ
الحالية المطبؽ بفمسطيف يكرس التمييز  وبصكرتات قانكف العقكبك ، ةالحقكؽ كالحريات لممكاطنيف كاف

، كذلؾ مف خبلؿ نصكص المكاد ةخاص بصكرةمنيف  اإلعاقة كذكات عامة ةبصكر 191كالعنؼ ضد النساء 
ليـ مف جرائـ يفعمكىا  ةجانب الذككرم، كحاميال إلىشتى ميالة  ةتمييزي ان التي تظير صكر  ةالقابعة بداخم

ىـ ىذه المكاد التي كجب أالرجاؿ، كسكؼ نذكر  ةلفئ ان صبح مدافعأء النسا ةيككف حامي لفئ أففبدؿ 
لالتصدم ليا ك  نسانيو، تناقض كؿ إلككنيا غير  ك تجميدىا، نظران أساس كليس تعديميا فقط األغائيا مف ا 

كحقكؽ النساء  ةعام ةبصكر  فنسااإللبلتفاقيات الدكلية المدافعة عف حقكؽ  ةاإلنسانية، كمناقض ئالمباد
 .  أك ر خصكصيةبصكرة  اإلعاقة ، كالنساء ذكاتةخاص ةبصكر 

نكاع أخطر أنيا أضد النساء، كتصنؼ  ةالعنؼ المرتكب أشكاؿبرز أحدل إتعتبر جرائـ قتؿ النساء 
الجريمة،  ىذه ما يزيد مف خطكرةماالنتياكات، ككنيا تمس جكىر الحقكؽ األساسية كىك حؽ الحياه، ك 

  ةلمستقما، الذم يشكؿ ىاجس لمعديد مف الرجاؿ، لقد قامت الييئة تبريرىا بداعي الحفاظ عمى الشرؼ
كلتحديد مفيـك  اإلناثمف  96منيا  9115(حالة كفاة غير طبيعية بعاـ 161برصد ) اإلنسافلحقكؽ 

شرؼ العائمة، كعمى ب، كالكفاة عمى خمفية ما يسمى ةالكفاة غير الطبيعية، تشمؿ الكفاة بظركؼ غامض
                                                           

 (.43ـ، ص ) 9115،جرائم الشرف وقصور القانون، مركز المرأة لئلرشاد القانوني واالجتماعي: زماعرة، شادم 119
، محمد 191 ، مركز المرأة لئلرشاد القانكني التمييز ضد النساءانتقادات حاده لقانون العقوبات لمساىمتو في تكريس العنف و : كريـز

 (.57ـ، ص ) 9115كاالجتماعي، راـ اهلل، 
، مرجع  191  (.58) سابؽ، صمحمد كريـز
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الدكلية التي تعنى  تفاقياتاالالعديد مف  ، نتج عنو سفّ دكليان  ىتمامااالظاىرة تشكؿ  ىذه أصبحتأ ر ذلؾ 
 ،طراؼ المنضمة ليا حماية المرأة مف االنتياكات المرتكبة بحقيااألزاـ الدكؿ إلنساف، تضمنت اإلبحقكؽ 
، 199(المرأة )سيداك شكاؿ التمييز ضدأالقضاء عمى جميع  تفاقيةا ىـ تمؾ االتفاقيات كما قمنا سابقان اكمف 

ف جرائـ الشرؼ تعتبر تمييز إالتي تؤكد عمى مبدأ عدـ التمييز كبتساكم الرجاؿ كالنساء بالحقكؽ، لذلؾ ف
مف  98193ف القانكف الذم يكجب االستفادة مف العذر المخفؼ بنص المادة إلذلؾ فالمرأة، صارخ ضد 

 لبلتفاقيات نتياؾاة غضب شديد تعتبر بصكر  رتكابيااردني، إلقداـ صاحبيا عمى األقانكف العقكبات 
رض يبيح سمب األلمحؽ بالحياة، كال يكجد أم عذر عمى كجو  نتياؾاالدكلية لحقكؽ االنساف ألنيا 

 194الركح.

 ةمف قبؿ المجتمع، كميمش ةذا كانت الضحية باألساس معنقإشكاؿ العنؼ ىي القتؿ، فكيؼ أبشع أف إ
ر ليا ظككنيا معاقة، بعض المجتمعات تن ةنصؼ امرأ ، بأنيا كمضطربة مف ال قافات المغركزة بالمجتمع

 يمجأمب ليـ العار، لذلؾ يجككنيا عار كحمؿ  قيؿ كجب االستغناء عنو، ألنيا حسب  قافتيـ سكؼ 
 ان قانكف العقكبات ىنا، لـ يضع نص فّ أالعار، نجد  تقاءاك سر لقتميا تحت ذريعة الشرؼ األالك ير مف 

ف المجتمع الفمسطيني كمعظـ المجتمعات الشرقية أبالرغـ مف  ،ةالمعنف ةىذه الفئيحمي  ان كاحد ان قانكني
قفمت لعدـ كضكح سبب أكسجمت المئات مف القضايا الغامضة التي ، العار تقاءاك يتغنى بمسألة الشرؼ 

ال  معاقة قتمت ألسباب غير معركفو كىي ال حكؿ ليا كال قكة ككانت ةذا ما كانت فتاإالقتؿ، ىنا نتساءؿ 
، لماذا تقتؿ ؟ لسبب كاضح كىك الخكؼ ان عقمي ان تي يعانيف تخمفاال عف ان تكمـ تحديدأك ، يئان تعي مف الحياة ش

بتمؾ  ة، تستر عمى الفاعميف، فكيؼ لجريمةتسجيؿ مسمى ألسباب غير معركف أصبحالعار،  تقاءاك 
نكاع أ أشد تكضع لياك  ةبمكاد خاص تنصؼال حكؿ ليا كال قكة، كال  ةضعيفة مضطيد ةالبشاعة لفئ

مع االتفاقيات الدكلية  ان السرعة تجاكب عمى كجو وتعديمالعقكبة، ىذا خمؿ خطير بقانكف العقكبات كجب 
 .اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية كخصكصان  الفئةالتي ح ت عمى حماية ىذه 

 

 
                                                           

ـ، ص 9116، راـ اهلل، جرائم قتل النساء بفمسطين بين الثقافة السائدة ومتطمبات التغييرمركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي:  199
(15+36.) 

 1961لسنة  16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  98نظر المادة رقـ ا 193
 (.91جرائـ قتؿ النساء بفمسطيف بيف ال قافة السائدة كمتطمبات التغيير، مرجع سابؽ، ص ) 194
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 نجد التالي:  بقانكف العقكبات ةلفئلحقكؽ تمؾ ا ان كاضحان نتياكالممكاد التي تشكؿ  يضان أكبالعكدة 

صكؿ، بعقكبة األتتضمناف المعاقبة عمى جرائـ السفاح بيف الفركع ك 195( 986(+)985المادتيف ): أ 
ال بناء عمى شككل مف إ ف جريمة سفاح القربى ال تبلحؽ قانكنيان أسنكات، غير  5ال تقؿ عف  ةالحبس مد
، 196المادة ال تقبؿ ىذه لك قدمت الضحية شككل حسب ك الصير حتى الدرجة الرابعة، بمعنىأالقريب، 

 األبكابقفؿ جميع أ ككأنولحقكؽ الضحية،  ان كفاضح ان صريح ان نتياكا إالجد عند التمعف بيذا النص أال 
 ذا كاف نص القانكف ال يحمييا كال ينصفيا .إيف تمجئ أ إلىاالستغا ة،  أكماميا لمشككل أ

خاص عمى تشديد العقكبة التي  وبكجتعنينا ببح نا ىذا  ةد، كىي أك ر ما197(993المادة رقـ ) :ب
 .باألشغاؿ الشاقة المؤقتة غتصابلبلن ى ال تستطيع المقاكمة أتتعرض ليا 

 اغتصاب( كىي قضية 993المادة رقـ ) ليذهستندت اكمف التطبيقات القضائية بالمحاكـ الفمسطينية التي 
 113/9118الجنايات الكبرل رقـ  ةعف محكم ةيا، صادر الجسدية كالعقمية كقتم اإلعاقة ألن ى مف ذكم

المعاقة كحمميا منو، كمف  ـ قامت االـ  توغتصاب الشقيؽ لشقيقاب ةتتمخص التيم 31/3/9119بتاريخ 
 ةعمى قرار اإلدانة كبعد استماع المحكمة لمرافع قاء لمعار، جاء قرار المحكمة كالتالي "عطفان اتبقتؿ البنت 

القتؿ  ةـ( عف تيماألف المحكمة تقرر عمى المدانة )إمة كككيؿ المدانيف حكؿ العقكبة فرئيس النيابة العا
كالحكـ عمى المداف )الشقيؽ  ةسن 15باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة 396 198ألحكاـ المكاد  خبلفان 

مف  993غتصاب ألن ى غير متزكجو ال تستطيع المقاكمة خبلفا ألحكاـ المادة اال ةالمغتصب( عف تيم
 كنصؼ .  ةسن99 قانكف العقكبات باألشغاؿ الشاقة مدة 

ال ة كجسدي ةبإعاقة عقمي ةن ى مصابأف اغتصاب إ ،ترل الباح ة مف خبلؿ استعراض القرار السابؽ
صدار عقكبة إ األجدرنسانية، كاف إتقاء لمعار، يم ؿ جريمة بشعو ال اتستطيع المقاكمة كمف  ـ قتميا 

نسب، لككف األعداـ بالنسبة لي ىي اإلف عقكبة إ، اإلعاقة مف ذكات امرأةككف الضحية ىنا  ةرادع
قداـ ،لمكاقع حكليا ةمدركغير الالمعاقة  وشقيقت باغتصابخ األعميو  أقدـ التصرؼ الذم بمعاقبة  األـ كا 

الشاقة التي صدرت بحقيما، عقكبة غير  األشغاؿمتياز، فعقكبة انساني بإالضحية بقتميا تصرؼ ال 
                                                           

 مف قانكف العقكبات االردني. 986+985انظر المكاد  195
 (.34ـ، ص )9115قانكني كاالجتماعي، راـ اهلل، أبك عصب، ركاف: حقكؽ تحمي ...اـ تغتصب، مركز المرأة لئلرشاد ال 196
مف قانكف العقكبات "يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مف كاقع ان ى )غير زكجو( ال تستطيع المقاكمة بسبب عجز  (993نص المادة رقـ )197

 جسدم اك نفسي اك بسبب ما استعمؿ نحكىا مف ضركب االحتياؿ"  
 بات "مف قتؿ انساف قصدا عكقب باألشغاؿ الشاقة خمس عشرة سنو".مف قانكف العقك 396نص المادة رقـ  198
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 اإلعاقة، عداـ عف تيمة االغتصاب ألن ى مف ذكاتاإللى إكجب تعديؿ العقكبة  ةمنصف كغير ةرادع
،، كاضحة ةمخالؼ لبلتفاقيات الدكلية مخالف، المادة بكضعيا الحالي اإلعاقة ن ى مف ذكاتأكاالعداـ لقتؿ 

 األخرل القضايا أغمبليا،  حمايةكليس  ةصبح يشكؿ تيديد كخطر ليذه الفئأالقانكف بصكرتو تمؾ  إف
قانكف إف ، ئان ال تعي شي ةعف الشرؼ، أم شرؼ ذلؾ الذم تتحد كف عنو بقتؿ انسان ان سجمت دفاع

الدكلية  تفاقياتلبل، كمجحؼ كتمييزم كغير عادؿ، كمخالؼ العقكبات الحالي المطبؽ بفمسطيف قديـ جدان 
قانكف عقكبات جديد  دإعدا، كجب العمؿ عمى  ةطراؼ كاجب حماية ىذه الفئاألعمى الدكؿ  أكجبتالتي 

 مت الياالضماف ، كالتقاليد المتخمفة  األعراؼيحمي الفئات المستضعفة كيك ؼ العقكبة لحمايتيـ مف 
العمؿ عمى تكحيد األنظمة القانكنية بقطاع غزة كالضفة الغربية، لضماف  يضان ألبلتفاقيات الدكلية، ك 

 عقكبات تتناسب مع جسامة الجريمة .   فالقانك  كتضميف كحمايتيف، يفحصكؿ جميع النساء عمى حقكق

 

 انخبصة انُبظًة نحمىق انُسبء روات اإلػبلة تانفشع انثبًَ: انحششٌؼب

 9111لسنة  7العمل رقم  : قانونأوالً 

الجسدية  و"ىك الشخص الذم يعاني مف عجز في بعض قدرات ونأبعرؼ قانكف العمؿ الشخص المعكؽ 
عف العمؿ أك  هلعجز  أدل، كرا يدث أك سبب خمقي أك عامؿ أك الذىنية نتيجة مرض أك حا ةكالحسي

لى الرعاية كالتأىيؿ مف أجؿ إعف القياـ بإحدل الكظائؼ األساسية األخرل بالحياة كيحتاج  وضعاؼ قدرتإ
 199بالمجتمع" وأك إعادة دمج ودمج

ركز عمى  نوألال يتناسب مع ما نحف بحاجة لو بمجاؿ عمؿ المعاقيف كذلؾ  ونأنبلحظ مف التعريؼ : أ
لو لمعمؿ  الفرصةإلتاحة  ةبراز القدرات التي لديإبصدد  كنحف، بعمؿناحية عجز المعاؽ عف القياـ 

حسب تمؾ  وكتكظيفقدراتو النظر ل التعريؼ كاف األكلى بيذا ه،عجز فقط التركيز عمى  كليس، كالعطاء
صبحت تعنى بحقكؽ المعاقيف تطكرت كأ اإلعاقة ف مفاىيـأ كخصكصا، يمتمكياالقدرات كالمؤىبلت التي 

 كليس فقط التركيز عمى معايير العجز.

كالتالي "يمتـز صاحب العمؿ بتشغيؿ عدد لزمت صاحب العمؿ أمف قانكف العمؿ قد  13نجد المادة : ب
%مف حجـ القكل 5عاقتيـ كذلؾ بنسبة ال تقؿ عف إمع  تتبلءـمف العماؿ المعكقيف المؤىميف بأعماؿ 

                                                           
 .9111( لسنة 7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ ) 199
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بالتزاـ أصحاب  المعاقيفنيا تعنى بحقكؽ أاألكلى  لمكىمةممكف القكؿ  المادةف ىذه إ، " العاممة في المنشأة
غمب المؤسسات ال يزيد عدد العامميف فييا عف أف أستجد  ذا تمعنت بيا جيدان إكلكف ، ـالعمؿ بتكظيفي
 مع عدد يتبلءـبتشغيؿ عدد مف العماؿ بما  ةلزاـ كؿ صاحب مؤسسإكاف األكلى ، عشريف عامؿ 
نسبة العامميف  تميما كانة بكؿ مؤسس المعاقيفتشغيؿ عدد مف  ضركرمأخرل  ةأم بعبار ، العامميف لديو

 باعتمادذا لـ يمتـز صاحب العمؿ إ عقكبةأخرل ال تكجد  جيةكمف ، 131 ةلدييا كليس حصرىا بنسبة معين
 كإعفائيـمف المعاقيف تشجع أصحاب العمؿ لتكظيؼ عدد  ةكأيضا ال تكجد مكاد تشجيعي، المذككرة النسبة

كالذم ، بذكر تمؾ المادة فقط كتفىا، لـ ينظـ قانكف العمؿ ىذا االمر، لح يـ كتشجيعيـأك ، مف رسكـ ما
كالذم  ةبصكرة عام المادةذكر تـ بؿ ، مف التكظيؼ لمنساءة معين ةنو لـ يحدد نسبأمر األييمنا بيذا 
 ةمعين ةجدر تخصيص نسباأل، ناث بمجاؿ العمؿاال الذككر عمىنيـ يفضمكف أبمجتمعنا  ان نعممو جيد

بحيث ال تخمك ، مع زيادة نسبة التشغيؿ، الحككميةكغير  الحككميةبالمؤسسات  اإلعاقة لعمؿ النساء ذكات
يجب ك ، كالعطاء ستمراريةلبل ةساسيأكما سبؽ كقمنا العمؿ ضركرة ، اإلعاقة ذكممف  عامميف مف ةمؤسس

يجادك  ،النظر لطاقات كقدرات المعاؽ  وعاقتإ إلىكليس النظر  ةعمؿ ينسجـ مع تمؾ المؤىبلت التي لدي ا 
بقانكف العمؿ بما ينسجـ  اإلعاقة فراد نصكص تعنى بعمؿ النساء ذكاتإيجب ، عف العمؿ  والتي تعيق

تعنى  بقانكف العمؿ فراد نصكصإ تـ، اإلعاقة التي تعنى بحقكؽ النساء ذكات الدكلية تفاقياتاالمع 
 .تدريبز بإنشاء مراك

 ةتخصيص ماد جدراأل، الحاجةبإنشاء مراكز لمتدريب الميني حسب 131 91رقـ  المادةكرد بنص : ت 
، العمؿجدر كاألكلى لتخصيص مراكز تعنى بتأىيميـ بمجاؿ األ ألنيـلمتدريب الميني لفئة المعاقيف 

 ة يككف ىناؾ حجال حتى، العمؿبما يتبلءـ كسكؽ  اإلعاقة لمنساء ذكاتة مراكز تدريب خاص بتخصيص
 التشغيؿ.أماـ أصحاب العمؿ لعدـ 

تعنى بتشغيؿ النساء بالباب السابع مف القانكف محصكرة بالمكاد  التي تـ تخصيص عدد مف المكاد: ث
المكاد األخرل عمى  كنصت، العمؿالتمييز بيف الرجاؿ كالنساء بمجاؿ  تركز عمى عدـ 139(111-116)

كفترات الرضاع بالنسبة لمنساء بشكؿ جازات الكالدة إكما تـ تنظيـ ، الخطرة باألعماؿحظر تشغيؿ النساء 

                                                           
، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف في العمل البلئق في فمسطين اإلعاقة ذوي األشخاصمراجعو حقوقيو لحق التميمي، اسبلـ:  131

 (.57، ص )9113، 83المظالـ، عدد 
 .9111( لسنة 7( مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ )91نظر المادة )ا 131
 مف قانكف العمؿ الفمسطيني. 116+115+114+113+119+111+111انظر المكاد  139
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ف كانت ىذه المكاد تشكؿبالنتيجة ، عمى سبيؿ الحصر تكردىاعماؿ الخطرة كلـ األ تحددلـ ، ، عاـ  كا 
، 133الدكلية لحقكؽ االنساف  تفاقياتاالمستكل ما نادت بو دكف  تبقي انيأال إحمايو لمنساء كما ىك مبيف 

 لفئة النساء ذكات ودكف تمييز خاصك دكف تفصيؿ  ترؾ بعض المكادف قانكف العمؿ أالقكؿ يع كنستط
جدر افراد نصكص خاصو األ كاف، كضعيفلحساسة  خصكصية أك ر نظران  فف ليأنعمـ  ككما، اإلعاقة
تي يعممف المكا اإلعاقة غفؿ القانكف ذكر النساء ذكاتأكما ، جازاتاإلتعنى بأكقات الدكاـ ك بالقانكف ليف 
 . ستغبلليفاحقكقيف كالمنع مف  يفبتحصيم تتعمؽكلـ يحدد مكاد ، فببيكتي

إشارة  ةمف أي هلخمك  اإلعاقة يشكؿ حماية لعمؿ النساء ذكات الف قانكف العمؿ الفمسطيني أترل الباح ة 
 ذكم خاصاألشالدكلية لحقكؽ  االتفاقية كىذا يخالؼ ما جاءت بو، اإلعاقة حكؿ تنظيـ عمؿ النساء ذكات

بما يتناسب مع  قكانينيا ءمةعمى دكلة فمسطيف كاجب مكا كيقع، كخصكصا المادة السادسة منو اإلعاقة
يجب تعديؿ قانكف ، التي تعنى بحقكؽ المعاقيف  الدكلية لبلتفاقية انضمامياالدكلية الحاصمة بعد  التزاماتيا

بإفراد مكاد تعنى بتنظيـ عمؿ  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية العمؿ بما يتناسب مع
 .اإلعاقة لتشغيؿ النساء ذكات ةمعين ةليف كتخصيص نسبلتكفير الحماية  اإلعاقة النساء ذكات

 التنفيذية الناظمة لو ةئحالآلو 1998لسنو  4الخدمة المدنية رقم  : قانونثانيا  

 حصرىا كالتالي كيمكف المدنية خدمةالبقانكف  المعاقيففراد العديد مف النصكص التي تعنى بحقكؽ إتـ 

، المحرريفمف الكظائؼ التي تخصص لؤلسرل  ة"يحدد بقرار مف مجمس الكزراء نسب 93المادة رقـ : أ 
يحدد  كما، الكظائؼتسمح حالتيـ بالقياـ بأعماؿ تمؾ  كالتيالذيف أصيبكا في عمميات المقاكمة  كلمجرحى

 ؿ تمؾ الكظائؼ "لمجرحى المذككريف كقكاعد شغ القرار كصفان 

زكاج ىؤالء الجرحى أك أف يعيف في تمؾ الكظائؼ أ"يجكز  السابقة الفقرة ال انية مف نفس المادةبجاء : ب
، كفاتيـك أ تامان  كذلؾ في حالة عجزىـ عجزان ، بإعالتيـخكاتيـ القائميف أأك  خكانيـإ أحدأحد اكالدىـ أك 

زيو بشكؿ كبير غير ينيا تميأف تمؾ النصكص نبلحظ م134تكافرت فييـ شركط شغؿ تمؾ الكظائؼ" إذا
يز يكىذا تم، كخصصت ليـ كألكالدىـ نسبة مف الكظائؼ ،فقط حصرت المعاقيف بسبب االحتبلؿ ،ةعادل

سكاء ، حصمت اإلعاقة ف صفةأل ةكاحد ةف يكضع كافة المعاقيف بمرتبأاالجدر ، بيف فئة المعاقيف أنفسيـ

                                                           
 (.13، ص )9111مركز اعبلـ حقكؽ االنساف كالديمقراطية )شمس(،،  مشاركة المرأة بين القوانين والمورث االجتماعي: رحاؿ، عمر 133
 .9115( لسنة 4، المعدؿ بقانكف رقـ )1998( سنة 4دمة المدنية رقـ )قانكف الخ 134
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ف قانكف الخدمة لـ أكخصكصا ، بينيـال يجكز التفرقة ، أخرل لعكامؿـ كانت أ حتبلؿالاكانت بفعؿ أ
 ؟.بمكاد اخرل فمماذا ىذا التمييز االخريفيخصص مكاد تعنى بالمعاقيف 

كىي خمك المرشح 135عمى شركط التعييف بالكظائؼ الحككمية  94رقـ  المادةمف  ال ال ة الفقرةنصت : ت
ك أ الكاحدةجازت لفاقد البصر بالعيف أ ـ عادت ك ، ةيفلشغؿ الكظ كالعقمية الجسديةمف العاىات  لمكظيفة

 الطبي.المرجع ه اجاز  إذاالمعاؽ جسديا بشغؿ الكظائؼ 

كتحديد  اإلعاقة جازت تكظيؼ ذكمأخرل التي األمع نصكص المكاد  كمتناقضة ةف ىذه المادة كار يإ
 كاشتراط البدنية بالمياقةـ لعدـ تمتعي ـيتكظيفعدـ  شترطتا ـ ، ؟فكيؼ تسمح بتكظيفيـ، يـلتكظيف ةنسب

حتى يتـ تعميـ مصطمح ، لؤلىميةفاقد  صاحب عاىةفميس كؿ  مسيئة المادةف ىذه إ، خمكىـ مف العاىات
مف حيث  ان كبير  بلن ف ىذه المادة تحمؿ في طياتيا خمإ، البدنيةعباره خاليا مف العاىات  بإفراديمنع تكظيفيـ 

كىك  ـيحقكقبسط أباإلضافة لحرماف فئو المعاقيف مف ، كادالصياغة كتناقض ممحكظ بالنسبة لباقي الم
كمما يتعارض مع ، ةلو نظرة عجز كعدـ مقدر  فنظر، هلو حقكؽ كغير  ان نسانإ ولـ تنظر لممعاؽ ككن، العمؿ

قامت الحككمة بإصدار قرارات مؤخرا ، بتمكيف النساء مف تقمد الكظائؼ العامة يضان أالجيكد المبذكلة 
حالتيا إتمت  36تبمغ مف العمر  ةكاحد امرأة لى التقاعد المبكر كمف بيف تمؾ الحاالتإ امرأة 11بإحالة 

بإحدل مديريات كزارة التربية كالتعميـ  ةلكظيفة مدرس نيا الئقة صحيان أبالرغـ مف ، عاقتياإلمتقاعد بسبب 
 9116.136التي عممت بيا منذ عاـ 

" عمى جميع الدكائر  بأنو137 المدنية الخدمةكف لقان التنفيذية البلئحةمف  34رقـ  المادةكجاءت  :ث
 كيقكـ، المعكقيف% المحددة لتشغيؿ 5اؿ أف تراعي عند كؿ تعييف جديد ضركرة استكماؿ نسبة  الحككمية
عف شغميا لتعييف  باإلعبلف% مف أعداد كمسميات الكظائؼ التي يصرح 5نسبة  باحتجازالديكاف 

 ."المعكقيف عمييا

                                                           
الفقرة ال ال ة فيمف يعيف في أم كظيفة اف يككف "خاليا مف االمراض كالعاىات البدنية كالعقمية التي تمنعو مف القياـ  94نص المادة  135

ى انو يجكز تعييف الكفيؼ في عينو أفاقد البصر في احدل بأعماؿ الكظيفة التي سيعيف فييا، بمكجب قرار مف المرجع الطبي المختص عم
الجسدية، إذا لـ يكف أم مف تمؾ االعاقات تمنعو مف القياـ بأعماؿ الكظيفة التي سيعيف فييا بشيادة المرجع الطبي  اإلعاقة عينيو أك ذم

 المختص، عمى اف تتكافر فيو الشركط األخرل لمياقو البدنية".
 (.11بؽ، ص )تقرير الظؿ، مرجع سا 136
( لسنة 4، المعدؿ بقانكف رقـ )1998( لسنة 4بالبلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ) 9115( لسنة 45قرار مجمس الكزراء رقـ ) 137

9115. 
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لتكظيؼ  ةدكف أم تخصيص نسب ةبالتعييف جاءت عام النسبة أف المادةلى ىذه إبالنظر ترل الباح ة 
يشغميا الذككر  أفممكف  النسبة ىذه إفحيث ، التكظيفات إشكالية حيث عدنا لنفس، اإلعاقة ذكات النساء

تكظيؼ النساء  مشكمةىنا لـ نعالج ك ، عمى التحمؿ كالعمؿ مف النساء رنيـ أقدأ ةفقط ل قافات مكرك 
 لتعييف النساء ذكات بإدراج نسبة معينة يجب تعديميا عميةعمى ما ىي  المادةبقيت  إذا، اإلعاقة تذكا

التي تعنى بحقكؽ ىذه  الدكلية االتفاقية مة ىذا القانكف مع نصكصءمع مكا نطبلؽاكىذا ، فقط اإلعاقة
 األشخاصلحقكؽ  الدكلية قيةاالتفا تشريعاتيا بما يتفؽ مع بنكد مةءبمكافمسطيف  ةلزمت دكلأكالتي ، ةالفئ

لمنساء  فعمية ةحماي أيةال يشكؿ ىذه  وبصكرتكالقانكف ، اإلعاقة كمنيا العناية بالنساء ذكات، اإلعاقةذكم 
تمييزم بمسألة  ألنو اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية مع كىك ال يتناسب، اإلعاقة ذكات

جراء تعديبلت بنصكص إكجب ف، اإلعاقة كظيؼ النساء ذكاتمكاد تعنى بت وتخصيصبعدـ ك ، التعيينات
 .ليا نضماـباالالتي قامت فمسطيف  الدكلية تفاقياتاالالمكاد حتى تتكافؽ مع 

 9111لسنة  3رقم  جراءات الجزائيةاإل : قانونثالثاً 

 نيابةالفي سبيؿ تحريؾ الدعاكم كمتى يجب عمى  المعتمدةليات اآل الجزائيةجراءات اإلتضمف قانكف 
التي تيـ النساء  الجزائية اإلجراءاتالكقكؼ عمى بعض المكاد بقانكف  ستدعىا مما، التدخؿ العامة

 .كمف تمؾ المكاد، اإلعاقة كذكات عنفاتمال

التي عمؽ  الجزائيةقامة الدعكل إالتحقيؽ أك  إجراء العامة لمنيابةكلى "ال يجكز األ الفقرة 4 رقـ المادة: أ 
أك شفيية مف  ةال بناء عمى شككل كتابيإذف إمدني أك طمب أك  دعاءاعمى شككل أك القانكف مباشرتيا 

 الجيةذف أك طمب مف إالخاص أك  ومدني منو أك مف ككيم دعاءاالخاص أك  وأك ككيم ةالمجني عمي
  138"  المختصة

مف التدخؿ  النيابةكيؼ تمتنع ، لى الياكيةإنيا تذىب بحقكؽ النساء أنجد  المادةلى تمؾ إعند النظر 
ضد ىذه  الممارسةمف حاالت العنؼ  ان ف ك ير أال يتجمى لدينا أ، بناء عمى تقديـ شككل إالبقضية عنؼ 

ذا كاف الجاني ىك المعتدم إف، ليس ىذا جمي ككاضحف، أمف قبؿ ذكيي فتمارس ضدى المستضعفةالفئة 
اد كالحبس كالمنع مف ذا ما مكرس عمييا االضطيإ ؟الشككل كاالستغا ة كطمب العكف لمضحيةفكيؼ 

التي  الدكلية تفاقياتبااليذىب  المادةف كجكد تمؾ إ ؟فكيؼ السبيؿ لمساعدتيا، المساعدةالمجكء لطمب 

                                                           
 .9114لسنة  17كتعديبلتو قرار بقانكف رقـ  9111لسنة  3قانكف االجراءات الجزائية رقـ  138
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تذكر  عدالةأية نسانية كال إية أ أرللست ، الياكية لىإ بحقكؽ النساءنساف كالتي تعنى اإلتعنى بحقكؽ 
ال حكؿ ليا  ضحيةل، ذا كانت ىناؾ شككلإ ساعدة، إالكالمبالتدخؿ  لمنيابةالتي تسمح  المادةبكجكد تمؾ 

ذا قكة،كال  تناقض ما جاءت بو  المادةف ىذه إ ،فاآلما كاف الجاني ىك المسؤكؿ عنيا فما العمؿ  كا 
، يمارس بيا العنؼ ضد النساء ةبالتدخؿ كؿ مر  النيابة لزاـا  ك ، لغائياإكجب العمؿ عمى ، الدكلية تفاقياتاال

 العنؼ.تشجيع  لال يفيـ منيا سك  جراءاتبإعاقة ذلؾ إكعدـ 

ك الكصي نصت أك القيـ أتقديـ الشككل مف الكلي  مسألةعالجت  التي، القانكفمف نفس  6رقـ  المادة :ب
مف ىذا القانكف لـ يبمغ خمس عشرة  5 رقـ بالمادةلييا إالمشار  األحكاؿكاف المجني عميو في  إذاي "اآلتعمى 
تعارضت  إذاف -9عميو  أك القيـّ  وأك كصي وتقدـ الشككل مف كلي ةفي عقم ةعاىب أك كاف مصابان  ةكامم سنة

 مصمحة المجني عميو مع مصمحة مف يم مو أك لـ يكف لو مف يم مو تقـك النيابة العامة مقامو"

كحقكؽ ، النساء  ؽالتي تعنى بحقك  الدكلية تفاقياتلبل ان صارخ ان نتياكام ؿ تما فييا  بكؿ المادةتمؾ  إف
تعتبر  عامان 17ك أ ان عام 16ف التي بمغت أىؿ ىذا يعني  هكتحديد النظر لمعمر عند، اإلعاقة ذكم

كؿ  عتباراالقانكف تـ  حسب، ما عتداءلبلما تعرضت  إذا ،لتقكـ بتقديـ الشككل بنفسيا ةكمستقم ةناضج
ت تعاني مف أك كان عشرة مف عمرىا  الخامسةلـ تبمغ ن ى أكانت  فإذا، طفؿىك ة سن 18مف لـ يبمغ 

يـ عمييا حسب مكرد ك القّ أييا ك كصّ أيا ـ الشككل مف كليّ ييجب تقدف، عتداءلبلكتعرضت في عقميا  عاىة
ف أكيؼ مف الممكف  ؟اآلفماذا لك المجني ىك نفسو الكلي اك الكصي ما العمؿ ، نقؼ ىنا قميبلن ، النص

كالتي يجب  ـ،األيابأغمب  ةسري ةعيا بصكر سرم يتـ التعامؿ ماألكقضايا العنؼ ، تعمـ النيابة العامة بذلؾ
 .139عمى سمعة كشرؼ العائمة  التعامؿ معيا بسرية حفاظان 

معيف ليقـك  لتحديد سفّ  كالن أ ال ارل أم داعٍ ، العدالةتتجمى بيا  الحاليةبصكرتيا  المادة ىذه حسنا ىؿ
تحت  المعاقةن ى كخصكصا األ عؿف مجتمعنا يجألكذلؾ ، عنيا بالنيابةالذم يرعى الفتاه بتقديـ شككل 

لمنساء  ال أرل ضركرة لذلؾ خصكصان ، عمرـ لـ يحدد أسكاء تـ تحديد عمر ، لحيف زكاجيا العائمةكنؼ 
 ةبكؿ مر  لمحماية ةيجاد كسيمإكجب  لذلؾ ،المسيطرخ كالعـ كالجد ىك األك  األبيبقى ، اإلعاقة ذكات

 النساء ذكات تعطؿ كال تساعد بإجراءاتؿ كعدـ تقيد التدخ، ك اعتداءأتتعرض بيا النساء لعنؼ ما 
 . مف النساء العاديات  اضعؼ مف غيرىف كىف، اإلعاقة

                                                           
، سمسمة تقارير حكؿ كضعية المرأة الفمسطينية في التشريعات مركز المرأة، راـ بين الحقوق واألعراف عاقةاإل النساء ذواتعبيد، ركاف:  139
 (.61، ص )9113اهلل، 
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ليات آبكجكد ، الفئةالدكلية التي تعنى بحقكؽ تمؾ  تفاقياتااللذلؾ كجب تعديؿ تمؾ المادة بما يتناسب مع 
نساف شيد إمف أم الشككل  وكتكجي، ما عتداءالما تعرضت تمؾ النساء  إذاتحاسب كؿ مسؤكؿ  حماية

أسرم لعنؼ  اإلعاقة كيجب بكؿ مره تتعرض بيا النساء ذكات، النساءكقائع التعنيؼ الممارس عمى تمؾ 
عمى كجو  كالتحرؾ، كاف أمٍ الشككل مف  كتمبية، لحمايتيفف تتدخؿ الضابطة القضائية أك مجتمعي أ

بالتعاكف مع ، اإلعاقة النساء ذكاتعضاء النيابة العامة لمتعامؿ مع أقدرات  كبناء، لحمايتيفالسرعة 
 .اإلعاقة ليات حماية فعالة لمنساء ذكاتآبتكفير  ،المؤسسات االخرل الخاصة بإنفاذ القانكف

 اإلعاقة ما تعرضت الفتاة ذات إذا كصياءاألكلياء ك األبيد  رهف ىذا التقييد بتقديـ الشككل كحصإترل الباح ة 
ينسجـ  الجزائية بماجراءات اإلتمؾ المكاد مف قانكف  تعديؿ كجب، قكؽلمح ان صارخ ان نتياكايعتبر ، مالتعنيؼ 

 لحماية النساء ذكاتتدابير  تخاذابفمسطيف عضاء بما فييا دكلة األالدكؿ  ألزمتالتي ، الدكلية مع االتفاقيات
 حماية يةأ كال يكفر لبلتفاقيات الدكلية كغير منسجـ معيا نتياؾاالحالية يعتبر  وبصكرت كالقانكف، اإلعاقة
 ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية معكجب تعديؿ القانكف بما ينسجـ ، اإلعاقة لمنساء ذكات حقيقية
 .اإلعاقة

 لووالبلئحة التنفيذية الناظمة 1999لسنة  4رقم المعوقين قانون حقوق : رابعاً 

 ةمكاد تكفؿ مجمكع وبتضمين، 1999مس التشريعي عاـ جمف قبؿ الم المعكقيفصدار قانكف حقكؽ إ تـّ 
الك ير الك ير مف  ويتخممو أنلى ىذا القانكف نجد إعند النظر ، اإلعاقة مف الحقكؽ لؤلشخاص ذكم

كال المرجعيات التي  القانكف،ىمية ىذا أبو لـ تحدد بشكؿ كاضح  الخاصة الديباجةحيث أف ، العيكب
 .ذكم اإلعاقة األشخاصلييا لتكريس حقكؽ إتستند 

الشخص الذم يعاني مف عجز في بأف المعاؽ ىك  القانكف،كلى مف األبالمادة  اإلعاقة جاء تعريؼ :أ 
كالتعريؼ ركز عمى العجز العضكم كالخمؿ الكظيفي كىذا التعريؼ ال يتناسب ، بعض قدراتو الجسدية ...

 141الدكلية.كال ينسجـ مع المعايير  اإلعاقة مع المعايير الحدي ة بتعريؼ
ك تـ أ، لمقانكفتطبيؽ عدـ  ما تـّ  إذا المفركضةتكضح العقكبات  ةمحدد ةميلزاإال يكجد نصكص  :ب
 ةغرامكانت سكاء  القانكفبمكاد  ة)ال يكجد نصكص عقابي اإلعاقة ذكم األشخاصعمى حريات  عتداءاال
 .(فيو العقابيةمنعدـ لغياب النصكص  وف تطبيؽ ىذا القانكف شبإ، حبسأك 

                                                           
 (.13في دكلة فمسطيف، مرجع سابؽ، ص ) اإلعاقة الخطة االستراتيجية الكطنية لقطاع 141
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مكر األجية تعنى ببعض  كىي، جتماعيةاال التنميةذا القانكف بيد كزارة متابعة تنفيذ ى : حصر القانكفت 
 متعددة اإلعاقة ذكم األشخاص حتياجاتاف أ جيدان نعمـ  كنحف، اإلعاقة ذكم األشخاصالتي تخص 

ىك ، نفاذ القانكفإ ةبمتابع االجتماعية ة التنميةف تكميؼ كزار إ، كمؤسساتعدة كزارات  تغطييا، كمتنكعة
 لـ يضان أك ، حقكقية ةكليست قضي ةبحت ةاجتماعي ةىي قضي اإلعاقة ف قضية ذكمأب الخاطئةرع المش ةنظر 

 مدل التزاـ المؤسسات الحككمية كاألىمية بضماف تطبيؽ القانكف ةالجية التنفيذية المكمفة بمراقبيتـ تحديد 
ابعة شؤكف تمؾ لعممية مت ةبخمؽ سياس ةمجتمعف تعمؿ الكزارات كالمؤسسات أيجب ، كضماف تنفيذه 

 .ةالفئ
بالرغـ مف  ةعام النصكصبؿ جاءت ، اإلعاقة بالنساء ذكات ةال يكجد بالقانكف أم نصكص خاص :ث 
  141بحقكقيف.ليف مكاد تعنى  كفتكف أالمفركض ف، ان كفقر  ان كضعف ان ك ر تيميشأ فف النساء ىأ

بجريدة الكقائع الفمسطينية  نشرت 9114لسنو 41بالنسبة لبلئحة التنفيذية لقانكف حقكؽ المعكقيف رقـ 
كىي فتره  المعكقيفسنكات عمى صدكر قانكف حقكؽ  5كذلؾ بعد مركر  99/8/9114لمعمؿ بيا بتاريخ 

 فصكؿ.  ةعمى خمس ةمكزع ةماد 19ىذه البلئحة عمى  تحتكم، نسبيان  ةطكيم

 :ليذا القانون نذكرىا كالتاليعدة ثغرات  ىناك

نيـ حاالت أكىذا يكرس مفيكـ  لممعاقيفعمى الخدمات التي تقدـ  يةاالجتماع التنميةكزارة  ةسيطر  :أ 
فراد يجب أ أنيـكليس  ،لمساعدات ـ بحاجةنيأب كىذا يعزز المفيكـ السمبي لدل المجتمع ،ةعاجز  ةجتماعيا
النساء  كخصكصان  ،لمجميع ةساسيأككنيا حقكؽ  حتياجاتيـا ةنصكص ليـ لتمبي بإفرادف يعاممكا كغيرىـ أ

ك ر األالطرؼ  فككني، التي لـ يتـ ذكرىف بالقانكف كلـ يتـ تخصيص مكاد تعنى بحقكقيف، عاقةاإل ذكات
 .ان كتيميش ان ضعف

ال، ـ أبتطبيؽ القانكف  لتزاميااال يكجد بالبلئحة أم نظاـ رقابة صاـر عمى عمؿ المؤسسات كمدل : ب 
 .يا بمساعدة المعاقيفليات التنفيذ الخاصة بآك  ةال يكجد نظاـ يحدد صبلحيات كؿ كزار  :ت

  إذا ما % في الحككمة 5بالنسبة لتشغيؿ كاضحة  ةلءأك مسا ةكما تخمك البلئحة مف نصكص محاسب :ث 
 149.بيذا الجانب كغيره مف الجكانب تـ انتياؾ أم حؽ مف حقكؽ المعاقيف

                                                           
 (.55+54+53التميمي، اسبلـ،  مرجع سابؽ،  ص ) 141
https://www.najah.edu/ar/community/scientific-القكانيف الفمسطينية متاح عمى الرابط االلكتركني: الحؽ بالتعميـ ب149

office/law-care-disability-centers/people   6.39الساعة  19/4/9119تاريخ الزيارة. 

https://www.najah.edu/ar/community/scientific-centers/people-disability-care-office/law%20%20تاريخ%20الزيارة%2012/4/2019
https://www.najah.edu/ar/community/scientific-centers/people-disability-care-office/law%20%20تاريخ%20الزيارة%2012/4/2019
https://www.najah.edu/ar/community/scientific-centers/people-disability-care-office/law%20%20تاريخ%20الزيارة%2012/4/2019
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 تكرار لما كرد بقانكف جاءت مجرد تفصيؿ،ذكرت مجرد ذكر دكف بعض النصكص بالبلئحة  إفج: 
 ؟مف كجكدىا كانت لـ تحقؽ الغرض إذاتنظـ تمؾ المكاد  لبلئحةىنا  الحاجةما  ذفإ، المعكقيفحقكؽ 

بخصكص  المعكقيفتأت بشيء جديد يذكر عما كرد بقانكف حقكؽ لـ ، مكاد القانكفكىي شرح كتفصيؿ 
، االتصاالت ككزارة، يـكالتعم التربيةبكؿ مف كزارة  المسؤكليةتمؾ  حاطةا  ك لممعاقيف  العامةماكف األمة ءمكا

 .143المكاصبلت ككزارة الحكـ المحمي  ككزارة

فيي مف جانب جية ، ف يجتمعا أال يمكف  جتماعيةاال التنميةلكزارة  افجاء بالبلئحة اختصاص: كما ح
ال يمكف كضع ك ، عف الجية التنفيذية ةف تككف الجية الرقابية بعيدأيجب ، كمف جية أخرل رقابية، تنفيذيو
 ىذا قصكر كتناقض جدان ، نفسيا ةف تراقب مؤسسأفيؿ مف الممكف كالمنطؽ ، ةبيد مؤسسو كاحد سمطتيف

كزارة الشؤكف االجتماعية الك ير مف المياـ  ختصاصاف مف إحسب البلئحة ف، كاضح بالبلئحة كالقانكف
 لصحيةاعمى الخدمات  حصكؿ المعاقيفالتي مف خبلليا تسيؿ  بطاقو المعكؽصدار إالعمؿ عمى ،  منيا

 بالحياة ندماجاالكأيضا تضع برامج تأىيؿ تساعد المعاقيف عمى ، كالميني كالتعميمي جتماعياالكالدمج 
المكاد  وحددتكالمعاىد لممعاقيف كىذا  التأىيؿنشاء مراكز إتصدر رخص  كالعمؿ كأيضان 

3+4+5+6+7144 . 

المعكقيف  حماية ةبتكلي 11145 المادة يتم ؿ حسب ان رقابي عمبلن  جتماعيةاال التنميةلكزارة  حدد القانكف: خ
نظر كؿ صاحب عمؿ يقـك  كلفت، حككميةالك غير أ الحككميةسكاء العامميف بالمؤسسات  مينيان 

 تخاذا االجتماعية التنميةكزاره  ةف مف صبلحيأ البلئحة ت ـ ذكر  كمف، ـإلعاقتي المعكقيف نظران  ستغبلؿاب
 .رقابية ةكالعنؼ مف نفس صاحب العمؿ كىذه ميم ؿستغبلاالتكرر  إذافيما  القانكنيةاإلجراءات 

بتكظيؼ لـ تقـ  ةك مؤسسأ ةشركصاحب كؿ  مسؤكليةالتنفيذية  البلئحةمف  19رقـ  المادةنصت  اكم :د
دفع بدؿ راتب يف أ 1999لعاـ  4رقـ المعكقيف  مف قانكف حقكؽ 4فقره  11معاؽ حسب نص المادة 

بقرار مف كزير الشؤكف  نشأيخاص لممعكقيف  دكؽصنلى إالشخص المعكؽ حسب الحد األدنى 
ف ىذا نص عقابي أنبلحظ ، الحاليمع العمـ لـ تقـ الكزارة بإنشاء ىذا الصندكؽ الى الكقت  ،االجتماعية

 كليس بالبلئحة التنفيذيةبالقانكف األصمي  العقابيةف تككف النصكص أاألصؿ ، التنفيذية وببلئحتمكجكد 

                                                           
 المعكقيف.مف البلئحة التنفيذية لحقكؽ  15+14+13انظر المكاد  143
 .المعكقيف.مف البلئحة التنفيذية لحقكؽ  7+6+5+4+3انظر المكاد  144
 مف البلئحة التنفيذية لحقكؽ المعكقيف. 11انظر المادة رقـ  145
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 الخاصةالتي تمنح لممؤسسات  النسبة البلئحةلـ تحدد ، بعقكبةتى أالذم كحيد نو النص العقابي الأكما 
 لـ، المعكقيفبقانكف حقكؽ  11رقـ  بالمادةليـ كما كرد  ان بتكظيؼ المعاقيف تشجيع قامت إذا، متيازاتاك

 146 ك بيانيا.أتقـ البلئحة بتفصيؿ ىذه المادة 

 تماما مف ذكر النساء ذكات افالتنفيذية يخمك  والئحتك الفمسطيني  المعكقيفف قانكف حقكؽ ترل الباح ة أ
التي  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية مع مبادئ كركح يككف منسجمان ف أكيجب  اإلعاقة
في مكاضع مختمفة  فعف اإلشارة لحقكقي فضبلن  6رقـ كىي المادة ، تعنى بحقكقيف ةخاص ةماد أفردت

الحماية  افال تكفر ، التنفيذية وكالئحتالفمسطيني  المعكقيفقانكف حقكؽ ف أكىذا يدؿ عمى ، االتفاقية مف
 ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية مع افينسجمكال ، اإلعاقة القانكنية المطمكبة لمنساء ذكات

 ،اإلعاقة ذكات لذكر النساء مع تغييب كامؿ، الك ير مف التناقض كعدـ الكضكح مايتخممي حيث، اإلعاقة
 لتزاـاكتناقض مع ، كالعناية ىتماـاالالك ير مف  الدكلية تفاقياتاالكلتيا أ ةفمعن ةلفئ خطير نتياؾاذا كى

 .اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ الدكلية  االتفاقية مة تشريعاتيا بما ينسجـ معءالحككمة الفمسطينية بمكا
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وغير بالمؤسسات الحكومية  اإلعاقة ضمانات احترام حقوق النساء ذوات :الثالثالمبحث 

 الحكومية

 فكلككني فإلعاقتي ظركؼ قاسيو نظران يعشف  فنيأحيث ، ةمعين ةليف خصكصي اإلعاقة ف النساء ذكاتإ
، بالمجتمع فكزيادة قدراتي فكدعمي فكىذا يستدعي تمكيني، بتيميش مضاعؼ كتمييز كاضح، نساء

كىنا يأتي دكر المؤسسات الحككمية كغير ، فكمكاجية الصعكبات بحياتي، فعمى تحدم ظركفي فلمساعدتي
كالدعـ لمكاجية الصعكبات كالتحديات  ةالقك  فإلعطائي فبالعديد مف المجاالت كمساعدتي بدعميف، الحككمية
الحككمية المؤسسات  ؽ لدكرر طكمف خبلؿ ىذا المبحث سكؼ نت، فعاقتيإيتعرضف ليا نتيجة  البلتي

دكار التي األىـ أكما ىي ، اإلعاقة النساء ذكاتالقائمة عمى مناصرة ، كالمنظمات غير الحككمية، الكطنيةك 
 147عمى كافة األصعدة  فبيا لنصرة تمؾ الفئات كدعمي يقمف

 :مطالب كالتالي ةلى ثبلثإىذا المبحث سيتم تقسيم 

 .اإلعاقة دور المؤسسات الوطنية المستقمة المعنية بحقوق النساء ذوات -ول: األ المطمب 

 .اإلعاقة دور المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق النساء ذوات -ي: المطمب الثان

 .اإلعاقة دور المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق النساء ذوات -الثالث: المطمب 

 اإلعاقة دور المؤسسات الوطنية المستقمة المعنية بحقوق النساء ذوات :المطمب االول
كىي ، جياز الدكلةمف  ان كتعتبر جزء، ةا كالية قانكنيو دستكريلي ةتعتبر المؤسسات الكطنية مؤسسات رسمي

  148.يةماـ الييئة التشريعأ ةنيا مسؤكلأرغـ ، لسمطات الدكلة ةال تخضع مباشر 

سداء المشكرة لمحككمة كالبرلماف إيقع عمى عاتؽ المؤسسات الكطنية لحقكؽ االنساف  149لمبادئ باريس  ان كفق
مكاصمة بيف المعايير الدكلية لية آككتعمؿ ، اء كالتكصيات كالمقترحاتكسائر السمطات كذلؾ بتقديـ اآلر 

كىي ، لذلؾ ىي ال تعتبر منظمات غير حككمية ،نظامي يساس قانكنأكىي ليا ، نساف كالدكلةاإللحقكؽ 
كلكف بالرغـ مف ذلؾ فيي تمت ؿ لمبادئ ، عف الحككمة ةلذلؾ ىي مستقم، عف الحقيقة بشكؿ محايد ةباح 

                                                           
 متاح عمى الرابط االلكتركني:  دكر المنظمات الغير الحككمية في تمكيف المرأة الفمسطينية147

/Adv67http://arts.iugaza.edu.ps/Portals/ (.5ص)1.3، الساعة 91/4/9119، تاريخ الزيارة 
 3، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، صدور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في التعميم الحقوقيشحدة: دعيس، معف  148
كدكرىا كضع المعايير الدنيا فيما  1993كانكف االكؿ /ديسمبر  91المؤرخ في  48/134مبادل باريس: قرار لجنة حقكؽ االنساف  149

 لحقكؽ االنساف كمسؤكلياتيا.يتعمؽ بأدكار المؤسسات الكطنية 

http://arts.iugaza.edu.ps/Portals/67/Adv
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 باالنتياكاتكتعمؿ عمى التحقيؽ ، كحقكؽ المكاطنيف الحككمةداة ربط ما بيف أكىي ، سيادة القانكفك  العدالة
كىي تمكف الدكؿ مف الكفاء بمسؤكلياتيا ، يجاد الحمكؿ لياا  بتمقي الشكاكم كالتحقيؽ بيا ك  األفرادضد  الممارسة
ات لضماف تنفيذىا لتمؾ االتفاقيات جراءاإلجميع  تخاذبا، تفاقياتاالعمى تكقيعيا عمى  القائمة الدكلية
 تصاؿاالتمكنيا مف  ةتمنحيا شرعي الدكلةمف  ةممنكح ةف ليا سمطألكذلؾ ، الكطنيةمتيا لمتشريعات ءكمكا

 151قد قصرت بيا . الحككمةف أمكر التي تشعر األببعض  الحككمة نتقاداك ، لتقديـ تكصياتيا بالحككمة

كتعتبر ، اإلعاقة ة كتعزيز حقكؽ الفئات المستضعفة كمنيا ذكمىداؼ المؤسسات الكطنية ىك حمايأىـ أكمف 
الصكت الذم تنادم بو الفئات الميمشة لتحصيؿ  إنيـالقكؿ  يمكفك ، الفئاتتمؾ المؤسسات الداعـ لتمؾ 

 .(نساف )ديكاف المظالـاإلمة لحقكؽ المستق الييئة، الفمسطينيةىـ المؤسسات الكطنية أكمف حقكقيا 

الييئة  أةالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ فرعيف نناقش باألكؿ نش المطمب عفبيذا سكؼ نتحدث  
التقسيـ  تـّ ف ،اإلعاقة كمف  ـ نتحدث بالفرع ال اني عف أىـ االدكار التي تقـك بيا الييئة لنصرة النساء ذكات

  -كالتالي: 

 انهٍئة انًسحمهة نحمىق اإلَسبٌ    ةَشأ األول:انفشع 

ة المستقمة لحقكؽ االنساف بقرار رئاسي صادر عف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بتاريخ الييئ أنشئت
 ةبدأت بممارسك ، 1995لعاـ  59الكقائع الفمسطينية تحت الرقـ  ةكقد نشر القرار الحقا بجريد، 31/9/1993
حقكؽ المكاطف ب فمسطينية، تعنى ةكطني ةنساف ىيئاإلالييئة المستقمة لحقكؽ  ، تعتبر1994عماليا بداية أ

تتمتع بالعضكية الكاممة في التحالؼ العالمي لمييئات الكطنية لحقكؽ االنساف التابع لؤلمـ  الفمسطيني، كىي
 المتحدة

 تكفيرتحددت مياميا كمسؤكلياتيا عمى النحك التالي :متابعة كضماف  المستقمة الييئةنشاء إبمكجب قرار 
عماليا أىـ أكمف ، الفمسطينية كاألنظمةانيف كالتشريعات القك نساف في مختمؼ اإلمتطمبات صيانة حقكؽ 

كالنظر ، اإلعاقة م ؿ ذكم الميمشةحقكؽ الفئات  نتياؾاكقضايا ، نسافاإلحقكؽ  نتياؾامتابعة قضايا 
كحكؿ دعـ ، نشر الكعي القانكني كأيضان ، عمييـ الممارسة نتياكاتاالف أبش كفالشكاكم التي يقدميا المكاطنب

 ةتفاقيالى إدكلة فمسطيف  نضماـاماذا بعد : بعمؿ كرشة عمؿ براـ اهلل بعنكاف  قامت الييئة اقةاإلع فئة ذكم
كما شاركت ، تحد ت عف تبعيات االنضماـ كعف تقديـ التقارير الى المجنة، اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ 

المجتمع المدني براـ التي عقدت لمؤسسات  اإلعاقة ذكم األشخاصفي الدكرة التدريبية الخاصة برصد حقكؽ 

                                                           
151 NHRI_ar.pd-1Rev4-https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS  3.55، الساعة 91/4/9119تاريخ الزيارة. 
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عمى  الرقابة يضان أك ، 151اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةليات الدكلية كالرصد لحمايآلاهلل كالتحدث حكؿ ا
 159.نسافاإلبمكضكع حقكؽ  الخاصة الدكليةمتيا لممعايير ءالتشريعات كمدل مكا

 

 ػبلةاإل انُسبء روات نذػى انًسحمهة االدواس انحً جمىو بهب انهٍئة انثبًَ:انفشع 

المنشأة بمكجب  المتحدةمـ األتقارير الظؿ لمجاف  تقديـ اإلنساف،مف مسؤكلية الييئة المستقمة لحقكؽ 
 كذلؾ، االتفاقياتىذه  ألحكاـ الدكلةتنفيذ تذكر فييا ما مدل ، فمسطيف ةليا دكل نضمتاالتي  تفاقياتاال

 ةتقديـ تقارير دكري ،عمى دكلة فمسطيف بكيترت، فمسطيف بدكلةنساف اإلكضاع حقكؽ أ ةلدكرىا الرئيس بمتابع
حكاـ أنفاذ إجؿ أما قامت بو مف تدابير كاجراءات مف  ستعراضلبل، اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ جنة لم
 153، 9114عاـ دكلة فمسطيف ليا  نضمتاالتي  اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةا

العضك ما يمي " تقدـ  الدكلةنو يترتب عمى إف اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةتفاقيامف  35 المادةنص ل اكفق
 لتزاماتياالتنفيذ  المتخذة جراءاتاإلعف  شامبلن  تقريران ، العاـميف األعف طريؽ  المجنةطرؼ الى  ةكؿ دكل

 االتفاقية خبلؿ فترة عاميف عقب بدء نفاذ ىذه كذلؾ، الصددالتقدـ المحرز بيذا  كعف، االتفاقية بمكجب ىذه
 " المعنيةلطرؼ ا لمدكلة بالنسبة

مارس  ذار/آالمعنية لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في  ةدكلة فمسطيف لمجن وقدمتالذم كلي األلمتقرير  ان كفق
 اإلعاقة النساء ذكات نتفاعامف السياسات كالتدابير المتعمقة بضماف  هفمف سمبيات ىذا التقرير خمك ، 9117

لمتحقيؽ الكطني الذم  ككفقان ، شكاؿ التمييز ضد المرأةأكافة  ىعمالقضاء مف مبدأ المساكاة الكارد في اتفاقية 
ف مشاركة النساء أتبيف  ،بالعمؿ البلئؽ اإلعاقة ذكم األشخاصحكؿ حؽ  9114جرتو الييئة المستقمة عاـ أ

كالنساء المكاتي ، كتنخفض في قطاع غزه عنيا بالضفة الغربية  ،% 17في سكؽ العمؿ بمغت  اإلعاقة ذكات
جراء تعديبلت إكصت الييئة الحككمة الفمسطينية بضركرة أ ذلؾكبناء عمى ، %73مف مطمقا بمغت ال يعم

ف الجيكد الحككمية أال إ، اإلعاقة كذلؾ لتحقيؽ المساكاة لمنساء ذكات،عمى مشاريع القكانيف الفمسطينية 
 154.اإلعاقة ذكاتالنساء عمؿ  لةأمسبما يخص  ةجذري بسيطة كليست حمكالن  ةبتقديـ حمكؿ جزئي تسمتا

                                                           
جيود الييئة في اعداد التقارير الرسمية المتعمقة باالتفاقيات الدولية المنظمة ليا دولة مظالـ(، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف ال 151

 (.1)، ص 9115، 55، عدد فمسطين
، 7.11، الساعة 97/4/9119الزيارة تاريخ  /1/1/515https://ichr.ps/arالييئة المستقمة لحقكؽ االنساف متاح عمى الرابط االلكتركني: 159

 (.8تقرير الظؿ، مرجع سابؽ، ص )
 (.7) صسابؽ، مرجع تقرير الظؿ،  153
 (.19+11) صسابؽ، مرجع تقرير الظؿ،  154
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فمسطيف  ةلدكل كالمدنية األمنية المؤسساتبمتابعتيا مع  كتقـك، نتياكاتالبا المتعمقةاكم كالش الييئةتتمقى ك 
لحميا أك الحد  ةمعين ةستراتيجيإإليجاد  ،كالضغط مف خبلليا عمى صناع القرار ،إليجاد حؿ مناسب ليا

 الغربية بالضفة 1554( شككل منيا 9661) قداربم الييئةمعدؿ الشكاكم التي تمقتيا كيبمغ ، منيا
( شككل خبلؿ عاـ 45) المستقمة الييئةفقد تمقت ،  ذكم اإلعاقة لةأكبما يخص مس، غزه( بقطاع 1116ك)،

 155شككل.( 71) 9115كبمغت بعاـ ، (47) 9116ككانت عدد الشكاكم بعاـ ،  9117

 بالعمؿ، كالحؽ الحؽ، ةعاممى خدمات الحؽ بالحصكؿ ع، التاليةتصب بالمكاضيع  الشكاكلككانت  
 السياسية بالمشاركة كالحؽ، الحككميةبتقمد الكظائؼ  كالحؽ، االجتماعي فكالحؽ بالضما، بالصحة

 تكافرىا.النتياكيا أك عدـ  لمييئةكالعديد مف الحقكؽ التي قدمت 

 كمف، عمييات المشتكى المكاطنيف مع الجيا لشكاكلفي متابعتيا  الييئةكتتنكع الكسائؿ التي تستخدميا 
)المشتكى عمييا( لمتكصؿ معيا  الجيات المسؤكلةمع  جتماعاتاالعقد  كأ، الياتفي تصاؿاالتمؾ الكسائؿ 

كالزيارات لمنظر بحالة المشتكي لمكقكؼ عمى الظركؼ ، الميدانية المتابعاتك ، مناقشتيالحؿ ما مف خبلؿ 
نسبة لمشكاكل الجماعية لذات المشكمة المقدمة لمييئة، بال ماأ، ليا مناسب حؿ بالشككل، كإليجاد المحيطة
إليجاد حؿ  الدكلة ك لرئيسألمجمس الكزراء  ةكتقكـ بتكجيييا مباشر  ةقانكني ةبعمؿ مذكر  الييئةتقكـ 
 156.ليا

 ،التي تصب بذات المشكمة لكبر عدد مف الشكاك أبرصد  الييئةبالتعاكف مع  األىمية المؤسسات تقكـك 
منيف قمف برصد ذات االنتياؾ المتم ؿ  ان ف عددأفمك ،  اإلعاقة النساء ذكاتة فئبما يخص ة كخاص

 عمى مجمس ةبتك يقيا كعرضيا مباشر  الييئةلقامت ، لو يتعرضفالذم  العنؼ أكبالحرماف مف الحقكؽ 
 كخصكصان ، المطمكبة بالجديةالتعامؿ مع تمؾ الحاالت  عدـ ما تـّ ذا إك تضمينيا تقرير الظؿ أ ،الكزراء

 ةحكؿ ضركرة دعـ تمؾ الفئ، باالتفاقية ةمادة كاممقد تضمنت ، اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةاف أ
 ةكىذا يستمـز مف حككمة دكل، فعميي عتداءاالكمنع الحقكقية ليف  الحماية لتكفير المناسبةليات آلككضع ا
 األساسيةيساعد تكفير الحقكؽ  بما تشريعاتيا مةءكمكاالنظر بذلؾ ، االتفاقية عمى تمؾ المكقعةفمسطيف 
بضركرة العمؿ المتكاصؿ  الحككمةالعمؿ عمى متابعة ذلؾ كالضغط عمى  الييئةكميمة ، ةلتمؾ الفئ

 متيا ليا .ءكمكاالمحمية بالقكانيف  االتفاقية لتضميف تمؾ

                                                           
 (.141، ص )9117، 93، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، تقرير سنكم وضع حقوق االنسان في فمسطين  155
 (.144+143) صسابؽ، مرجع في فمسطيف،  كضع حقكؽ االنساف 156
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 عمىلحصكؿ بخصكص ا، اإلعاقة تتعمؽ بذكم االجتماعيةعمى كزارة التنمية  مالشكاك مف  ان عددتمقت الييئة 
 جتماعياكالحصكؿ عمى ضماف ، ةأك تمكيؿ مشاريع صغير  ةعفاءات جمركيإأك  ليـ مستحقات ماليو
حيث تتعاكف كزارة ، بلقياإغالمقدمة كتـ  الشكاكللى حمكؿ ألغمب إكتـ الكصكؿ ، اإلعاقة لؤلشخاص ذكم

 ةشفكية كيتـ الرد عمييا بصكر الييئة كمخاطباتيا الكتابية كال شكاكلمع  ةالتنمية االجتماعية بصكره جيد
 157.اإلعاقة بإنفاذ كمتابعة قضايا ذكم مخكلةحككمية  ةكىذا تعاكف مممكس مع مؤسس، كاضحة

مف  ةيتم ؿ بدعـ تمؾ الفئ، اإلعاقة لدعـ فئة النساء ذكات الييئة وتمعبف الدكر الذم أ مف الممكف القكؿ
لى حقكقيا إتنطمؽ مف خبلليا لمكصكؿ  ةلقاعد ةلى الكصكؿ بتمؾ الفئإخبلؿ عمؿ دكرات ت قيفيو تيدؼ 

الجيات كمتابعتيا مع ، بيـ اذا ما تـ انتياكيا الخاصةالشكاكم  ستقباؿاك ، عبر تكعيتيا كمساندتيا
، لى حؿ جذرم لتمؾ المشكمةإلمكصكؿ  ،معيـلية حكار آلفتح  تمؾ االنتياكاتعف  لتياءكمسا، الرسمية 

 بما يخدـ قضية النساء ذكات المحميةنفاذىا بالقكانيف ا  ك  الدكليةالتفاقيات متابعة تنفيذ االييئة ىداؼ أىـ أك 
، مع الجيات المسؤكلة ةك عقد جمسات حكاريأ، تكصيات ةمتضمن ةخطي مذكراتمف خبلؿ رفع ، اإلعاقة
 كخصكصان ، اإلعاقة مصالح فئة النساء ذكاتالتشريعات بما يخدـ  مةءبمكا باإلسراع الحككمة لمطالبة
تكككؿ ك كالبر ، 9114ليا فمسطيف عاـ  ضمتانالتي  اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةابتعمؽ فيما ي

الحقة بعامنا  ةبفتر  الي نضماـاالالتابع ليا كالذم جاء  اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةلبل االختيارم
 158.عاقةاإل ذكم األشخاصلمجنة المعنية بحقكؽ كالذم يسمح بتمقي شكاكم فرديو  9119الحالي 

كتقكـ بكضع ، كغيرىا مف الفئات اإلعاقة مف فئة النساء ذكات المقدمة مالشكاك مجمؿ  برصد الييئةتقكـ 
سماء المتقدميف أحكؿ التصريح عف  السريةمع مبلحظة  الشكاكم،حكؿ تمؾ بشكؿ دكرم تقرير مفصؿ 
كعدـ  كالحرية المساكاةحت شعار التي يقكمكف بيا ت اليادفة بالقضيةالعميؽ  إليمانياكذلؾ ، بتمؾ الشكاكم

عمؿ ك ، ك قطاع غزةأ الغربية بالضفةتجسد كافة االنتياكات التي تتعرض ليا ىذه الفئو سكاء ل، التمييز
 بأخذىا ؟ةالفئيف كصؿ الحاؿ بتمؾ ألى إ ك بالبمد،عف كاقع الحاؿ المتم ؿ بالكضع السائد  مستمرةدراسات 
لمفئات  ةكمساند ةداعم الييئةما تزاؿ ؟ اؿ التطبيؽ بعيد المناؿـ ما ز أكىؿ ىناؾ تقدـ ممحكظ  حقكقيا؟
فإنيا ، ةمف دكرىا كييئة كطني كانطبلقان ، كاالىتماـ الرعايةتستكجب  ،بامتياز ةنسانيإ ضاياككنيا ق الميمشة

                                                           
 (.151) صسابؽ، مرجع كضع حقكؽ االنساف في فمسطيف،  157
" تعترؼ الدكلة الطرؼ في ىذا البركتكككؿ اإلعاقة ذكم األشخاصمف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حكؽ  1نص المادة رقـ  158

االفراد أك مجمكعات االفراد، أك باسـ االفراد اك مجمكعات االفراد ، بتمقي الببلغات مف اإلعاقة ذكم األشخاصباختصاص لجنة حقكؽ 
 ، كالنظر بتمؾ الببلغات"االتفاقية المشمكليف باختصاصيا، كالذيف يدعكف انيـ ضحايا انتياؾ دكلة طرؼ ألحكاـ
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ليا  نضمتاالتي  تفاقياتاال بمكجب، المنشأةمـ المتحدة األتقديـ تقارير الظؿ لمجاف  ةتضطمع بمسؤكلي
كضاع حقكؽ أ ةكذلؾ لدكرىا الرئيس بمتابع، عف تنفيذ الدكلة ألحكاـ ىذه االتفاقيات، فمسطيف ةكلد
مة تشريعاتيا ءبمكا الدكلة لتزاـامدل  ةبمتابعيتم ؿ ساسي أف دكرىا إىنا ف كمف، فمسطيف ةنساف بدكلاإل

حكؿ تنفيذىا  ةلءة بمساكىي تضع الدكل،  التي قامت بالتكقيع عمييا الدكلية تفاقياتاالبما يتفؽ مع 
نيا عمى اطبلع قريب بما يدكر مف خبلؿ متابعتيا لؤلنظمة كالتشريعات المجحفة إاللتزاميا اـ ال، حيث 

ىـ تمؾ القكانيف أك المجحفة بحقكقيف، ك الغاء تمؾ القكانيف أبتعديؿ البنكد،  كالمطالبة، ةتمؾ الفئ بحقكؽ
فمسطيني كالبلئحة التنفيذية الناظمة لو، الذم يجب اف الالمعكقيف قانكف حقكؽ  ةالتي تخص تمؾ الفئ

، كىذا يضعيا بمكقؼ االتفاقية الدكلة غير ممتزمة ببنكد عتبرتاال ا  ، ك ةتتغير بما يخدـ مصالح تمؾ الفئ
 .159 كيد ىي سكؼ تعمؿ المستطاع  قدر االمكاف لتنفيذ ذلؾ،أ، ك ةدكلي ةلءمسا

مف خبلؿ دعميف كمساندتيف  اإلعاقة ان بنصرة النساء ذكاتف الييئة تمعب دكران مميز أنستخمص مما سبؽ 
كت قيفيف بحقكقيف ، كتقديـ تقارير لمحككمة عف أكضاعيف إليجاد حؿ لمشاكميف، كمف أىـ االدكار التي 

، بو ال غرات المكجكدة بقانكف حقكؽ المعكقيف الفمسطيني عمؿ عدة تقارير تكضح تقكـ بيا الييئة حاليان ،
قرار قانكف جديد يعنى بتقديـ خدمات إلى إ كالدعكة، ولنصكصالمكجية  نتقاداتاالىـ أ ستعراضاب

 اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية يتفؽ مع بما ، اإلعاقة لفئة النساء ذكاتبتفصيؿ دقيؽ 
 .إلييا مؤخران  باالنضماـ،التي قامت دكلة فمسطيف 

 اإلعاقة المعنية بحقوق النساء ذوات دور المنظمات غير الحكوميةالثاني: المطمب 

تقدـ الخدمات اإلنسانية ، كغير حككمية ونيا منظمات غير ربحيأتعريؼ الجمعيات األىمية بممكف 
يتـ تمكيؿ العديد مف تمؾ المنظمات 161بحياتيـ  أفضؿخريف عمى تحقيؽ مستكل اآللى مساعدة إكتيدؼ 

كتمعب تمؾ ، األمريكية المتحدة كالكاليات كركبياألساسي مف االتحاد أمف الخارج كبشكؿ  حككميةال غير
 ىتماـاالكلتيا بعض المنظمات أكمف تمؾ الفئات التي ، الميمشةبدعـ الفئات  ان ساسيأ ان المنظمات دكر 

 .161اإلعاقة لخدمة قضيتيـ فئة النساء ذكات كتعمؿ

                                                           
 (.159) صسابؽ، مرجع كضع حقكؽ االنساف في فمسطيف،  159
 (.546سابؽ، ص ) حسف، مرجعسعكدم، محمد  161

/9115/16content/uploads/-http://rosaluxemburg.ps/wp161    6.91، الساعة 98/4/9119تاريخ الزيارة. 

http://rosaluxemburg.ps/wp-content/uploads/2015/06/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بحث عف أىـ سكؼ نقكـ بيذا المطمب ببحث كضع الجمعيات األىمية بدكلة فمسطيف، كمف  ـ ال
كالدكر الذم تقكـ بو  األمؿ،كىي جمعية نجكـ  ،اإلعاقةالجمعيات األىمية التي تعنى بحقكؽ النساء ذكات 

 ذلؾ سكؼ يتـ تقسيـ ىذا المطمب لفرعيف كالتالي: اإلعاقة، كألجؿلدعـ النساء ذكات 

 وضغ انجًؼٍبت األههٍة بذونة فهسطٍٍ األول:انفشع 

 ةكزار  كتعتبر، 9117بالضفة الغربية حتى نياية عاـ  ةمسجم ةأىمي ( جمعيو3138يكجد بفمسطيف )
كيجب الحصكؿ عمى مكافقتيا بشأف تسجيؿ أم ، الجمعياتشراؼ عمى تمؾ إلالمختصة با الجية، الداخمية
نو يمنع الحصكؿ عمى تمكيؿ لتمؾ إف 9111( لسنة 3قرار مجمس الكزراء رقـ ) كحسب، أىمية ةمؤسس

يعتبر تدخؿ مف األىمية لبعض المنظمات  بالنسبة كىذا، الكزراءلمجمس  المسبقة فقةبالمكاال إالمنظمات 
 169 كيعقييا.ىدافيا أيؤ ر عمى نشاطيا ك  مما، األىميةبنشاط تمؾ المنظمات  التنفيذية السمطةقبؿ 

ال ف المؤسسات الحككمية أال إ، اإلعاقة لقضايا النساء ذكات تعتبر داعـ أساسي الحككميةإف المؤسسات 
 غيريي بحاجو لدعـ مف المنظمات ف، لكحدىا اإلعاقة تستطيع معالجة قضايا كمشاكؿ النساء ذكات

، بشكؿ خاص لدعـ تمؾ الفئو اإلعاقة كذكات،تمؾ المختصة بقضايا المرأة  ةكخاص، ىميةاأل حككميةال
كما كاف  ،فبي كالنيكض، اإلعاقة مف أجؿ تنمية النساء ذكات ةبتقديـ جيكد مضاعف سكيان  يعممكفحيث 

 لمنساء ذكاتبقياميا بتنظيـ برامج تدريب ، الجمعيات الدكر الكبير بمكافحة الفقر كالتيميش زاؿ لتمؾ
كلـ ، لمقياـ بأدكار منتجة ليف الصحيح هتجاباال فككضعي، عمى العمؿ فكتدريبي فيكبناء قدرات، اإلعاقة

 حيث، دفاعيى دكر إل يضان أ متدابؿ ، فلي بك التدريأيقتصر دكرىـ فقط عمى مجرد تقديـ الدعـ المادم 
بما يصب  كالخدماتصبلح القكانيف إجؿ أبالضغط عمى صناع القرار مف  األىمية تقكـ تمؾ المنظمات
ستراتيجيات التي يجب اإلحكؿ  الحككميةمع المؤسسات  كمناقشات بحكارات كالدخكؿ، بمصمحة تمؾ الفئة

 163 .الفئةتمؾ  ف تتضمنيا برامج العمؿ الحككمي لمصمحةأ

ف تمؾ أ بت أكلكف الكاقع العاـ ، بالضفة الغربية كقطاع غزة اإلعاقة جمعية لدعـ ذكم 181ىناؾ 
كذلؾ الف ، اإلعاقة لكاقع النساء ذكاتالجمعيات ما زالت ال تممؾ القكة الكافية إلحداث تغيير جذرم يذكر 

كذلؾ ، ةكاحد القضيةف كانت ا  ك  ،خرلاألمف تمؾ المؤسسات تعمؿ بشكؿ فردم مستقؿ عف  ةكؿ مؤسس
 ةخرل كقمألى إ ةكىذا يتبايف مف مؤسس،مع مصدر تمكيميا  تتفؽ ،بيا ةخاص أجندة ليا ةف كؿ مؤسسأل

                                                           
 (.89كضع حقكؽ االنساف في فمسطيف، مرجع سابؽ، ص ) 169
 (.541+539) سابؽ، ص حسف، مرجعسعكدم، محمد  163
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النسبة التقريبية لذلؾ  ، كتقدركمف ضمنيـ النساء ينتسبكف لتمؾ المؤسسات  اإلعاقة ذكم األشخاصمف 
ساسي التي كجدت تمؾ المؤسسات لمعمؿ األليدؼ ضئيمة ال تتناسب مع ا ةكىذه نسب، % 41االنتساب 

 164ف ييدد كجكدىا.أكىذا مف الممكف ، وضمن

 وانذوس انزي جمىو به نذػًهٍ. اإلػبلة يم نحًكٍٍ انُسبء رواتاألجًؼٍة َجىو  انفشع انثبًَ:

تمكيف مؿ لاألجمعية نجـك   ،اإلعاقة التي تعنى بقضايا النساء ذكاتك الجمعيات األىمية بفمسطيف مف أىـ 
النساء بيدؼ دعـ كتعزيز قدرات  ،كغيرىا مف الجمعيات 9117فقد تأسست عاـ  ،اإلعاقة النساء ذكات

لزيادة الكعي  ةإنشاء دكرات تدريبيمف ضمف نشاطاتيا ، ففي سبيؿ نيؿ حقكقي فكمساندتي، اإلعاقة ذكات
عمى المستكل الكطني  اإلعاقة اتكتسعى الجمعية بتم يؿ المرأة ذ، اإلعاقة ال قافي كالقانكني لمنساء ذكات
بالحياة  فكتقديـ المشكرة حكؿ كضع استراتيجيو إلدماجي، بشكؿ مستمر فمف خبلؿ الدفاع عف قضاياى

 165.عمى استقبلؿ مادم فلحصكلي، فليبتكفير العمؿ كالتعميـ  ،العممية

 كيف النساء ذكاتلتممؿ األدارة جمعية نجكـ إصفية العمي رئيسة مجمس مع السيدة  ةتـ إجراء مقابم
، عف أىـ األدكار التي ةالمذككر بمقر الجمعية الكائف براـ اهلل ، كتـ تكجيو سؤاؿ لمسيدة صفية ، اإلعاقة

 تساىـ بدعـ النساء الجمعيةف أ جابتكحماية حقكقيف ، أ ، اإلعاقة تقكـ بيا الجمعية لنصرة النساء ذكات
ككيفية المطالبة بيا ،كأيضان تقـك ، ألىـ حقكقيف  كت قيفيف مف خبلؿ عمؿ دكرات تكعية ،اإلعاقة ذكات

مع المؤسسات األخرل  االشتراؾمف خبلؿ ، كالمطالبة بيا ، حقكؽ تمؾ الفئة بدعـ الجمعية بالمشاركة 
بالضغط عمى الحككمة لتغيير القكانيف المجحفة بحقكؽ النساء  التي تعنى بحقكؽ تمؾ الفئة، الشريكة
 ذكم األشخاصحقكؽ ل بمناقشة مسكدة مشركع قانكفقمنا بالفترة األخيرة   ة،كأضافت قائم اإلعاقة ذكات

حقكؽ المعاقيف بما يتناسب مع  قانكفجامعة بيرزيت كضع مسكدة بالقانكني  لممعيد عيدحيث ، ، اإلعاقة
ؾ كقد شار ، كلى لمقانكفاألالمسكدة ربع مناقشات حكؿ أكتـ عمؿ ، االتفاقيات الدكلية بتمكيؿ مف اليكنيسؼ

كضع المسكدة  سيتـك  ،االجتماعيةالتنمية سيا كزارة أكعمى ر ىميو كحككمية أبتمؾ المناقشات مؤسسات 
، خبلؿ الفترة الحالية مف طرفنابتقديـ مقترحات ليذا القانكف ، القادـخبلؿ العاـ  ال انية ليذا المشركع

عند كضع المسكدة قمنا مر ألا ببادئ أننا، جابتأييا بما يخص مشركع القانكف الجديد أكبسؤاليا عف ر 
عمى األقدر  ككنيـ اإلعاقة مف ذكمأشخاص  شراؾإنيـ عند كضع القانكف لـ يقكمكا بألكذلؾ ، برفضيا
 كخصكصان ، عمى تمؾ المسكدةنو يكجد الك ير مف التحفظات أ ةتبعت قائمأك ،  كاحتياجاتيـكاقعيـ تفيـ 

                                                           
 (.38، مرجع سابؽ، ص )اإلعاقة ية لمنساء ذكاتجمعية نجكـ االمؿ لتمكيف النساء، تحميؿ كاقع المشاركة السياس 164
165
 (.1)،المرجعأعاله،صجمعية نجـك االمؿ لتمكيف النساء
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التي  الدكليةلممعاىدات  ومتءكمكاالقانكف  نسجاـال كذلؾ،  اإلعاقة لفئة النساء ذكات ةفراد مكاد خاصإ
يا المحمية لنصرة نعضاء بإفرادىا بقكانياأللزمت الدكؿ أك  االتفاقية كتضمنتيا بنصكص ،عنيت بيذه الفئو

نو أ :ةقائمجابت أ، اإلعاقة كبسؤاليا حكؿ الحمكؿ التي تراىا مناسبو إلقرار حقكؽ لمنساء ذكات، ةتمؾ الفئ
كبر قدر ألحصكليف عمى  اإلعاقة بما يخدـ حقكؽ النساء ذكات ةخاص ةكضع ميزاني ةزار يجب عمى كؿ ك 

 166.مف حقكقيف 

 التالية: تتم ؿ بالنقاط  اإلعاقة حككمية لدعـ النساء ذكاتال غيرمف االدكار التي تقـك بيا الجمعيات 

ف عاقتيإمع  عمى الخدمات بما يتناسب فلتحسيف فرص حصكلي، فمياراتي ستخداـاعمى  فتدريبي -1
ف عمى الكيفية لممطالبة بحقكقي فمف خبلؿ تدريبي، كالمطالبة بيا فلمدفاع عف حقكقي فدعمي يضان أك 

 167.فكاستقبلليتي
لزيادة فعاليتيـ بالحياة كزيادة ال قة ، ببرامج التخطيط كصنع القرار اإلعاقة دماج النساء ذكاتإ -9

 .بأنفسيـ
 فكتفيـ معاناتي، فكمؤازرتي فلمناصرتي، اإلعاقة تعزيز الكعي المجتمعي بحقكؽ النساء ذكات -3

 .فلممطالبة بحقكقيف لدعمي
أكدت عمى جؿ تعديؿ القكانيف بما يتفؽ مع المعايير الدكلية التي أالضغط عمى صناع القرار مف  -4

الدكلية لحقكؽ  االتفاقية مة القكانيف بما يتناسب معءبمكا كالمطالبة، الفئةمف الحقكؽ لتمؾ  ةمجمكع
 التي قامت دكلة فمسطيف بالتكقيع عمييا. اإلعاقة ذكم اصاألشخ

لى المؤسسات إباإلضافة ، المعنية بحقكؽ النساء خرلاألبناء التحالفات مع الجمعيات األىمية  -5
لمعمؿ ، بالتعاكف مع نشطاء حقكؽ االنساف يضان أك ، الفئةالحككمية المعنية بتقديـ الخدمات ليذه 

 باإلضافة، اإلعاقة النساء ذكاتتشريعي لكضع قكانيف تحمي لمضغط عمى المجمس ال، مجتمعيف
  .ةبفاعمي فكمساعدتي فحقكقي لنيؿ، اإلعاقة النساء ذكاتلمنيكض بكاقع  ةليات فعالآإليجاد 

 كنقص، عمييابكاقع التمييز الممارس  المتعمقة الشكاكللتقديـ  اإلعاقة فتح المجاؿ لمنساء ذكات -6
نقؿ تمؾ الشكاكل لصناع القرار ل كحقكقيان  معنكيان  يا كمساندتيالتتعرض  شكاكلية أك أالخدمات 
 168كمتابعتيا.

                                                           
، جمعية نجـك األمؿ، راـ اهلل، بتاريخ اإلعاقة مقابمو، صفيو العمي، رئيسة مجمس ادارة جمعية نجـك االمؿ لتمكيف النساء ذكات 166
91/9/9119. 
 (.151ص ) سابؽ، حسف، مرجعسعكدم، محمد 167
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نو عمى الرغـ مف ك رة عدد المؤسسات األىمية التي أ، نسافاإلفاد تقرير قدمتو الييئة المستقمة لحقكؽ أ
ترض ما زالت تعاني مف نقص شديد بالخدمات المف ةف تمؾ الفئأال إ، اإلعاقة ف النساء ذكاتك تيتـ بشؤ 

ف تمؾ الجمعيات تتغاضى عف العديد مف المعيقات أكيتضمف التقرير الذم قدمتو الييئة ، حصكليا عمييا
كما يتضمف ، بالمجتمع ةتمؾ الفئ ندماجاماـ أساسي األالتي تعتبر المعيؽ ، جتماعيةاالك منيا البيئية 

كالقميؿ منيا يتبنى النيج المبني  ،ف العديد مف تمؾ الجمعيات تقكـ عمى مبدأ المساعدة العبلجيةأالتقرير 
ماـ تحقيؽ اليدؼ المرجك مف تمؾ المؤسسات أ ةحقيقي ةمما يشكؿ معضم ةعمى الجانب الحقكقي لتمؾ الفئ

  169.بالكاقع الحالي

 .اإلعاقة دور المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق النساء ذوات الثالث:المطمب 

تحت  الفئةبتمؾ  المرتبطة لمنظرةكذلؾ يعكد  ،صارخ لمحقكؽ ؾنتيااتعاني مف  اإلعاقة ذات المرأةما زالت 
لسنة  4رقـ  المعكقيفقانكف حقكؽ ف أ بدليؿ، الفئةلتمؾ  الحقكقية النظرةكليست  ،حسافاإلك  الرعايةمفيكـ 
تأىيؿ كحماية التنسيؽ مع باقي الكزارات مع بمفردىا  االجتماعية التنميةكزارة  ختصاصامف  جعؿ1999

حككمية تعنى بتقديـ المساعدات لمفئات  ةاالجتماعية مؤسس التنمية ةف كزار أنعمـ  كنحف، قيفحقكؽ المعا
جؿ خبلفنا حكؿ  كىذا، الفئةلى ىذه إالسمطة الكطنية الفمسطينية  ةكىذا يعكس نظر  ،الميمشة المحتاجة
 .الفئةىذا المفيـك لتمؾ 

 دكار التي تقكـ بيا لدعـ النساء ذكاتبيذا المطمب سكؼ نتحدث عف كزارة التنمية االجتماعية، كاأل
كسكؼ نتحدث عف أىـ المؤسسات الحككمية األخرل، كاالدكار التي تقكـ بيا لدعـ ىذه الفئة،  اإلعاقة

 كالتالي:المطمب إلى فرعيف  ىذا ارتأيت تقسيـك 

 يهبو وصاسة انحًٍُة االجحًبػٍة حسب يب جبء بمبَىٌ حمىق انًؼىلٍٍ انفهسطًٍُ األول:انفشع 

التنسيؽ مع الجيات  المعكقيفقانكف حقكؽ  نيط بيا حسبأ حككمية ةكمؤسس االجتماعية التنمية كزارة فإ 
كجاءت ، لممعاؽ كألسرتو بكؿ ما يتعمؽ بالحقكؽ المنصكص عمييا بالقانكف ةبإعداد برامج تكعي، المعنية 

ف تقدـ تقارير أخرل األمية مف المؤسسات الحكك  بالطمبحؽ الكزارة عمى لتؤكد 171، منو المادة السابعة
الفصؿ ب 9114 نةلس 41رقـ  التنفيذية البلئحةكجاءت ، سنكية حكؿ الخدمات التي تقدميا لممعاقيف

                                                                                                                                                                                     
 (.159+151) سابؽ، ص حسف، مرجعسعكدم، محمد  168
169
(.89) صسابؽ، مرجع كضع حقكؽ االنساف في فمسطيف، 

 مف قانكف حقكؽ المعاقيف. 7+3+11انظر المكاد  171
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كمف تمؾ ،مف الخدمات لممعاقيف  ةف تقدـ رزمأ االجتماعية التنميةكظيفة كزاره  إف مف، منياال اني 
 كالمتابعةف تقـك بالتنسيؽ أمس الكزراء يجب ماـ مجأ ةبصفتيا مسؤكل يضان أك  171المعكؽ ةالخدمات بطاق

المعايير كالضكابط التي تساعد عمى  كضع يضان أك  ، المعاقيفحقكؽ  ةلحماي الحككميةمع باقي المؤسسات 
 179 حماية حقكؽ المعاقيف .

 الخاصةلذكم االحتياجات  العامة اإلدارةتسمى  ةدار إاالجتماعية تمارس عمميا مف خبلؿ  التنميةف كزارة إ
 الرعاية، كدائرةليا دائرة  ةتابع ة بلث دكائر فرعي لىإالخاصة اإلدارة لذكم االحتياجات كقسمت تمؾ 

االجتماعية بالطمب مف الكزارات الحككمية  التنميةكزارة  كتقكـكما ، المجتمعيالتأىيؿ كدائرة العمؿ 
بتقديـ  كالمكاصبلت،صحة م ؿ كزارة العمؿ ككزارة ال ،المعكقيف خرل المعنية بتطبيؽ قانكف حقكؽاأل

 173.لفئة المعاقيفكتقديـ الخدمات  لرعايةتقاريرىا كخططيا عف الكيفية التي سكؼ تقـك بيا 

 التنميةفي كزارة  اإلعاقة ذكم لؤلشخاص العامةرة دااإلعاـ  رالسيد أميف العنابي مديمع  ةتـ إجراء مقابم
 ذكم لؤلشخاص الكزارةالخدمات التي تقدميا  عف وكبسؤال ، بمقر الكزارة الكائف براـ اهلل ، جتماعيةاال

، فاآللى إكالتي لـ تفعؿ  ختصاصياامف  ان خاصو بما يتعمؽ ببطاقة المعكؽ التي تعتبر جزء اإلعاقة
خدمات البتقديـ  المطمكبة بالصكرةحسب نص القانكف  المذككرةتقكـ بمياميا  الكزارةف إ :جاب قائبلن أ

خرل غير األف المؤسسات أكذلؾ بسبب ، صدارىا إ تأخرلبطاقة المعكؽ  كبالنسبة، لممعاقيف المطمكبة
 بإعداد حاليان  نحف نقكـ:  تبع قائبلن أك ، ف تقدميا لممعاقيف كما يجبأالخدمات التي يجب بتقديـ  ممتزمة
ف اآللى إ لممشركع ةمناقش جمسات ربعأ تـ عقدك  ، اإلعاقة ذكم األشخاص لقانكف حقكؽ األكلى المسكدة
بحقكؽ تمؾ  المعنية الكطنية األىميةمع المؤسسات  بالشراكة يضان أك ، زيتر بي ةمعيد القانكني بجامعمع ال
 إلخراجالتي نتطمع ليا  المطمكبةبالتعديبلت  لمخركجىذه المناقشات  ىميةأ تنبع، المسكدةحكؿ ىذه  ةالفئ

كحكؿ سؤالو عف  ة،خاص ةفبص اإلعاقة دخاؿ مكاد تعنى بالنساء ذكاتا  ك ، قانكف مناسب لحقكؽ المعاقيف
الجيات ألف كذلؾ ، ةمكره غير ميسر أعمى األف المجمس إ، جابألشؤكف المعاقيف  األعمى المجمس
 بمياميا كما يجب لذلؾ ىك حاليان  ةغير مطمع التنمية ككزارة، جتماعاتاالبعقد  ممتزمةغير  الحككمية

 174متكقؼ عف العمؿ .

                                                           
 بطاقة المعكؽ: البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحؽ لممعكؽ الحصكؿ عمييا ضمف برنامج منظـ. 171
 مف البلئحة التنفيذية. 11+7+6+5+3انظر المكاد  179
 (.37) سابؽ، صفي مصر كاالردف كفمسطيف، مرجع  اإلعاقة تحميؿ كاقع المشاركة السياسية لمنساء ذكات 173
 .91/9/9119في كزارة التنمية االجتماعية، راـ اهلل، بتاريخ  اإلعاقة مقابمو، أميف عنابي، مدير عاـ االدارة العامة لؤلشخاص ذكم 174
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خرل بما يخص األاالجتماعية ال تتابع ما تقـك بو الكزارات  نميةالتف كزارة أنبلحظ مف مجريات المقابمة 
ك خطط بما يخص العمؿ أية تقارير أالكزارات نفسيا ال تقـك بتقديـ  يضان أك ، اإلعاقة الخدمات التي تقدـ لذكم

حيث ، الكزارةمف قبؿ  المعكقيفىناؾ قصكر كاضح بتطبيؽ قانكف حقكؽ  أفعمى  يدؿ كىذا، اإلعاقة مع ذكم
 .الفئةلتمؾ  ةحقكقي ةنظر  ليـ، كليسبتقديـ المساعدات  محصكرة فقط المعاقيف ةلفئ نظرتياف أ

 1مرسكـ رقـ ،عمى لشؤكف المعاقيف فقد صدر المرسكـ الرئاسي بتشكيؿ المجمس األ لممجمس أما بالنسبة
المرسـك  كلى مفاأل المادةفي ، 9114لسنة  3كىك مرسـك معدؿ لممرسكـ الرئاسي رقـ  ، 9119لسنة 

، لممجمس ان رئيس االجتماعية التنمية لكزير باإلضافة، بو مف سبع كزارات  المتم مةتحديد الجيات  تـّ 
، اإلعاقة ذكم ألىالي يلمم م باإلضافةعضاء يم مكف المجتمع المدني كمم ؿ لمقطاع الخاص أ ةكسبع
 التنميةف تبعية المجمس لكزارة أ ،يةال ان بالمادةكجاء ، لممجمس ان مراقب ان عضك  المستقمة الييئةكجعمت  175

مف المرسكـ التي جعمت مف مياـ المجمس متابعة تطبيؽ 176 4رقـ  المادةكما ييمنا ىنا ، االجتماعية
عطي لممجمس أكما ، الفمسطينية الكطنية السمطةبيا  لتزمتاالتي  الدكليةكالمعاىدات  القانكنيةالنصكص 
 177. المطمكبةيبلت التعد قتراحاك أ، قكانيف قتراحاصبلحية 

ميف السيد أ اإلعاقة ذكم لؤلشخاص العامة اإلدارةجريت مع مدير عاـ أالتي مف المقابمة  نستخمص
مف قبؿ  لتزاـاال يكجد كذلؾ ألنو ،معطؿ غير مفعؿ  حاليان  االعمى لشؤكف المعاقيف المجمس ، إفّ عنابي

كبحث ما ، معنيو بتنظيـ عقد االجتماعات االجتماعيةالتنمية كال كزارة ، جتماعاتاالعضاء بمتابعة األ
كمف خبلؿ حديث ، خرلاألمف قبؿ الكزارات  بالحضكر لتزاـانو ال يكجد أبما  ،يتعمؽ بأكضاع المعاقيف

فصؿ  ةعمميل مساعي عمى مشركع قانكف جديد لحقكؽ المعاقيف، كىناؾيجرم العمؿ  السيد أميف تبيف أنو
تككف ليس مف المناسب أف نو أحيث ، ة الشؤكف االجتماعيةعف كزار  المجمس األعمى لشؤكف المعاقيف
                                                           

من منظور النوع االجتماعي في  اإلعاقة مراجعة التشريعات المتعمقة بالنساء ذوات، اإلعاقة نجـك االمؿ لتمكيف النساء ذكاتجمعية  175
 (.34، ص )9119اهلل،  راـ الفمسطينية،مناطق السمطة الوطنية 

ـ كاختصاصات المجمس عمى النحك التالي: " تككف ميتاإلعاقة المجمس االعمى لؤلشخاص ذكم 9119لسنة  1مف المرسكـ رقـ  4المادة رقـ  176
اعداد  -9اإلعاقة ذكم األشخاصمتابعة تنفيذ كتطبيؽ القانكف كالمعاىدات الدكلية التي التزمت بيا السمطة الكطنية الفمسطينية المتعمقة ب-1

مراقبة تخطيط  -3كمشاركتيـ الكاممة بالمجتمع كتحقيؽ اندماجيـ  اإلعاقة ذكم األشخاصالمتعمقة برعاية كتأىيؿ  اآلزمةاالستراتيجيات كالسياسات 
تقييـ منجزات كافة الجيات  -4لضماف تطكير اداء الحككمة بيذا الشأف  اإلعاقة ذكم األشخاصكانجازات الكزارات ككافة المؤسسات ذات العبلقة ب

لضماف تنفيذ االستراتيجيات  اإلعاقة ذكم األشخاصب اقتراح تعديؿ التشريعات ذات العبلقة -5اإلعاقة الحككمية كغير الحككمية العاممة في مجاؿ
تشكيؿ المجاف الدائمة كالمؤقتة لمساعدة  -7اإلعاقة لجكدة البرامج كالخدمات المقدمة لؤلشخاص ذكم اآلزمةكضع المعايير  -6كالسياسات العامة 

 اصدار نظاـ داخمي يضمف عمؿ المجمس كيبيف اليات عممو. -8المجمس في القياـ بميامو 
ص مف منظكر النكع االجتماعي في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية، مرجع سابؽ،  اإلعاقة مراجعة التشريعات المتعمقة بالنساء ذكات 177
(34.) 
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يجب فصؿ المجمس عف ف، كىي كزارة الشؤكف االجتماعية، كزارة كاحدةجية التنفيذ كالرقابة محصكرة بيد 
 أكبر . ةبفاعمي تؤدم عممياالكزارة حتى 

تتم ؿ بدعـ النساء ذكات  عيةاالجتمامما سبؽ أف األدكار التي يجب أف تقـك بيا كزارة التنمية  ترل الباح ة
، يتعرضف ليا البلتي  نتياكاتاالماـ القضاء جراء أالقانكني  فتم يميكنصرتيف كحمايتيف، ب اإلعاقة

 الكزارةيدد حياتيف ، كلكف مع األسؼ لـ تقـ يذا ما تعرضف لخطر إبتكفير مراكز إيكاء ليف،  كاحتكائيف
ما تقـك ك ،كلـ تقـ بإعداد فريؽ مختص ليف لمساعدتيف ، اتبالذ متخصصة لتمؾ النسكة ةبتكفير مراكز حماي

،كلـ تنظر ليف كأنيف أصحاب حؽ يطالبف بأبسط  بسيطة ليفعف تقديـ مساعدات مادية ة عبار  الكزارةبو 
 .اإلعاقة ، إف كزارة التنمية االجتماعية بكضعيا الحالي ال تكفر أدنى حماية أك دعـ لمنساء ذكات حقكقيف

 اإلػبلة انًؤسسبت انحكىيٍة ودوسهب بذػى انُسبء روات انفشع انثبًَ:

مراكز ، نذكر ىنا اإلعاقة مف المؤسسات الحككمية التي مف المفركض أف تككف حامية لفئة النساء ذكات
 حكؿ كيفية التعامؿ كالتعاطي مع النساء ذكات مطركحة آلية معينة ةيأ بمراكز الشرطة ال يكجد،  الشرطة
 مةءبالمكاتتعمؽ  ةكليأجراءات إحكؿ  البحثتـ  ونإف مة المرافؽ العامة ليف،ءبمكاتعمؽ بما ي ماأ، اإلعاقة
 الميمةمف المبادرات  كىذا، ةحركي عاقةإلمذيف يعانكف مف  كخصكصان  178.بأريحابدأت  الشرطةبمراكز 
يف كتسييميا ماكف لممطالبة بحقكقاألمة ىذه ءبمكا ،اإلعاقة النساء ذكات لدعـ لت بت فعاليتيا بدأتالتي 

مف خبلؿ سيكلة الكصكؿ لتمؾ ، ك حمايتيف مف العنؼ الممارس ضدىفأ، فإذا ما تـ االعتداء عميي
خرل األكلكف لؤلسؼ لـ تطبؽ ىذه المكائمة بباقي المراكز بأنحاء المحافظات ، المراكز كتقديـ الشكاكل

 .اإلعاقة ذكم ستخداـلبلمة ءبنيتيا غير مكاأغمب مراكز الشرطة قديمة ك أ فإحيث ، فاآللى إ

تـ  6/9/9116بتاريخ ف، كمكمؿ لو الشرطةف عمميا متكافؽ مع عمؿ إف العامة بالنيابةيتعمؽ  أما بما 
كالعنؼ  ،بالتعامؿ بقضايا العنؼ االسرم ةمختص نيابةكؿ أكىي ، مف العنؼ األسرةانشاء نيابة حماية 

ىنا  النيابةيتم ؿ دكر ك ، لمعدالةنساء المعنفات لتعزيز كصكؿ ال ةكىي بادر ، المبني عمى النكع االجتماعي
مف خبلؿ  الجناةكمحاسبة  فكحمايتي، يضان أ اإلعاقة بدعـ النساء ضحايا العنؼ كىذا يشمؿ النساء ذكات

ف أىذه البادرة بسبب ، حكاـ الجزائية الصادرة بحقيـاألكالتحكيؿ لمقدمي الخدمات كالترافع كتنفيذ التحقيؽ
لى زيادة العنؼ المكجو إكيؤدم ، ءات تقديـ الشكاكم قد يتسبب بضغط نفسي ليادخكؿ الضحية بإجرا

القانكف، ؿ الجمكد بنصكص في ظ سبلمتيا، كخصكصان تكفؿ  ةكضكع بسرعذا لـ يتـ معالجة المإضدىا 

                                                           
 (.34عبد المجيد، ايمف، مرجع سابؽ، ص ) 178
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نصت  ،يتعرضف لمعنؼاالتي لمنساء  المطمكبة الحمايةف القكانيف المعمكؿ بيا بفمسطيف ال تضمف أ حيث
مف العنؼ  األسرة حماية نيابة ختصاصاتاجراءات العمؿ المكحد عمى إمف دليؿ  179ال انية المادة

 طفاؿ ككبار السف كذكماألضد النساء ك  المرتكبةحكاـ األتنفيذ  كالطعف، كمتابعة كالترافعالتحقيؽ 
 مراعاة، قةاإلعا مع قضايا النساء ذكات فكرية ةتتعامؿ بصكر  األسرةنيابة حماية إف  ثحي ، ....اإلعاقة

 ةكبصكر ، قانكنييفعنيـ  ءالدفاع عنيف بصفتيف ككبل الحقكقيةخرل األالمؤسسات  كتستطيع، لكضعيف
كالعكف بعممية  المساعدةتمد يد  العامة كالنيابة، الفئةلبعض المؤسسات التي تعنى بحقكؽ تمؾ  مجانية

 181بطائيا.إالتسريع بتمؾ القضايا كعدـ 

لمتعامؿ ،  ةخاص ةمعين ةليآ حكؿ ةفعال ةقانكنيية نصكص أيكجد بل فكالمحاكـ  القضاء أما بخصكص
 ناء أأك ، بأركقة المحاكـ  المعاممةأك كيفية ، إجراءات القضاء تيسيرمف حيث  اإلعاقة نساء ذكاتمع ال

 تمت ؿ ليا المحاكـ بما يخص النساء ذكم ة،خاصاعتبارات  كال يكجد، اإلعاقة نظر الجمسات لمنساء ذكات
  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية كىذا قصكر كاضح كمخالؼ لما نصت عميو، قةاإلعا

 ختصاصاك أشخاص ذكم أ ةكجد قكاعد معينتال ك ، كرعايتيف النصكص بما يتفؽ كحمايتيف كجب تعديؿ
ما يتعمؽ ب كخصكصان ، ية است ناءاتأخريف دكف اآل كمايتـ التعامؿ معيف ، بالمحاكـف لمتعامؿ معي كخبره
 قضايا النساء ذكاتلى إينظر نو إمكف القكؿ كي، لى القضاءإ ةتاحة كصكؿ تمؾ الفئا  ك  ،ماكفاألمة ءبمكا

 . 181لكضعيف  نظران  ةكلكيأ فبإعطائي فلذلؾ يتـ التسريع بقضاياى ،مف ناحيو التعاطؼ اإلعاقة

الفئات  ةلتدعيـ كمساعد ةكرائد ةميم ةتعتبر خطك  ،سرةاأل ةلحماي ةخاص نيابة ةنشاء كحدإ فّ أ الباح ةترل 
بمكافقة  الفمسطينية الدكلةمف جية  ةبادر  يشكؿكىذا ، اإلعاقة كمنيـ النساء ذكات ،بالمجتمع الميمشة

تدابير تعنى بحقكؽ النساء  تخاذاب، اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية لنصكصتشريعاتيا 
ف أليا مف ضركب االيذاء كالعنؼ الذم مف الممكف ة البرنامج يشكؿ حماي إف ىذا، اإلعاقة ذكات

                                                           
ألسرة مف العنؼ التحقيؽ كمبلحقة ( مف دليؿ إجراءات العمؿ المكحد ألعضاء النيابة" تشمؿ اختصاصات نيابة حماية ا9نص المادة )179

مرتكبة المتيميف كالترافع كالطعف كمتابعة تنفيذ االحكاـ في كافة الجرائـ المرتكبة داخؿ نطاؽ األسرة بمختمؼ افرادىا بما في ذلؾ الجرائـ ال
األطفاؿ خارج األسرة كفي قضايا ، كفي قضايا االعتداءات الجنسية المرتكبة ضد النساء ك اإلعاقة ضد النساء كاألطفاؿ ككبار السف كذكم

افو الكفاه في ظركؼ غامضو كتشمؿ االنتحار كالشركع فيو بالنسبة لمنساء كالفتيات كاألطفاؿ كفي جرائـ التيديد كاالبتزاز ضد النساء كعبر ك
الدعارة كالسفاح كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ، كتشمؿ اختصاصات نيابة حمايو األسرة كذلؾ الجرائـ المرتكبة مف النساء في قضايا الزنا ك 

 الجرائـ ذات الطابع الجنسي".
180
، ص 9118، دليل اجراءات العمل الموحدة لمتعامل مع قضايا العنف ضد النساء ألعضاء النيابة العامة الفمسطينيةالنيابة العامة: 
(6+7.)

 (.38ص )) ،، بيرزيت9113راسات التنمية، ، مركز دألركان العدالة الرسمية اإلعاقة وصول النساء ذواتعبد المجيد، ايمف:  181
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في  األسرةكحدات حماية  ةجيز أ مع بالتعاكف األسرةحماية  نيابةعضاء أ ىيقع كاجب عمك ، يتعرضف لو
فيما  ةلية عمؿ مشتركآىناؾ ك ، كمناصرتيف بتحصيؿ حقكقيف فبحمايتيف كدعمي، الفمسطينية الشرطة

 .كمؿ كجوأيخمؽ كفاءة بالعمؿ لتحقيؽ النتائج عمى  األجيزةبيف كالتعاكف ، بينيـ بنظاـ التحكيبلت

نظاـ لتسريع  أك، اإلعاقة تعامؿ مع النساء ذكاتعف كيفية ال النظامية كالشرعية بالمحاكـ ةمكحد ةليآكجد تكال 
 ةرشفأنو ال يكجد أف نقكؿ أ كبقي، معيفمرىكف بتعاطؼ القضاة  ذلؾ، بيفقضاياىف الحقكقية الخاصة 

نيا تصنؼ إحيث  ،ببرنامج ميزاف المعتمد بتصنيؼ القضايا بالمحاكـ بشكؿ عاـ اإلعاقة يا النساء ذكاتلقضا
 حكاـاأل ستخراجاكىذه مف الصعكبات التي تكاجو الباح يف بمجاؿ  ،دكف تمييز ةمف ضمف قضايا النساء عام

 .ةيتني كباح كىي مف الصعكبات التي كاج اإلعاقة بالنساء ذكات بقرارات تتعمؽالقضائية 
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كما تخممتيا مف ،لمتشريعات المحمية الفمسطينية  استعراضناكبعد  ،بنياية الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث
 ةأيكجكد لكبل الجنسيف دكف  ة،تبيف لنا أف نصكص القكانيف جاءت عام اإلعاقة ذكم اتيتـ بقضاينصكص 

التي قامت دكلة  الدكلية االتفاقياتذا ال يتبلءـ مع ،كى ةبصكره خاص اإلعاقة مكاد تعنى بالنساء ذكات
 التي،تمؾ االتفاقيات بما يتناسب مع مة تشريعاتيا ء،كالتي تكجب عمييا مكا فمسطيف باالنضماـ إلييا مؤخران 

يتطمب مف دكلة كذلؾ ، بيف كنصرتيف كدعميف لبلىتماـطراؼ األكح ت الدكؿ  ،ةأفردت لمنساء مكاد خاص
 ةبالتشريعات المحمي هلخصكصية كضعيف ،كىذا ماال نجد نظران  خاصة،بنصكص  فمسطيف تمييزىف

 كال تكفر أدنى حماية ليف. ،الدكليةعما نادت بو االتفاقيات  ةمخالف تبذلؾ جاء كىي ةالفمسطيني

 ةفيي أدكار غير فعال اإلعاقة لنصرة النساء ذكات الحككميةالمؤسسات  لؤلدكار التي تقـك بيا بالنسبة
كما  بدكرىا بدعـ تمؾ الفئةال تقـك  االجتماعية التنميةكزاره  إف ، ةكليست حقكقي ةخيري ةيا ليف نظر كنظرت،

كلكف  ليف، تعتبر داعـ األىميةالمؤسسات  أما، اإلعاقة لمنساء ذكات كالحمايةكىي بذلؾ ال تكفر الدعـ  ،يجب
، يجابي كما يجباإلدكرىا  دم تؤ لذلؾ ال ،خرلاألبمعزؿ عف  ة يتـكذلؾ الف مجيكد كؿ مؤسس ةغير فعال

فيي ، اإلعاقةداعـ كمناصر لفئة النساء ذكات  فإف دكرىانساف اإللحقكؽ  المستقمة الييئةدكر كبالحديث عف 
حكؿ ضركرة  الحككمةكتتباحث مع  ،بتقرير الظؿكتضمينيا  الحككمة،ماـ أتعمؿ عمى تمقي الشكاكم كطرحيا 

ذف فالدكر العظيـ ىنا إ، اإلعاقةتفاقيات التي نادت بحماية النساء ذكات يتناسب مع اال تعديؿ التشريعات بما
التشريعات  فّ إ :كبختاـ ىذا الفصؿ نقكؿ ،اإلعاقة لحقكؽ النساء ذكات ىـاألالداعـ  أنياحيث ، ةالكطني لمييئة

التي  الدكلية اتاالتفاقيكىي بذلؾ تخالؼ  ،اإلعاقةلمنساء ذكات  ةة حمايأيال تكفر  الحاليةبصكرتيا  المحمية
إدماج نصكص كأحكاـ تمؾ االتفاقيات إلييا مؤخران ، كالتي تفرض عمييا  باالنضماـقامت دكلة فمسطيف 

زالة أية تناقض بيف أحكاـ االتفاقيات كالقكانيف الداخمية،  عماؿ أحكاميا كقكاعدىا كا  بتشريعاتيا الكطنية، كا 
 قكانيف الداخمية.بال اإلعاقة كتخصيص مكاد تعنى بحقكؽ النساء ذكات
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 الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمن المواثيق الدولية اإلعاقة الحماية القانونية لمنساء ذوات
لعقد  ةممح الحاجة كانت لذلؾ، تعقيدا أك ر الدكليةالعبلقات  صبحتأ، الدكلينتيجة تطكر المجتمع 
عداد إلى إمـ المتحدة األذلؾ تكصمت لجنة القانكف الدكلي المنب قة عف  أ ركعمى ،المعاىدات بيف الدكؿ 

براـ ما يشاؤكف مف إشخاص القانكف الدكلي الحؽ في أكلكافة 189، 1969فينا التي حررت بعاـ  تفاقيةا
لجميع  ةفإنيا تصبح ممزم ةصحيح ةعداد تمؾ المعاىدات بصكر إذا جرل إكلكف ، كالمعاىدات تفاقياتاال
جراءات الكفيمة اإلكافة  تخاذاك الداخمي  ومنظادماجيا في إكيتعيف عمى كؿ طرؼ ، برمتياأطرافيا التي أ

  183مف المبادئ األساسية في القانكف الدكلي. ىذا طبعان ، وبتطبيق

نساف سكاء عمى اإلحقكؽ  ةالخاصة بحماي تفاقياتاالذىب بعدىا المجتمع الدكلي لكضع العديد مف 
تمؾ الفئات التي  كمف، حمايتيابتمؾ االتفاقيات كالفئات التي تقكـ  كتتعدد، قميمياإلك أالصعيد الدكلي 

ف اىتماـ المجتمع الدكلي بحقكؽ إ 184، اإلعاقة ذكم األشخاص فئةتقكـ معظـ االتفاقيات بحمايتيا ىي 
ذلؾ  كأدل، اإلعاقة ف تتمتع بيا النساء ذكاتأىـ الحقكؽ األساسية التي يجب أبراز إلى إدل أ الفئةتمؾ 

تمؾ الحماية  ةتعد مقصكر  كلـ، دكلي ىتماـالحقكؽ محؿ صبحت تمؾ اأمفيكـ حقكؽ النساء ك  تساعالى إ
 عمى القكانيف الداخمية لمدكؿ.

                                                           
القانكف، جامعة الشرؽ األكسط،  ماجستير، كميورسالة ابرام المعاىدات الدولية وتصنيفيا في النظام القانوني الكويتي كسمي:  الظفيرم، فارس 189
 (.7ـ، ص )9119سنة 

 9166ت، الذم عقد بمكجب قرارم الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ اتفاقية فينا "اعتمدت مف قبؿ المؤتمر األمـ المتحدة بشأف قانكف المعاىدا
، كقد عقد المؤتمر في دكرتيف في فينا خبلؿ 1967كانكف األكؿ /ديسمبر  6المؤرخ في  9987، كرقـ 1966كانكف األكؿ /ديسمبر  5المؤرخ في 
ايار 93كعرضت لمتكقيع في  1969ايار /مايك 99تاـ اعماليا في في خ االتفاقية ، كاعتمدت1968أيار/مايك  94اذار /مارس الى  96الفترة مف 

 .1981كانكف ال اني/أيار عاـ 97كدخمت حيز النفاذ في  1969/مايك 
الشريعة كالقانكف،  ماجستير، كمية، رسالة التنظيم القانوني لبللتزام بالمعاىدات الدولية بالتشريع الفمسطينيابك مسامح، عمراف يحيى أحمد:  183

 (.9، ص )9117عة اإلسبلمية، غزة، الجام
، 9، مجمد: 11ـ، عدد 9116، مجمة الجناف لحقكؽ االنساف،اإلعاقة ذوي األشخاصاالتفاقيات اإلقميمية لحماية الميداني/ محمد أميف:  184

 (.115) ـ، ص 9116
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مباحث  ةلى ثبلثإىذا الفصل سيتم تقسيم  اإلعاقة ولفيم الحماية الدولية الواقعة عمى النساء ذوات
 -كالتالي: 

 مفيوم المعاىدات وقيمتيا القانونية بالتشريعات المحمية. -ول: األ المبحث 

 حقوق المرأة ضمن القانون الدولي والمعاىدات الدولية. -ث الثاني: المبح

 اإلعاقة ذوي األشخاصالدولية لحقوق  االتفاقية -المبحث الثالث: 

 مفيوم المعاىدات وقيمتيا القانونية بالتشريعات المحمية االول:المبحث 

نكفمبر لسنة  99ابع كالستيف في في اجتماعيا الس 67/19يعتبر قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 
، أصبحت عمى أساسو فمسطيف أحد ترفيع مكانة السمطة الى دكلو غير عضك بصفة مراقبب، 9119

 ة، م ؿ تكقيع دكلةدكلي ةتفاقيا 73لى إفمسطيف  ضمتان ر ذلؾ أكعمى  أشخاص القانكف الدكلي ،
سرة األطيف لسمات الدكلة العضك في فمسطيف عمى ىذه االتفاقيات خطكة ىامة عمى طريؽ تمتع دكلة فمس

عمى معايير التي تكصمت ليا البشرية بمجاؿ حقكؽ ألى إالدكلية، كتطمعاتيا لبناء نظاـ قانكني يستند 
 ةأ ر فعاؿ داخؿ نظاميا القانكني ، كخاص تفاقياتاالف يككف ليذه أىذا األمر يحتـ عمييا ، 185نسافاإل

  186لمدكؿ.يقيا بالقكانيف الداخمية تبرز بمدل تطب االتفاقياتأف أىمية تمؾ 

 لى ثبلث مطالب كالتالي:إىذا المبحث  سيتم تقسيم

 .بالتصديق عمييا والسمطة المختصةماىية المعاىدات  -المطمب األول: 

 العبلقة بين التشريعات المحمية والمعاىدات الدولية.-المطمب الثاني: 

نة االتفاقيات الدولية في النظام القانوني موقف المحكمة الدستورية حول مكا -المطمب الثالث: 
 .الفمسطيني

                                                           
185
لمستقلةلحقوقاإلنسان)دٌوانالمظالم(،،الهٌئةااإلعاقة ذوي األشخاصتبعٌات انضمام فلسطٌن إلى اتفاقٌة حقوق التمٌمً،إسالم0

 (.1،ص)55،2015عدد
186
م،3،2010،مجلةالحقوقالعلمٌة،الكوٌت،عدداألثر المباشر لالتفاقٌات حقوق اإلنسان فً النظم القانونٌة الوطنٌةالموسى،محمدخلٌل0

 (.423ص)
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 بالتوقيع عمييا. ةماىية المعاىدات والسمطة المختص األول:المطمب 

 تفاقياتاالالدكلية كقيمتيا القانكنية فبل بد لنا مف بحث معنى  تفاقياتالباف دراستنا تصب أبما 
في المغة كالفقو المعاىدات الدكلية كـ بيذا المطمب مفي نستعرضلذلؾ سكؼ ، كالمعاىدات الدكلية

بالسمطة عمى ىذه المعاىدات  بالتصديؽكمف  ـ نبيف ما ىي السمطة المختصة كالتشريع الفمسطيني 
 .الكطنية الفمسطينية

 

 -ىذا المطمب لفرعين كالتالي: سيتم تقسيم ولتمك الغاية 

 الدولية.  تفاقياتاال و  مفيوم المعاىدات -الفرع األول: 

 الدولية تفاقياتاال عمى بالتصديق السمطة المختصة  -الثاني:  الفرع

 يفهىو انًؼبهذات واالجفبلٍبت انذونٍة األول:انفشع 

، كاليميف، كالمك ؽ، الشيءلى المرء في إ كالتقدـ، المحط: الكصيةكما كرد في القامكس  -: ةن لغ المعاىدة
 187ليو أكصاه إعيد  كمف

كالعيد كؿ ما عكىد اهلل ، ف العيد كاف مسؤكال "إ تعالى "أكفكا بالعيد قاؿ اهلل، ساف العربفي لككما جاء 
 188فيك عيد، ككؿ ما بيف العباد مف المكا يؽ وعمي

نيا "عقد العيد بيف أبعض الفقياء ب عرفيا، المغكمى حد ما مف المعنى إلبالفقو قريب  المعاىدةف تعريؼ إ
 ميف كالمشركيف سنيف معمكمة".كىي مكادعة المسم، عمى شركط يمتزمكنيا، الفريقيف

يقاؿ تكادع الفريقاف أم ، المعاىدة كالصمح عمى ترؾ القتاؿ يكى، المكادعة-كعرفيا البعض االخر: 
 ال يغزك كؿ كاحد منيما صاحبو.أتعاىدكا عمى 

                                                           
 (.9) سابؽ، ص احمد، مرجعأبك مسامح، عمراف يحيى  187
 اىده في معجـ المعاني الجامع متاح عمى الرابط االلكتركني: تعريؼ مع188
 ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar3،3: ، الساعة1/7/9119بتاريخ   معاىدة. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/معاهدة
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ف كتابة بعض أزل ذلؾ بعكي، الصمح بعد الحرب كىي المعاىدة،عمى معنى  التعريفات بيذه تـ التركيز
لذلؾ كانت تعريفاتيـ تصب بما يتناسب مع تمؾ ، تمؾ المعاني كانت بفترة الحركب ؼء لتعريالفقيا
 189الفترة.

 في اصطبلح فقياء القانون المعاىدةتعريف 

 أك، الدكؿطرافو أيككف  تفاؽانيا "ألى عدة تعريفات فقد عرفيا البعض بإكذىب فقياء القانكف الدكلي 
 حقكؽنشاء إ تفاؽاال كيتضمف، المعاىداتبراـ إيممككف أىمية  فمم، الدكليشخاص القانكف أغيرىا مف 

دكلي يعقد بيف  تفاؽا"  بأنيافينا  تفاقيةاالمادة ال انية مف  وكعرفت191، عمى عاتؽ الدكؿ " ةقانكني لتزاماتاك 
، أك أك ر ةفي ك يقة كاحد تفاؽالاسكاء تـ ىذا ، كيخضع لمقانكف الدكلي، دكلتيف أك أك ر في شكؿ مكتكب

 191كانت التسمية التي تطمؽ عميو". كأيان 

مـ ؤللمجنة القانكف التابعة لشر مكريس كىك المقرر ال الث في قانكف المعاىدات يكعرفيا السير الدفي
 سميااكاف  ميما، ةكاحد ةرسمي ك يقةدكلي تتضمنو  تفاؽاف المعاىدة ىي أاذ قاؿ "ب، 1956المتحدة عاـ 

دكلية قادرة عمى كضع  ةلمقانكف الدكلي كتممؾ شخصي ةف كيانات تابعبي معقكده، ىدافياأأك عنكانيا أك 
 .قامة عبلقات يحكميا القانكف الدكليا  خمؽ حقكؽ ككاجبات ك  كغايتيا، القكانيف

 الدكلي بقصدشخاص القانكف أمف  أك رك أيعقد كتابة بيف شخصيف  تفاؽاىي  المعاىدة" خرآكبتعريؼ 
بغض النظر عف  الدكلية كلممعاىدة، الدكليتخضع لقكاعد القانكف  ةمعين ةكضاع قانكنيأ أك  ارأحداث إ

خر يتصؿ اآلكؿ يتصؿ بالقانكف الدكلي ك األ جانباف:أك بركتكككؿ  ةتفاقياأك اتفاؽ أك  ةتسميتيا معاىد
 199بالقانكف الكطني"

المي اؽ كالبركتكككؿ ك  تفاقياتاالمنيا  لممعاىدات مكضح بالتعريؼ السابؽ ىك كىناؾ عدة تسميات كما
ىك  الدكلية تفاقياتاالنكاع أتعبير المعاىدات كتعبير يطمؽ عمى جميع  ستخداـا فإ، تفاؽاالك كالعيد 

 إرادة نيا تكافؽ بيفأب "الدكلية االتفاقية كمع ذلؾ ممكف تعريؼ193، الدكليمقبكؿ عند أغمب فقياء القانكف 
حداث إما داـ ىذا التكافؽ منحيا نحك  هعدلقكا كفقان  يتـ، العاـشخاص القانكف الدكلي أمف  كأك رشخصيف 

                                                           
 (.11+11) سابؽ، ص احمد، مرجعأبك مسامح، عمراف يحيى  189
 (.959ـ، ص ) 9111، دار ال قافة لمنشر، عماف،5، طالوسيط في القانون الدولي العامعبد الكريـ: عمكاف،  191
 (.959) سابؽ، مرجعالكريـ، عمكاف، عبد  191
 (9الظفيرم،  فارس كسمي،  مرجع سابؽ،  ص ) 199
 (.961عمكاف، عبد الكريـ،  مرجع سابؽ، ) 193
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ف كاف يحمؿ بيف  ناياه كا  ، شمؿ مف المعاىدةأكسع ك أ االتفاقية ف مصطمحأ" كىذا يبيف ةمعين ة ار قانكنيأ
 194مصطمح المعاىدة كاالتفاقية كالبركتكككؿ.

معينة، مسألة لمعالجة  دكؿ،يتـ بيف  اتفاؽتي "بأنيا آلنستخمص مما سبؽ أنو يمكف تعريؼ المعاىدة كا
 بيا "  االلتزاـعمى الدكؿ األطراؼ  معينة، يجبالتزامات  االتفاؽعمى ىذا  يترتب

ترككا بؿ ، الدكليةلممعاىدات  ان محدد ان تعريف تضعلـ ، غمب التشريعات كمف بينيا التشريع الفمسطينيأف إ
 تفاقيةابالتعريؼ الكارد  تمدعاكمف بينيـ التشريع الفمسطيني  غمبيـأك ، الدكلييفالفقياء  جتياداتالذلؾ 
الدكلي عمى الدكؿ  تفاؽاالحصر  ألنوكذلؾ ، باالتفاقيةالتعريؼ الكارد  نتقدكااف غالبية الفقياء أمع ، فينا
قامت لجنو القانكف الدكلي  كقد، الدكليةم ؿ المنظمات  ،شخاص القانكف الدكلي العاـأ بقيةدكف ، فقط

بيا كذلؾ عاـ  ان طرف الدكليةتككف المنظمات ، بالمعاىدات ةل خاصخر أ تفاقيوامر بعقد األبمعالجة ىذا 
1986.195 

كذلؾ عند القياـ بتطبيؽ المعاىدات  ،ف التعريؼ الكارد بالمعاىدات الدكلية مف األىمية لمقضاء الكطنيا  ك 
كبيف ، ةالمعاىدات الدكليضمف الدكلية التي تعتبر مف  القانكنيةفبل بد مف التمييز بيف التصرفات ، الدكلية

لذلؾ كاف لتعريؼ المعاىدات ، خرل التي ال تعتبر مف ضمف المعاىدات الدكليةاألالتصرفات الدكلية 
 196طراؼ.األبالنسبة لمدكؿ  ةبالغ أىمية

 انذونٍة االجفبلٍبتػهى ببنحصذٌك انسهطة انًخحصة  انثبًَ:انفشع 

كلكي ينتج ىذا ، ى ما نص عميو االتفاؽبرضاىا عم ةقرار مف قبؿ الدكلإيعتبر  تفاقياتاالعمى  التصديؽف إ
شخاص أف يصدر مف أيجب  يضان أك ، تفاؽاالف يتـ كتابة ذلؾ أبد  ال ،لمدكؿالقانكنية اإللزامية  ة ار أالتكقيع 

تذىب األنظمة ، براـاإليـ بجميع مراحؿ نكيم مك ، براـ تمؾ المعاىدات نيابة عف دكليـإيممككف سمطة 
ف إ :األكؿلى  بلث اتجاىات إالدكلية  تفاقياتاالختصة بالتصديؽ عمى الدستكرية بتحديد السمطة الم

السمطة  ختصاصاف التصديؽ يككف مف أ كال اني:، السمطة التشريعية ختصاصاالتصديؽ يككف مف 
 .197بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية  ان مشترك وفيجعم: أما ال الث ، التنفيذية

                                                           
 (.19أبك مسامح، عمراف يحيى احمد، مرجع سابؽ، ص ) 194
 (.13أبك مسامح، عمراف يحيى احمد، مرجع سابؽ، ص ) 195
 (.14أبك مسامح، عمراف يحيى احمد، مرجع سابؽ، ص ) 196
 (.96+95) سابؽ، ص ريـ، مرجعالبطمو،  197




 

74 
 

مف النص عمى  9115المعدؿ بعاـ  9113ساسي لعاـ األالقانكف بالنسبة لدكلو فمسطيف فقد خبل أما 
فمسطيف عمى  ةالرغـ مف حصكؿ دكل عمى، الدكليةعمى المعاىدات  بالتصديؽتحديد السمطة المختصة 

غيرات تنو لـ يتـ تعديؿ الدستكر بما يتناسب مع المأال إ ،9119عاـ  المتحدة باألمـعضك مراقب  ةصف
 المعاىدات. ىعم بالتصديؽ المختصة الجيةضمنيا تحديد  كمف، ةالجديد السياسية

 15بتاريخ  تفاقياتاال ىالتصديؽ عم ةليآ بشأف 9114سنة  135مجمس الكزراء قرار رقـ  أصدركقد 
تتـ ، تكقيع االتفاقيات العامة مع الدكؿ المانحة كالخاصة بالعبلقات ال نائيةف إكجاء فيو "  " 9114 /3/

 198.لخارجية..."مف قبؿ كزارة الشؤكف ا

 ختصاصايككف مف  كالمعاىدات تفاقياتاالعمى  التصديؽف اختصاص أنبلحظ مف القرار السابؽ 

 97مف القرار السابؽ بقرار رقـ  3رقـ  المادةتعديؿ تمؾ  كتـ، التخطيطككزارة  الخارجيةكزاره الشؤكف 
كف التي جاءت عمى بنص القان ةخرل غير محددألكزارة بالتصديؽ االختصاص  ليككف، 9115سنة 

مف قبؿ كزارتي  الدكلية تفاقياتاالبمكجب  التنمكيةالنحك التالي "تكقع اتفاقيات المشاريع كالبرامج 

مف المخكؿ ، االخرل المتعمقة بحقكؽ االنساف تفاقياتلبلماذا بالنسبة ، المعنية" كالكزارةالتخطيط 

العديد مف  بتصديؽس محمكد عباس ما زاؿ يقـك ف الرئيأبالرجكع لمكاقع الفمسطيني نجد ، عمييا بالتصديؽ
كيقكـ بذلؾ بصفتو رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الدكليةمع الدكؿ كالمنظمات  تفاقياتاال

ذا ما عدنا لمياـ الدائرة السياسية كىي ، الفمسطينية نجد مف مياميا عقد ، حدل دكائر المنظمةإكا 
 199العالـ.نظمة بمختمؼ دكؿ التي تنظـ عبلقات الم تفاقياتاال

مف النظاـ  16المادة رقـ  لو تشار أما  ، كىذاةمعين ةمنحت منظمة التحرير صبلحيات خارجيكما ك 
ف ميمة المجنة التنفيذية لممنظمة ىي أتنص عمى  ، التي1964لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ  ساسياأل

تقكـ المجنة التنفيذية بتك يؽ العبلقات كتنسيؽ  فأعمى  19المادة رقـ  تشار أك ، الفمسطينيتم يؿ الشعب 

                                                           
الشؤكف تكقيع االتفاقيات العامة مع الدكؿ المانحة كالخاصة بالعبلقات ال نائية، مف قبؿ كزارة  -1" 135مف القرار  3+9+1نص المكاد  198

 االتفاقية الخارجية بعد اف تعتمد مف كزارة التخطيط الشؽ التنمكم مف
 العامة مع المؤسسات الدكلية بشكؿ مشترؾ مف قبؿ كزارة الشؤكف الخارجية كالتخطيط االتفاقية تكقيع -9
لمانحة مف قبؿ كزارة التخطيط" متاح عمى الرابط تكقيع اتفاقيات المشاريع كالبرامج التنمكية بمكجب االتفاقيات العامة مع الدكؿ كالمؤسسات ا -3

  51:.6، الساعة 1/7/9119بتاريخ  =14748http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?idااللكتركني: 
 ((.55+54+53أبك مسامح، عمراف يحيى احمد، مرجع سابؽ، ص ) 199

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14748
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تتفؽ معيا  التي، كالدكليةالعمؿ بيف المنظمة كبيف جميع المنظمات كاالتحادات كالمؤسسات العربية 
 911المنظمة.ىداؼ أباألىداؼ أك تعينيا عمى تحقيؽ 

عطت لممنظمة أ التي ،1968مف المي اؽ الكطني الفمسطيني لمنظمة التحرير لعاـ  96المادة رقـ  يضان أك 
القانكف ة ما جاء بمقدم يضان أك ، 911ميمة تم يميا لمشعب الفمسطيني في جميع المياديف كمنيا السياسية 

ىي المم ؿ الشرعي كالكحيد لمشعب العربي  الفمسطينيةالتحرير  ةف منظمأعمى  فيوالذم جاء  ،ساسياأل
 الكطنيةلتي نصت عمى "يعيف رئيس السمطة ساسي ااألمف القانكف  41رقـ  المادة يضان أك ، الفمسطيني

يعتمد مم مي  كما، مياميـكينيي  األجنبيةمم مي السمطة الكطنية لدل الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالييئات 
 919ىذه الجيات لدل السمطة الكطنية الفمسطينية "

 الخارجيةة كزار  الذم حدد صبلحيات ،9115لسنة  13ما جاء بقانكف السمؾ الدبمكماسي رقـ  يضان أك 
 كاإلقميمية الدكليةمع الدكؿ كالمنظمات  الفمسطينيةكتعزيز العبلقات  بتم يؿ فمسطيف خارجيان  الفمسطينية

 913... كدكليان  سبلميان ا  عربيا ك 

القانكنية بأبراـ المعاىدات كليست  ليا األىمية، ف المجنة التنفيذية لمنظمو التحرير الكطنية الفمسطينيةإ
دكلة فمسطيف  نضماـافي  ف السياسة العممية التي جرت مؤخران أكبما ، مسطينيةالسمطة الكطنية الف

 ،رساؿ الرئيس الرسائؿ لبلنضماـ لممعاىدات الدكلية بصفتو رئيس دكلة فمسطيفإلممعاىدات عف طريؽ 

                                                           
الحقكؽ  ماجستير، كمية، رسالة الوضعية القانونية لممعاىدات الدولية في النظام القانوني الفمسطينيرجكب، ىنداـ جبراف جبر:  911

 (.49، ص )9118كاإلدارة العامة، جامعة بيرزيت، 
نظمة التحرير الفمسطينية المم مة ( "م96، ـ )1986مف المي اؽ الكطني الفمسطيني لمنظمة التحرير الفمسطينية لعاـ  97+96المكاد  911

لقكل ال كرة الفمسطينية، مسؤكلو عف حركة الشعب العربي الفمسطيني في نضالو مف أجؿ استرداد كطنو كتحريره كالعكدة اليو كممارسة حؽ 
 ديف العربي كالدكلي ".تقرير مصيره في جميع المياديف العسكرية كالسياسية كالمالية، كسائر ما تتطمبو القضية الفمسطينية عمى الصعي

 (.43رجكب، ىنداـ جبراف جبر، مرجع سابؽ، ص ) 919
االسياـ بكضع السياسة الخارجية الفمسطينية  -1مف قانكف السمؾ الدبمكماسي "تتكلى الكزارة المياـ التالية  3نص المادة رقـ  913  

يف خارجيا كتعزيز العبلقات الفمسطينية مع الدكؿ كالمنظمات تم يؿ فمسط -9كتنفيذىا بما يخدـ المصالح الكطنية العميا لمشعب الفمسطيني 
االشراؼ عمى جميع البع ات سياسيا كاداريا كماليا بما في ذلؾ التعيينات كالتنقبلت كفقا  -3الدكلية كاإلقميمية عربيا كاسبلميا كدكليا 

رعاية مصالح الفمسطينييف في الخارج  -5الخارجية   تنمية كتطكير التعاكف الدكلي مع فمسطيف كتم يؿ فمسطيف لدل الجيات  -4لمقانكف
 اعتماد جكاز سفر الدبمكماسي كفقا لنظاـ يصدر عف مجمس الكزراء -6كتعزيز العبلقة معيـ كتعميؽ تكاصميـ مع شعبيـ ككطنيـ 

14919getleg.asp?id=http://muqtafi.birzeit.edu/pg/  1:95، الساعة 4/7/9119بتاريخ. 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14909
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 الرئيس عباس عمى تكقيعف إكنتيجة لذلؾ ف، الفمسطينية لكطنيةاالتحرير كرئيس المجنة التنفيذية لمنظمة 
 914.عبلهألما ذكر  كفقان  ان الدكلية يككف قانكني تفاقياتاال

 النساء ذكمبحقكؽ  المتعمقة تفاقياتاالدكلة فمسطيف ليذه  نضماـا عف الناجمةعمى الرغـ مف الميزات 
بتكفير ، بياالتي يجب التقيد  لتزاماتاالنو سكؼ يترتب عمييا العديد مف أ الإ، نسافاإلكحقكؽ  اإلعاقة
 ميفأكالت، العمؿكتكفير فرص ، الحقكؽتمؾ  حتراـاك ، كاالقتصادية االجتماعيةلحقكؽ مف ا ةمجمكع
دخاؿ العديد مف إكىذا يتطمب منيا ، اإلعاقة ذكات لمنساء كغيرىا جتماعياالكالضماف ، الصحي

 915الكطنية.التعديبلت بتشريعاتيا 

عباس الرئيس ،عف طريؽ إرساؿ  الدكلية االتفاقياتدكلة فمسطيف إلى  بانضماـنستخمص مما سبؽ أنو ك 
كرئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  لدكلة فمسطيف ان لبلنضماـ لممعاىدات الدكلية بصفتو رئيسرسائؿ 

سكؼ يترتب عميو ،بسبب ما ذكر سابقان  وكبما أنو إجراء قانكني معتمد مف قبم الفمسطينية ةلكطنيا
يمـز ،كالذم سكؼ  االنضماـد بالتزاماتيا المترتبة عمى ىذا دكلية تجاه المجتمع الدكلي ، بالتقيمسؤكلية 

،ألنيا سبؽ كألزمت نفسيا بيا ، لذلؾ  االتفاقياتمة تشريعاتيا بما ينسجـ مع تمؾ ءبمكا دكلة فمسطيف
لكيفية العمؿ عمى معادلة قكانينيا الداخمية لبلتفاقيات الدكلية ،  ةيجب أف تقكـ بكضع إستراتيجية جاد

.أ ره الفعاؿ ،كلتحافظ عمى ىيبتيا أماـ المجتمع الدكلي  امياالنضمليككف 

 العالقت بين التشريعاث المحليت والمعاهداث الدوليت. الثاني:المطلب 

بالرغـ مف األكضاع المتباينة بكؿ ، القانكف الداخمي قكاعدبيف قكاعد القانكف الدكلي ك  ختبلؼاىناؾ 
 األكؿ: تتمحكر تجاهاال، العبلقةلتحديد تمؾ  تجاىافاكىناؾ ، يـنو تكجد عبلقة تربط فيما بينأال إ، منيما
، النظريتيفالتكفيؽ بيف  ذىب لمحاكلةال اني  تجاهاالك ، القانكف ةككحد، القانكف نائية ىما  فبنظريتي آراؤه

 .916القانكف الدكلي عمى القانكف الداخمي  كترجيح

 

 

                                                           
 (.45+44) سابؽ، ص مرجعجبر، رجكب، ىنداـ جبراف  914
 (.55أبك مسامح، عمراف يحيى احمد، مرجع سابؽ، ص ) 915
ـ، ص 9119، دار النيضة العربية، القاىرة، 1، ط ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق االنسانقصيمو، صالح زيد:  916
(951+951.) 
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 سيتم تقسيم ىذا المطمب إلى فرعين كالتالي:

 نظرية ثنائية القانون ألول:االفرع 

 الفرع الثاني: نظرية وحدة القانون

 َظشٌه ثُبئٍة انمبَىٌ انفشع األول: 

، بالتطبيؽمنيما مجالو الخاص  كلكؿ، الداخميعف القانكف مستقؿ ف القانكف الدكلي أب النظريةمفاد ىذه 
ىي تختمؼ بكبل القانكنيف ك ، اإلرادة ىك ف مصدر القانكفأ حيث، األشخاصك مف حيث المصدر  كيختمفاف
ف ألى إ النظريةكذىبت ىذه ، الدكلة ىكشخص القانكف الدكلي  بينما، الفردالقانكف الداخمي ىك  فأشخاص

، التشريعية السمطةصدرت في شكؿ تشريع صادر عف  إذاال إ الدكلةقكاعد القانكف الدكلي ال تنفذ داخؿ 
ذا  917الداخمي.يؽ لمقانكف ما حصؿ تعارض بينيما تككف األكلكية بالتطب كا 

كالفقيو )انزيمكتي( ، 1946_1868لماني )ىنرم تريبيؿ( األالفقيو  النظريةمف نادل بيذه  أبرزكمف 
فالقانكف ، منيمامكضكع كؿ  ختبلؼالييا تمؾ النظرية منيا إسانيد تستند أكىناؾ ، 1951_1867

العبلقة التي تككف بيا الدكلة كصاحبة  القانكف الدكلي ينظـ بينما، األشخاصالداخمي ينظـ العبلقات بيف 
 ةفالقانكف الداخمي يصدر عف سمط، القانكنيةيظير االختبلؼ بما يخص الطبيعة  يضان أك ، ةكسمط سيادة

بينما القانكف الدكلي قانكف تنسيؽ كتعاكف بيف ، الدكلةفراد كالسمطات داخؿ األعميا بالدكلة كيطبؽ عمى 
 918دكؿ متساكية بالسيادة 

 -النتائج: مف  ةمجمكع النظريةبيذه  األخذمى كيترتب ع

 خر.اآلالقانكف  نطباؽاتختمؼ عف دائرة  نطباؽالكؿ قانكف منيما دائرة  -1
فقط مف صبلحياتو تفسير القكانيف ، ليس مف حؽ القاضي الكطني تفسير قكاعد القانكف الدكلي -9

اكتسبت كصؼ  إذاال إ كبالم ؿ ال يستطيع القضاء الدكلي تطبيؽ القكانيف الكطنية، الداخمية
 الدكلية.القكاعد 

لى نظاـ قانكني إتنتمي  ةف التعارض يحدث بيف قكاعد قانكنيأل، قانكنيفالعدـ التعارض بيف  -3
 كاحد.

                                                           
 (.97أبك مسامح، عمراف يحيى احمد، مرجع سابؽ، ص ) 917
مجمة الحقكؽ، الككيت، عدد  ، بحث،وتعديبلتو 1959القيمة القانونية لممعاىدات في الدستور األردني لعام المحاميد، مكفؽ سمكر:  918
 (.496+495، ص )9111، ديسمبر 4
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لى قكاعد إتـ تحكيميا  إذا الإ، الداخميلزاـ بالنظاـ القانكني اإلال تكتسب صفة  الدكليةف القكاعد إ -4
  .الدستكريةكفؽ نظميا  ةداخمي ةقانكني

ال  ألنو، لياال يؤ ر عدـ مراعاة الدكلة اللتزاماتيا الدكلية عمى صحة القانكف الداخمي المخالؼ  -5
  919لغاء القانكف الداخمي المخالؼ لقكاعدىا.إيكجد بالقانكف الدكلي جزاء يترتب عميو 

 ٌَظشٌة وحذة انمبَى انثبًَ:انفشع 

 كالقانكف، ان كاحد ان قانكني ان قانكف الداخمي يشكبلف نظامف القانكف الدكلي كالأ عتباراعمى  النظريةتقـك ىذه ك 
 أنصار كمف، خرلاأليعنى بتنظيـ عبلقاتيا مع الدكؿ  الدكلةمف قانكف  يتجزأال جزء ال إالدكلي ما ىك 

القانكف يفرض  كىذا، الدكليفالدكلة تتقيد بقكاعد القانكف ، 911كاينز(كجكزيؼ ، )الفريد ركس النظريةىذه 
الدكلية  لتزاماتيااتصدر تشريعات تكفؿ تنفيذ  فأك ، القكاعدافؽ بنصكصيا القانكنية عمى تمؾ عمييا أف تتك 

 911عمى أكمؿ كجو.

القياـ  بدكف، الداخميمف النظاـ  ان ف تصبح المعاىدة جزءأحادم ىك األجكىر النظاـ  إفّ  :القكؿ كيمكف
 :كلياأ ةحادم تتميز ب بلث سمات رئيسفي ك ير مف الدكؿ التي تأخذ بالنظاـ اال، ةداخمي ةتشريعي ةبعممي

حتى تتمكف السمطة التنفيذية المصادقة عمييا مف الناحية ، ف يتطمب الدستكر المكافقة المسبقة لمبرلمافأ
ف بعض المعاىدات إحيث ،ف ىناؾ تمييز لممعاىدات مف حيث طبيعتيا كمكضكعيا أ: ال انية ، الدكلية

يذىب  :ال ال ة، في القانكف الداخمي أ رف يككف لو أمب التشريع قبؿ خر يتطاآلفيما البعض ، ذاتية التنفيذ
حيث ال كجكد  ،لى منح القكاعد الداخمية السمك عمى القكاعد الدكلية عند كجكد تعارض بينيماإنصارىا أ

 919.ذ تمؾ االلتزاماتيكيفية تنف كتحدد، بحريوتحدد التزاماتيا  ةدكل فكؿ، الدكلةتعمك سمطة  ةلسمط

بينيما حيث بسمك القانكف الدكلي عمى القانكف الداخمي عند التعارض ، ذلؾيرل عكس خر اآلض كالبع  
عمى األ كيعتبر، الداخمييعتبركف القانكف الداخمي منب ؽ عف القانكف الدكلي الذم يسمك عمى القانكف 

ف يمغي أكلي يستطيع ف القانكف الدألى إصحاب ىذا االتجاه أ كيستند، لوالقانكف الداخمي  ةتبعي مع، ةمنزل

                                                           
 (.111+99+98أبك مسامح، عمراف يحيى احمد، مرجع سابؽ، ص ) 919
 (.431) سابؽ، صمرجع مكفؽ سمكر، ، المحاميد 911
 (.95) سابؽ، ص الكريـ، مرجع عمكاف، عبد 911
 (.38ص )البطمو، ريـ، مرجع سابؽ،  919
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ذا، عميوك يعدؿ القكانيف الداخمية بحكـ سمكه أ  ةحدل قكاعد القانكف الداخمي مع قاعدإما تعارضت  كا 
 913الدكلية.ف يطبؽ القاعدة أكجب عمى القاضي  ةدكلي

بيف  القائمة العبلقةتكضح  ةمف نصكص قانكني المنظكمة التشريعيةخمت فقد فمسطيف  ةبالنسبة لدكلكأما 
ليات التي يجرم مف اآلبتحديد  ضطراباحدث ىناؾ لذلؾ  كنتيجة، انكف الداخمي كالقانكف الدكليالق

نفاذ العديد مف االتفاقيات إجرل ك ، التي التزمت بيا دكلة فمسطيف،الداخمي لممعاىدات  نفاذاإلخبلليا 
كمف  مؤخران  الدكليةات فمسطيف بالعديد مف االتفاقي ةدكل لتزمتا ر ذلؾ أكعمى ، قرار بقانكف ةليآبمكجب 
، المرأةبحقكؽ  المتعمقة تفاقياتاالكغيرىا مف ، اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية ضمنيا
 .914ف اآللغاية  قانكنيا الداخميضمف  إلنفاذىاجراء تشريعي إأم دكلة فمسطيف  تخاذادكف 

القانكف الداخمي  ةسطيني حكؿ عبلقكعند الحديث أم مف النظريتيف ينطبؽ عمى النظاـ القانكني الفم
تتحدث  :ىاالكل، لممكضكع  فمكانيتيإف ىناؾ أـ ال نائي نجد أحادم األىؿ ىك النظاـ ، بالقانكف الدكلي

 أف ةلى فكر إ ستناداالممكف ، نفاذىا بالقانكف الداخميإ كآليةالمعاىدات  إلبراـساس أغياب في ظؿ نو أ
ليو إبالضفة الغربية ممكف الرجكع  كالذم كاف ساريان  1958تاريخ كالمعدؿ ب 1959ردني سنة األالدستكر 

 كخصكصان ، 915( 33كما جاء بالمادة رقـ )نفاذ المعاىدات الدكلية بالقانكف الداخمي إ ةفيما يتعمؽ بعممي
كفؽ ما جاء بالمادة ، مف تعديبلتو إليقاؼ العمؿ بو ك أيان أردني األف الدستكر الفمسطيني لـ يمغ الدستكر أ

التي لـ يتطرؽ ليا القانكف  القانكنيةحكاـ األساسي الفمسطيني "بقاء سرياف األمف القانكف  118
 .916لغائيا إف يتـ تعديميا أك أ لىإ، سابقان في القكانيف كالمكائح كالقرارات المعمكؿ بيا  كالمتضمنة

 تحثبالقانكف  دستكريةالشارات اإلف أحيث ، حادمأف النظاـ الفمسطيني ىك نظاـ أب :ال انية اإلمكانية 
قرارىا إدكف لمنفاذ  ةقابم الدكليةف االتفاقيات إف كبالتالي، الدكليةلبلتفاقيات كالمعاىدات  نضماـاالعمى 
 الكطنية السمطةالقكؿ بعدـ قياـ  كيمكف، نفسوكبالتالي يمتـز القاضي الكطني بتطبيقيا مف تمقاء ، بقانكف

                                                           
 (434+439) سابؽ، ص سمكر، مرجعالمحاميد مكفؽ  913
ص ، 9118لفكر، القدس،ا ر، دا1ط ،العامخل لدراسة القانون الدولي دالمالرفاعي، أحمد محمد + دقماؽ، نجاح مطر:  914
(119+111.) 

"الممؾ ىك الذم يعمف الحرب، كيعقد الصمح كيبـر المعاىدات 1958المعدؿ  1959مف الدستكر االردني سنة  33نص المادة  915
لعامة اك المعاىدات كاالتفاقيات التي يترتب عمييا تحميؿ خزانة الدكلة شيئا مف النفقات اك مساس في حقكؽ االردنييف ا -9كاالتفاقيات 

الخاصة ال تككف نافذه اال إذا كافؽ عمييا مجمس االمو، كال يجكز بام حاؿ اف تككف الشركط سرية في معاىده اك اتفاؽ ما مناقضو لمشركط 
 العمنية" منظكمة القضاء كالتشريع الفمسطيني )المقتفي(.

 (.46) سابؽ، ص جبر، مرجعجبراف  رجكب، ىنداـ 916
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دكف  ةاالتفاقيات لمنفاذ مباشر  ةلقابمي تأكيد إالالقانكف الداخمي ما ىك االتفاقيات ب إلنفاذ يجراء قانكنإم أب
 917قرارىا بقانكف.إ

العدؿ العميا المنعقدة  ةحيث قضت محكم، ف المعاىدات الدكلية بفمسطيفأبش القضائية التطبيقاتمف ك 
كقائع ىذه الدعكل نزاؿ حكـ القانكف عمى إنو "كبأبحكؿ حرية التنقؿ  359/9119براـ اهلل في الدعكل رقـ 

ىك حؽ كفمو الدستكر كالقانكف ، وقامتإمكاف  ختياراك ف مف حؽ كؿ مكاطف في التنقؿ أتجد المحكمة 
ف اإلدارة تككف إكعميو ف، مـ المتحدةاألكمكا يؽ صدرت عف  ةدكلي تفاقياتاكده القانكف الدكلي عبر أك 

نقؿ  ةدخؿ ضمف صبلحياتيا بمكجب اتفاقيجراءات التي تاإلكافة  تخاذاك بقبكؿ طمبات المستدعيف  ةممزم
كقفيا النيائي سرائيمي كمف  ـ تحدد ماإلالصبلحيات المكقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كبيف الجانب 

 918 "مف طمب المستدعيف

ف ما أعمى القانكف الداخمي قالت "نجد ب الدكليةاالستئناؼ المؤيد بسمك االتفاقيات  ةخر لمحكمآحكـ كفي 
 السيادةكككالة الغكث مع  الفمسطينية الكطنية السمطةفيما بيف  المكقعة االتفاقية كؿ تعارضأ ير ح
ذلؾ ، بأف ىذا الدفع كاقع في غير محمو يضان أنجد ، السارية الفمسطينيةكمع القكانيف  الفمسطينية الكطنية

عميو قكاعد  ستقرتاكفؽ ما ، الدكليةالتي تتمتع بيا المستأنؼ عمييا تتبع ابتداء مف المكا يؽ  الحصانةأف 
 الجمعية جتماعاقرارىا في إتـ  المتحدةمـ األف مجمكعة مكا يؽ كامتيازات كحصانة أذلؾ ، القانكف الدكلي

لية حصكؿ آكالتي نظمت 1946، شباط 13قرارىا في ذلؾ االجتماع بتاريخ ‘التي جرل ، العمكمية
ف الدكؿ أذلؾ ، كما بعده 31قسـ ، النيائية دةالمابمكجب ، المضيفةفي الدكؿ  الحصانةعمى  المنظمة

 فإكبالتالي ف المتحدة لؤلمـميف العاـ األلدل  الحصانةبمنح  المتعمقة الك يقةعضاء تكدع مكافقتيا عمى األ
 919ال تدؽ بيذا الصدد"المذككرة  لبلتفاقيةتكقيع كزير العدؿ  مسألة

كفؽ ما جاء  ، ألنوعمييالمعاىدات التي كقعت بااللتزاـ با ةفمسطيف ممزم ةدكل فّ أ نستخمص مما سبؽك  
الداخمي  وف يحتج بنصكص قانكنأ ةلطرؼ في معاىدنو "ال يجكز أفينا عمى  تفاقيةامف  97رقـ  بالمادة
كيفيـ مف تمؾ المادة أف الدكلة يجب أف ال تحتج بقانكنيا الداخمي  " ،بتنفيذ المعاىدة.. إلخفاقوكمبرر 

بما أنيا  ،الدكلية ،يجب عمييا أف تضع القانكف الدكلي بمرتبة أعمى كتنفذه اتياالتزامكمبرر لعدـ تنفيذىا 
 بيا. كااللتزاـلممعاىدات  االنضماـاختارت 

                                                           
 (.49) ص سابؽ،البطمو، ريـ، مرجع  917
 .13/11/9111جمسة  9119لسنة  359حكـ محكمة العدؿ العميا المنعقدة براـ اهلل في الدعكل اإلدارية رقـ الدعكل  918
 (.133) سابؽ، ص أحمد، مرجعيحيى  مسامح، عمرافانظر: ابك     
 (.59جع سابؽ، ص ). انظر: البطمو، ريـ، مر 4/3/9119، تاريخ الجمسة 91/9119استئناؼ راـ اهلل، رقـ الدعكل  919
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موقف المحكمة الدستورية حول مكانة االتفاقيات الدولية في النظام  الثالث:المطمب 
 القانوني الفمسطيني

بالدكلة التشريعية كالقضائية عمى السمطات ال بلث  بةبالرقاعمى األ السمطةىي  الدستكرية المحكمةف إ
، القانكفطمب تعديؿ أك  بإلغاء فتقـك، قكانيفمف  التشريعية السمطةبدكر رقابي عمى ما تسنو  تقـك، كالتنفيذية

تقـك بذات الشيء بالنسبة لمقرارات  يضان أك ، بمعنى مخالفتو لمنصكص الدستكرية، عند الحكـ بعدـ دستكريتو
القانكف األساسي كالتشريعات  صكأيضا تقـك بتفسير نصك ، التنفيذيةك المكائح التي تصدرىا السمطة أ بقانكف

صدر قانكف المحكمة الدستكرية  17/9/9116بتاريخ ، بيف سمطات الدكلة ختصاصاالكالفصؿ بيف تنازع 
قرار بإصدار  الرئيس محمكد عباس قاـ 31/11/9119كبتاريخ ، 9116/ لسنة 3العميا الفمسطيني رقـ 

 ان رئاسي ان قرار   ـ أصدر، 9116عدؿ بمكجبو قانكف المحكمة الدستكرية لسنة  9117لسنة  19 بقانكف رقـ
كمحاكلو لتخفيؼ الحمؿ الممقى عمى عاتؽ ، 3/4/9116بتاريخ  عميا بالكطف ةدستكري ةبتشكيؿ أكؿ محكم

 991.العمياالمحكمة 

، االتفاقيات الدكلية في النظاـ القانكني الفمسطيني ةليا لمكانتعرضت المحكمة الدستكرية الفمسطينية في حكـ 
الذم ، 4/9117في الطعف الدستكرم رقـ ، 9117تشريف ال اني لسنة  19ليا منعقدة بتاريخ  ةكذلؾ بجمس

كدت بقرارىا عمى سمك االتفاقيات الدكلية عمى التشريعات الكطنية بما يتناسب مع اليكية الكطنية كالدينية أ
 بإحالةصمح جنيف  ةف قامت محكمأصدار ىذا الحكـ بعد إ" كقد جاء  ،افية لمشعب العربي الفمسطينيكال ق

ساسي المتم ؿ بحظر األحكاـ القانكف أليا مف تعارض بيف  بدالما ، الدستكرية لممحكمة القضيةكراؽ أ
مف  االتفاقية قرره ىذهمقر رئاسة منظمة االكنركا بما ت تفاقيةاكبيف ،تحصيف القرارات مف رقابة القضاء 

 991حصانة تمؾ المنظمة أماـ القضاء الفمسطيني.

يمكف  المحكمة لقرار ىـ االنتقادات التي كجيتأ كمف، بيف مؤيد كمعارض ةكبير  ة ار ىذا القرار ضجأقد 
 ةالدستكرية كتدخمت في سمط ختصاصاتيااف حكـ المحكمة قد تجاكز إقاؿ البعض  :أوالبالتالي إجماليا 
ك تفسير لنص في القانكف أقانكف  ةعمى دستكري ةف حكـ المحكمة ليس رقابألكذلؾ  ،الدستكرم المشرع

ف المحكمة لـ أكما ، المحكمة الدستكرية ختصاصاتاكتمؾ ىي  ،ختصاصاك فصؿ في تنازع أالدستكرم 

                                                           
تاريخ   /html939351https://www.raya.ps/articles.مقاؿ حكؿ المحكمة الدستكرية العميا متاح عمى الرابط االلكتركني: 991
 .7:51، الساعة 5/7/9119

حكؿ حكـ المحكمة الدستكرية بخصكص مكانة االتفاقيات الدكلية في النظاـ  كحدة القانكف الدستكرم، جامعة بيرزيت، كرقو مكقؼ 991
 (.1، ص )9117القانكني الفمسطيني، بحث )منشكر( كميو الحقكؽ كاإلدارة العامة، بيرزيت،

https://www.raya.ps/articles/939351.html
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ى دستكرية ف المحكمة تحكلت مف دكرىا الرقابي عمإكبذلؾ قاؿ النقاد ، مكاد االتفاقيات ةتتعرض لدستكري
 999ساسي.األدكر رقابي لحماية االتفاقيات الدكلية عمى حساب القانكف  لىإ، القكانيف

إذا كاف المشرع الدستكرم لـ ، ستاذ القانكف الدستكرم بجامعة بيرزيتأكقاؿ الدكتكر عاصـ خميؿ  ثانيًا:
كجكد نزاع قائـ بيذا ف الجية التي تصدر القرارات عند إف، رأيو حكؿ مكانة االتفاقيات الدكلية يبيف

 االتفاقية ف قاضي الصمح سكاء قرر تطبيؽا  ك ، الصمح فيي صاحبة االختصاص ةالخصكص ىي محكم
نو يكجد العديد مف أ النقض، عممان  ةكمف بعدىا محكم ستئناؼاال ةعندىا يتحكؿ لمحكم فينا ال،ك أ

 993ة.كالنقض حكؿ تمؾ المسأل ستئناؼاالالصادرة عف محاكـ  القضائيةحكاـ األ

ف إحيث ، الدكليف المحكمة لـ تميز بيف االلتزامات الدكلية لفمسطيف كما يفرضو عمييا القانكف إ: ثالثاً 
القضاء الدستكرم ليست  ةف مسؤكليا  ك ، الداخميتتذرع بمخالفتيا اللتزاماتيا الدكلية بقانكنيا  الأالدكؿ يجب 
االلتزامات الدكلية التي تخمؽ  كليس، مالدستكر سمك القانكف  حتراـاضماف  امسؤكليتي، بذلؾمحصكرة 

ساسي كىك الذم األالدكلية ىك القانكف  تاالختصاص بااللتزاما كصاحب كطنيان،ممزمو ة قكاعد قانكني
 994الدكلية بالنسبة لمقانكف الكطني. تفاقياتاالف يحدد مكانة أيجب 

نساف كحرياتو اإلحقكؽ  فإ" فيومف القانكف األساسي الفمسطيني الذم جاء  11حسب نص المادة رقـ 
بطاء لبلنضماـ إف تعمؿ دكف أكيجب عمى السمطة الكطنية الفمسطينية ، االحتراـككاجبة  ةاألساسية ممزم

لو باتفاقيات  عبلقةال  المحكمةف قرار إنص المادة ف حسب، نسافاإلبحقكؽ  المتعمقة الدكليةلى المكا يؽ إ
 995.لممحكمة الدستكرية نفسياىك ممـز  11نص المادة رقـ  بؿ، نسافاإلحقكؽ 

، كلياألككرد بتقرير المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة بالمبلحظات الختامية بشأف التقرير 
 يضان أك ، الطرؼبالدكلة  ةتغدك ساري حتى، الرسميةلـ تنشر بالجريدة  االتفاقية فألتعرب عف قمقيا  نياأ
كانت  إذا، فقطاالتفاقيات تسمك عمى القكانيف المحمية  أفالمحكمة عربت عف قمقيا ألنو كرد بتفسير أ

                                                           
 (.9كحدة القانكف الدستكرم بجامعة بيرزيت، ـ، س، ص ) 999
كلية غامض كخارج اختصاصاتيا متاح عمى الرابط االلكتركني  مقاؿ بعنكاف قرار المحكمة الدستكرية بسمك االتفاقيات الد993

116http://www.istiqlal.ps/?q=node/     9:19، الساعة 5/7/9119تاريخ. 
 (.3كحدة القانكف الدستكرم بجامعة بيرزيت، مرجع سابؽ، ص ) 994
 (.4معة بيرزيت، مرجع سابؽ، ص )كحدة القانكف الدستكرم بجا995

http://www.istiqlal.ps/?q=node/116
http://www.istiqlal.ps/?q=node/116
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ف ال يؤ ر قرار المحكمة أب كصتأك ، الفمسطينيمع اليكية الكطنية كالدينية كال قافية لمشعب  تتبلءـ
  996.االتفاقية بمكجب لتزاماتيااعفاء الدكلة الطرؼ مف إلى إالدستكرية العميا 

( مف 11) المادةكتفسير  العميا بخصكص سمك المعاىدات دستكريةال لممحكمةكبقرار تفسيرم جديد 
بما يتعمؽ بتفسير  ترل الدستكرية المحكمةف إف، ( 5/9117ساسي كالصادر بطمب تفسير رقـ )األالقانكف 
لى االتفاقيات إلزمت نفسيا باالنضماـ أف دكلو فمسطيف إنيا كبمكجب النص المذككر فأ11رقـ  المادة
لتمؾ المعاىدات تبدأ بإدماجيا بالقكانيف  القانكنية القيمةف أكبما ، نسافاإلنى بحقكؽ التي تع الدكلية
كلـ ينص ، ساسي لـ يحدد جية االختصاص بالتصديؽ عمى تمؾ المعاىداتاألف القانكف أكبما ، الكطنية
قدمت ، المسائؿ ساسي لـ تشر بمادتيا لتمؾاألمف القانكف  العاشرة المادةف أكبما ، إلنفاذىاليو آية أعمى 

المخكليف  األشخاصلية االنضماـ كتحديد آلتكضيح  بالنسبة، تي حكؿ تمؾ المسائؿاآلالتفسير  المحكمة
كالمكمفيف ، بعقد االتفاقيات الخاصةيتـ مف خبلؿ المفكضيف بالمفاكضات  التصديؽف إفقالت ، بالتكقيع
ك رئيس مجمس أ الدكلةف يقـك رئيس أيمنع كىذا ال ، الدكلةأم مف قبؿ رئيس ، التنفيذية السمطةمف قبؿ 
 ةال معاىدات خاصإ الدكلةيك مف صبلحيات رئيس فما التصديؽ أ، مف التكقيع الخارجيةك كزير أالكزراء 

ما أ، التشريعية السمطةال بمكجب قانكف مف إعمييا  المصادقةتتعمؽ بالسمـ كاالتحاد ال يمكف لمرئيس 
 الكطنيةكدت عمى سمك االتفاقيات كالمعاىدات عمى التشريعات أ ،داخمينفاذ المعاىدات بالنظاـ الإ ةلأمس

الكاجب تكافرىا عند  الشكميةكتمر بمراحميا ، بالنشر بالمصادقةى تمؾ االتفاقيات ف تحظأبعد ، الداخمية
ال مف خبلؿ مركرىا بالمراحؿ الشكمية إلصدار إيطبؽ بفمسطيف  فيي ال تعد قانكنان ، صدار أم قانكفإ

االستقبلؿ الصادر عف  ةف ك يقأ المحكمة عتبرتا الدكليةلبلتفاقيات  القانكنية القيمةما أ، داخمي قانكف
بعدىا القانكف  يأتي، عبلىا سمكان أك ، الدستكرية المنظكمةجزء مف  1988المجمس الكطني الفمسطيني عاـ 

كالمعمكؿ بيا  فذةالناكمف  ـ التشريعات ، القيمةمف حيث  الدكليةساسي كمف  ـ االتفاقيات األ
 997.بفمسطيف

عمى مف أساسي األالقانكف  عتبارانو ليس مف المنطؽ إ :قائبلن عمى ىذا القرار فيشو قمعتز  عمؽ الدكتكر
فبل يجكز التذرع بأحكاـ القانكف الداخمي لعدـ ، ف الدستكر ىك جزء مف النظاـ الداخميألكذلؾ ، االتفاقيات

كلذلؾ ، بالعديد مف قراراتيا الدكليةالعدؿ  ةكدتو محكمأسباب كىذا األميما كانت ، تنفيذ القانكف الدكلي

                                                           
 (.99+91) سابؽ، صتقرير الظؿ، مرجع  996
 (.119+118+ 117+115سابؽ، ص ) مطر، مرجع دقماؽ، نجاحالرفاعي، أحمد محمد ا +  997
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 التزاماتياتتيرب مف ف أتستطيع  ةية دكلأف أما قمنا  ذاا  ك  ،بياكال مجاؿ لمنقاش ، ف المسألة مفركغ منياإف
مف كجكد  الحكمة كاليدؼ نتفتاىنا ، يبسبب معارضتيا لقانكنيا الداخم الدكليةبما يخص االتفاقيات 

ية دكلو تستطيع عدـ االنضماـ ليا أال يناسب  االتفاقية ذا كاف مضمكفإ ختصاراب، تفاقيات الدكليةاال
  .998أك التحفظ عمى بعض بنكدىا، ةبكؿ بساط

 الدكليةالعدؿ  ةالرأم االستشارم لمحكم ،بمكانة االتفاقيات الدكلية كمف التطبيقات القضائية التي تتعمؽ
جنيؼ عمى  ةسرائيمي الذم قاؿ بعدـ سرياف اتفاقياإلعمى االدعاء  مةالمحكفقد ردت ، بخصكص الجدار

مع  الفمسطينيةؿ عمى المناطؽ يسرائإف تتفؽ سيطرة أكجاء بالحكـ بأنو يتكجب ، الفمسطينيةراضي األ
ف المعاىدات أنفي يسرائيؿ إفبقاء ، االتفاقية سرائيؿ عمى تمؾإخاصو بعد مصادقة ، الرابعةجنيؼ  تفاقيةا

ف ىذا القانكف يسرم أأم ، المحتمةراضي الفمسطينية األبالعيديف الدكلييف تنطبؽ عمى  الخاصة يةالدكل
 999.المحتمة الفمسطينيةراضي األعمى  بأكممو

ال مف إال تعد قانكنا يطبؽ بفمسطيف  المعاىدةف أب المحكمةبرده عمى حكـ  فيشوقكاضاؼ الدكتكر معتز 
 القيمةنو سكؼ يمغي إذا ما سممنا بيذا القكؿ فإ، أم قانكف داخمي رإلصدا الشكميةاحؿ ر خبلؿ مركرىا بالم

صدارىا إلـ يتـ  ألنوبفمسطيف  ةاتفاقي ةيأكبالتالي ال يمكف تطبيؽ ، النضماـ فمسطيف لممعاىدات القانكنية
 لةالدك كال تستطيع ، بأحكاميااالستناد لبلتفاقيات  الفمسطينيةلذلؾ لف تستطيع المحاكـ  كنتيجة، بقانكف

لى المجاف لمحديث عف مدل إكبالتالي ال يتكجب عمى دكلة فمسطيف تقديـ التقارير ، تطبيؽ االتفاقيات
 .التزاميا بتطبيؽ االتفاقيات 

بحد ذاتو يشكؿ  ىذا، قبميامف  المكقعةبنصكص االتفاقيات  لتزاميااكال يمكف محاسبة فمسطيف نتيجة عدـ 
فمسطيف قدمت تقارير لبعض  ةف دكلأ كخصكصان  الدكلية الجنائية المحكمةفي تستخدـ ضدنا  خطكرة
 ةغير ممزم الدكليةالتي اعتبرت االتفاقيات  المحكمةخذنا برأم أذا ما سممنا ك إىذا  كؿ، االتفاقياتلجاف 

القكؿ بعدـ نفاذ  يضان أك ، بقانكف أك نشرىا ةاتفاقي ةيأصدار إيتـ بفمسطيف  ـل، بقانكفصدارىا إمالـ يتـ 
فمسطيف مف تمؾ االتفاقيات عمى المستكل  ةدكل ستفادةاكالمعاىدات الدكلية سيؤدم لعدـ االتفاقيات 

كىذا ، طراؼ في اتفاقية جنيؼ الرابعةاألالدكؿ  جتماعاكما لف تتمكف فمسطيف مف المشاركة في ، الدكلي

                                                           
 تعميؽ عمى قرار المحكمة الدستكرية الفمسطينية العميا، متاح عمى الرابط االلكتركني:  998

943641http://www.maannews.net/Content.aspx?id=   6:39، الساعة، 6/7/9119تاريخ. 
 (.81+81) سابؽ، ص جبر، مرجعجبراف  رجكب، ىنداـ 999
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في تمؾ  ان التي قبمت مشاركتيا لككنيا طرف، يتعارض مع المشاركة الرسمية لفمسطيف بتمؾ االجتماعات
ف لنا حؽ المشاركة لنقكؿ بعدىا أفبل يصح القكؿ ، كالدكلة الطرؼ ليا حقكؽ كعمييا كاجبات، االتفاقيات

بالجريدة  االتفاقية نو ال يعد نشرإ :تبع قائبلن أك ، االتفاقية ننا غير ممزميف بتطبيؽأبناء عمى حكـ المحكمة 
لؤلسباب التي  ان كغريب ان ف قرار المحكمة جاء غامضأك ، لنفاذىا ال عمى المستكل الكطني كال الدكلي شرطان 

 931. ذكرت أعبله

ف تقكـ بتنفيذ التزاماتيا أكيجب ، التي كقعت عمييا باالتفاقيات ةف دكلة فمسطيف ممزمأ ترل الباح ةك 
تفسيرم جديد م أف يككف ىناؾ ر أكيجب ، مة تشريعاتيا بما يتفؽ مع تمؾ االتفاقياتءبمكا المتم مةالدكلية 

التي تـ  الدكلية تفاقياتاالف يجعؿ أب ، السابقةقراراتيا بؼ نؿ الغمكض المكتييز  الدستكرية حكمةلمم
 األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية سراع بنشراإلضركرة  يضان أك ، عمى مف الدستكرأ ةاالنضماـ ليا بمرتب

حتى تكتسب ، فمسطيف ةدكل االتفاقيات الدكلية التي كقعت عمييا ةككاف، بالجريدة الرسمية اإلعاقة ذكم
 لعدـ تطبيقيا. ةمر حجاألكال يؤخذ ىذا ، القكة القانكنية كتنفذ بالقكانيف الكطنية

  

                                                           
 تعميؽ عمى قرار المحكمة الدستكرية الفمسطينية العميا، متاح عمى الرابط االلكتركني:  931

943641http://www.maannews.net/Content.aspx?id=  6:39، الساعة، 6/7/9119تاريخ. 
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 حقوق المرأة ضمن القانون الدولي والمعاىدات الدولية. الثاني:المبحث 

 لمرأةا كحقكؽ، نسافاإلمسألة حقكؽ  كغدت، نسافاإلبحقكؽ الدكلية التي تعنى  تفاقياتاالتعددت لقد 
كيشكؿ مبدأ المساكاة بيف الجنسيف أىـ المبادئ التي نادت بيا ، كاسعدكلي  ىتماـابشكؿ خاص محؿ 

عراؼ كالتقاليد األبمعظـ دكؿ العالـ بسبب  ئان كاف سي المرأةف كضع أ كخصكصان ، الدكليةاالتفاقيات 
بشكؿ عاـ  المرأةمكانة  رفع لىإمـ المتحدة األسعت منظمة كبعد عقكد مف العمؿ الجاد ، بياالسائدة 
، المرأةلحماية  الدكليةاإلعبلنات كاالتفاقيات صدار عدد مف إلى إلجأت االمـ المتحدة ، حقكقياككفالة 
 231 المرأة.ليات الحماية الدكلية التي تعنى بمجاؿ حماية حقكؽ آالعديد مف  ككجكد

 :لى مطمبين كالتاليإىذا المبحث سيتم تقسيم 

 .الدولية الخاصة بحقوق النساءعبلنات اإلو تفاقيات اال أىم ول: األ المطمب 

 .ماىية اآلليات الخاصة بحماية حقوق المرأة وكيفية عممياالمطمب الثاني: 

 الدولية الخاصة بالنساء عبلناتاإلو  ىم االتفاقياتأ ول:األ المطمب 

لى إ نضماـاال 232مـ المتحدةاألمراقب غير عضك في  ةدكلة فمسطيف كدكل ةيترتب عمى عضكي
الدكلية  تفاقياتاالىـ أسكؼ نتحدث بيذا المطمب عف ك ، نسافاإلالدكلية التي تعنى بحقكؽ  تفاقياتاال

فمسطيف بالتكقيع عمييا دكف  ةكالتي قامت دكل، نسافاإلجزء ال يتجزأ مف حقكؽ  ككنيا، بالنساءالخاصة 
لذلؾ ،  اإلعاقة ذكات ااء بما فييلعمـك النس ةكىذه االتفاقيات خاص، بياكتعيدت بااللتزاـ ،تحفظات  ةيأ

كمف ، دكف تمييز بينيـ كافةلمحماية الدكلية لمنساء  ةساسيأككنيا تشكؿ ركيزة  ستعراضيااالميـ  كاف مف
 -نستعرضيا كالتالي:  كاالعبلنات أىـ ىذه االتفاقيات

  

                                                           
 (.119+118سابؽ، ص ) زيد، مرجعقصيمو، صالح  931
تشريف ال اني مف  99لستيف في الذم صكتت عميو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في اجتماعيا السابع كا 67/19بمكجب القرار رقـ  939

استحقاقات ما بعد قرار بمكجبو حصمت دكلو فمسطيف عمى صفة غير عضك بصفة مراقب في االمـ المتحدة. /نبيؿ الرمبلكم،  9119العاـ 
 (. 4ـ، ص )9115، 55، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، عدد الجمعية العامة بخصوص الدولة
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 -انُسبء: االجفبلٍبت انذونٍة انحً جؼُى بحمىق انفشع األول: 

 933اتفاقيو القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد المرأة( اتفاقيو سيداو ) -1

كضاع أعاما مف الجيد الذم قاـ بو مركز المرأة باألمـ المتحدة لتحسيف  31سيداك  مرة  تفاقيةاتعتبر 
ككضعت الحمكؿ ، ساسي كعالجتو بعمؽأالتمييز كمكضكع  االتفاقية حيث تناكلت، فقرار حقكقيا  النساء ك 

ىـ أكىي مف ، عضاء لمقضاء عمى التمييز ضد النساءاألباعيا مف الدكؿ تإجراءات الكاجب اإلك 
ح ت ، جزاءألى ستة إمقسمة ماده  31عمى  االتفاقية ىذه حتكتا، 934االتفاقيات الخاصة بحقكؽ النساء

كافة في  المرأةلكيفيو القضاء عمى التمييز ضد  األساسيةالقكاعد  تناكلت، النساءعمى عدـ التمييز ضد 
 االقتصاديةعمى حقكؽ النساء بكافة المجاالت  لممحافظةكأساس  االتفاقية كجاءت ىذه، تالمجاال

فنصت عمى ، مف خبلؿ نصكصيا حقكؽ النساء االتفاقية كنظمت ىذه، كال قافية كالسياسية كاالجتماعية
ف تقـك أك ، االتفاقية ساتير الدكؿ االعضاء بيذهبيف دبيف الجنسيف دكف أم تفريؽ  المساكاةتدعيـ حقكؽ 

قرار مبدأ المساكاة ا  ك ،  الداخميةشكاؿ التمييز بقكانينيا ألغاء كافة إكافة االجراءات التي تساعد عمى  تخاذاب
قرار كافة ا  ك ، شكاؿ التمييز ضد النساءأمف  لغاء جميع النصكص القانكنية التي تتضمف شكبلن ا  ك ، بدستكرىا

نماط األسرية لكؿ األية العائمية لممرأة مف خبلؿ تغيير كتطكير الترب، الحقكؽ األساسية بما فييا السياسية
، عمى حؽ المرأة بالعمؿ كالتعميـ كالتأىيؿ كالرعاية الصحية االتفاقية كدت ىذهأكما ك ، مف المرأة كالرجؿ

كذلؾ مف أجؿ كفالة حؽ  6/11/1999صدار البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية سيداك بتاريخ إكتـ 
منع  االتفاقية ف ىدؼإكف القكؿ يمك ، 935فراداألاالنتياكات لحقكؽ النساء الكاقعة عمى  التظمـ مف جراء

حباط إ ره عدـ االعتراؼ لممرأة بحقكقيا األساسية أك أكيككف ، ساس الجنسأيتـ عمى  ادبعستاك أ ةية تفرقأ
 936تمتعيا بيذه الحقكؽ .

 

                                                           
اتفاقية رفع كافة اشكاؿ الظمـ كالتمييز ضد المرأة، كىي احدل اتفاقيات األمـ المتحدة لحقكؽ االنساف،  -(: CEDAWيداك )اتفاقية س 933

، /فاتف عبد اهلل صادؽ سميب، مرجع 18/19/1979كىي اتفاقيو شاممو لحقكؽ المرأة، كتعد أساس االتفاقيات الدكلية، كابرمت بتاريخ 
 (.4)سابؽ، ص

، 1979- تبعيات مصادقة دولة فمسطين عمى اتفاقية القضاء عمى كافة اشكال التمييز ضد المرأة سيداوحسيف:  نصر، خديجة 934
 (.5ـ، ص ) 9113الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، 

 (.91+19عبد اهلل صادؽ، مرجع سابؽ، ص ) سميب، فاتف 935
 (.191) سابؽ، ص زيد، مرجعقصيمو، صالح  936
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 عمى التصديؽص تتعمؽ بمسألة خصكصية شارة أك نصك إ ةيأعند مراجعة اتفاقية سيداك تبيف عدـ كجكد 
صككؾ  يداعإ كيتـ، المصادقةخضكعيا لمتصديؽ مف قبؿ الدكؿ  االتفاقية كتبيف، الزاميتيإك أ االتفاقية

الذم يمي تاريخ ايداع  31حيز النفاذ باليكـ  االتفاقية كتدخؿ، المتحدةالتصديؽ لدل االميف العاـ لؤلمـ 
 937العاـ.ميف األصؾ التصديؽ لدل 

 ةصبحت فمسطيف دكلأف أكبعد  8/3/9119بتاريخ  االتفاقية عمى ىذه بالتصديؽقاـ رئيس دكلة فمسطيف 
 في نيساف / ()سيداك ةتفاقيإل نضمتاك  9119 المتحدة عاـمـ األفي ىيئة  غير عضك بصفة مراقب

تمييز ضد شكاؿ الأالقضاء عمى جميع  تفاقيةابكانضمت لمبركتكككؿ االختيارم الممحؽ ، 9114938بريؿ إ
فمسطيف جاء منذ كقت قريب كبعد مده طكيمو  ةدكل نضماـاف أكنبلحظ ، 15/11/9118المرأة بتاريخ 
كىذا يكجب عمى دكلة فمسطيف ، شكاؿ التمييز ضد المرأةأالقضاء عمى جميع  تفاقيةاعمى  امنذ تكقيعي

 939مييز بتشريعاتيا .فجكات الت زالةا  ك الكفاء باالستحقاقات المتكجبة عمييا بمكاءمة تشريعاتيا 

لى لجنة سيداك لتعمميا إ ةتقديـ تقارير دكري، االتفاقية عقب التصديؽ عمى ىذه كيترتب عمى دكلة فمسطيف
كتقسـ ، نفاذىا بتشريعاتيا الكطنيةا  ك  االتفاقية جراءات لتنفيذ ىذهاإلكافة  تخاذابعف مدل التقدـ المحرز 

 -لى: إتمؾ التقارير 

لكضع  ان عام ان كيتضمف كصف، االتفاقية كلى مف التصديؽ عمىاأل السنة بعد يقدـ -: تقرير أكلي -1
يتـ مف خبللو ك ، النفاذحيز  االتفاقية الذم سكؼ تدخؿ بو اإلطارتكضيح ، المياديفنساء بكافة ال

 941.ةحقالبل الدكريةالقياس عمى مستكل التقدـ بالتقارير 
كتحدد بو المعيقات ، ربعاألخبلؿ السنكات  يظير فيو التقدـ، التقرير الدكرم: يقدـ كؿ أربع سنكات -9

قؿ مف التقرير أؿ صيبتف يككفك ، لتطبيقياليات الكفيمة اآلكتحديد ، االتفاقية التي تعيؽ تنفيذ بنكد
 .كلياأل

كمف  النسكية(المؤسسات )المدني حدل منظمات المجتمع إيقكـ بإعداد ىذا التقرير  -تقرير الظؿ:  -3
ك حذفيا مف التقارير الكطنية كما يضـ أغفاليا إسيداك بمعمكمات تـ  حيث يتـ تزكيد لجنة، يعاكنيا

                                                           
 (.99+91) سابؽ، ص حسيف، مرجعديجة نصر، خ 937
 (.93) سابؽ، ص صادؽ، مرجععبد اهلل  سميب، فاتف 938
 متاح عمى الرابط االلكتركني: 9118تشريف ال اني  15حكؿ صككؾ االنضماـ لممؤسسات الدكلية التي كقعيا الرئيس محمكد عباس في 939

aKELBog97465688174http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBoga  4:96، الساعة 9119/  11/7تاريخ. 
 (.95مرجع سابؽ،  ص)نصر، خديجة حسيف،  941

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBoga27465688074aKELBog
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBoga27465688074aKELBog
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ىداؼ ىذا التقرير معرفة أىـ أكمف ، المرأة الفمسطينية االتقرير حاالت االنتياكات التي تتعرض لي
 941التي صادقت عمييا. تفاقياتاالمدل كفاء الدكؿ اللتزاماتيا مع 

كلي األبتقديـ التقرير  8/3/9117رياض المالكي بتاريخ بناء عمى ذلؾ قاـ كزير الخارجية الفمسطيني 
دكلة فمسطيف  نضماـاالكطنية الدائمة لمتابعة  ةلمجن )سيداك( كذلؾ بصفتو رئيسان  االتفاقية حكؿ
 نفاذ ىذهإعداد ىذا التقرير بالتعاكف مع كزارة شؤكف المرأة إلظيار مدل إكجاء ، الدكلية تفاقياتلبل

 242النساء.عمى حقكؽ  نعكاسيااك لمحمية بالتشريعات ا االتفاقية

شكاؿ التمييز ضد المرأة جمسة لمناقشة أعقدت المجنة المعنية بالقضاء عمى كافة  11/7/9118بتاريخ 
نساف اإلصدار الييئة المستقمة لحقكؽ إذلؾ  كأعقب، االتفاقية التقرير االكلي لدكلة فمسطيف حكؿ تنفيذ

 943 .كلياألسبكعيف مف مناقشو التقرير أبعد  تاميةالخصدرت تكصياتيا أ يالت، الظؿتقرير 

، االتفاقية كلي لدكلة فمسطيف حكؿ تنفيذاألىـ المبلحظات التي كردت بتقرير الظؿ المتعمؽ بالتقرير أكمف 
مف مبدأ  اإلعاقة النساء ذكات نتفاعابضماف  المتعمقةيراد السياسات كالتدابير إىك خمك التقرير مف 

كمؤسسات  الييئةكصت أك ، شكاؿ التمييز ضد المرأةأالقضاء عمى كافة  ةتفاقيا في ردةالكا المساكاة
 بحيث تشمؿ حقكؽ النساء ذكات الفمسطينيةجراء تعديبلت عمى مشاريع القكانيف إالمجتمع بضركرة 

 قدمت حمكالن  الحككمةف إليذا التقرير ف الييئةعداد إكلكف حتى تاريخ ، ليف  المساكاةبيدؼ تحقيؽ  اإلعاقة
كردتو الحككمة أكذلؾ كفؽ ما ، اإلعاقة عف الحمكؿ الشاممة ألعماؿ حقكؽ النساء ذكات بتعدتاك  ةجزئي

 944بردىا عمى قائمو المسائؿ.

 ةلمجن دكلة فمسطيفكلي المقدـ مف األبالتقرير  اإلعاقة عدـ ذكر حقكؽ النساء ذكات فأ الباح ةترل 
 فكحقكقي فألكضاعي مراعاةية أعمى اليامش دكف  ككأنيـ، الفئةلحقكؽ ىذه  ان صارخ ان نتياكاسيداك يعتبر 

بذكرىا  كتفاءاالقرارىا كعدـ إجؿ أكالعمؿ مف  بالتشريعات، فحقكقي إلقرار الحاجةشد أب اكانك  فا  ك ، المغيبة
ىذا تأكيد لعدـ االىتماـ بإقرار حقكقيف كما جاء ، فذكرىغفاؿ ا  كعدـ اإلشارة ليف بالتقارير ك ، فقط

 .التشريعات الكطنية بما يكفؿ تحقيؽ المساكاة ليف بكافة المجاالت دكلية لمكاءمةالباالتفاقيات 

                                                           
 (.98)سابؽ، ص  صادؽ، مرجععبد اهلل  سميب، فاتف 941
 (.99+98اعبله، ص ) مرجعصادؽ، عبد اهلل  سميب، فاتف 949
 (.7) سابؽ، ص مرجعالظؿ،  تقرير 943
 (.19+11) اعبله، صتقرير الظؿ، مرجع  944
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 1959لممرأة  السياسيةالحقوق  اتفاقيةثانيًا: 

 تكدخم 91/19/1959_بتاريخ 641صادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب القرار  تفاقيةا
يمنع التمييز بيف الرجؿ  االتفاقية ى كال انية مفكلاألنص المادة  كحسب، 7/7/1954حيز التنفيذ بتاريخ 

 945كالتشريع.كالمرأة في حؽ االنتخاب 

كبيف الرجاؿ دكف أم  ف("لمنساء حؽ التصكيت في جميع االنتخابات بشركط تساكم بيني1رقـ ) المادة
 تمييز 

بمقتضى  المنشأة، عاـالباالقتراع  المنتخبةف ينتخبف لجميع الييئات أفي  األىمية ( "لمنساء9رقـ ) المادة
 946تساكم بينيف كبيف الرجاؿ دكف أم تمييز " بشركط، الكطنيالتشريع 

مف االتفاقيات الدكلية مف ضمنيا اتفاقية  ةلمجمكع نضماـاالكقع الرئيس محمكد عباس عمى صؾ 
 .31/19/9114بتاريخ  1959الحقكؽ السياسية لممرأة 

 

اسية والعيد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية الخاص بالحقوق المدنية والسي العيد ثالثًا:
 1966والثقافية عام 

كانكف  16المؤرخ في  9911مـ المتحدة رقـ ؤلعتمد العيديف بمكجب قرار الجمعية العامة لأ
 أحدف االعيد يعد، 1976كانكف ال اني يناير عاـ  93ب تاريخ بدء النفاذ  1966كؿ/ديسمبر عاـ األ

عبلف العالمي اإلىي نفسيا التي تضمنيا ك مف الحقكؽ  ةالتي تضمنت مجمكع ألساسيةكا اليامةالك ائؽ 
حدل الركائز إ كتشكؿ، ليا ةالمنضملزاميو لمدكؿ كالحككمات إا صفو مف العيديف ليأ الإ، االنسافلحقكؽ 
 المساكاةبلتشريع مطالبتيا  النسكية لمحركة رتكازانقطة  كتشكؿ، النساءلتدعيـ حقكؽ ة اليام القانكنية
 947.كافةلمنساء 

                                                           
 (.9سابؽ، ص ) ناريماف، مرجعدريدم،  945
  s/humanrightshttps://www.aljazeera.net/newمناحو عمى الرابط االلكتركني  1959اتفاقيو بشأف الحقكؽ السياسية لممرأة  946

 .19/7/9119تاريخ الزيارة 
، 44، عدد 19بساـ: حقكؽ المرأة الفمسطينية ما بيف االتفاقيات الدكلية كالقكانيف الكطنية، )مقالو( مجمو تسامح، راـ اهلل، ـ  جكده، كساـ 947

 (.171ـ، ص ) 9114

https://www.aljazeera.net/news/humanrights
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مبدأ عاـ يحكـ جميع عمى كلى األتنص المادة ال انية الفقرة ف أ كالسياسية المدنيةحرص العيد الدكلي لمحقكؽ 
 948تذكر. ةالحقكؽ كيطبؽ عمى جميع الناس دكف تفرق لكافة ان كحاكم ان ىاديحتى يككف مبدأ  اإلنسانيةالحقكؽ 

فراد األىذه الحقكؽ لجميع  بيا، كبكفالةالحقكؽ المعترؼ  ـحتراابفي ىذا العيد  ة" تتعيد كؿ دكل
ك أك الديف أ المغةك أك الجنس أقميميا كالداخميف في كاليتيا دكف تمييز بسبب العرؽ إالمكجكديف في 

ك غير ذلؾ مف أالنسب  أكك ال ركة أ جتماعياالك أصؿ القكمي األك أ يـ غير سياسأكاف  م، سياسيان أالر 
 949سباب "أ

عمى "تتعيد  كال قافية كاالجتماعية االقتصاديةمف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  ال ال ة المادةكنصت 
 االقتصاديةناث في حؽ التمتع بجميع الحقكؽ اإلطراؼ في ىذا العيد بضماف مساكاة الذككر ك األالدكؿ 

 951المنصكص عمييا في ىذا العيد " كال قافية كاالجتماعية

ضمنيا العيد مف االتفاقيات الدكلية مف  ةلمجمكع نضماـاالمى صؾ كقع الرئيس محمكد عباس ع
 1966الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية عاـ 

 .31/19/9114بتاريخ 

  4919اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لعام -رابعًا 

كنصت عمى  1951شباط فبراير عاـ  19لحماية المدنييف حيز التنفيذ في  لرابعةا االتفاقية دخمت
كيعتبر نافذ بعد مضي ستة شيكر ، مجمس االتحاد السكيسرم إلى ةيبمغ كتاب نضماـام أك ، مادة( 153)

 عزيزان جاءت تك ، مف المبادئ القانكنية الدكلية العرفية المعترؼ بيا االتفاقية تعتبر ىذه، ستبلموامف تاريخ 
 ك إف، المدنييف ةجاءت لحماي ةدكلي ةكؿ اتفاقيأكىي ، صعب الظركؼفي أنساف حتى اإلكرامة  حتراـال

                                                           
دكلية كقكانيف العمؿ كالتشريعات الكطنية )مقالو( مجمة العدؿ، ـ ع ماف: التمييز االيجابي لصالح المرأة في االتفاقيات ال محمد، الياـ 948
 (.394ـ، ص ) 9111، 31، عدد 19
 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، متاح عمى الرابط االلكتركني 949

rabic/why/files/ccpr_https://www.unicearabic.pdfhttp://f.org/a  3:9، الساعة 19/7/9119تاريخ الزيارة. 
 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية، متاح عمى الرابط االلكتركني  951

.html119u/arab/bhttp://hrlibrary.umn.ed   3:7الساعة ، 19/7/9119تاريخ الزيارة. 

http://f.org/arabic/why/files/ccpr_https:/www.unicearabic.pdf
http://f.org/arabic/why/files/ccpr_https:/www.unicearabic.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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قد  1977ضافياف لعاـ اإلنيا كالبرتكككالف أال إ ،لحماية المدنييف ان ساسأقد صبت  االتفاقية كانت ىذه
 951النساء . فكمني سمحةالملبعض فئات المدنييف في زمف النزاعات  ةعمى حماية خاصة نصا صراح

كيستفدف مف كافة النصكص  الرابعةجنيؼ  تفاقيةاالمتمتعيف بحماية بمكجب  األشخاصتعتبر النساء مف 
حتى ، فك تعذيبيأ فكراىيإكحظر  كالكرامة البدنية السبلمةبما في ذلؾ ، اإلنسانية لممعاممةالتي تيدؼ 

ف أكيجب ، لمقانكف كفقان  ةمستقمة ماـ محكمأ كمةالمحامخالفات فمف حقيف  أليةالنساء  رتكابا في حالة
 الدعارةكراه عمى اإلك  غتصاباالكال سيما ضد  بالحماية فف يتمتعأك  ،خاص حتراـاتككف النساء مكضع 

كمف االلتزامات التي تقع عمى دكلة االحتبلؿ ىك ، 959 االتفاقية مف 97كفؽ الفقرة ال انية مف المادة 
جراءات التي تساعد اإلمف  ان طراؼ النزاع بعضأبحيث تتخذ الدكؿ ، نساءتفضيميو لم ةأم معامم حتراـا

لمنساء  ةخاص ةكىناؾ حماي، ةخاص رعايةكضعيـ الصحي  أك الذم يتطمب ضعفيـ األشخاص
ف تتـ أك ، الصحيةكحالتيا  المعتقمةيجب مراعاة سف  االتفاقية مف 76953 المادةالمعتقبلت بمكجب 

شكاؿ أالعاـ الذم يحظر كافة  لممبدأ ان كىذا ال يشكؿ نقيض فجنسيمراعاه ل ةخاص ةبصكر  فمعاممتي
 954بأمس الحاجو ليا. ىفّ ك  لمرعايةقصى حد أكتكفير ، التمييز

كقد ، اإلسرائيميالتي استيدفت بشكؿ مباشر مف قبؿ قكات االحتبلؿ  الفئاتمف  تالنساء الفمسطينياكانت 
مما ، ةكنذكر ىنا الغارات األخيرة عمى قطاع غز  رات،كالغا ناء المكاجيات أالعديد مف النساء  ستشيدتا

ك بسبب أ ناء االعتقاؿ أنتيجة المعاممة القاسية ، جراء االحتبلؿ إلعاقةتعرضف  تيالبلزاد عدد النساء 
، مف االستمرار بالمقاكمة فتمنعي فلديي ةعاقإكذلؾ بمحاكلو خمؽ  ف،جسادىأمف  ةماكف معينأاستيداؼ 

نساف مف اإلقتؿ ب تتسبب ةير قح ةكىي سياس، مداألطكيمة يف يتسبب بمعاناة ليف ك خمؽ تحطيـ ذاتي لأ
 بالتنفس.الداخؿ مع استمراره 

                                                           
 1949دراسة النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسمحة من خبلل اتفاقية جنيف الرابعة لعام محمد:  رضا، أحمد951

 (.14+13 ص، 9111القاىرة، ، دار النيضة العربية، 1، ط1977والممحق االضافي االول لعام 
"يجب حماية النساء بصفو خاصو ضد أم اعتداء عمى شرفيف كال سيما ضد االغتصاب اك االكراه  97نص الفقرة ال انية مف المادة  959

 عمى الدعارة كام ىتؾ لحرمتيـ ".
امكف عف  المحميكف المتيمكف في البمد المحتؿ كيقضكف فيو عقكبتيـ اذا ادينكا كيفصمكف اذا األشخاص"يحتجز  76نص المادة رقـ  953

بقية المحتجزيف كيخضعكف لنظاـ غذائي كصحي يكفؿ المحافظة عمى صحتيـ، كيناظر عمى االقؿ النظاـ المتبع في سجكف البمد المحتؿ، 
 ء"يقدـ ليـ الرعاية الطبية التي تتطمبيا حالتيـ الصحية، تحتجز النساء بأماكف منفصمو عف الرجاؿ كيككؿ االشراؼ المباشر عمييـ مف النسا

المدنييف كقت الحرب متاح عمى الرابط االلكتركني  األشخاص حمايةنظر اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف ا
.htm8nsla5https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/  4:59، الساعة 19/7/9911تاريخ الزيارة. 

 (.119+111+111سابؽ، ص ) محمد، مرجعرضا، أحمد  954

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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 ةانساني ةعتبرىا حالأكالتي  ،األخيرة بالفترة لحقكقيف نتياكاتلبلالمكاتي تعرضف  اإلعاقة مف النساء ذكات
 11بيص التي حكـ عمييا االحتبلؿ بالسجف سراء الجعاإ اإلعاقة تذا األسيرة تجسدىا ةمعاناه قاسي ةكقص
% مف جسدىا 65تعاني األسيرة مف حركؽ اتت عمى ك ، ةكىي محاكلة تنفيذ عممي ليابإلصاؽ تيمو ، عامان 

كنتيجة لذلؾ تسببت الحركؽ بحدكث ،  ناء القيادة قرب حاجز عسكرمأبالكف الحماية بسيارتيا  نفجارابسبب 
سراء إلـ تتمؽ ك ، بجسدىا ككجيا بالكامؿكتسببت بتشكىات ،صابع يدىا أحيث تبلشت  ،لدييا جسدية عاقات إ

لغاية ك  ةمبرح ـآالكتعاني مف ، ةعمميات جراحي 8إلجراء  ةكىي ما زالت بحاج ،العبلج الطبي المناسب
ما زالت ك ، 955اياـ 3كيتـ تزكيدىا بيا كؿ  ،مسكنات كمراىـ لمتبريد ال تكفييا لالمحظة ال يتـ تكفير سك 

الدكلية لحقكؽ  تإسرائيؿ باالتفاقيا ةضارب، حدأف يساعدىا أدكف ، بصمت داخؿ سجكف االحتبلؿتصرخ 
التي ، ك  مكاد مف وكاتفاقية جنيؼ بما تضمنت، اإلعاقة ذكم األشخاصاالتفاقية الدكلية لحقكؽ ك  ،االنساف

 ةك ر خصكصياأللمساعدات ف تقدـ اأك  ، ناء االعتقاؿألمنساء  الخاصة الحمايةبما يخص  تحد نا عنيا سابقان 
 نتياؾاسيرات األكؿ ذلؾ يعتبر بكضع األسيرة كغيرىا مف ،  نائي خاص ذا كف يعانيف مف كضع استإ

الدكلية التي تعنى بحقكؽ  تفاقياتاالكمخالفة كافة  المدنييف األشخاص ةف حمايألمعاىدة جنيؼ الرابعة بش
 نساف.اإل

زاد عدد  ،9117اد الجياز المركزم لئلحصاء السكاني عاـ كحسب تعد ةباالستيدافات األخيرة لقطاع غز 
كحدىا منيـ  ةبقطاع غز  اإلعاقة شخصا مف ذكم 197.996 اإلعاقة مف ذكم األشخاصالمعاقيف حيث بمغ 

 956ناث.اإلمف  55.537ك ،مف الذككر 79.495

 اإلسرائيمية كريةالعس المحكمةف أعمى  ينص ال الثك ،منشكرات  3لفمسطيف  حتبللياافكر  ؿإسرائيصدرت أ
حذفت تمؾ  67كتكبر أكفي ، ناء الحرب أ حكاـ معاىدة جنيؼ بخصكص حماية المدنييف أبتطبيؽ  ةممزم
كلـ تعمف ، جنيؼ تفاقيةارفضيا المطمؽ لتطبيؽ  ؿإسرائيلـ تعمف ك ، جنيؼ تفاقيةالى إ ةشار ة إيأكلـ ترد  المادة

 اسرائيؿ بتطبيؽ لتزاـاقدمكف الحجج كالمبررات لعدـ العميا ي المحكمةكما زاؿ قضاة ، بشكؿ صريح قبكليا

                                                           
تاريخ  https://www.aljazeera.net/news/alqudsاسراء جعابيص، اسيره يحترؽ جسدىا كقمبيا متاح عمى الرابط االلكتركني  955
 .5:99، الساعة 19/7/9119
956 9118/19/99/7335http://www.roayahnews.com/articles/  5:98، الساعة 19/7/9119تاريخ الزيارة, 

https://www.aljazeera.net/news/alquds
http://www.roayahnews.com/articles/2018/12/22/7335
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نساف اإلصريح لقانكف حقكؽ  نتياؾا إلى تشير ةدلأختـ التقرير بكجكد 957كحسب تقرير جكلدستكف ، االتفاقية
 958جرائـ حرب بقطاع غزه  رتكبتاسرائيؿ إف أالدكلي ك 

كانت قكات  إذا كنقكؿ، بالتقادـسقط نيا ال تأف ما يميز جرائـ الحرب كالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية إ
يـك الذم يحاكمكف بو جراء ما ارتكبكا مف النو سكؼ يأتي إف، فاآل القكةاالحتبلؿ كمف يساندىا يستشعركف 

 اإلنسانية العدالةاليـك الذم تتجمى فيو  يأتيسكؼ  ،نيأس الأذلؾ يجب  كألجؿ، اإلنسانيةضد  بشعةجرائـ 
 .959بكافة صكرىا 

 ػالَبت انذونٍة انخبصة ببنُسبءاإل انفشع انثبًَ:

 عبلن العالمي لحقوق االنساناإل  -1

تـ تحديد حقكؽ  وكبمكجب، 11/19/1948بتاريخ  917عبلف بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ اإلصدر 
 ةف الحقكؽ االساسية متأصمأب وبمكجب يقرك ، اإللزامية الصيغةعطائيا نكع مف ا  ك  ةجماليإ ةنساف بصكر اإل

حيث نصت المادة  المساكاة،مبدأ  إطارعمى الجميع مف  كتنطبؽ، لمتصرؼ ةشر كىي غير قابملجميع الب
متساكيف في الكرامة كالحقكؽ كىـ قد كىبك العقؿ كالكجداف  حراران أعبلف "يكلد جميع الناس اإلمف  1رقـ 

الحركة النسكية  لمطالب ان دستكري ان ساسأعبلف اإل" كيشكؿ خاءاإلف يعاممكا بعضيـ البعض بركح أكعمييـ 
 961"لممناداة بالمساكاة كعدـ التمييز 

بمي اؽ  الكاردةف صدكره جاء كتفسير رسمي لتمؾ النصكص إحيث ، ةممزم ةقانكني ةقيم يلئلعبلف العالم
في االمـ  ينب ؽ مف كاقع دخكليا عضكان  لتزاـاتمتـز بنصكص المي اؽ  ةف كؿ دكلأكبما 961 المتحدةاالمـ 
مر بالنسبة لئلعبلف األككذلؾ ، العضكية ياكتسابالالمي اؽ كشرط  حتراـباتمتـز  فأذف يجب إ، المتحدة

كجاء ، ك رأف النصكص الكاردة بو ىي ذاتيا الكاردة بالمي اؽ مع تفصيؿ ألنساف اإلالعالمي لحقكؽ 
كضكح في شارت بأالتي ، ك لمعديد مف االتفاقيات الدكلية التي تعنى بحقكؽ المرأة  ان ساسيأ ان عبلف مرتكز اإل

ضد المرأة   شكاؿ التمييزأقضاء عمى جميع ال تفاقيةاي م ؿ ملى االعبلف العالإديباجاتيا كمقدماتيا 

                                                           
غكلدستكف، ميمتيا التحقيؽ لجنة جكلدستكف: ىي لجنو تقصي حقائؽ شكميا مجمس حقكؽ االنساف التابع لؤلمـ المتحدة تراسو القاضي ريتشارد  957

 .ةغز في دعاكم ارتكاب جرائـ حرب عمى 
 (113+119سابؽ، ص ) محمد، مرجعرضا، أحمد  958
 (.131، ص )أعبله  محمد، مرجعرضا، أحمد  959
 (.395الياـ ع ماف محمد، مرجع سابؽ، ص ) -( 171جكده، كساـ بساـ، مرجع سابؽ، ص ) 961
عد دستكرا لمعبلقات الدكلية في المجتمع الدكلي كينص عمى العديد مف المكاد المتعمقة بحقكؽ االنساف، كقد يعتبر المي اؽ معاىده دكليو ممزمو كي 961

حقوق االنسان بين الزعبي، فاركؽ فالح:  أرسي حجر االساس لمقانكف الدكلي لحقكؽ االنساف، ألنو أمكف بظمو كألكؿ مره تدكيؿ ىذه الحقكؽ "انظر
 (.139ـ، ص ) 9115، 4، مجمة الحقكؽ، مجمس النشر العممي، الككيت، عدد الدولي الشريعة اإلسبلمية والقانون
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عبلف اإلف نصكص أالعدؿ العميا  ةكدت محكمأكما ك ، مقضاء عمى التمييز ضد المرأةل عبلف العالمياإلك 
لى إيؤدم  ونتياكاف أل، عبلفاإل راـحتاكيجب عمى الجميع ، لمقانكف الدكلي العامةالمبادئ  ةتعتبر بمنزل

 969المجتمع الدكلي . ستنكارا

 االعبلن العالمي لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة -9

 المساكاةعبلف مبدأ اإلقر أكقد ، (1967نكفمبر مف عاـ ) 7في  المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية عتمدتا
كحقيا بالمساكاة ، كحقيا بالتممؾ، لسياسيةكضماف حؽ المرأة بالتصكيت كالمشاركة ا، بيف الرجؿ كالمرأة

، العالمي بمبدأ المساكاة عتراؼاالكالتدابير لضماف االجراءات  تخاذالى إكدعا الدكؿ ، في األىمية القانكنية
كقد جاء في ديباجة  ، جؿ تحقيؽ المساكاةأمف  المتحدةمـ األجديد مف جيكد  ةعبلف يم ؿ مرحماإلكىذا 
، نساف كالعيديف الدكلييف الخاصيف بحقكؽ االنسافاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلف نو بالرغـ مأعبلف باإل

كىذا التمييز ، نو يكجد قدر كبير مف التمييز كاقع عمى المرأةأال إ، حرز بميداف المساكاةأكرغـ التقدـ الذم 
 963لحقكقيا كيشكؿ جريمة . ساسيان أ ان جحافإكما كيشكؿ ، نسافاإليتنافى مع كرامة 

نو لـ يضع أال إ، كبالرغـ مف ىيبتو األدبية كالسياسية، تعاقدية ةتفاقياعبلف لـ يتخذ شكؿ اإلف أمف بالرغـ 
 ةعداد اتفاقيإ ةمكانياكىذا دعا المجنة الخاصة بكضع المرأة لدراسة ، كاجبة التنفيذ لتزاماتاماـ الدكؿ أ

 964ليو.إلممنضميف  ةعبلف قكة ممزماإلتجعؿ مف 

 ىتماـاكىذا ، عبلنات الدكلية التي تعنى بحقكؽ النساءإلكا تفاقياتاالدار العديد مف صإنو تـ أ الباح ةترل 
، كىذه االتفاقيات تصب بمصمحة النساء بشكؿ عاـ دكف تمييز، بالقانكف الدكلي النساءمبلحظ بمسألة حقكؽ 

 ألنيامنيا  االستفادة اإلعاقة تستطيع النساء ذكات يضان أ، تستفيد مف تمؾ االتفاقيات ةذا كانت النساء كاففإ
لجميع النساء  خصصت مف النساء كلكف ةذف فتمؾ االتفاقيات لـ تخصص لفئإ، يضان أ فكتم مي فتحميي

كلكنيا ليست كافيو ، لممطالبة بحقكقيف ةليا كمساند ان كتشكؿ دعم، اإلعاقة لمنساء ذكات ةحماي ةليآكتشكؿ 
التي ، اإلعاقة الدكلية لؤلشخاص ذكم االتفاقية العامةصدرت الجمعية أ لذلؾ، ليا المطمكبة الحمايةلتكفير 

، ضمف بنكدىا اإلعاقة لمنساء ذكات ةخاص ةحماي كأضافت، سكؼ نأتي لذكرىا بالمبحث ال الث بعد قميؿ
 ةكىذا يشكؿ حماي، لخصكصية كضعيف بتكفير الحماية القانكنية ليف نظران  فاقيةباالتطراؼ األلزمت الدكؿ أك 

  لدكلي.ليف عمى الصعيد ا

                                                           
 (.153+159سابؽ، ص ) فالح، مرجع الزعبي، فاركؽ 969
 (.993+999ـ، ص )9115، دار ال قافة، عماف، 4، طالوجيز في حقوق االنسان وحرياتو األساسيةصباريني، غازم حسف:  963
 (.19، س، ص )حسيف، ـ نصر، خديجة 964
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 ة اآلليات الخاصة بحماية حقوق المرأة وكيفية عممياماىي   الثاني:المطمب 

قرار العديد مف إعف طريؽ  ،فحقكقي دعـمـ المتحدة بحقكؽ النساء كك فت جيكدىا في سبيؿ األ ىتمتا
منتو مف لمرقابة عمى ما تض ةجيز أالمعنية بحقكؽ النساء  تفاقياتاالانشأت تمؾ  كقد، الدكليةاالتفاقيات 

كتم ؿ ، جراءاتاإلنشاء تمؾ األجيزة عدد مف إصاحب عمميو  كقد، بياالتزامات قامت الدكؿ االطراؼ بالتعيد 
كؿ مف الحماية يتضمف مجمكعة األف المستكل أيفترض  الذم، الحمايةتمؾ األجيزة المستكل ال اني مف 

  965.حترامياابعيد طراؼ كتتاألالتي تمتـز بيا الدكؿ  فاقياتباالتالحقكؽ المقررة 

 -: كالتاليىذا المطمب لفرعين سيتم تقسيم ولتمك الغاية 

  لمحماية. االتفاقية األجيزة -ول: األ الفرع 

 .االتفاقية األجيزةالحماية التي تتبعيا  جراءاتإالثاني: الفرع 

 نهحًبٌة. االجفبلٍة انفشع االول: األجهضة

كيعد مركز حقكؽ االنساف بجنيؼ المركز ، ة تنفيذ المعاىداتنشاء العديد مف األجيزة المعنية بمراقبإ تـّ 
الدكؿ  ةتمؾ المجاف تتم ؿ بمتابع ككظيفة، عمؿتختمؼ بيف لجاف كفريؽ  كىي، المجافدارم ليذه اإل

 الداخميةتطكير قكانينيا  ةكمتابع، رض الكاقعأعمى  تفاقياتاالتنفيذ بنكد ك  ،تفاقياتاالعمى تمؾ  المكقعة
 966تمؾ االتفاقيات.بما ينسجـ مع 

 ىنا:نذكر  المرأة بحقكؽالتي تعنى  الدكلية تفاقياتاالتنفيذ بمراقبة كمتابعة كمف المجاف التي تعنى 

 لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة-1

نشأت المجنة بمكجب أكقد ، شكاؿ التمييز ضد المرأةأالقضاء عمى جميع  تفاقيةاتراقب تمؾ المجنة تنفيذ 
 خبيران  93كتتككف المجنة مف ، 1989طراؼ عاـ األكؿ لمدكؿ األ جتماعاالفي  االتفاقية مف 17المادة رقـ 

باالقتراع السرم مف  نتخابيـايتـ ك ، طراؼاألمف ذكم المكانة الرفيعة كالكفاءة المتميزة مف مكاطني الدكؿ 
عف  ةنة بصفة مستقمعضاء المجأيعمؿ ك ، التكزيع الجغرافي أكيراعى مبد، سنكات 4طراؼ لمده األالدكؿ 

                                                           
، 1ط، االساسيواليات الحماية الدولية لحقوق االنسان وحرياتو الديف محمد /قبي، ادـ بمقاسـ:  شبؿ، بدرفرحاتي، عمر الحفصي / 965

 (.193+199ـ، ص )9119دار ال قافة لمنشر عماف، 
 (.85النمرم، ناريماف فضيؿ، مرجع سابؽ، ص ) 966
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لتمؾ  سنكيان  ةكاحد ةكتنعقد دكر ، غمب مم مييا مف النساءأف أكمف الصفات المميزة لتمؾ المجنة ، دكليـ
 967ك نيكيكرؾ.أسبكعيف في فينا أ ةالمجنة لمد

الذم ، عضاءاألالنظر بالتقارير المقدمة ليا مف الدكؿ ، االتفاقية كميمة المجنة حسب الجزء الخامس مف
لى إكبناء عمى ذلؾ التقرير تقكـ المجنة بتقديـ تقرير سنكم ، االتفاقية الدكلة ببنكد لتزاـاو مدل يكضح في

ف تقدـ تكصيات أكممكف ، جتماعياالك  قتصادماالعف طريؽ المجمس ، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
  968لدراستيا لتمؾ التقارير ةمستند ةكمقترحات عام

كىذا ، المرأةشكاؿ التمييز ضد أالقضاء عمى جميع  تفاقيةابارم الممحؽ البركتكككؿ االختي عتمادا تـّ ك 
 نتياؾاضحايا  بأنيـ دعاءاتا المجنة، تتضمفلى ىذه إالبركتكككؿ يتيح لؤلفراد كالجماعات تقديـ شكاكل 

قر ىذا البركتكككؿ أكما ، الشكاكلكمف مياـ المجنة النظر بتمؾ ، حقكقيـ المقررة بمكجب االتفاقيات
 ةجسيم نتياكاتافييا التي تحدث  بالدكلة في التحقيؽقياـ المجنة  ةمكانيإ ىميا،أ ةخرل لمجنأحيات صبل

 969عضاءاأللكف عمؿ المجنة مرىكف بمكافقة الدكؿ ، االتفاقية لحقكؽ المرأة المقررة بمكجب

ا لعدد مف االتفاقيات الدكلية مني نضماـاعشر صؾ  أحدعمى  9118فمسطيف سنو  ةكقع رئيس دكل
في مجاؿ  ةتم ؿ خطكة ميم، المرأةشكاؿ التمييز ضد أالقضاء عمى جميع  تفاقيةالالبركتكككؿ االختيارم 

ليف  المقررةحقكقيف  ختراؽا ذا ما تـّ إ ةك جماعيأ ةبتقديـ شكاكم فرديك ،  ةخرل لمنساء كافأ حمايةضفاء إ
فمف خبلؿ نظاـ ، يضان أ اإلعاقة ذكاتكىذا يشمؿ النساء ، لمقضاء عمى التمييز  الدكلية االتفاقية بمكجب

لتمؾ  ةك جماعيأ ةتقديـ شككل فردي اإلعاقة الشكاكم تستطيع الجمعيات التي تعنى بحقكؽ النساء ذكات
كبالتالي ، نجاز إليصاؿ صكت تمؾ النساء لممجتمع الدكليإكىذا بحد ذاتو ، المعنية المجنةلى إالنسكة 

لزاـ الحككمة إكبالتالي ، ؿ حقكقيـ المقررة ليـ باالتفاقياتعماإذا ما تـ عدـ إالضغط عمى حككمتيـ 
 .كمحاسبتيا عمى ذلؾ

 

 

 
                                                           

 (.195+194سابؽ، )ـ بمقاسـ، مرجع الديف محمد /قبي، اد شبؿ، بدرفرحاتي، عمر الحفصي / 967
 (.99عمكاف، عبد الكريـ مرجع سابؽ، ص ) 968
 (.495سابؽ، ص ) زيد، مرجعقصيمو، صالح  969




 

98 
 

 نسان اإل المجنة المعنية بحقوق -9

كاالجتماعي حيث تقكـ بدكر ميـ يتم ؿ  قتصادماالىـ األجيزة المتفرعة عف المجمس أتعد المجنة مف 
، 971نسافاإلة أىمية بما يتعمؽ بحماية حقكؽ مـ المتحداأل ةجيز أك ر أكتعتبر ، بتقديـ المقترحات لممجمس

سنكات قابمو لمتجديد  4طراؼ لمده األيختاركف مف بيف مكاطني الدكؿ  عضكان  18مف  المجنة تتألؼ
كيراعى باختيارىـ التكزيع ، دكلتيـعف  ةمستقم ةصكر ب الشخصيةمياميـ بصفتيـ  ءاألعضا ىؤالءكيؤدم 

ة يجكز لمجن كما، سابيعأ 3 امدتي ةككؿ دكر ، بالسنةعاديو  نعقادا دكارأ 3 المجنة تعقدك ، العادؿالجغرافي 
 كأ، طراؼاألالدكؿ  أحديتـ بناء عمى طمب  كذلؾ، المجنةبقرار يصدر عف  ست نائيةا جتماعاتاف تعقد أ

 971.ةلغايات معين ةف تككف سريأ المجنةقررت  إذاال إ ةالجمسات عمني كتككف، المجنةعضاء أغمبية أطمب 

، العيد إلعماؿ المتخذةف التدابير أطراؼ بشاألخيص صبلحياتيا بدراسة التقارير التي تقدميا الدكؿ كممكف تم
كالبركتكككؿ االختيارم الممحؽ  كالسياسية المدنيةتراقب تنفيذ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  المجنةف أحيث 

 ةكتقـك بالنظر بظركؼ معين، طراؼألالى الدكؿ إ ةكتقدـ بناء عمى تمؾ التقارير مقترحات كتكصيات عام، بو
 المجنة ختصاصاتاكما مف ، بمكجب العيدطراؼ ال تفي بالتزاماتيا األمف الدكؿ  ةف دكلأبالرسائؿ التي تفيد ب

، التي يتعرضكف ليا نتياكاتااللييا بخصكص إ فراد الكاردةاأل بشكاكمبمكجب البركتكككؿ االختيارم النظر 
 979. ك مف ينكب عنوأمم مي الدكؿ كالفرد الشاكي تبحث المجنة الشكاكم بحضكر 

، المستكلىيئة صنع قرار رفيعة  لتصبح ة،خير األنساف بشكؿ ممحكظ بالسنكات اإللجنة حقكؽ تطكرت 
فراد مف األ العديد مفمع  ؿتتعامك ، ست نائيةاالك ير مف الدكرات غير دكرتيا السنكية في حاالت  كتعقد
ىذا التكسع الم ير ، نسافاإللممساعدة التقنية لحقكؽ  ان برنامج ككضعت، المختمفةجراءات الرصد إخبلؿ 

لمقضايا التي تيـ المرأة  ان ىتماماكلـ تكلي  تقريبان  ئان نيا لـ تفعؿ شيأ الإ، نسافاإلحقكؽ  لئلعجاب لمجنو
كغيرىا مف تجار بالنساء عبر الحدكد اإلك عضاء التناسمية األ وكتشكيم ؿ االغتصاب بشكؿ خاص 

 973ياكات.االنت
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، كفي ظؿ عبلنات الدكلية اإلك  تفاقياتاالما زالت تعمؿ عمى خرؽ  ةف السياسة اإلسرائيميأترل الباح ة 
 عاقاتإ ةمخمف ،كنساء صابة العديد مف المكاطنيف الفمسطينييف رجاالن إ كفي ظؿ، مافاألمف ك األ نعداـا

ما زالت االنتياكات مستمرة  ،نسافاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلصدار إمف  ةسن يفكبعد سبع، دائمة ليـ
، يذكر ليا كتراثاية أباالتفاقيات كاالعبلنات الدكلية عرض الحائط دكف  ةضارب، مف الجانب االسرائيمي

لؤلفراد كالمكاطنيف الذيف  ان حامي ان ف تشكؿ درعأصمت مستفز مف قبؿ المجاف التي مف المفترض  ويصاحب
ف الكضع باألراضي أرل أ، نسافاإلحقكؽ  حتراـا أى مبدكد االعبلف عمأكالذم  ، تنتيؾ حقكقيـ

مف الجانب ة صارخ نتياكاتالما يمارس مف  ستنكارافقط ، عف الساحة الدكلية ان صبح مغيبأالفمسطينية 
مشيد غير مكتمؿ لما سكؼ يحدث بعد  ويصاحب، خر لياآال  سمسمة حركب كترقب لما بعد، االسرائيمي

كال ، نساف الفمسطينياإلحقكؽ  حتراـال ةعبلف ال يم ؿ ضمانو حقيقياإلا ف ىذإ وقكلأكلكف الذم ، ذلؾ
بشكؿ خاص باألراضي  اإلعاقة يم ؿ ضمانو لحماية حقكؽ النساء بشكؿ عاـ كال النساء ذكات

 الفمسطينية.

 المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-3

بمجاؿ  ةف يككنكا ذات خبر أ األعضاءفي يشترط  ،سنكاتأربع  يختاركف لمدة خبيران 18 مف  المجنة تتألؼ
 ختيارىـاكيراعى التكزيع الجغرافي العادؿ عند ، الكفاءةمف  ةكبير  ةف يككنكا عمى درجأك ، نسافاإلحقكؽ 

عضاء في المجمس األالدكؿ  المجنة ختيارابيشارؾ ك ، بالعالـ القانكنيةبحيث يتـ تم يؿ جميع النظـ 
مف مياـ تمؾ المجنة مراقبة تنفيذ العيد الدكلي ك ،  باالتفاقيةطراؼ أف لـ يككنكا ا  جتماعي ك االقتصادم كاال

بتاريخ  17/1985 بمكجب القرار رقـ ؤىانشاإ كتـّ ، كال قافية جتماعيةكاال قتصاديةاالالخاص بالحقكؽ 
الخاص  ليبمراقبة تطبيؽ العيد الدك  ةمكمف كىي، بقرار مف المجمس االقتصادم كاالجتماعي 1958

طراؼ األكيشمؿ ذلؾ دراسة التقارير الكاردة ليا مف الدكؿ ، بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية
كمف  ـ تقكـ المجنة ، 974 االتفاقية كالتزاميا ببنكد ياالدكلة بتطبيق لتزاـاكتتضمف التقارير مدل ، باالتفاقية

كتقدـ تمؾ التكصيات لممجمس االقتصادم  ،يرلتمؾ التقار  ستنادان ابتقديـ االقتراحات كالتكصيات 
 .سابيع بمركز األمـ المتحدة بجنيؼأ 3 لمدة  ةسنكية كاحد ةكتعقد المجنة دكر ، ، 975كاالجتماعي

                                                           
 (197الديف محمد /قبي، ادـ بمقاسـ، مرجع سابؽ، ص) شبؿ، بدرفرحاتي، عمر الحفصي / 974
اف في ىـر اجيزه االمـ المتحدة المعنية بحقكؽ االنساف، كمف المجمس االقتصادم كاالجتماعي: احتؿ مكقع اعمى مف لجنة حقكؽ االنس 975

مف المي اؽ ليذا المجمس اصدار تكصيات  69حقكؽ االنساف بشكؿ عاـ كحقكؽ المرأة بشكؿ خاص، لقد اجازت المادة  حمايةاىـ اىدافو 
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 لجنة مناىضة التعذيب  -4

كدخمت حيز ، 1984قرت عاـ أمناىضة التعذيب التي  تفاقيةامف  17ىذه المجنة بمكجب المادة رقـ  أنشئت
بمجاؿ حقكؽ  كمعركفيف، الحسنةخبراء مف المتمتعيف بالصفات 11تتألؼ المجنة مف ، 1987التنفيذ عاـ 

ف أ الإ، لمتجديد ةسنكات قابم 4لمده  ختيارىـامف المرشحيف مف الدكؿ األعضاء كيتـ  قتراعيـاكيتـ ، نسافاإل
 ختياراد يراعى التكزيع الجغرافي عنك ، منيـ تنتيي بعد عاميف كيجددكف عف طريؽ القرعة 5عضكية 
سنكية عف نشاطيا لمدكؿ األطراؼ كلمجمعية العامة  ان كتقدـ تقارير ، تعقد المجنة دكرتيف بالسنةك ، األعضاء

مكتب يتككف مف رئيس ك بل ة  ةيككف لمجنك ، ةاست نائية لظركؼ طارئ ةف تعقد دكر أكليا  ،976مـ المتحدةؤلل
 ان تنفيذ تخذتيااف التدابير التي أمف األطراؼ بش ةالمقدمالنظر بالتقارير  المجنةكمف صبلحيات  ،نكاب لمرئيس

ذا كصمت ليا إ المجنةمف صبلحيات  كأيضان ، مف تكصياتمناسب ما تراه  بإبداء المجنةف تقـك أك ، لممعاىدة
عضك مف  بإرساؿف تتحقؽ مف ذلؾ أ ،طرؼ ةرض دكلأيمارس عمى  ان ف ىناؾ تعذيبأ مك كقةمعمكمات 
ليا  ،الطرؼ الدكلةكباالتفاؽ مع ، ةمستعجم ةبصكر  ةؽ سرم كتقديـ تقرير لمجنتحقي إلجراءك ر أك أأعضائيا 

 قتراحاتاالطرؼ  لمدكلةكبناء عمى ىذا التحقيؽ تحيؿ ، ىذا التحقيؽ جراءإ بسبيؿ لتمؾ الدكلةف تقـك بزياره أ
 977ة.مبلئم ةلتصحيح الكضع بصكر 

 ،ت الدكلية الحككمية كغير الحككميةكالمنظما، 978ف تدعك الككاالت المتخصصةأالمجنة  ختصاصاتاكمف 
طراؼ األىيئات لمتكفيؽ بيف الدكؿ ئ ف تنشأكما ليا ، االتفاقية بتقديـ معمكمات كمستندات تيـ المجنة بمكجب

 ، بمسألةاالتفاقية حكاـأ نتياؾافراد بخصكص األمف  متمقي شكاك  ختصاصاكما كتمارس المجنة ، المتنازعة
ال بعد المكافقة إبتمقي الشكاكم  ختصاصيااتمارس  ىذه المجنة ال بلإنسانية، كلكفالتعمؽ بالتعذيب كالعقكبات ت

 979بمجاؿ تمقي الشكاكم. ختصاصياابالطرؼ  الدكلةالمسبقة مف 

                                                                                                                                                                                     

أ بما لو مف صبلحيات لجنة حقكؽ االنساف كىي متعمقة بتكطيد حقكؽ االنساف، كيجكز لو الدعكة لعقد مؤتمرات مف اجؿ حقكؽ االنساف كأنش
 (.61)ص مف اىـ المجاف المتفرعة عنو، انظر دريدم، نريماف، مرجع سابؽ، 

 (.198)ص الديف محمد /قبي، ادـ بمقاسـ، مرجع سابؽ،  شبؿ، بدرفرحاتي، عمر الحفصي / 976
 (.111)ص عمكاف، عبد الكريـ مرجع سابؽ،  977
مع بمقتضى نطميا األساسية بتبعيات دكليو طت المختمفة التي تنشا بمقتضى اتفاؽ بيف الحككمات كالتي تضالككاالت المتخصصة "الككاال 978

ادة كاسعو في االقتصاد كاالجتماع كال قافة كالتعميـ كالصحة كما يتصؿ بذلؾ مف الشؤكف يكصؿ بينيما كبيف االمـ المتحددة، كفقا ألحكاـ الم
يا كبيف االمـ المتحدة مف االحكاـ بالككاالت المتخصصة( انظر مي اؽ االمـ المحددة متاح عمى الرابط (تسمى الككاالت التي يكصؿ بين63)

 .5:54،  الساعة 93/7/9119تاريخ الزيارة   yemen.com/PDF/Democratic-http://www.pdfااللكتركني
 (.199)ص الديف محمد /قبي، ادـ بمقاسـ، مرجع سابؽ،  شبؿ، بدرحفصي /فرحاتي، عمر ال 979
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ذا كاف ىناؾ إال تتحقؽ  ،بنظاـ تمقي الشكاكم عف طريؽ ىذه المجنة بالحماية المتم مة الغايةف أ الباح ةترل 
نساني إبقياميا بتعذيب ال  ةحكاـ اتفاقيأقدمت كخرقت أذا ما ا  ك  ،المسبؽ الطرؼ الدكلة ةشرط يتم ؿ بمكافق

 كىي ةميم ةلأبمس كخصكصان  ،لكضع م ؿ ىذا الشرط  ان رل مبرر أال  ةخطر ة لأىذه مسإف ف، فراداألحد أل
يست ل ختصارابألنيا ، تستمـز التدخؿ دكف شرط المكافقة ضركرةالتعذيب  ةلأمسحيث تعتبر ، نسافإتعذيب 

فمماذا كضع ىذا ، فعاؿ اإلنسانيةاأليتعارض مع كؿ ، نسانيإال  نما ىي فعؿ بشعا  ك ، ك يطالب بوأىدر أ ان حق
يف أف، ف تنظر المجنة بالشككلأكال ترضى ب ،الطرؼ الدكلة ةف تستغمأكيد األالشرط الذم مف الممكف بؿ 

 مارستذا ما إية المطمكبة لمنساء بشكؿ عاـ ال تم ؿ ىذه المجنة الحما، ىنا لمفرد المشتكي المتم مةالحماية 
ف االفعاؿ اإلسرائيمية الممارسة ضد الشعب أحيث ، النساء الفمسطينيات كخصكصان ، ضركب التعذيب ضدىـ

 يضان أك ، لمضحيةتتسبب بعذاب  دكليان  ةسمحو محرمأ ستخداـانسانيو مف إبشكؿ عاـ تعتبر جرائـ حرب ال 
ال شفاء  ةدائم بإعاقاتتتسبب ، اإلسرائيميةلتعذيب النفسي كالجسدم بالسجكف التي تتم ؿ با الميينة المعاممة

 .كما يحدث ليف مف ضركب التعذيببشكؿ خاص  اإلعاقة بشكؿ عاـ كذكاتكىذا ينطبؽ عمى النساء ، منيا

مف ضركب  امناىضة التعذيب كغيرى تفاقيةالى إ نضماـاالكقع الرئيس محمكد عباس عمى صؾ 
 .1/4/9114بتاريخ  1984ك المينية عاـ أك العقكبة القاسية أسانية إنالبلالمعاممة 

 االتفاقيت جراءاث الحمايت التي تتبعها األجهزةإالفرع الثاني: 

، الحماية التي تكفرىا تمؾ االتفاقيات مستكياتف ىذه األجيزة تم ؿ المستكل ال اني مف بأ تمت اإلشارة سابقان 
كتقـك ، كؿ مف الحمايةاأليم ؿ المستكل  االتفاقية طراؼ ليذهاألؿ الدك  حتراـاك ف نصكص االتفاقيات أل

 -جراءات معينو تتم ؿ بالتالي: إبكاجب الحماية عف طريؽ  االتفاقية األجيزة

 نظام التقارير

، طراؼ باالتفاقياتاألالدكؿ  لتزاـاما مدل  يذكر فييا، بتقارير طراؼ بتزكيد المجافاأل يقع كاجب عمى الدكؿ
ا التقارير الدكرية التي أم، كلياألىذا بالنسبة لمتقرير  ،دراج لتمؾ االتفاقيات بنظاميا الداخميإح دكف تكضي
ف يبيف بيا ما مدل التطكر الحاصؿ بإدراج تمؾ االتفاقيات أعميو  ،االتفاقية سنكات حسب 4الى  3تقدـ بعد 

ف يككنكا قادريف عمى الرد ألمحضكر كيجب  فإنيا تدعك مم مييا، عند بحث المجنة لتقرير الدكؿك ، كااللتزاـ بيا
 .981، مف بحث التقرير تبدم المجنة مبلحظاتيا حكلو نتياءاالكبعد ، لييـإ اعمى األسئمة التي تكجيي

                                                           
(.91سابؽ، ص ) فضيؿ، مرجع النمرم، ناريماف280
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ف تقـك أدكف ، لنصكص تمؾ االتفاقيات بااللتزاـرادة الدكلة إيعتمد عمى  ونألىذا النظاـ يتسـ بالضعؼ كذلؾ ك 
نما تقدـ ا  ك  ،الدكؿ ىي ال تمـز قانكنيان ك ، ليا بإدراج تمؾ االتفاقيات بنظاميا الداخميالمجنة بالضغط عمييا بأعما

نو ال يكجد جزاء عند أالقكؿ  كيمكف، نيا تؤدم كظيفة شبو قضائيةأبالرغـ مف ، تكصيات كمبلحظات
داء أعرقؿ كيم ؿ ذلؾ أحد العيكب الجكىرية التي ت، طراؼاألبالتقارير الكاردة مف الدكؿ  ةمخالف كتشاؼا

 981المجنة لرسالتيا.

  ىنظام الشكاو -9

بمكجب  االتفاقية طراؼ لبنكداألما مدل التزاـ الدكؿ  ةكمراقب ،التقارير ستبلـاخرل غير األكمف مياـ المجاف 
طراؼ األلمدكؿ  التابعةفراد كالجماعات األمف  كالتبميغات لالشكاك خرل تمقي األ المجنةمياـ  كمف، التقارير

مرىكف  لتمؾ الشكاك  ستقباؿا كلكف، االتفاقية بنكد ختراؽابك الجماعات أطرؼ تابع ليا الفرد  ةكلحاؿ قياـ د
 ستقباؿالكي يتـ  المجنةشركط كضعت مف قبؿ  ؾىناك ، مراألبذلؾ  المجنةالطرؼ الختصاص  الدكلةبرضا 

 -كىي:  الجماعيةك أ الفرديةالشككل 

 باالتفاقية.كلو طرؼ د لكاليةك الجماعات تابعيف أف يككف الفرد أ -1
 المجنة. ختصاصاب ةف تككف الشككل داخمأ -9
 .حيز التنفيذ االتفاقية عمى دخكؿ السابقةال ينظر في التبميغات  -3
 .ةكامم المتاحة الداخميةطرؽ الطعف  تف استنفذأال بعد إ شككلم أال ينظر ب -4
  ا.بقرائف تدؿ عمى صحتي ةكمك ق ةمكتكب تككف الشككلف أ -5
 ةمحؿ دراسة بالفعؿ مف قبؿ ىيئ ذاتيا،لة أال بعد التأكد مف عدـ ككف المسإككل ال يجكز قبكؿ الش -6

 خرل مف ىيئات التحقيؽ الدكلي. أ
 989ك مف ينكب عنو.أمف صاحبو  ان اف يككف التبميغ معمـك المصدر كمكقع -7

كىي فحص  ،انيةتبدأ المرحمة ال بعد قبكؿ الشككل ك ، يرد التبميغ شكبلن  سابقان  ةط المذككر ك إذا لـ تتحقؽ الشر 
لى الدكلة إكتقـك بإرساؿ الرد  ،ةكتقـك بفحصيا بسري ة،مضمكف الشككل كيجب فحص كؿ رسالة عمى حد

لى الدكؿ المشتكى إ ةحكاـ ممزمأصدار إ ةف المجاف ال تتمتع بسمطأبالرغـ مف ، لى الفرد الشاكيا  المعنية ك 
لكف مف باب االحتراـ ليذه ك ، طراؼاألكؿ راء كتكصيات غير ممزمو لمدأما يصدر عنيا مجرد  ألف، عمييا

 983المجاف تنصاع بعض الدكؿ ليا.

                                                           
 (.439قصيمو صالح زيد، مرجع سابؽ، ص ) 981
 (.137+136+135+134)ص الديف محمد /قبي، ادـ بمقاسـ، مرجع سابؽ،  شبؿ، بدرفرحاتي، عمر الحفصي / 989
 (.94+93سابؽ، ص ) يؿ، مرجعفض النمرم، ناريماف 983
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بخصكص ، راء بصدد الشكاكم المقدمة لياآلما تصدره مف  ةف عدـ امتبلؾ تمؾ األجيزة لسمطات تنفيذيإ
ف أمف المفترض  التيك ، األجيزةمف فعالية تمؾ  يقمؿ، باالتفاقياتك الحريات المشمكلة أانتياكات الحقكؽ 

 .984 ةميم ةدكلي ةحماي ةككف كسيمت

كمرىكنة ، المجافتمؾ  كأراءالدكؿ لتكصيات  حتراـابكمرىكنة ة فعالية تمؾ األجيزة تبقى نسبي أف الباح ةترل 
لتطكير  أكبر بفعاليةف تنظر تمؾ المجاف أذف يجب إ، طراؼ الختصاصات تمؾ المجافاألبقبكؿ تمؾ الدكؿ 

 فإف كجكد، الشككلمف  التأكدذا ما تـ إعمى الدكؿ  جزائيةيقاع عقكبات ا  ك ، إلزاميةك ر أنظاميا بحيث يصبح 
راء غير أما ما يتبعيا مف تكصيات ك إن ،ليست ىي نقطة الخبلؼ الفرديةالعديد مف الشركط لقبكؿ الشكاكم 

دبي مف أنما ىناؾ التزاـ ا  ك  فالدكلة غير ممزمة باالمت اؿ لتمؾ التكصيات الصادرة مف المجاف ، ، لمدكؿ ةممزم
المجاف ال تكقع عقكبات عمى الدكؿ إذا قررت عدـ تنفيذ التزاماتيا ك قبؿ الدكؿ إذا أرادت تنفيذ التكصيات ، 

ال تتضمف عقكبات تكقعيا  باختصارإلنيا ، ،كىذا يجعؿ مف تمؾ المجاف آليات غير فعالة لضماف الحقكؽ 
 ةكاسعبحيث يككف ليا صبلحيات  األجيزةؾ يجب تطكير عمؿ تمكلذلؾ  عمى الدكؿ إذا ما قامت بمخالفات ،

دكف  ،كعدـ االكتفاء بتقديـ تكصيات، تباع شتى الطرؽابعند كجكد مخالفات مف قبؿ الدكلة  الحقيقةبكشؼ 
كتحقؽ اليدؼ  ،دكر فعاؿ لتمؾ المجافحتى يككف ، المخالفات كاالنتياكاتتدعيميا بجزاءات تكقع بحالة 

 .المنشكد منيا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.387الديف محمد /قبي، ادـ بمقاسـ، مرجع سابؽ، ص ) شبؿ، بدرفرحاتي، عمر الحفصي / 984
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 اإلعاقة ذوي األشخاصالدولية لحقوق  االتفاقية لثالث:االمبحث 

عبلف اإلصدار إ حيث تـّ ، سبعينات القرف الماضيمف بداية  اإلعاقة االىتماـ الدكلي بقضايا ذكم بدأ
 ـ فيشجع عمى انماء قدرات المختميف عقميا كحقي الذمك ، 1971العالمي لحقكؽ المختميف عقميا سنة 

تضمف  1975عبلف الخاص بحقكؽ المعاقيف سنة اإل ـ تبله ، كالتأىيؿالحصكؿ عمى العبلج الطبي 
 فئاتيـ. ختبلؼامبادئ تيدؼ لتكفير الحماية القانكنية لممعاقيف عمى 

كىي  ،1993سنة  اإلعاقة ذكم األشخاصلتكافؤ الفرص لصالح  المكحدةالقكاعد فيما بعد صدرت ك 
ف ك ، يؽ اندماج فعمي لفئة المعاقيف بالمجتمعلتحق عياتباإمجمكعة تدابير كبرامج تحث الدكؿ عمى  ا 

 حيث إف لمدكؿ ممزمةغير  ألنيا نظران ،  اإلعاقة لذكمال تكفر الحماية المطمكبة  ىذه مجمكعة االعبلنات
كىي ، 9116بعاـ  اإلعاقة لؤلشخاص ذكمالدكلية  االتفاقية صدرت بعدىا ـ ، ليا سمطة أخبلقية فقط 

 اتضع عمى عاتقيك ، عضائياأكليا القكة اإللزامية تجاه ، اإلعاقة لذكم ان دكلية جاءت خصيص ةكؿ اتفاقيأ
التزاـ التي تقكـ بتتبع مدل ك ، ليا ةمع كجكد المجنة التابع التزامات ككاجبات يجب الكفاء بيا كخصكصان 

  985.رض الكاقع  أعمى  االتفاقية بتطبيؽ الدكؿ االطراؼ

 - لي:مطالب كالتا ةلثبلثىذا المبحث سيتم تقسيم و 

 ىم الحقوق المقررة فييا.أو  اإلعاقة ذوي األشخاصالدولية لحقوق  االتفاقية نشأة -ول: األ المطمب 

 والبروتوكول اإلعاقة ذوي األشخاصحقوق  ةتفاقيال ليات الرصد والمتابعة آ -الثاني: المطمب 
 .االختياري التابع ليا

 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق تفاقيةافمسطين إلى  نضماماآثار  -الثالث: المطمب 

 

                                                           
، اإلعاقة ذوي االحتياجات الخاصة بين التشريع المغربي واتفاقية األمم المتحدة لؤلشخاص ذوي األشخاصحماية  :البالي، نعيمو 985

 (.83+89، ص )4ـ، عدد  9118شطاكم، بحث منشكر بالمجمة الدكلية، محمد ن
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ىم الحقوق أو  اإلعاقة ذوي األشخاصالدولية لحقوق  االتفاقية نشأة :المطمب االول

 المقررة فييا.

كىي عباره عف نص 986، ومف االتفاقيات الشارع اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية تعتبر
لممجمكعة الدكلية بأسرىا، ألنو  كسياسيان  كيان معن ة، كممزمااليي نضمتابالنسبة لمدكؿ التي  ممـز دكليان 

التشريعات الكطنية كصياغتيا بما  ، كيحدد المعايير لسفّ اإلعاقة يعكس تطمعات الدكؿ بالنسبة لقضية
 .االتفاقية يتناسب مع بنكد

 كالتالي:سكؼ نقكـ بتقسيـ ىذا المطمب لفرعيف 

 .وي اإلػبلةر األشخبصانذونٍة نحمىق  االجفبلٍةَشأة  االول:انفشع 

 9111 لعاـكما يتصؿ بو مف تعصب ، طار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية كالتمييز العنصرمإفي 
كقامت الجمعية العامة بعدىا بإنشاء لجنة إلعداد ، اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةتفاقياتطكير  قتراحاتـ 

عمى ذلؾ عقدت المجنة عدة  كبناء، 19/19/9111لتعزيز حقكؽ المعاقيف بتاريخ  ةشامم ةاتفاقي
كألكؿ  االتفاقية لصياغة ةنشاء مجمكعإ رىا تقرر أكعمى  9113ك 9119كانت خبلؿ االعكاـ  جتماعاتا

 مف مجمكعة صياغة ان جزء اف يككنك أيسمح لممنظمات غير الحككمية كمؤسسات حقكؽ االنساف ب مرة
كلى بإخراج المسكدة األكقد نجحت المجمكعة ، بالمجتمع ةميمش ةتعنى بفئ ةخاص ةتفاقياككنيا ، االتفاقية

 13/9/9116بتاريخ 116/ 61رقـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  بقرار عتمدتا ـ ، 9114كلى سنة األ
كقد دخمت حيز النفاذ ، سنكات مف المفاكضات 4بعد  اإلعاقة ذكم األشخاصالشاممة لحقكؽ  االتفاقية

 9118.987 يار سنةأ 13

 

 

                                                           
ىي عباره عف معاىدات جماعيو غالبا ما يتـ كضعيا في مؤتمرات دكليو كتيدؼ الى ارساء مبادئ اساسيو تحكـ -االتفاقيات الشارعو:  986

ا لمدكؿ التي انضمت مسالو مف المسائؿ، كتحدد تكجيات مجمكعو الدكؿ المككنة لؤلسرة الدكلية بصددىا، كىي بطبيعة الحاؿ ممزمو معنكي
ليا، كممزمو معنكيا لمدكؿ التي لـ تنظـ ليا عمى اساس اف مضامينيا تعبر عف تكافؽ دكلي عمى المبادئ العامة في مكضكع ما "مجدكب، 

 (113محمد سعيد، ـ، س، ص )
ة جيؿ حقكؽ االنساف، مركز ، بحث منشكر بمجمفي اطار اتفاقية األمم المتحدة اإلعاقة ذوي األشخاصحقوق عبد السبلـ، زركاؿ:  987

 (.157، ص )6ـ، 7د، عد9115جيؿ البحث العممي،
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، 9117طراؼ بعد فتح باب التكقيع عمييا بتاريخ األمف الدكؿ  ةدكل 153 تفاقيةاال هىذكقع عمى 
 االتفاقية دكؿ عمى تكقيع 5عارضت  فيما، طرؼدكلو  71التابع ليا كقع عميو  ختيارماال كالبركتكككؿ

تضميف المجمكعة العربية ب طالبتف أكذلؾ بعد ، كاليابافسرائيؿ كالكاليات المتحدة كاستراليا ككندا إكىي 
 988الفمسطينييف.لممعاقيف  ضمنية ةشار إفي ، حتبلؿاالمعاناة المعاقيف تحت 

لى إف كجكد نص يرقى ا  ك ، بما فييا دكلة فمسطيف االتفاقية لى ىذهإ نضمتاقد  العربيةغمب الدكؿ أف إ
ضع ف المجتمع الدكلي قد ك أيعني كىذا ، مف مككنات النظاـ العاـ الدكلي ان كيشكؿ مككن الشرعيةمرتبة 

فرادىا ا  ك  اإلعاقة مسألة ةكتعمؿ تحت سقفيا عند معالج بيا، كتأخذف تمتـز بيا أقكاعد يجب عمى الدكؿ 
 .989 الكطنيةبقكانينيا 

 اإلػبلة روي األشخبصانذونٍة نحمىق  االجفبلٍة ػهٍهب َصثأهى انحمىق انحً  انثبًَ:نفشع ا

مف ضمف الحقكؽ المدنية ك  ،جتماعية كال قافيةالعديد مف الحقكؽ السياسية كالمدنية كاال االتفاقية شممت
 .كالسياسية

ىذا الحؽ عمى  بإقرارالتدابير  تخاذالطراؼ األكح ت الدكؿ الحؽ بالحياة 991 11نظمت المادة رقـ  أواًل: 
 .خريفاآلمع  المساكاةقدـ 

ى قدر عم القانكنيةىميتيـ أبممارسة  اإلعاقة ذكم األشخاص ةحقيأعمى  19 المادةنصت :  ثانياً  
 ،المعاقيف ألىميتيـ ةلممارس زمةالبلعضاء جميع التدابير األف تكفر الدكؿ أك ، خريفاآلمع  المساكاة

كتسييؿ ، كعدـ حرمانيـ مف ممتمكاتيـ، دارة شؤكنيـ الماليةا  كحقيـ في التممؾ ك ، ليـ ـزالبلكتكفير الدعـ 
 991، مكر حياتيـأتي تساعدىـ بتسيير جراءات القانكنية الاإلككافة  ،القركض المصرفية كالرىكنات ليـ

، ذكم اإلعاقة األشخاصمنظمات التي تعنى بالمف قبؿ  19رقـ  المادةبخصكص  نتقاداف كاف ىناؾ ا  ك 

                                                           
 (.158سابؽ، ص) زركاؿ، مرجععبد السبلـ،  988
 (.113) سابؽ، ص محمد، مرجع سعيد، مجدكب 989
لحياة " تؤكد الدكؿ األطراؼ مف جديد، اف لكؿ انساف الحؽ األصيؿ في ااإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقيو حقكؽ  11نص المادة  991

فعميا بيذا الحؽ عمى قدـ المساكاة مع االخريف. / مفكضيو األمـ  اإلعاقة ذكم األشخاصكتتخذ جميع التدابير الضركرية لضماف تمتع 
 (.11، ص )9117المتحدة السامية لحقكؽ االنساف، المعاىدات الدكلية األساسية الجديدة لحقكؽ االنساف، األمـ المتحدة، نيكيكرؾ، 

 .9116سنة  اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 19دة رقـ )انظر الما 991
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ف ا  ك  ،نيـ ال يتمتعكف باألىميةأبما ، كمؤسسات المجتمع المدني بالنسبة لؤلشخاص ذكم االعاقات الذىنية
 999كجكب ةىميأنما ليـ إ، ىذه المادة ال تنطبؽ عمييـ

تكفؿ الدكؿ  فأك ، القضاءلى إبالمجكء  اإلعاقة ذكم األشخاصعمى حؽ  13993المادة رقـ  كدتأ :ثالثاً 
عمى مجاؿ القضاء في العامميف  كتدريب، ـحقكقيالمعاقيف لتحصيؿ  ةبمساعد البلزمةتكفير االجراءات 

 .اإلعاقة لذكم الخدمات المناسبةتقديـ 

ىذا الحؽ  ةعضاء كفالاأليتكجب عمى الدكؿ ك ، ومنأك  يةالشخص وتلحري رارإق 14جاء بالمادة رقـ  :رابعاً  
 ال تككفأك ، مف حريتيـ بشكؿ غير قانكني اإلعاقة كعدـ حرماف ذكم خريف،اآلمع  المساكاةعمى قدـ 

 .توحريلحرماف أم شخص مف  ان ك مبرر أ ان سبب اإلعاقة

الدكؿ  تقكـ بأف، المينيةأك  ةالبلإنساني عقكبةالك ألمتعذيب  التعرضعدـ ب 15رقـ  المادةأكدت  :خامساً  
 اإلعاقة ذكم األشخاصخضاع إ لمنع ،كالفضائية كاإلدارية التشريعية كافة التدابير تخاذباعضاء األ

 .ةالبلإنساني المعاممةك أ لمتعذيب

 تقـك يجب أفك ، ك العنؼأ ستغبلؿلبل اإلعاقة تعريض ذكمعمى عدـ  16رقـ  المادة نصت :سادساً  
بما في ، ك االعتداءأشكاؿ العنؼ أمف جميع  اإلعاقة ذكم ةكافة التدابير لحماي باتخاذلدكؿ االطراؼ ا

التدابير لمنع أم شكؿ مف  كافةطراؼ باتخاذ األالدكؿ كيجب قياـ  ،ذلؾ الجكانب المتعمقة بنكع الجنس
  994.لدعـالمساعدة كاكأف تكفر ليـ  ،القائـ عمى أساس الجنس كالعنؼ ستغبلؿاالشكاؿ أ

 نظران  ،ستغبلؿلبل ةعرض يكفما  أك ر فألني ،ةمعين ةخصكصي فيتطمب العمؿ معي اإلعاقة النساء ذكات إف
حسب ال قافة المجتمعية السائدة  فككني ،فلمعنؼ مف قبؿ المسؤكليف عني ةعرض كيكف، كإلعاقتيف فلضعفي
يقمف بإيذائيا كتقييد حريتيا بكسائؿ ف أالممكف  كمف، يعيمياتحت سيطرة ذكييا كمف  المرأة تبقى أفيجب 
 .فكضعيلخصكصية  نظران  فكافة التدابير التي تكفؿ حمايتي تخاذابف تقـك الدكلة أيجب عندىا ك ، ليا ةمؤذي

                                                           
 (.159عبد السبلـ، زركاؿ، ـ، س، ص ) 999
لمجكء الى القضاء عمى قدـ المساكاة مع االخريف، بما في  اإلعاقة تكفؿ الدكؿ األطراؼ سببل فعالو لؤلشخاص ذكم( 13نص المادة ) 993

تتناسب مع أعمارىـ، بغرض تيسير دكرىـ الفعاؿ في المشاركة المباشرة كغير المباشرة، بما  ذلؾ مف خبلؿ تكفير التيسيرات اإلجرائية التي
كفالة إمكانية لجكء  -9في ذلؾ بصفتيـ شيكدا، في جميع اإلجراءات القانكنية، بما فييا مراحؿ التحقيؽ كالمراحؿ التمييدية األخرل 

طراؼ التدريب المناسب لمعامميف في إقامة العدؿ، كمف ضمنيـ الشرطة كمكظفك الى القضاء فعميا، تشجع الدكؿ األ اإلعاقة ذكم األشخاص
 السجكف".

 اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 16انظر المادة رقـ ) 994




 

108 
 

تقر الدكؿ الطرؼ بحؽ ك ، اإلعاقة ملذك  كالجنسيةالتنقؿ  ةلتؤكد عمى حري 18رقـ  المادةجاءت  :سابعاً 
، اآلخريفمع  المساكاةقامتيـ كالحصكؿ عمى الجنسية عمى قدـ إمكاف  رختيااك تنقميـ  ةبحري اإلعاقة ذكم

 .995اإلعاقة ساسأعدـ حرمانيـ مف جنسيتيـ عمى ك 

حرية  ف تكفؿأ األطراؼيجب عمى الدكؿ  ونأك ، الشخصيعمى حرية التنقؿ  91 المادة نصتثامنًا:  
ليـ  المساعدةلتكفير ، مكانيو التنقؿإ عمى اإلعاقة يب لذكمر كتكفير التد، المسؤكليةقدر مف  بأكبرالتنقؿ 

 .بمساعدتيـكلذكييـ الذيف يقكمكف 

مع  المساكاةعمى قدـ  رأييـبداء ا  بالتعبير ك  اإلعاقة ذكم األشخاصحؽ  91رقـ  المادة : أكدتتاسعاً  
كطريقة  اإلشارةلغة  ستعماؿامعامبلتيـ عف طريؽ  بتيسير اإلعاقة ذكم األشخاصقياـ  سيريكت، يفاآلخر 

 .996كجميع كسائؿ االتصاؿ التي يختاركنيا. ،رايؿب

فالمشاركة قضية  غيرىـ،بالمشاركة بالحياة السياسية عف  اإلعاقة ذكم األشخاصال يختمؼ حؽ : عاشراً 
 ذكم األشخاصداء أ تيسيرلزاـ الدكؿ االطراؼ إعمى  االتفاقية مف 99المادة رقـ  وكدتأاساسيو كىذا ما 

غفاؿ لدكر جمعيات إدكف ، السياسيةككفالة ممارستيـ بالنشاطات ، باتباالنتخا ألصكاتيـ اإلعاقة
 997عمى المستكل الدكلي كالكطني كاالقميمي لتعزيز ىذا الحؽ. اإلعاقة ذكم األشخاص

 -: بالتفصيلالمواد التالية  تياوالثقافية فقد تناول واالقتصادية االجتماعيةما بالنسبة لمحقوق أ

 ،يف تتفاقـ حالتيـ الصحيةقفك ير مف المعا ،عمى الحؽ بالرعاية الصحية 998 95نصت المادة رقـ :  أوالً 
طراؼ األف تقكـ الدكؿ أب االتفاقية كجاء بنص ،لعدـ تكافر العبلج المناسب ليـ بالكقت المناسب نظران 

ة ف المرأأىذه المادة عمى أكدت ك ، مع مراعاة الفركؽ بيف الجنسيف اإلعاقة بتقديـ الخدمات الصحية لذكم
ليا مختمفة بذلؾ عف  ةالتي تستكجب تقديـ رعاية خاص ،لطبيعتيا البيكلكجية نظران  ةتحتاج لرعاية صحي

بمراعاة  ىتماـاالك  عتباراالمر بعيف األخذ ىذا أطراؼ األلذلؾ يجب عمى الدكؿ ،  اإلعاقة الرجؿ مف ذكم
الخدمة المقدمة حسب كأف يتـ الفصؿ حسب الجنس بنكعية ،أك ر  ةبخصكصي اإلعاقة النساء ذكات

 . ةالحاج

                                                           
 .اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 18انظر المادة رقـ ) 995
 اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقيو حقكؽ  91+91انظر المكاد  996
 (.161عبد السبلـ، زركاؿ، ـ، س، ص ) 997
 .اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 95انظر المادة رقـ ) 998
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ف تقـك الدكؿ االطراؼ بتكفير برامج أك ، اإلعاقة لذكم بالتأىيؿ عمى الحؽ999 96المادة رقـ  كدتأ :ثانياً 
 لتدعيـ، المحميبالمجتمع  نساء كرجاالن  اإلعاقة كدعـ مشاركة ذكم 311، اإلعاقة ذكملعادة تأىيؿ ا  تأىيؿ ك 

عمى العمؿ  فحتى يساعدى اإلعاقة التأىيؿ أساسي لمنساء ذكات فا  ك ، فيو ندماجاالك بالمجتمع  نخراطيـا
ساس لبلنطبلؽ أف التأىؿ يعتبر حجر أ حيث، بالمجتمع ندماجاالك لمعطاء  فماميأفؽ األكيفتح  كالتعمـ،
 المختمفة. الحياةبمياديف 

مف  ةعمى مجمكع االتفاقية كنصت اإلعاقة عمى حؽ العمؿ لذكم حيث أكدت 97رقـ  المادة: ثالثاً 
حظر التمييز بما يخص جميع ك  العمؿ،حؽ  إلعماؿ تخاذىااطراؼ األحكاـ مطمكب مف الدكؿ األ

عماؿالتعييف  كأ لمكظيفة التقدـ كأالتكظيؼ بالعمؿ سكاء كانت بشركط  المتعمقةالمسائؿ  تكافؤ  مبدأ كا 
مف العمؿ  إلعاقةا ذكم كتمكيف، كالخاصبالقطاع العاـ  اإلعاقة ذكم األشخاص ةعمال تشجيعك ، الفرص

في برامج التدريب  اإلعاقة ذكم األشخاص إلشراؾ البلزمةكافة السبؿ  خاذكات ،المفتكحةبسكؽ العمؿ 
 311كالتكظيؼ.

لزاـ عمى الدكؿ إيقع ك ، بالتعميـ اإلعاقة حؽ ذكمة كىي عمى مسألة ميم 94المادة رقـ  كدتأ: رابعاً 
ف تقدـ أبؿ يجب عمييا ، ذكم اإلعاقة تعيؽ تعميـف أزالو كافة الحكاجز التي مف الممكف بإ طراؼاأل

نكاع أطريقة برايؿ ك عمى تعمـ الكتساعد عمى تيسير ، عميـ ليـتالكسائؿ التي تساعد كتساىـ بتكفير سبؿ ال
لدييـ  ان ف تكظؼ اشخاصأالحؽ  لضماف ىذاطراؼ األكيجب عمى الدكؿ ، كلغة االشارة، الكتابة البديمة

ف أ ةكمراعا، لتسيير تعميميـ ذكم اإلعاقة ميارات االتصاؿ مع ـتتكفر لديي ممفك القدرة عمى التعميـ 
 302.ال انكية  المرحمةلى إيككف التعميـ مجاني بالمرحمة االبتدائية 

النزاع كحاالت  البالغة بالخطكرةتتسـ  است نائيةبحاالت  ذكم اإلعاقة األشخاصنظرا لكجكد : خامساً 
كحسب نص  كفقا اللتزاماتيا بمقتضى القانكف الدكلي، طراؼ األدكؿ ال االتفاقية لذلؾ الزمت، المسمح

 ذكم األشخاصلضماف حماية البلزمة كافة االجراءات  تخاذاب الدكؿ األطراؼ ف تقكـأب 11313المادة رقـ 
                                                           

 اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 96انظر المادة رقـ ) 999
 اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 97انظر المادة رقـ ) 311
 (.164عبد السبلـ، زركاؿ، مرجع سابؽ، ص ) 311
 اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 94انظر المادة رقـ ) 319
"تتعيد الدكؿ االطراؼ كفقا اللتزاماتيا بمقتضى القانكف الدكلي، بما فييا القانكف االنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ 11نص المادة  313

الذيف يكجدكف في حاالت تتسـ بالخطكرة، بما في ذلؾ  اإلعاقة ذكم األشخاصلضماف حماية كسبلمة  اآلزمةاالنساف، باتخاذ كافة التدابير 
 (.11المعاىدات الدكلية األساسية الجديدة لحقكؽ االنساف، ـ، س، ص ) حاالت النزاع المسمح كالطكارئ اإلنسانية كالككارث الطبيعية"
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 اإلعاقة النساء ذكات ف المعاقيف كتحديدان إحيث  ،فمسطيف ةدكلعمى كىذا الكضع ينطبؽ ، اإلعاقة
تتم ؿ بالعكائؽ كالمداىمات التي تكقعيا قكات االحتبلؿ عمى الشعب  ةصعب ظركفان  يكاجيف، بفمسطيف

الذيف مف  ؟اإلعاقة فماذا بالنسبة لذكم، فراد ككؿاألذا كانت ىذه العكائؽ تعيؽ إف، الفمسطيني بشكؿ عاـ
ىذه المادة  فإف، ةف تسبب ليـ الشمؿ التاـ مف الحركة كاالندماج بالمجتمع كالعمؿ كتقيدىـ بشدأالممكف 

 الفمسطينية، كأفمف قبؿ الحككمة  ةك ر فاعمية أييـ كحمايتيـ بصكر إلذف يجب النظر إ، ةتم ميـ كبشد
بالمناطؽ التي يغمب عمييا التشديد مف قبؿ  ليا كخصكصان ضكف تراعي كضعيـ كالصعكبات التي يتعر 

 لدييـ.فرة المعطيات المتك بحسب التي تحمييـ  ةلياآلبخمؽ نكع مف  ،حتبلؿاالقكات 

، 314اإلعاقة يتعمؽ بالنساء ذكات كامبلن  ان فردت نصأقد  االتفاقية فإف 6حسب نص المادة رقـ : سادسًا 
كشددت عمى الدكؿ ،  ساس الجنسأقرار الحقكؽ عمى إالتي عالجت مكضكع  الكحيدة االتفاقية ىيك 

بما  عمى سبيؿ الم اؿ  كنذكر ىنا، ن ىأـ أكاف  ان ذكر ، ساس جنسياأعمى  ةطراؼ معالجة كؿ حالاأل
 فتعرضي لنساءف اأ المعمكـ جيدان مف ك ، التي تتحدث عف عدـ االستغبلؿ كالعنؼ 16يتعمؽ بالمادة رقـ 

المكضكع كؿ  ةلذلؾ شددت ىذه المادة عمى معالج،  اإلعاقة لعنؼ مزدكج أك ر مف فئة الرجاؿ ذكم
لمنساء تختمؼ عف  ةخاص ةخدمات صحيبتقديـ  الصحيةبالحقكؽ  المتعمقة95كالمادة رقـ ، وجنسحسب 
مف  وتعاني ماكذلؾ بسبب  اإلعاقة حقكؽ النساء ذكات قرارإعمى  االتفاقية كلحرص، لمرجاؿ المقدمةتمؾ 

ت ليا دفر أ، آخر مف جانب ةعاقإنيا صاحبة أك ، ن ى مف جانبأ أنيا تمييز مزدكج قائـ عمى جنسيا بكاقع
لضماف  الشاممة الكاممةف تتخذ جميع التدابير أبطراؼ األلدكؿ ا التي ألزمت، 6المادة رقـ  ةمخصص ةماد

كليس  ،لجميع النساء طبيعية ان التي نعتبرىا حقكقك  األساسيةبجميع حقكقيف  اإلعاقة تمتع النساء ذكات
تحكؿ دكف تمتعيف بالحقكؽ  أف اإلعاقة كلكف شاءت، اإلعاقة لفئة النساء ذكات ةمفصم ةجديد ان حقكق

 وعمى كج ةتعنى بحقكؽ تمؾ الفئ ةنصكص خاص بإفرادطراؼ األف تقكـ الدكؿ أك ، ليف األساسية
عمى تحصيؿ حقكقيف كممارستيا عمى  فلمساعدتي اإلعاقة بتمكيف النساء ذكات لممساىمة ،التخصيص
   .وأكمؿ كج

                                                           
يتعرضف ألشكاؿ متعددة  اإلعاقة ذكات"تقر الدكؿ االطراؼ بأف النساء -1"اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقيو حقكؽ  6نص المادة رقـ  314

لضماف تمتعيف تمتعا كامبل كعمى قدـ المساكاة بجميع حقكؽ االنساف كالحريات  ةالبلزم التدابيرمف التمييز، كأنيا ستتخذ بيذا الصدد 
بغرض ضماف ممارستيا حقكؽ  تتخذ الدكؿ االطراؼ جميع التدابير المبلئمة لكفالة التطكر الكامؿ كالتقدـ كالتمكيف لممرأة، -9األساسية.

 كالتمتع بيا. االتفاقية االنساف، كالحريات األساسية المبينة بيذه
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راؼ طاألالدكؿ  ف عمىفإ بالفقرة )ؼ( اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةاكما جاء في ديباجة  :سابعاً 
 سكاء، التعرضفي  أكبرما يكاجيف خطرا  غالبان  ،اإلعاقة ف النساء كالفتيات ذكاتأتعترؼ ب االتفاقية بيذه

كسكء المعاممة  ةكالمعاممة غير البلئق ىماؿاإلك ، االعتداءك أ اإلصابة أك لمعنؼ وخارجك أداخؿ المنزؿ 
خانة المبادئ العامة بالفقرة )ز(عمى ضركرة  تحت االتفاقية جاء بالمادة ال ال ة مف يضان أك  أك االستغبلؿ".

 315بيف الرجؿ كالمرأة. المساكاة

. فبييجب االىتماـ ف ةخصكصي ككنيف ليف، اإلعاقة الدكلي لحقكؽ النساء ذكات ىتماـاالككؿ ذلؾ يؤكد 
 فاالتفاقية ،خبلقيأكليست مجرد تعبير عف مكضكع ، لتكريس الحقكؽة قانكني ةداأتعتبر  االتفاقية فا  ك 

 ف لجميعأبالتي تعترؼ ،  المتحدةمـ األمي اؽ المنصكص عمييا بمبادئ ال إلى ستنادىااديباجتيا ببينت 
العيديف الدكلييف  لىا  ك نساف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإللى ا  ك ، لمتصرؼ ةغير قابم متساكية ان الناس حقكق

 االتفاقية لىا  ك  ،قكؽ دكف تمييزالتمتع بجميع الحريات كالحبف لكؿ فرد الحؽ أب ،الخاصيف بحقكؽ االنساف
شكاؿ التمييز ألمقضاء عمى جميع  الدكلية كاالتفاقية،شكاؿ التمييز ضد المرأة ألمقضاء عمى جميع  الدكلية

كتمتعيـ بكافة  اإلعاقة ذكم األشخاصقرار لحقكؽ ا  ك  ةحماي الإ االتفاقية كما اليدؼ مف، العنصرم
كمكضكع  اإلعاقة ذكم األشخاصبحقكؽ  عتراؼلبلتكريس  كىي، خريفاآلمع  المساكاةالحقكؽ عمى قدر 

 316خبلقي.أكليست مجرد تعبير عف مكقؼ ، نسافاإلقانكني مف قضايا حقكؽ 

جاءت داعمة كمؤيدة  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية نستخمص مف ىذا المطمب أف
، لعمميا أف النساء  اإلعاقة لنساء ذكاتكاممة تعنى با ة،كذلؾ بتخصيص ماد اإلعاقةلقضية النساء ذكات 

لذلؾ  ، بآف كاحد كجنسيف إلعاقتيفنظران  ان مزدكج ان ليف خصكصية معينو كيكاجيف تعنيف اإلعاقةذكات 
كافة التدابير لحمايتيف كدعميف ، كتكفير كافة  باتخاذعمى ضركرة قياـ الدكؿ األطراؼ  االتفاقية أكدت

كجب االىتماـ بيف  اإلعاقة كما ىذا إال تأكيد عمى أف النساء ذكاتالمتطمبات التي تعينيف بحياتيف ،
األ ر الكبير  االتفاقية نظران لم قافات السائدة بمعظـ الدكؿ التي تحرميف أبسط حقكقيف ،لذلؾ كاف لتمؾ

 . الطبيعية كالمفركضة ليف، كحصكليف عمى حقكقيف  ياتكالداعـ ليف لمكاجية التحد

 

                                                           
 (.6+3) سابؽ، صالمعاىدات الدكلية األساسية الجديدة لحقكؽ االنساف، مرجع  315
 (.117+116) سابؽ، صمجدكب، محمد سعيد، مرجع  316
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 البروتوكول اإلعاقة ذوي األشخاصحقوق  ةتفاقيال الرصد والمتابعة ليات آ الثاني:المطمب 

 التابع ليااالختياري 

لتمؾ  كالدكلي،ليات لممتابعة كالرصد عمى المستكل الكطني آمـ المتحدة األكجدت أ االتفاقية تنفيذ فكلضما
 -كالتالي:   بل ة فركعلسنقـك بتقسيـ ىذا المطمب ك الغاية 

 اإلػبلة روي األشخبصصذ انذونً يٍ طشف انهجُة انًؼٍُة بحمىق انش ةنٍآ األول:انفشع 

 ،طراؼ باالتفاقيةاألالتقارير المقدمة مف الدكؿ  ستبلـاكميمتيا ( 34بمكجب المادة ) االتفاقية نشأتأ أواًل:
حسب نص  المجنةكتتككف ، طراؼاأللى الدكؿ إ قتراحاتإكتقدـ كبناء عمى تمؾ التقارير تصدر تكصيات 

 . 317عمى أكحد  كلى منيا مف  مانية عشر عضكان األ بالفقرة السابقة المادة

، الشخصيةعضاء يعممكف بصفتيـ األ أف عمى318 34المادةمف  ةكالرابع ال ال ة الفقرةتحد ت :  ثانياً 
كينتخب ، االتفاقية ىذه وتبح الميداف الذم في   كالخبرة ،ككفاءتيـ بأخبلقيـمف المشيكد ليـ  فكيككنك 

، ؿ المتكازف لمجنسيفيكالتم  ،مع مراعاة التكزيع الجغرافي العادؿ طراؼ األبكاسطة الدكؿ  جنةالمعضاء أ
يككف التم يؿ  أفب عند تككيف المجنة ىتمتا االتفاقية فأنبلحظ ك  ،اإلعاقة كمشاركة الخبراء مف ذكم

عماؿ لمبدأ المساكاة بيف ا  ك تأكيد ككذلؾ ، لكبل الجنسيف ان متكازن تم يبلن ، لمتم يؿ الرجالي مما بلن النسائي 
 فكنصرتي اإلعاقة مره اخرل لمدعـ المكجو لفئة النساء ذكات االتفاقية مف قبؿ ىتماـاكىذا ، الجنسيف
، اإلعاقة مف الخبراء مف ذكم ان ف يككف جزءأعمى المجنة  نتخاباعند أيضان  االتفاقية ىتمتكا، لحقكقيف

قدر عمى كضع الحمكؿ األكىـ ، اإلعاقة ذكم كاجيايالتي  المعاناةعمـ مف غيرىـ عف مدل أنيـ أل
 .قرانيـأكاالقتراحات لنصرة قضيتيـ كتم يؿ 

سماء أ ةسرية مف قائم ةعضاء يتـ بصكر األالفقرة الخامسة مف المادة نفسيا أف انتخاب في  : جاءثالثاً 
الدكؿ  التي يتشكؿ نصابيا مف  م يك ، جتماعاتاضمف  نتخاباال يتـك ، طراؼاألترشحيا الدكؿ 

األغمبية المطمقة مف  كعمى، صكاتاألعمى أالذيف يحصمكف عمى  األشخاصلمعضكية  كينتخب، طراؼاأل
 عضاء.األصكات مم مي الدكؿ أ

                                                           
مف ا ني عشر خبيرا، كتزيد عضكية المجنة بستة اعضاء،  االتفاقية دء نفاذ ىذهتتككف المجنة في كقت ب "34( مف المادة 1الفقرة رقـ ) 317

 عمى ستيف تصديقا أك انضماـ اضافي، لتصؿ عضكيتيا حدا اعمى مقداره  مانية عشر عضكا". االتفاقية بعد حصكؿ
 .اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 34انظر المادة رقـ ) 318
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مف تاريخ  أشيريتحدد في مكعد ال يتجاكز ستة  ةلمجن نتخاباالجراء إ فأ : أكضحت الفقرة الرابعةرابعاً 
عمى  أشيرربعة أ قبؿ، طراؼاأللى الدكؿ إ المتحدة لؤلمـعاـ ميف الاأل وكيكج، االتفاقية بدء نفاذ ىذه

 .ةلمجنسماء المرشحيف مف قبميـ أيدعكىـ فييا لتقديـ  رسالة نتخاباتاالجراء إقؿ مف مكعد األ

 نتخابيـاف يعاد أ كيجكز، سنكات أربعينتخبكف لفترة  المجنةعضاء أف أ السابعة الفقرةضحت : أك خامساً 
الطرؼ التي  الدكلةتقـك ، عضاءاأل أحد ستقالةاك أنو عند كفاة أ التاسعة فقرةالكضحت أك  ،خرلأ ةمر 

لو ليعمؿ كعضك بما تبقى ، المطمكبةخر يمتمؾ القدرات كالمؤىبلت آعضك  بتقديـ، العضكرشحت ىذا 
   ة.مف عضكي

، المتحدةلؤلمـ بمكافقة الجمعية العامة ، المتحدةمـ األميزانية جكرىـ مف أعضاء المجنة أيتمقى  سادسًا:
كالحصانات  متيازاتاالك عضاء المجنة عمى التسييبلت أكيحصؿ ، لممعايير التي تحددىا الجمعية كفقان 

 319لؤلمـ المتحدة. ةالتي يحصؿ عمييا الخبراء المكمفكف بمياـ تابع

 حاتقترااالتقديـ  عضاء، كبيفاألتتنكع بيف تمقي التقارير مف الدكؿ  فإنيا المجنة ختصاصاتاما عف أ
 -كالتالي:  ختصاصاتاالكسكؼ نفصؿ  العامةلى جانب المناقشات إكالتكصيات 

 تمقي ودراسة التقارير سابعًا:

، المتحدةلؤلمـ ميف العاـ األلى إبتقديـ تقرير شامؿ  (35رقـ )في المادة  طراؼاألالدكؿ  االتفاقيةألزمت 
 طاراإلطراؼ األكلي المقدـ مف األتقرير ف يشتمؿ الأكيجب ، االتفاقية كذلؾ خبلؿ عاميف عقب نفاذ ىذه

 ذكم األشخاصف يرد عمى بكاعث القمؽ بالمسائؿ التي تبدييا لجنة حقكؽ أك ، االتفاقية دستكرم لتنفيذال
ف تبرز أ يضان أك  ،بالتقرير المشمكلة بالفترةالعقبات التي كاجيتيا  تكضحف أك ، بمبلحظاتيا الختامية اإلعاقة

 طراؼ تقارير عقب ذلؾ األالدكؿ كتقدـ ، 311نساف اإلعماؿ حقكؽ إفي مجاؿ التقدـ المحرز مف جيتيا 
ف أ ةكؿ مر أعند تقديـ تقرير  المجنةيجب عمى  ال، ذلؾ المجنةكمما طمبت  كأ، قؿاألسنكات عمى  4كؿ 

عضاء األف تدرج الدكؿ أكمف الممكف ، ةحقالبلتدرج ذات المعمكمات التي سكؼ تقدميا بالتقارير 

                                                           
 ( 34( مف المادة رقـ )13+19+7+6+5+4+3انظر الفقرات )  319
 (.181+181سابؽ، ص) مكاسي، مرجعبكعبلـ،  311
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كترتب عمييا عدـ كفائيا  االتفاقية بعض بنكدل ىاتنفيذ تعاقأا الصعكبات التي كاجيتيا كالتي بتقاريرىا م
 311بالتزاماتيا.

طراؼ تقكـ بدراستيا كبعد الدراسة األف تتمقى المجنة التقارير مف الدكؿ أبعد  (36حسب نص المادة رقـ )
لى إكصياتيا بناء عمى ذلؾ كتحيميا تضع مبلحظات لمناقشة الدكؿ االطراؼ فييا كمف  ـ تصدر المجنة ت

 اإلعاقة ذكم األشخاصلى كضع أفضؿ يتعمؽ بإبقياـ المجنة بذلؾ فيي تريد الكصكؿ ك ، الدكلة الطرؼ
 . 319مف خبلؿ تمؾ التكصيات، عمى الصعيديف الكطني كالدكلي

 المجنةمف حؽ  فأب، الدكؿ االطراؼ فالتقارير م تأخرمكضكع  السابقة المادةمف  ال انية الفقرةكعالجت 
الطرؼ بضركرة فحص ما  الدكلةتشعر أف ، بتقديـ التقرير بالمكعد المحدد بالتأخرطرؼ ة قامت دكل إذا

 شعار.اإلمف تكجيو  أشيرلـ يقدـ التقرير بغضكف  بلث  إذا، قكانينياضمف  االتفاقية مدل تطبيؽ

حالة أم تقرير مف الدكؿ إ المجنةتستطيع  (36) المادةمف  الخامسة الفقرةكحسب  خر،آكمف جانب 
مف ىذه الجيات  لممشكرةكذلؾ طمبا  المتحدة، مـاألكصناديؽ  المتخصصةلى الككاالت إطراؼ األ

ف تساعد عمى ضماف أ المجنةكحتى تستطيع ، لمساعدتيا بالمبلحظات كالتكصيات بصدد تمؾ التقارير
 313.اإلعاقة ذكم األشخاصب اصةالخالحقكؽ عماؿ أفي تحسيف مستمر  لىإ، الدكريةالتقارير  تأدية

 تقرير المجنة  ثامنًا:

لى إنشطتيا كؿ سنتيف أف المجنة تقكـ بتقديـ تقارير عف إف االتفاقية مف 39حسب نص المادة رقـ 
بناء عمى التقارير  ةكيجكز ليا تقديـ اقتراحات عام، الجمعية العامة كالمجمس االقتصادم كاالجتماعي

طراؼ بتقرير األلى جانب تعميقات الدكؿ إكتدرج تمؾ االقتراحات ، طراؼاألالتي ترفؽ ليا مف الدكؿ 
 314المجنة.

أك نصؼ يكـ لممناقشة حكؿ  ان يكم اإلعاقة ذكم األشخاصف تخصص المجنة المعنية بحقكؽ أكف كيم
ممناقشة لنصؼ يكـ  9119كقد خصصت المجنة في دكرتيا ال امنة مف سنة ، االتفاقية مف مكاد ةماد

                                                           
 .اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 35انظر المادة رقـ ) 311
 (.169+168، ص )مرجع سابؽعبد السبلـ، زركاؿ،  319
 (.168، ص )مرجع سابؽعبد السبلـ، زركاؿ،  313
 اإلعاقة ذكم شخاصاأل( مف اتفاقيو حقكؽ 39انظر المادة رقـ ) 314
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 النساء ذكات فتتعرض لي البلتيشكاؿ التمييز كالعنؼ أبسبب  اإلعاقة كؽ النساء ذكاتالعامة لحق
  315اإلعاقة

طراؼ حكؿ النساء األالمعمكمات المعركضة بتقارير الدكؿ  ةزاء قمإعربت المجنة عف قمقيا أكبيذا اليكـ 
ف مكضكع إقمقيا حكؿ بدت أ كما، ليايتعرضف  البلتيشكاؿ التمييز المتنكعة أكمف ك رة  اإلعاقة ذكات

كرحبت  كما، اإلعاقة بالخطط الكطنية المخصصة لؤلشخاص ذكم ةغير شائعأنيا المساكاة بيف الجنسيف 
 316.اإلعاقة لمنساء ذكات أفضؿطراؼ تساىـ بتعزيز حماية األالمجنة بأية اقتراحات مف الدكؿ 

ليا مف الدكؿ االطراؼ  دمةالمقحكؿ التقارير  المجنةعدتيا أالتي  الختاميةكمف ضمف المبلحظات 
التي ركزت عمييا  الرئيسةىـ النقاط أف نجمؿ أمكف كي اإلعاقة حكؿ النساء ذكات بدكرتيا ال امنة

 -كالتالي:  بتكصياتيا بشكؿ عاـ

سرة األبما في ذلؾ  ،كت قيؼ تشمؿ مختمؼ فئات المجتمع ةطراؼ كتنفذ برامج تكعياألف تضع الدكؿ أ-1
 النمطيةكمكافحة القكالب  فكرامتيحقكقيف كحفظ  حتراـاك بيدؼ تعزيز  كذلؾ، قةاإلعا حكؿ النساء ذكات

 بالمجتمع حكؿ كضع تمؾ النساء. الراسخة

كتحديد  ،اإلعاقة طراؼ بعمؿ دراسات كبحكث تعنى بتشخيص حالة النساء ذكاتاألف تقكـ الدكؿ أ -9
مشاركتيف بالمجتمع في  ززالذاتي، كتع ستقبلليفاستراتيجيات كسياسات تعزز ا عاحتياجاتيف ككض

 317المجاالت.جميع 

 ػهى انصؼٍذ انىطًُنٍة انشصذ آ انثبًَ:انفشع 

 الرصد ةالطرؼ القياـ بيا عند قياميا بعممي الدكلةيجب عمى  مكر التياأل االتفاقية ( مف33) المادةحددت 
 بتنفيذ المتعمقةؿ تعنى بالمسائ الحككمةداخؿ  ةبتعييف جية تنسيؽ كاحد الدكلةف تقـك أكىي ، الكطني
كيجب عمى ، بالمكضكع في مختمؼ القطاعات الصمةعماؿ ذات األ سيريلتلية تنسيؽ آنشاء ا  ك ، االتفاقية
اآللية تمؾ  بإنشاء الدكلةكعندما تقـك ، كحمايتيا كرصد تنفيذىا االتفاقية عمؿ لتعزيز آليةالطرؼ تحديد  الدكلة

                                                           
 (.169عبد السبلـ، زركاؿ، ـ، س، ص ) 315
 اإلعاقة ذكم األشخاصالذم اعتمدتو المجنة المعنية بحقكؽ  اإلعاقة بياف بشأف نصؼ اليـك المكرس لممناقشة العامة بشأف النساء ذكات 316

 17تاريخ الزيارة    :http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR، متاح عمى الرابط اإللكتركني9119أليمكؿ  89-17في دكرتيا ال امنة 
 .11:59، الساعة 7/9119/

 مناح عمى الرابط االلكتركني:  اإلعاقة ذكم األشخاصتقرير المجنة المعنية بحقكؽ  317
68/55s://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/http   11:1، الساعة 17/7/9119تاريخ الزيارة. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR%20:
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/68/55
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/68/55
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 الدكلةف تقـك أكيجب ، نسافاإلبحقكؽ  المعنية نيةالكطف تضع باعتبارىا طرؽ عمؿ المؤسسات أيجب 
 .318الرصد  ةفي عممي ذكم اإلعاقةة كبخاص، شراؾ المجتمع المدنيإالطرؼ ب

حكؿ  ال امنةبدكرتيا  الختاميةبمعرض مبلحظاتيا  اإلعاقة ذكم األشخاصبحقكؽ  المعنية المجنةقامت 
 -: 319كالتاليبكضع عدة مبلحظات ىي  الكطنيةالرصد  ةليآ

مف  ال انية كالفقرة ،ف تنشأ بشكؿ مستقؿ بما يتفؽ مع مبادئ باريسأيجب  الكطنيةلية الرصد آف إ -1
بما فييا منظمات  الكاممةتكفؿ مشاركة المجتمع المدني  فأك  ،االتفاقية ( مف33) المادة

 الرصد.في عمميات  اإلعاقة ذكم األشخاص
كالبرلماف كالمسؤكليف في الكزارات  كمةالحكعضاء ألى إف تحيؿ المبلحظات الكاردة مف المجنة أ -9

 .اإلعاقة ذكم األشخاص حمايةبما يكفؿ  المناسبةجراءات اإل تخاذال
 اإلعاقة ذكم األشخاصبحقكؽ  المعنيةات مشراؾ المنظإالطرؼ كبقكة ب الدكلة المجنةتشجع  -3

 التقارير التي سكؼ تقدـ معيا. بإعداد بإشراكياكالمجتمع المدني 
 عمييا.االطبلع  عمىات الختامية بشكؿ مكسع يساعد الجميع ف تنشر المبلحظأ -4

 

 األشخاصكبالذات المنظمات التي تعنى بحقكؽ  المدنيةف تقكـ المؤسسات أب ىتمتا المجنة أف نبلحظ
قدر األف تمؾ المنظمات ىي ألكذلؾ ، المجنةلى إالتقارير التي سكؼ تقدـ  بإعداد بالمشاركة اإلعاقة ذكم

 البلتيكاالنتياكات ، اإلعاقة كبالذات النساء ذكات اإلعاقة ذكم األشخاص حقيقية عفال الصكرة بإيصاؿ
قدر األكىي  ،فكتحصيؿ حقكقي فخدمتي األساسيةقضيتيـ ك ، معيـ ةمباشر  ةعمى صم ـألني، ليا يتعرضف

ذكم  األشخاصك ، معيـ مباشر عمى تكاصؿ حي ألنيا ،يتعرضف ليا البلتيعمى تك يؽ االنتياكات 
مشاركتيـ بإعداد لذلؾ عنيت المجنة ، قدر بالتعبير عف حقكقيـ كاحتياجاتيـاألنفسيـ أىـ  قةاإلعا

 .التقارير

 

 

                                                           
 اإلعاقة ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 33انظر المادة رقـ ) 318
 (.76، مرجع سابؽ، ص)اإلعاقة ذكم األشخاصتقرير المجنة المعنية بحقكؽ  319
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ستة أشير مف  هقصاأطراؼ في مكعد األلى عقد مؤتمر الدكؿ إميف العاـ لؤلمـ المتحدة األ كما كيدعك
خر آصدر ك .391ر الدكؿ االطراؼك بناء عمى قرار لمؤتمأكؿ سنتيف  ةكبعد ذلؾ مر  ،االتفاقية بدء نفاذ ىذه

 9113.391سبتمبر  14بتاريخ  اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةاتقرير لمؤتمر الدكؿ االطراؼ في 

 399لبلتفاقيةاالختباري  البروتوكول الثالث:الفرع 

ـ كيقد، ةاك باألحرل ال تغطييا تغطيو كامم االتفاقية صؾ قانكني يعالج مسائؿ ال تغطييا393البركتكككؿيعتبر 
جراء ا  ك  ةتمقي ببلغات فردي اكىم اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةاتكككؿ إجراءيف لتعزيز تنفيذ ك البر 

 التحقيؽ.

 تمقي الببلغات الفردية  أواًل:

لى المجنة المعنية بحقكؽ إفراد بتقديـ شككل أك مجمكعة أف يقـك الفرد أيسمح بمكجب ىذ البركتكككؿ ب
كيتـ  االتفاقية ف الدكلة الطرؼ قد خرقت التزاماتيا بمكجبأب هفحكا (،بلغتسمى )ب اإلعاقة ذكم األشخاص

يتـ استقباؿ الرد عمى ىذه الشككل  يضان أك  رسمي، حضكرماـ المجنة دكف أ ةمكتكب ةتقديـ ىذا الببلغ بصيغ
لييا عمى إدكف عرض أم ببلغ يقدـ  ةسري ةنظر ىذه الشككل بصكر  كيتـ، مكتكبمف الدكلة الطرؼ بشكؿ 

اقتراحاتيا  بإحالةبعدىا  كتقـك، الببلغاتلدل بح يا  ةجمسات مغمق المجنةتعقد ك  394، لدكلة الطرؼا
 395لى الدكلة الطرؼإكتكصياتيا 

 جراء التحقيقثانيًا : إ

 المجنة طرؼ تقـك ةمف جانب دكل لبلتفاقية ةتدؿ بكقكع مخالفات جسيم مك كقةمعمكمات  المجنةتمقت  إذا
 أك ر أك بتعييف عضك المجنةف تقـك أ كممكف، المعمكماتتمؾ  بشأفا بمعمكمات تزكيدى الدكلةمف بطمب 
 الدكلةلى إ زيارةف يشمؿ ذلؾ التحرم أ مكفيك ، المجنةلى إكتقديـ تقريره  المسألةتحرم حكؿ تمؾ  إلجراء

 الدكلةلى إج النتائ بإحالة المجنةدراسة التقرير تقـك  بعد ،الطرؼ الدكلة ةالطرؼ بغية فحص المكضكع كبمكافق

                                                           
 .إلعاقةا ذكم األشخاص( مف اتفاقيو حقكؽ 41انظر المادة رقـ ) 391
 (.181بكعبلـ، مكايسي، مرجع سابؽ، ص ) 391
كانكف األكؿ ديسمبر 13المؤرخ ب  61/116اعتمد بقرار الجمعية العامة رقـ  اإلعاقة ذكم األشخاصالبركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ  399
 .9116عاـ 
 االتفاقية كؿ عمى مسائؿ تبعيو لما سبؽ االتفاؽ عميو فيالبركتكككؿ ىك: اجراء قانكني يستعمؿ ككسيمو تكميمية لتسجيؿ تكافؽ إدارات الد 393

الممحؽ بيا كيخضع لجميع  االتفاقية المعتمد بينيـ، كقد يتناكؿ تسجيؿ ما حدث في المؤتمرات الدكلية، كالبركتكككؿ يستمد قكتو القانكنية مف
 كتصديؽ كتكقيع. كصياغةمف مفاكضات كتحرير  االتفاقية المراحؿ التي تمر بيا

 (.181بكعبلـ مكايسي، مرجع سابؽ، ص ) 394
 .اإلعاقة ذكم األشخاص( مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ 5+3انظر المكاد ) 395
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كؿ  كيتـ، التقريرحكؿ  المجنةلتقديـ مبلحظاتيا الى  أشيرمدتيا ستة  ةميم الدكلةف تعطى أ كيجب، الطرؼ
 396 .ةسريذلؾ بصكره 

في ىذا  ان ال تككف طرف االتفاقية طرؼ في ةم دكلأأم ببلغ يتعمؽ ب ستبلـابف تقـك أ ةيجكز لمجنكال 
 397البركتكككؿ.

فعالة  حماية ةليآيشكؿ  ،اإلعاقةذكم  األشخاصالدكلية لحقكؽ  باالتفاقيةحؽ المم البركتكككؿنبلحظ أف 
طريؽ السماح لؤلفراد المتضرريف بعدـ تحصيؿ  جدية، عفبصكرة أك ر  االتفاقيةحيث يعزز تنفيذ 

كمف  ـ تقكـ المجنة ببحث  االتفاقية،لى المجنة المعنية بتنفيذ إحقكقيـ بتقديـ ببلغات فردية أك جماعية 
لمنساء  مضاعفة حماية ةليكىذا بحد ذاتو يشكؿ آ الطرؼ،كفؽ آليات معينة مع الدكلة  االنتياؾلؾ ذ

  حقكقيف.بإعطائيف  لبلتفاقيةإذا لـ تمتـز دكليـ المنضمة  اإلعاقة، ذكات

 .اإلعاقة ذوي األشخاصحقوق  تفاقيةافمسطين إلى  نضماما آثار الثالث:المطمب 

نكفمبر لسنة  99السابع كالستيف في  جتماعياافي  67/19لؤلمـ المتحدة رقـ يعتبر قرار الجمعية العامة 
كبحصكؿ فمسطيف عمى ذلؾ ، غير عضك بصفة مراقب ةلى دكلإيتضمف ترفيع مكانة السمطة ، 9119

صبحت عمى أك ، عضك بصفة مراقب ةلى دكلإفمسطيف مف كياف  سـامنيا تحكؿ  متيازاتاتبعيا عدة أ
 .398اص القانكف الدكلي شخأفمسطيف أحد  وساسأ

فمسطيف عمى ىذه  ةتكقيع دكل كيعتبر، ةدكلي ةاتفاقي 73 أك ر مف لىإفمسطيف  نضمتا ر ذلؾ أكعمى 
، الدكليةسرة األالعضك في  الدكلة لمميزات خطكة ىامة عمى طريؽ تمتع دكلة فمسطيف تفاقياتاال

، نسافاإلبمجاؿ حقكؽ  البشرية اصمت ليتك  التيك  ،عمى معاييرألى إكتطمعاتيا لبناء نظاـ قانكني يستند 
بالتشريعات  تفاقياتاالحكاـ أدماج نصكص ك إف يتبعيا خطكات بضركرة أكلى يجب أخطكة  الإكما ىذا 
ما  ةبأكلكيخذ األكيجب ، بفمسطيف النافذة الكطنيةحكاميا كالتشريعات أتناقضات بيف  ةيأزالة ا  ك ، الكطنية

                                                           
 .اإلعاقة ذكم األشخاص( مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ 6انظر المادة رقـ ) 396
 اإلعاقة ذكم األشخاصرم التفاقية حقكؽ ( مف البركتكككؿ االختيا1انظر الفقرة ال انية مف المادة رقـ ) 397
، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، ذوي اإلعاقة األشخاصتبعيات انضمام فمسطين الى اتفاقية حقوق التميمي، اسبلـ:  398

 (.1، ص )9115، 55عدد 
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، حكامياألغاء كؿ ما يتعارض مع ا  ك ، نسافاإلبحقكؽ  المتعمقة تمؾ كخصكصان  تفاقياتاالتضمنتو تمؾ 
  399معيا . نسجاميااك  الكطنيةحكاـ التشريعات أما تضمنتو االتفاقيات مع  تحادابكتطمعاتنا 

 نضماـال القانكنيةالرئيس محمكد عباس حكؿ التبعيات  المستقمةخاطبت الييئة  13/8/9114بتاريخ ك 
مف  166رقـ  المادةنو حسب نص أ المرسمة الرسالةكتضمنت ، الدكلية فمسطيف لممعاىدات كالمكا يؽ

كحتى تككف ، 331صدارىا بالجريدة الرسميةإنو يجب نشر القكانيف فكر أك ، ساسي الفمسطينياأل القانكف
ف أل، كجب نشرىا بالجريدة الرسمية، لنفاذ المعاىدة في النظاـ القانكني الفمسطينيك  لممعاىدة قكة القانكف

بمعرفة الجميكر باالتفاقية  ةىميأكبما لو مف ، جراء ضركرم لمتشريعات كالقكانيف الداخميةإىك  النشر
 331قبؿ تطبيقيا عمييـ .، كبنكدىا ليككنكا عمى عمـ بيا

 93تبمغ  الدكليةلعدد مف المكا يؽ  نضماـاعمى صككؾ  1/4/9114بتاريخ كقع الرئيس محمكد عباس 
لمبرتكككؿ االختيارم  نضماـاال ككذلؾ، اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  يةالدكل االتفاقية اتفاقيو منيا 339
 ةدكل عف تكقيا  ك ، 333 9118تشريف ال اني عاـ  /15 بتاريخ اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةتفاقيال

                                                           
 (.113سابؽ، ص مطر، مرجع دقماؽ، نجاح +محمد  الرفاعي، أحمد 399
( مف القانكف االساسي الفمسطيني "تصدر القكانيف باسـ الشعب العربي الفمسطيني كتنشر فكر اصدارىا في الجريدة 116نص المادة ) 331

 الرسمية كيعمؿ بيا بعد  بل يف يكما مف تاريخ نشرىا مالـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ".
 (.9سابؽ، ص ) التميمي، اسبلـ، مرجع 331
اتفاقية الىام الرابعة المتعمقة  -1كىي "1/4/9114طيف بعد عضكيتيا باألمـ المتحدة بتاريخ المعاىدات التي انضمت ليا دكلو فمس 339

اتفاقية جنيؼ  -3اتفاقية جنيؼ األكلى لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف  -9بقكانيف كاعراؼ الحرب البريو 
الممحؽ  -4سرل الحرب أاتفاقية جنيؼ ال ال ة بشاف حماية  -3في البحار ال انية لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى كغرقى القكات المسمحة 

اتفاقية فيينا لمعبلقات  -5)البركتكككؿ (األكؿ اإلضافي الى اتفاقيات جنيؼ، الممحؽ )البركتكككؿ (ال اني اإلضافي التفاقيات جنيؼ، 
 -8اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا  -7اىدات اتفاقية قانكف المع -7اتفاقية فيينا لمعبلقات القنصميو -6الدبمكماسية 

 -11الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم كالمعاقبة عمييا  االتفاقية -9الدكلية لمقضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز العنصرم  االتفاقية
كب المعاممة اك العقكبة القاسية اك البلإنسانية اك اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضر  -11البركتكككؿ الخاص بمكانة البلجئيف 

 -13البركتكككؿ االختيارم التفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة اك العقكبة القاسية اك البلإنسانية اك المينية -19المينيو
بركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ الخاص ال -14اتفاقية حقكؽ الطفؿ -14اتفاقية القضاء عمى اشكاؿ التمييز ضد المرأة "السيداك"

العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية  -16اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية -15بعدـ مشاركة األطفاؿ في النزاع المسمح 
لرفاعي ك د/نجاح مطر دقماؽ،  مرجع العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية " د/أحمد محمد ا -17كالسياسيو

 ((.481+479سابؽ،  ص)
/ تشريف ال اني سنو 15اجتماع لمجنة العميا المكمفة بتنفيذ متابعة قرارات المجمس المركزم في  رئاسةكقع رئيس دكلو فمسطيف خبلؿ  333

اتفاقيو -9االتحاد الدكلي لمبريد العاـ  -1كىي في مقر الرئاسة مدينة راـ اهلل، احد عشر صؾ انضماـ لعدد مف االتفاقيات الدكلية  9118
 -5اإلعاقة ذكم األشخاصالبركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ  -4البركتكككؿ االختيارم لحقكؽ الطفؿ-3جنسية المرأة المتزكجو

ؤكلية كالتعكيض عف االضرار بركتكككؿ بازؿ بشاف المس -6البركتكككؿ االختيارم التفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة 
البركتكككؿ المتعمؽ بالبمداف كاالقاليـ تحت  -8اتفاقية المركر عمى الطريؽ -7الناشئة عف المكاد الخطرة كالتخمص منيا عبر الحدكد 
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أف يجب  مف المياـ ةيرتب عمييا مجمكع اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية فمسطيف عمى
 -: مخيصيا كاآلتيت يمكفك تقكـ بيا 

ك أم غمكض أتزيؿ  بحيث، االتفاقية بدكلة فمسطيف مع نصكص النافذةمة تشريعاتيا كالقكانيف ءمكا -1
نو مبدأ إحيث ، الكطنيةكالقكانيف  تفاقياتاالبيف  نسجاـايككف ىناؾ  بحيث، بينيماتعارض قائـ فيما 

قانكنيا الداخمي مع  تساؽإة كفال ةطرؼ في معاىد ةعمى كؿ دكل يجبك ، الدكليساسي بالقانكف أ
 .المعاىدةنصكص 

( 4بالفقرة )ب( مف المادة رقـ )كىذا ما جاء  الدكلية تفاقياتاالتنسجـ مع  ةمبلئمرات يف تحدث تغيأ -9
ك أفييا التشريع لتعديؿ  بما، المبلئمة"اتخاذ جميع التدابير  اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةاتفاقي مف
 ."اإلعاقة ذكم األشخاصضد  تشكؿ تمييزان  ،عراؼ كممارسةأائح ك لغاء ما يكجد مف قكانيف كلك إ

نساف الكاردة باالتفاقيات كالمكا يؽ اإلقرار دستكر جديد لدكلة فمسطيف يشتمؿ عمى مبادئ حقكؽ إ -3
 الدكلية.

لمحقكؽ  نتياكاتاال ةبحال ةيراد نصكص عقابيإ، ف تتضمف التعديبلت عمى القكانيف الكطنيةأيجب  -4
 نساف.اإلحقكؽ  قياتتفاابالكاردة 

عماؿ الحقكؽ ا  بيف الجنسيف ك  كالمساكاةتعمؽ مفيكـ عدـ التمييز  ةستراتيجيات كطنيايجب كضع  -5
 تمييز.دكف  اإلعاقة ذكم األشخاصلجميع 

 كالقياـ، اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية جراء يتعارض مع بنكدإم أمنع القياـ ب -6
البقاء عمى الحقكؽ المعترؼ بيا باالتفاقية ضمف المؤسسات القضائية جراءات التي تكفؿ اإلبجميع 

 كاإلدارية كالتعميمية كاالجتماعية.
 ذكم األشخاصحقكؽ  ةالتقارير التي تقدـ لمجن بإعداد اإلعاقة ذكم لؤلشخاصيجب السماح  -7

بكؿ ما تشتمؿ  االتفاقية ستراتيجيات التي تساعد عمى تطبيؽ بنكداالشراكيـ بكضع إ يضان أك ، اإلعاقة
، تحصيؿ حقكقيف  ليةآحكؿ  ةبجدي قتراحاتيـاكأف تؤخذ ، المعنيةعميو مف حقكؽ لدل الكزارات 

لنص  ان لممساكاة كتطبيق ان تدعيم اإلعاقة شراؾ النساء ذكاتإ كمراعاة، تطكيرىاكاقرارىا كالعمؿ عمى 
 ةجراءات كفيمإ تخاذابطراؼ األبقياـ الدكؿ ك ، اإلعاقة ذكم األشخاصمف اتفاقيو حقكؽ  6المادة رقـ 

                                                                                                                                                                                     

االتفاقيو -11لمسمع اتفاقية انشاء الصندكؽ المشترؾ  -11اتفاقيو الرضا بالزكاج كالحد األدنى لسف الزكاج  -9االحتبلؿ في الكقت الحاضر 
 الدكلية المتعمقة باحتجاز السفف البحرية 

تاريخ الزيارة  aKELBog97465688174http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBogaمتاح عمى الرابط االلكتركني 
 .4:95عة ،  السا17/7/9116

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBoga27465688074aKELBog
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قدر عمى كضع الحمكؿ كاقتراحيا لتحصيؿ األ فكى، لحقكقيف  اإلعاقة تضمف تحصيؿ النساء ذكات
 . االتفاقية لذا يجب اشراكيف بكضع االستراتيجيات الكطنية لتطبيؽ بنكد، حقكقيف كاقرارىا

حقكؽ  تفاقيةامف  33قـ الرصد الكطنية عمبل بالمادة ر  ةليآ أنشاء مؤسسات كطنيو مف مبدإ  -8
ف ىذه إ حيث، الطرؼبالدكلة  االتفاقية ما مدل تنفيذ بنكد ةجؿ مراقبأمف  اإلعاقة ذكم األشخاص

 ةف تقكـ الحككمة بتعييف جية تعمؿ عمى مراقبأك ، تفاقيةلبلالمؤسسات سكؼ تضمف التنفيذ الفعاؿ 
بما يتفؽ مع يا نقكانيلزاميا بمعادلة ا  ات ك الكزار  ةتككف كظيفتيا األساسية مراقبك ، االتفاقية تنفيذ بنكد

ترتكز عمييا بإقرار  ةساسيأ ةلتككف قاعد ،ستراتيجيتيااضمف  االتفاقية دماج بنكدا  ك  االتفاقية بنكد
 334لممعاقيف.الحقكؽ كتقديميا 

لغاء القانكف القديـ كتضميف القانكف ا  ك  اإلعاقة ذكم األشخاصقرار قانكف جديد يعنى بحقكؽ إيجب  -9
حقكؽ  ةتفاقيامف  6بما ينسجـ مع نص المادة رقـ  ،اإلعاقة تعنى بحقكؽ النساء ذكات ان بنكد الجديد

 .اإلعاقة ذكم األشخاص
تكفؿ ف أك ، ماـ المحاكـ الكطنية بجميع الحقكؽ المشمكلة باالتفاقيةأف يضمف حؽ االحتجاج أيجب  -11

 اإلعاقة ذكات مكنة لمنساءكتقديـ التسييبلت الم، 335لى القضاءإ اإلعاقة ذكم األشخاصفرص لجكء 
 لمقضاء لحساسية كضعيف. ةليف تابع ةنشاء مراكز خاصإعف طريؽ 

عف  ذلؾ ضركرة فصؿ المجمس كيتبع، بفمسطيفعمى لشؤكف المعاقيف األيجب تفعيؿ دكر المجمس  -11
تككف محصكرة بيد جية معينو كىي  الأف جية التنفيذ كالرقابة يجب أحيث ، كزارة الشؤكف االجتماعية

 كفعالية.  ةبكؿ مصداقي وميامالمجمس  دمحتى يؤ ، جتماعيةاالزاره الشؤكف ك 
 ذكات بتكفير الخدمات األساسية لمنساءبتخصيص جزء مف ميزانيتيا بما يساعد  ةكؿ كزار  إلزاـ -19

أماـ  ان عائق ماليويككف عدـ كجكد مخصصات  الأكبالمقابؿ ، حقكقيف عمى أكمؿ كجوإلقرار  اإلعاقة
 .اإلعاقة لنساء ذكاتالنيكض بحقكؽ ا

شراؾ ا  ك اإلعاقة،  ذكم األشخاصالتي تعنى بحقكؽ شراؾ مؤسسات المجتمع المدني كالمنظمات إ -13
 األشخاصكضع مسكدة القانكف المتعمؽ بحقكؽ عند  ذكم اإلعاقة مف كبل الجنسيف مف كٍ متسا عدد
قكانيف التي تتعارض مع عمى بعض بنكد الالمناسبة التعديبلت  قتراحاب يضان أ شراكيـا  ك  اإلعاقة ذكم

 .اإلعاقة ذكم األشخاصالتي تعنى بحقكؽ  االتفاقية نصكص

                                                           
 (.6التميمي، اسبلـ، مرجع سابؽ، ص ) 334
 (.7سابؽ، ص ) اسبلـ، مرجعالتميمي،  335
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 ةككاف، الرسميةبالجريدة  اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةاسراع بنشر اإلضركرة العمؿ عمى  -14
حتى تكتسب القكة القانكنية كتنفذ بالقكانيف ، فمسطيف ةالدكلية التي كقعت عمييا دكل تفاقياتاال

 .لعدـ تطبيقيا ةمر حجاألكال يؤخذ ىذا ، ةالكطني
فييا  ةمكضح ،ةف تمتـز دكلة فمسطيف بتقديـ التقارير الدكرية لمجنأعمى المستكل الدكلي يجب  -15

جراءات التي قامت بيا بما يخص اإلف تبيف ما أك ، عمى المستكل الكطني تخذتيااالتدابير التي 
 336.اإلعاقة ذكم األشخاصالتي تعنى بحقكؽ  يةاالتفاق التعديبلت عمى القكانيف بما يتناسب مع

 األشخاصكمتابعة التكصيات الصادرة عف المجنة المعنية بحقكؽ  االتفاقية ببنكد لتزاـاالضركرة  -16
 خذ بيا.األك  اإلعاقة ذكم

 

 الذممف البناء  ان تكككليا يشكبلف جزءك كبر  اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية فأترل الباح ة 
كلكف ىذا ، نسافاإلمف حقكؽ  ال يتجزأ ان جزء هعتبار اب ،اإلعاقة ذكم األشخاصقرار حقكؽ إلى إؼ ييد

، ليات تظمـ كشككلآيجاد إكال ، نصكص تحث عمى الحقكؽاتفاقيات تتضمف يراد إالبناء ال يتطمب مجرد 
حقكؽ  فأب ةاحي ةكتصبح قاعد تستكطف بالفكر، بالمجتمع ةتدعيـ فكر كتغيير  قافات راسخ ببؿ يتطم

 ةحقكؽ مساكي فلي اإلعاقة ف النساء ذكاتأك ، ليـ ةكمتأصم ةصيمأنساف إحقكؽ  اإلعاقة ذكم األشخاص
ىي بؿ ، فمف الترؼ لي ان ف ىذه الحقكؽ ليست نكعأفكرة ف يتـ ترسيخ أيجب ك ، فيجب تكفيرىا لي ةصيمأك 

ليتـ ترسيخيا  المعنيةمف الجيات خبلص كتفاني ا  ك  ةصبر كم ابر  ويتخممتتطمب القياـ بعمؿ  ةصيمأحقكؽ 
 الحككميةكغير  الحككميةالجيات  ةىذا يتطمب تعاكف مف كافك ، ةشعارات زائمكليست مجرد ، كت بيتيا

كمنيج حياه  عتمادىااك  الفكرةجؿ ترسيخ أمف ك ، لكحدىا الدكلة ةليست مسؤكلي ألنياكالمجتمع كاالفراد 
 ألنيا ،تمؾ الحقكؽ كتمركزىا بالمجتمع إلقرارطريؽ  الإي ف ىذه االتفاقيات ما ىأمكف القكؿ بكيعندىا 

التي  الدكليةاالتفاقيات  وتتضمنالدكؿ بما مف  لتزاـاذلؾ يتطمب  كلنجاح، ان خيار صبحت حقيقو كليست أ
مة ءكبمكا، كمؿ كجوأعمى  الدكليةلدكلة فمسطيف متى ما قامت بالتزاماتيا  كبالنسبة، نسافاإلتعنى بحقكؽ 
 ذكم األشخاصكاالتفاقية الدكلية لحقكؽ ، ةالتي تعنى بحقكؽ النساء عام تفاقياتاالع تشريعاتيا م

مف خياؿ بما يتعمؽ بإقرار حقكؽ النساء  ان كليس ضرب ةماـ حقيقأننا سكؼ نككف أمكف القكؿ ي، اإلعاقة
 .اإلعاقة ذكات

  

                                                           
 (3،  ص )ـ،  9115، 55( الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، عدد  الفصيمةالدكيؾ، عمار،  )ا 336
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 لخاتمةا

التشريعات  ستعراضاب اإلعاقة ذكاتلمنساء  المحمية كالدكلية الحمايةبح نا  ،الدراسةمف خبلؿ ىذه  
ليف كما مدل مطابقة ىذه  ةمف حماي هتكفر كما ، اإلعاقة لحقكؽ النساء ذكات الناظمةبفمسطيف  المحمية
 اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية الفمسطيني مع المعكقيفبقانكف حقكؽ  المشمكلةالحقكؽ 

لكبل  ةجاءت عام الفمسطيني المعكقيفبنكد قانكف  فأتبيف ث حي، مؤخران ليا دكلو فمسطيف  نضمتاالتي 
 ،عمييا الكاقعةالتزامات دكلة فمسطيف  يتنافى معالجنسيف دكف تخصيص مكاد تعنى بحقكؽ النساء كىذا 

كما  ،بيف تمؾ الحقكؽ المنصكص عمييا ةكبير  ةكىناؾ مفارق، باالتفاقيةتشريعاتيا لما جاء  مةءمكابضركرة 
 المطمكبة القانكنية الحماية لـ تكفر الكطنيةكالتشريعات ف القكانيف أكما ، رض الكاقعأعمى  تطبيقيا مدل

لكبل الجنسيف دكف تخصيص مكاد  ةعام هساسي جاءت بنكداألالقانكف  فإحيث ، اإلعاقة لمنساء ذكات
نفسيـ أكمف  ـ ميز نفس القانكف بيف المعاقيف ، بشكؿ خاص اإلعاقة تعنى بالنساء بشكؿ عاـ كذكات

، فقط دكف المعاقيف منذ الكالدة حتبلؿاالنتيجة  ةعاقإصابتيـ أالذيف  بيف ةحيث ميز بإعفاءات ضريبي
ة مف عمالة كال تحديد نسب ،تخص النساء ةلأمس ةيألقانكف العمؿ لـ يشر ك ، كىذا تمييز ال مبرر لو

بحالة  ةرادعالغير  وبنصكصقانكف العقكبات ك  ،الحككميةك أ الخاصة بالمؤسسات اإلعاقة النساء ذكات
يجب تعديميا ك  الشاقة باألشغاؿ العقكبةحصرت  ،ك قتمياأ المقاكمةن ى ال تستطيع أاالعتداء عمى 

تقديـ الشككل  حصرالذم  جراءات الجزائيةاإللقانكف  بالنسبة ككذلؾ، لتتناسب مع حجـ الجـر المقترؼ
 ان ف يسبب حاجز أبنظاـ الشكاكم مف الممكف  يجاد معيقاتإلى إدل أكتقييد ذلؾ  ،مر الضحيةأمف كلي 

مف عيكب ك غرات  يتخمموالفمسطيني كما المعكقيف  قانكفالكبرل فكانت ب المعضمةما أ، الضحية ـماأ
، التي كقعت عمييا دكلة فمسطيف اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية مع وكعدـ تماشي ةقانكني

نما جاءت مكادىا مجرد تكرار لما ا  ك  ،لـ تقـ بتفصيؿ بنكد القانكف، لو اظمةالن ةالتنفيذي ولبلئحت باإلضافة
 . بيذا القانكف اإلعاقة مع تغييب كامؿ لذكر النساء ذكات، المعكقيفكرد بقانكف حقكؽ 

 األشخاص بحقكؽ الدكلية التي تعنى االتفاقية جميع القكانيف الكطنية كتعديميا بما يتفؽ معيجب مراجعة  
مستكيات الحماية  ىأدنتكفر  ال، ةعدكفييا خركقات ، معيا نيائيان  ةنيا غير منسجمأ حيث، قةاإلعا ذكم

 ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية بما يتفؽ معالقكانيف تعديؿ  كجبكلذا ، اإلعاقة لمنساء ذكات
 .اإلعاقة
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ف ا  ك  اإلعاقة ـ النساء ذكاتبدع مختمفةدكار أليا  األىميةكالمؤسسات  كالحككمية الكطنيةف المؤسسات إ
، اإلعاقة لة حقكؽ النساء ذكاتأبمس ىتماـاالعمؽ مف أ ةعمى درج كاألىمية الكطنيةكانت المؤسسات 
مف  المقدمةنساف كما تقكـ بو مف دعـ يتخممو نظاـ الشكاكم اإللحقكؽ  المستقمة الييئة حيث يتم ؿ دكر

تمؾ  ستيداؼاب اإلسرائيميةالتي تقكـ بيا الجيات  نتياكاتلبلكعمميات الرصد ، اإلعاقة النساء ذكات
يككف ك ، اإلعاقة بسط الحقكؽ لمنساء ذكاتأبعدـ تكفير  الحككمية األجيزةالخركقات مف  يضان أك ، الفئات

 كتأييد ةكما تقكـ بو مف مناصر  األىميةكدكر المؤسسات ، الحككمية األجيزةعماؿ أدكرىا كرقيب عمى 
 ،الماديةرشاد كتقديـ المساعدات اإلك  التكعيةمف خبلؿ برامج  ،اإلعاقة ذكاتكتقديـ خدمات لتمؾ النساء 

 الشرطةبجياز  ةمم م، بتقديـ الخدمات الحككمية األجيزة وكما تقكـ ب، قانكنيان  يضان أك  قتصاديان الدعـ النسكة 
كلكافة النساء  اقةاإلع لقضايا النساء ذكات دكر مميز كمساند األسرة ةحماي ككاف لنيابةكالمحاكـ  كالنيابة

   ف.لتحصيؿ حقكقي فكمساعدتي كالحمايةعممت عمى تقديـ الدعـ  ،المعنفات

               السمطةف تحديد ا  ك ، الكطنية ليا انيياقك مة ءبتطبيؽ االتفاقيات الدكلية كمبل ةف دكلة فمسطيف ممزمإ
كلغياب النص  ،لدستكريةا المحكمةفمسطيف كحسب قرار  ةعمى االتفاقيات بدكل بالتصديؽ المختصة
 كما جاء قرار، الفمسطينية الكطنية السمطةساسي حصرت بيد الرئيس محمكد عباس رئيس األبالقانكف 
جعؿ  فأب، الكطنيةلمتشريعات  بالنسبة الدكليةالعميا بما يخص مكانة االتفاقيات  الدستكرية المحكمة

ال  الدكلية ف االتفاقياتا  ك ، الكطنيةلتشريعات عمى مف اأساسي ك األمف القانكف  نىدأ ةاالتفاقيات بمنزل
ليذا  المكجيةا االنتقادات نكقد بح ، أم قانكف إلصدار الكاجبة الشكميةيمكف تطبيقيا ما لـ تمر بالمراحؿ 

باعتمادىا كتطبيقيا كااللتزاـ  ةمشكم قد يسبب الرسمية بالجريدةاالتفاقيات  ف عدـ نشرأىميا أالقرار ك 
ألنو يتعارض مع  ،ف يحدثأمر األكنحف ال نريد ليذا ، الحككميةسات كالكزارات لدل المؤسببنكدىا 
 ةطرؼ في معاىد ةيجب عمى كؿ دكل، ساسي بالقانكف الدكليأىناؾ مبدأ ك ، بالقانكف الدكليا يالتزامات
 قانكنيا الداخمي مع نصكص المعاىدة. تساؽاكفالة 

    ةتفاقياكىي بشكؿ خاص  اإلعاقة ذكاتك  كؿ عاـالتي ترعى حقكؽ النساء بش الدكلية تفاقياتاالمف 
كالعيد الخاص  ،العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسيةك  ،شكاؿ التمييز ضد المرأةأالقضاء عمى جميع 

كاتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية  ،كاتفاقية الحقكؽ السياسية لممرأة، بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية 
، اإلعاقة لمنساء ذكات يضان أك  ،ةلمنساء كاف ةف ىذه االتفاقيات تكفر حمايإ حيث، الحرب المدنييف زمف
لمفئات  ةجراءات تمؾ المجاف التي تشكؿ نظاـ حمايإكمف ، عف مراقبة تمؾ االتفاقيات مسؤكلةكىناؾ لجاف 
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ة الرقابة جيز أأف  ككصمنا لنتيجة، لبنظاـ التقارير كنظاـ الشكاك  جراءاتاإلحصرت تمؾ ، الميمشة
كال تكفر الحماية  تعتبر ضعيفة نسبيان ، بالدكؿ تفاقياتاالالتي تشرؼ عمى تنفيذ كتطبيؽ نصكص ، الدكلية

 لية محاسبة بيا.آكلغياب ، المطمكبة بسبب قمة الجدية كالفعالية ليذه األجيزة

 تفاقياتاالىـ أ شكؿي، بو كالبركتكككؿ الخاص الممحؽ اإلعاقة ذكم األشخاصلحقكؽ  الدكلية االتفاقية فإ
حماية تتم ؿ بنظاـ الشكاكل  ةليآالممحؽ بيا يشكؿ  كالبركتكككؿ، اإلعاقة التي تعنى بحقكؽ النساء ذكات

  .اإلعاقة حماية لمنساء ذكات ةليآكىذا يشكؿ ، فراد التي تنتيؾ حقكقيـاألمف 
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 النتائج

 حماية ف أيةيشكبل كال، تنفيذية لو قديمافال ةكالبلئحالفمسطيني  المعكقيفقانكف حقكؽ يعتبر  -1
 ، اإلعاقة ذكم األشخاصالدكلية لحقكؽ  االتفاقية معضاف كيتعار  اإلعاقة حقيقيو لمنساء ذكات

يعكس  كىذا، اإلعاقة عف قضايا النساء ذكات ةاالجتماعية ىي المسؤكلالتنمية ما زالت كزاره  -9
 التنفيذ كالرقابة ةليآجعؿ كأيضان ، ةمساعدج تحتا ةجتماعياالنظرة المتم مة ليف ككنيف حاالت 

 .ةكاحد ةبجعؿ السمطتيف بيد كزار  ةكىذه معضم ،بيدىا
المراحؿ  ستنفاذىاابال إال تعتبر قانكف  الدكلية االتفاقية فأالمتم ؿ ب الدستكرية المحكمةقرار  -3

بحد ذاتو  كىذا، الكطنيةبالقكانيف  الدكلية تفاقياتاالنفاذ إ ةما معضمأسكؼ يجعمنا  الشكمية
 تعنىالتي  الدكليةباالنضماـ لبلتفاقيات  الدكلة ألزمتالتي  الدستكريةيتعارض مع النصكص 

 .نسافاإلحقكؽ ب
بقانكف العمؿ  كالخاصة الحككميةبالمؤسسات  اإلعاقة النساء ذكات لتكظيؼ ةعدـ تحديد نسب -4

 بالتكظيؼ.الختيار الجانب الذككرم  أكبر الفرصةيجعؿ 
جراءات تكظيؼ النساء إ سكؼ يعيؽ المدنية الخدمةبقانكف  كالبدنية الصحية ةالمياقشركط  -5

 .اإلعاقة ذكات
تعتبر غير  المقاكمةن ى ال تستطيع أبقانكف العقكبات بما يخص االعتداء عمى  المقررة العقكبة -6

 .لجسامة الفعؿ ةكليست مناسب ةرادع
نساء الحقكؽ تطكير  ةلأبمس ألىميةكا الحككميةما بيف المؤسسات  ةتكاصؿ فعال ةليآال يكجد  -7

 .تعمؿ بمعزؿ عف االخرل ةكؿ مؤسسك ، ظير مف خبلؿ المقاببلت كىذا، اإلعاقة ذكات
 اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  ةتفاقياللى البركتكككؿ االختيارم إدكلة فمسطيف  نضماـاف إ -8

 االتفاقية ذلتنفي أكبر ةقك  كيعطي، بفمسطيف اإلعاقة لمنساء ذكات قكيةسكؼ يشكؿ ضمانو 
 دكلة فمسطيف. قبؿ كااللتزاـ بيا مف

سباب معيقات تعديؿ بعض القكانيف لتتماشى مع أتعطيؿ المجمس التشريعي سبب مف  -9
 الدكلية. تفاقياتاال

تعتبر ، التي تشرؼ عمى تنفيذ كتطبيؽ نصكص االتفاقيات بالدكؿ، جيزة الرقابة الدكليةأ-11
 لية محاسبة.آكال يكجد بيا ، كبةكال تكفر الحماية المطم ضعيفة نسبيان 
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 التوصيات

عف مختمؼ الكزارات كالمؤسسات مف المختصيف  فعداد فريؽ عمؿ كطني يضمف مم ميإ -1
جؿ أمف  ،بالقكانيفال غرات المكجكدة  ةإلزال البلزمةكالقياـ بالتعديبلت ، كافة القكانيف ةمراجعل

 .اإلعاقة ذكم صاألشخاالدكلية التي تعنى بحقكؽ  االتفاقية متيا معءمكا
التشريعات كتعديؿ  بعممية سفّ  فمف المتخصصات بإشراكي اإلعاقة تاحة الفرصة لمنساء ذكاتإ -9

كعمى طرح ، احتياجاتيف كمتطمباتيفعمى معرفة  فعمـ مف غيرىاأل فألني، فالقكانيف التي تيمي
 كالدفاع عنيا. فقضاياى

نساف الكاردة باالتفاقيات كالمكا يؽ اإلجديد لدكلة فمسطيف يشتمؿ عمى مبادئ حقكؽ  رقرار دستك إ -3
 الدكلية.

ف أكيفضؿ ، اإلعاقة التي تتعرض ليا النساء ذكات نتياكاتااللرصد  ةتشكيؿ لجاف رصد كطني -4
 ميمتيا األساسية المحافظة عمى حقكؽ تمؾ النساء كحمايتيف.  ةتككف مؤسسات كطني

لتفعيؿ حقكؽ النساء  ةراءات مناسبجا  ليات ك آيتضمف  حيث، المعاقيف لحمايةقرار قانكف جديد إ -5
كيحدد ، صاـر مف خبللو يحدد صبلحيات مراقبة الكزارات رقابةنظاـ  عتماداك ، اإلعاقة ذكات

 بو.ما تـ عدـ العمؿ  إذالة كالعقاب ءليات المحاسبة كالمساآ
 متكاممة استراتيجية ةخط عدادا  ك ، اإلعاقة ةلمكاجية مشكم سياسةعمى كضع  الحككمةف تعمؿ أ -6

بشكؿ  اإلعاقة لمنساء ذكات الخطةبند مف تمؾ  كتحديد، األصعدةبكافة ضمف حقكؽ المعاقيف ت
 لتنفيذىا. التشريعيةكافة المتطمبات بما فييا تتضمف تحديد  خاص

عف كزارة الشؤكف االجتماعية  المعاقيف، كفصمةلشؤكف  عمىاألعادة تفعيؿ مجمس القضاء إ -7
 يقكـ بتكفير الحماية الحقكقية لمنساء ذكات فأك ، لو ةخاص ةعداد مكازنا  ك  الكزراء،كربطو بمجمس 

  .اإلعاقة
 ،كالمؤسسات الكطنية اإلعاقة تعنى بحقكؽ النساء ذكات يتفعيؿ دكر المؤسسات األىمية الت -8

كعرض القضايا الخاصة  ،لية تبيح تبادؿ الخبراتآكربطيا بالمؤسسات الحككمية عف طريؽ 
لتفعيؿ  ةيجاد خطا  ك ، رض الكاقعأجاد حؿ لمشاكميف عمى إلي ،اإلعاقة بشؤكف النساء ذكات

 حقكقيف.
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االتفاقيات  ةككاف ،بالجريدة الرسمية اإلعاقة ذكم األشخاصحقكؽ  تفاقيةابنشر  اإلسراعضركرة  -9
كال ، حتى تكتسب القكة القانكنية كتنفذ بالقكانيف الكطنية، الدكلية التي كقعت عمييا دكلو فمسطيف

 لعدـ تطبيقيا. ةمر حجاأليؤخذ ىذا 

كتقر عقكبات ، جراءات الرصد لديياإف تفعؿ أك ، الخاصة بقضايا المرأة الدكلية تكحيد المجاف-11
 .بالرقابةعاؿ كذلؾ ليككف ليا دكر فّ ، االختراقاتعمى الدكؿ بحالة 

في ال قاؿ إ إني رأيت أنو ما كتب أحدىـ في يكمو كتابان صفياني: األستشيد بقكؿ العماد أ النيايةكفي 
ترؾ ذلؾ لكاف  أفضؿ كلكقدـ ىذا لكاف  كلك، يستحسفغده: لك غير ىذا لكاف أحسف كلك زيد ىذا لكاف 

 النقص عمى جممة البشر. ستيبلءاكىذا مف أعظـ العبر كىك دليؿ عمى ، أجمؿ

 
 
 
 

 بداأكاهلل كلي التكفيؽ كالحمد هلل دائما ك                         
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 المصادر والمراجع

  الكريـ آفالقر 
  السنة النبكية الشريفة 

 
  العامةالمراجع  

 ـ. 9111دار الفكر، أبك ديس،  ة، مكتب3ط، المدخل لدراسة القانونالتكركرم، ع ماف:  -1
 .ـ 9119 عماف، ال قافة، دار ،9ط االنساف، لحقكؽ الدكلي فالقانك : جبار عركبة الخزرجي، -9
 الفكر، دار ،1ط العاـ، الدكلي القانكف لدراسة المدخؿ: مطر نجاح دقماؽ،+  محمد أحمد الرفاعي، -3

 .ـ9118 القدس،
 االسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،1ط الدستكرم، القانكف شرح في الكجيز: عبده محمد محمد إماـ، -4

 .ـ9118
5-  غازي، طبعسالمًاإلنسان فً القانون الوضعً واإلحقوق حسن، بدون نشر،ة، دار بدون ،

 ـ.1983
نساف اإلعبلـ حقكؽ إاركة المرأة بيف القكانيف كالمكرث االجتماعي مركز رحاؿ، عمر: مش -6

 ـ.9111كالديمقراطية )شمس(، 
دراسة النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسمحة من خبلل رضا، أحمد محمد:  -7

ضة ، دار الني1، ط1977ضافي االول لعام اإلوالممحق  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 ـ.9111العربية، القاىرة، 

ثناء النزاعات المسمحة في ضوء أحكام القانون الدولي أحماية المرأة  الصمد:صالح، بفريف عبد  -8
 ـ.9115، ـةالفكر الجامعي، اإلسكندري ر، دا1، طالعام

ال قافة، عماف،  ر، دا4، طفي حقوق االنسان وحرياتو األساسية زالوجي حسف:صباريني، غازم  -9
 ـ.9115

 م2010الثقافة،عمان،ر،دا5،طالوسٌط فً القانون الدولً العامالكرٌم0لوان،عبدع -11
 ـ. 9111ال قافة، عماف،  ر، دا4، طالوسيط في القانون الدولي العامعمكاف، عبد الكريـ:  -11




 

130 
 

ليات الحماية الدولية آفرحاتي، عمر الحفصي /شبؿ، بدر الديف محمد /قبي، ادـ بمقاسـ:  -19
 ـ.9119، دار ال قافة لمنشر عماف، 1ط، وحرياتو األساسيةنسان اإل لحقوق 

النيضة  ر، دا1، طنساناإل ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق قصيمو، صالح زيد:  -13
 .9119العربية، القاىرة، ـ

  ،6، طنسان مصادره وتطبيقاتو الوطنية والدوليةاإل قانون حقوق محمد بشير، الشافعي ،
 ـ.9119ية، دار المعارؼ، اإلسكندر 
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  المتخصصةالمراجع 

، 1ط، الخاصة االحتياجات ذوي المعاقين لحقوق القانونية الحماية :الديف حساـ كسيـ، أحمد -1  
 .9111، بيركت، الحقكقية الحمبي منشكرات

 دار، 1ط، والقانون الواقع بين الخاصة االحتياجات ذوي حقوق :سامي محمد، الصادؽ عبد -9  
 .ـ9114، القاىرة، العربية ضةالني

 االبحاث والمقاالت 
التنظيم القانوني لبللتزام بالمعاىدات بك مسامح، عمراف يحيى أحمد: رسالة ماجستير بعنكاف: أ -1

 .9117الشريعة كالقانكف، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  ة، كميالدولية بالتشريع الفمسطيني

ت الخاصة بين التشريع المغربي واتفاقية األمم ذوي االحتياجا األشخاصحماية البالي، نعيمو:  -9
 9118، 4، المجمة الدكلية، محمد نشطاكم، عدد المتحدة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة

، كميو الحماية القانونية لذوي االحتياجات الخاصةبف عيسى، حميدم، رسالة ماجستير بعنكاف:  -3

 ـ.9116جزائر، ال -سعيدة-مكالم  رالحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة د. الطاى

، ذوي اإلعاقة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان األشخاصحماية حقوق بكعبلـ، مكايسي:  -4
 .9114، 17مجمة الفقو كالقانكف، العدد: 

 ة، مجمحقوق المرأة الفمسطينية ما بين االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كساـ بساـ: ةجكد -5
 ـ. 9114، 44 د، عد19تسامح، راـ اهلل، ـ 

 ةالجزائر /كمي ة، جامعالحماية القانونية لممرأة بالجزائرحده، حجيمي، رسالة ماجستير بعنكاف:  -6

 ـ.9114الحقكؽ، 

بين بعض التشريعات والقوانين األمريكية لذوي      ةدراسة مقارنبراىيـ: إحريزم، مكسى بف  -7
ت العربية لمتربية كعمـ ، مجمة اتحاد الجامعااالحتياجات الخاصة، والتشريع الجزائري ليؤالء

 ـ.9119، 7 د، مجم9النفس، جامعة دمشؽ/كمية التربية، عدد 
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ىمية في الحد من التيميش االجتماعي الموجو ضد األدور الجمعيات حسف، سعكدم محمد:  -8
كمية -، مجمو دراسات في الخدمة االجتماعية كالعمكـ اإلنسانية، جامعة حمكافالمرأة المعاقة

 ـ.  9119، 9ج، 33، عددالخدمة االجتماعية
  9115، 55الدكيؾ، عمار: )الفصيمة( الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، عدد  -9

الوضعية القانونية لممعاىدات الدولية في رجكب، ىنداـ جبراف جبر، رسالة ماجستير بعنكاف:  -11

 ـ.9118بيرزيت،  ، كمية الحقكؽ كاإلدارة العامة، جامعةالنظام القانوني الفمسطيني

مفيوم الحماية الدولية لحقوق االنسان العنزم، عبلء عبد الحسف + سؤدد طو العبيدم:  -11
، مجمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية، كمية القانكف، جامعة بابؿ، والمعوقات التي تواجييا

 ـ.9119، 9عدد 

، مجمة جامعة الحتياجات الخاصةالحماية الدولية لؤلشخاص ذوي اعيد، عبد اهلل عمي:  -19
 ـ.9119، 4 د، مجم16تكريت لمعمـك القانكنية كالسياسية، عدد

 كالمقدسات كالشؤكف كقاؼاأل ، كزارةباإلسبلم اإلعاقة ذوي حكامأمصطفى عمي:  القضاة، أحمد -13
 ـ.9115، 59: ، مجمد5:ردف، عدداألاإلسبلمية، 
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 رسائل الماجستير 
حقوق المرأة الفمسطينية بين اتفاقية صادؽ، رسالة ماجستير بعنكاف: سميب، فاتف عبد اهلل  -1

 ـ.9117، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح، سيداو والتشريعات العربية

برام المعاىدات الدولية وتصنيفيا في النظام إالظفير، فارس كسمي، رسالة ماجستير بعنكاف:  -9

 ـ.9119 ةشرؽ األكسط، سن، كميو القانكف، جامعة الالقانوني الكويتي

، مجمة جيؿ اتفاقية األمم المتحدة إطارذوي اإلعاقة في  األشخاصحقوق عبد السبلـ، زركاؿ:  -3
 ـ.9115، 6، مجمد7حقكؽ االنساف، مركز جيؿ البحث العممي، عدد

، المجمة العربية الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية، محمد السيد: ةعرف -4
 ـ.9113، 18، مجمد 36نايؼ العربية لمعمـك األمنية، عدد  ةاألمنية، جامع لمدراسات

، مجمة الجناف لحقكؽ ذوي اإلعاقة األشخاصالدولية لحقوق  االتفاقيةمجدكب، محمد سعيد:  -5
 ـ.9116، 9، مجمد11االنساف، جامعة الجناف قسـ حقكؽ االنساف، عدد 

 1959دات في الدستور األردني لعام القيمة القانونية لممعاى سمكر:المحاميد، مكفؽ  -6
 ـ.9111ديسمبر ، 4، مجمة الحقكؽ، الككيت، عدد وتعديبلتو

يجابي لصالح المرأة في االتفاقيات الدولية وقوانين العمل اإلالتمييز  ع ماف:لياـ إمحمد،  -7
 ـ. 9111، 31 د، عد19، مجمة العدؿ، ـ والتشريعات الوطنية

، نسان في النظم القانونية الوطنيةاإل ر لبلتفاقيات حقوق األثر المباشالمكسى، محمد خميؿ:  -8
 ـ. 9111، سبتمبر 3مجمة الحقكؽ العممية، الككيت، عدد 

، مجمة المغربية لى المساواة في الحقوقإفي وضعية اإلعاقة من االقصاء  األشخاصمكعاد:    -9
ـ.9118، 4لمحكامة القانكنية كالقضائية، عدد 

، مجمة ذوي اإلعاقة األشخاصفاقيات اإلقميمية لحماية االتالميداني/ محمد أميف:  -11
 ـ. 9116، 9، مجمد :11ـ، عدد 9116الجناف لحقكؽ االنساف، 

 الخاصة والشرعية الدولية لياتاآلفضيؿ، رسالة ماجستير بعنكاف:  النمرم، ناريماف -11

، العاـ كفالقان قسـ/ الحقكؽ كسط، كميةاأل الشرؽ ، جامعةالعولمة ظل في المرأة حقوق بحماية

 ـ.9114
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ورقو موقف حول حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة كحدة القانكف الدستكرم:  -19
، كميو الحقكؽ كاإلدارة العامة، بيرزيت، االتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفمسطيني

 ـ.9117

 لمراكز والييئات البحثيةا 

ء ذوات اإلعاقة في مصر واألردن تحميل واقع المشاركة السياسية لمنساأبك الغيب، عبل:  -1
 ـ.9114، اإلعاقة جمعية نجـك االمؿ لتمكيف النساء ذكات وفمسطين،

، مركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي، راـ حقوق تحمي ...ام تغتصبأبك عصب، ركاف:  -9
 ـ.9115اهلل، 

ما بين المعاىدات  المعاىدات الدولية والقانون الوطني: دراسة مقارنو لمعبلقاتالبطمو، ريـ:  -3
، البيرة المركز الفمسطيني الستقبلؿ المحاماة الدولية والقانون الوطني واليات توظيفيا

 ـ.9114كالقضاء)مساكاه(، 
شكاؿ التمييز ضد المرأة بخصكص أمـ المتحدة لمقضاء عمى كافة األتقرير الظؿ المقدـ لمجنة  -4

لييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف كلي لدكلة فمسطيف حكؿ اتفاقية سيداك، ااألالتقرير 
 ـ.9118اهلل،  ـالمظالـ(، را

، الييئة ذوي اإلعاقة األشخاصلى اتفاقية حقوق إتبعيات انضمام فمسطين سبلـ: إالتميمي،  -5
 ـ. 9115، 55المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، عدد 

، الييئة المستقمة في فمسطين في العمل البلئق ذوبي اإلعاقة األشخاص حقإسبلـ: التميمي،  -6

 .9113ـ، 81لحقكؽ اإلنساف )ديكاف المظالـ(، سمسمة تقارير خاصة رقـ 

الخدمات التي تقدميا دولة فمسطين  لدلي، اإلعاقة مؿ لتمكيف النساء ذكاتاألجمعية نجكـ  -7
 ـ.9119، راـ اهلل، لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية

تشريعات المتعمقة بالنساء ذوات اإلعاقة من منظور النوع مراجعة المؿ: األجمعيو نجكـ  -8
 ـ.9119، االجتماعي في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية

المالية في الجامعات الفمسطينية العامة، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف  كاألزمةالحؽ في التعميـ  -9
 ـ.9117، 89ديكاف المظالـ(، عدد)
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المرأة لئلرشاد القانكني  ز، مرك1، طالمرأة الفمسطينية القانون ومستقبلخضر، أسمى:  -11
 ـ.1998كاالجتماعي، راـ اهلل، 

، الييئة دور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في التعميم الحقوقي شحدة:دعيس، معف  -11
 المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(.

ساء ألعضاء النيابة العامة دليؿ اجراءات العمؿ المكحدة لمتعامؿ مع قضايا العنؼ ضد الن -19
 ـ9118الفمسطينية، 

، مركز المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي، جرائم الشرف وقصور القانونزماعرة، شادم:  -13
9115  

نساف اإل، الييئة المستقمة لحقكؽ حقوق المعاقين في المجتمع الفمسطينيالسعدم، بياء الديف: -14
 ـ.9111، 47)ديكاف المظالـ(، عدد 

، سمسمة تقارير حكؿ كضعية المرأة النساء ذوات اإلعاقة بين الحقوق واألعرافعبيد، ركاف:  -15
 ـ.9113الفمسطينية في التشريعات مركز المرأة، راـ اهلل، 

16- ، لقانون العقوبات لمساىمتو في تكريس العنف والتمييز ضد  ةانتقادات حاد محمد:كريـز
 ـ. 9115كاالجتماعي، راـ اهلل،  ، مركز المرأة لئلرشاد القانكنيالنساء
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 ـ.9116، راـ اهلل، ومتطمبات التغيير

شكال أكافة  ىتبعيات مصادقة دولة فمسطين عمى اتفاقية القضاء عمنصر، خديجة حسيف: -18
 ـ. 9113، الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف )ديكاف المظالـ(، 1979-او التمييز ضد المرأة سيد

عداد التقارير الرسمية إجيود الييئة في نساف )ديكاف المظالـ(، اإلالييئة المستقمة لحقكؽ -19
 ـ.9115، 55، عدد المتعمقة باالتفاقيات الدولية المنظمة ليا دولة فمسطين

، 93نساف )ديكاف المظالـ(، عدد اإلالمستقمة لحقكؽ  كضع حقكؽ االنساف في فمسطيف، الييئة -91
 ـ.9117
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  اإللكترونيةالمواقع 
 متاح عمى الرابط ، اإلعاقة معنى، معجـ المغة العربية المعاصرة -1

، 7/3/9119خ الزيارة تاري  /ar -https://www.almaany.com/ar/dict/arااللكتركني:
 .1:41الساعة 

اعتمدت بقرار الجمعية العامة ، القكاعد المكحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص لممعكقيف -9
  متاح عمى الرابط االلكتركني ، 1993كانكف االكؿ /ديسمبر  91المؤرخ 48/96

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisa
bilities.aspx   97:5الساعة ، 8/3/9119تمت الزيارة بتاريخ. 

 الحؽ بالتعميـ بالقكانيف الفمسطينية متاح عمى الرابط االلكتركني:   -3
-disability-centers/people-https://www.najah.edu/ar/community/scientific

office/law-care ،  39:6الساعة  19/4/9119تاريخ الزيارة. 
متاح عمى الرابط االلكتركني:  يف المرأة الفمسطينيةدكر المنظمات الغير الحككمية في تمك -4

/Adv67http://arts.iugaza.edu.ps/Portals/ ، الساعة ، 91/4/9119تاريخ الزيارة
 (.5ص)1:3

/ديسمبر  كانكف االكؿ 91المؤرخ في  48/134مبادل باريس: قرار لجنة حقكؽ االنساف  -5
كدكرىا كضع المعايير الدنيا فيما يتعمؽ بأدكار المؤسسات الكطنية لحقكؽ االنساف  1993

 1Rev4-https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-كمسؤكلياتيا
NHRI_ar.pd  55:3 الساعة، 91/4/9119الزيارة تاريخ. 

 المستقمة لحقكؽ االنساف متاح عمى الرابط  الييئة -6
 .11:7 الساعة، 97/4/9119تاريخ الزيارة  /1/1/515https://ichr.ps/arااللكتركني:

 ركني:تعريؼ معاىده في معجـ المعاني الجامع متاح عمى الرابط االلكت -7
8-   ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالساعة ، 1/7/9119بتاريخ   معاىدة

:3:3. 
تكقيع اتفاقيات المشاريع كالبرامج التنمكية بمكجب االتفاقيات العامة مع الدكؿ كالمؤسسات  -9

 االلكتركني:يط" متاح عمى الرابط المانحة مف قبؿ كزارة التخط

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar%20/إعاقة
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx
https://www.najah.edu/ar/community/scientific-centers/people-disability-care-office/law%20،%20%20تاريخ%20الزيارة%2012/4/2019
https://www.najah.edu/ar/community/scientific-centers/people-disability-care-office/law%20،%20%20تاريخ%20الزيارة%2012/4/2019
http://arts.iugaza.edu.ps/Portals/67/Adv
http://arts.iugaza.edu.ps/Portals/67/Adv
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_ar.pd
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_ar.pd
https://ichr.ps/ar/1/1/515
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/معاهدة
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11- 14748http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=   1/7/9119بتاريخ ،
  6:51الساعة 

 اتفاقية فينا لقانكف المعاىدات متاح عمى الرابط االلكتركني:  -11
lhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htm  4/7/9119بتاريخ ،

 .9:49الساعة 
 مقاؿ حكؿ المحكمة الدستكرية العميا متاح عمى الرابط  -19

الساعة ، 5/7/9119تاريخ   /l.htm939351https://www.raya.ps/articlesااللكتركني:
7:51. 

مقاؿ بعنكاف قرار المحكمة الدستكرية بسمك االتفاقيات الدكلية غامض كخارج اختصاصاتيا  -13
تاريخ  q=node/http://www.istiqlal.ps?/116متاح عمى الرابط االلكتركني 

 .9:19الساعة ، 5/7/9119
  متاح عمى الرابط االلكتركني:، تعميؽ عمى قرار المحكمة الدستكرية الفمسطينية العميا -14

 943641http://www.maannews.net/Content.aspx?id=  6/7/9119تاريخ ،
 .6:39، ةالساع

تشريف  15حكؿ صككؾ االنضماـ لممؤسسات الدكلية التي كقعيا الرئيس محمكد عباس في  -15
 متاح عمى الرابط االلكتركني:  9118ال اني 
aKELBog49746568817http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBoga  تاريخ

 .4:96الساعة ، 9119/ 11/7
مناحو عمى الرابط االلكتركني  1959اتفاقيو بشأف الحقكؽ السياسية لممرأة  -16

https://www.aljazeera.net/news/humanrights   3:6، 19/7/9119تاريخ الزيارة. 
متاح عمى الرابط االلكتركني ، الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسيةالعيد الدكلي  -17

http://f.org/arabic/why/files/ccpr_https://www.unicearabic.pdf  تاريخ الزيارة
 .3:9الساعة ، 19/7/9119

متاح عمى الرابط االلكتركني ، بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية العيد الدكلي الخاص -18
.html119http://hrlibrary.umn.edu/arab/b   الساعة ، 19/7/9119تاريخ الزيارة
3:7. 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14748
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
https://www.raya.ps/articles/939351.html
http://www.istiqlal.ps/?q=node/116
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=943640
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBoga27465688074aKELBog
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=KELBoga27465688074aKELBog
https://www.aljazeera.net/news/humanrights
https://www.aljazeera.net/news/humanrights
http://f.org/arabic/why/files/ccpr_https:/www.unicearabic.pdf
http://f.org/arabic/why/files/ccpr_https:/www.unicearabic.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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الذم اعتمدتو  اإلعاقة اء ذكاتبياف بشأف نصؼ اليكـ المكرس لممناقشة العامة بشأف النس -19
متاح ، 9119أليمكؿ  89-17في دكرتيا ال امنة  اإلعاقة ذكم األشخاصالمجنة المعنية بحقكؽ 

 17تاريخ الزيارة  : http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR عمى الرابط اإللكتركني
 .11:59عة السا، 7/9119/
 االلكتركني:ح عمى الرابط متا اإلعاقة ذكم األشخاصتقرير المجنة المعنية بحقكؽ  -91

68/55https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/   الساعة ، 17/7/9119تاريخ الزيارة
11:1. 

شكميا مجمس حقكؽ االنساف التابع لؤلمـ المتحدة لجنو تقصي حقائؽ  جكلدستكف: ىيلجنة  -91
 غزه.التحقيؽ في دعاكم ارتكاب جرائـ حرب عمى  ميمتيا، غكلدستكفتراسو القاضي ريتشارد 

  متاح عمى الرابط االلكتركني:الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني  -99
3317http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=  7/9/9119التاريخ ،

 .6:39تمت الزيارة الساعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR%20:
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/68/55
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/68/55
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3317
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3317
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 لقوانين ا 

 1999( عاـ 4الفمسطيني رقـ ) كقيفقانكف حقكؽ المع- -1
 .9118لسنة 11المصرم رقـ  اإلعاقة ذكم األشخاصقانكف حقكؽ  -9
 .9117لسنو 91االردني رقـ  قةاإلعا ذكم األشخاصقانكف حقكؽ  -3
 -1961لسنة  16قانكف العقكبات االردني رقـ  -4
 .9111( لسنة 7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ ) -5
 .9115كتعديبلتو لعاـ  9113القانكف االساسي الفمسطيني لعاـ  -6
 .9114لسنة  17كتعديبلتو قرار بقانكف رقـ  9111لسنة  3قانكف االجراءات الجزائية رقـ  -7
 .9115( لسنة 4المعدؿ بقانكف رقـ )، 1998( سنة 4خدمة المدنية رقـ )قانكف ال -8
بشأف  1999( لسنة 4بالبلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ ) 9114( لسنة 41قرار مجمس الكزراء رقـ ) -9

 حقكؽ المعكقيف.
( 4بالبلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ ) 9115( لسنة 45قرار مجمس الكزراء رقـ ) -11

 9115( لسنة 4قـ )المعدؿ بقانكف ر ، 1998 لسنة

  االتفاقيات الدوليةاالعبلنات و 
 1979سيداك( اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد النساء) -1
 1994اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف زمف الحرب لعاـ  -9
 1966اتفاقية فينا لقانكف المعاىدات  -3
 1959 اتفاقيو الحقكؽ السياسية لممرأة -4
 ، كالبركتكككؿ االختيارم التابع لو.9116اإلعاقة ذكم األشخاصاتفاقيو حقكؽ   -5
 1948االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف -6
  1967االعبلف العالمي لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة -7
 1966 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كال قافية -8
 1966كالسياسية  العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية -9
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