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Abstract: This study concerns the subject of equality and non-discrimination in international law or international law of equality and nondiscrimination, by standing on the principle of equality and non-discrimination in light of international instruments and standards and the
role of national laws in promoting that right.
The study begins with the definition of the right to equality and non-discrimination, and the status of women in international human rights
instruments before and after the United Nations Charter, with highlighting the most prominent international and regional instruments
related to human rights in general and women in particular. This study dealt with research on women's rights and expanding knowledge of
these rights, and studying the role of the United Nations Organization as this international organization has a very important role - as an
institutional framework - to protect women's rights and other human rights in general.
We see through this study that despite the prohibition of these international conventions to discriminate between individuals for any reason
whatsoever, discrimination is still prominent in many countries of the world, and it was necessary for law and authority to intervene to find
a balance between the majority in the state and minorities through positive measures stipulated. They must in international and national
legislation aim to give priority and redress to these groups and compensate them for discrimination in the past.
Keywords: Women's rights, Charter of the United Nations, violence against Woman, Eliminate discrimination, International instruments,
The international community, CEDAW convention, Universal Declaration of Human Rights, Freedoms, Social patterns.
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اآلليات الجولية لحساية حقهق السخأة
غادة ىيخ لبيب إحدان

أستاذ محاضخ في جامعة العلهم التظبيقية – مسلكة البحخين
السلخص : :تخص ٌحي الجراسة هؾضؾع السداواة وعجم التسييد في القاىؾن الجولي أو القاىؾن الجولي لمسداواة وعجم التسييد ،وذلػ هؽ خالل الؾقؾف عمى هبجأ
السداواة وعجم التسييد في ضؾء الركؾك والسعاييخ الجولية ودور القؾاىيؽ الؾطشية في تعديد ذلػ الحق.

وتدتٍل الجراسة بالتعخيف بالحق في السداواة وعجم التسييد ،ووضع السخأة في الركؾك الجولية لحقؾق اإلىدان ها قبل وبعج هيثاق األهؼ الستحجة ،هع تدميط الزؾء
عمى أبخز الركؾك الجولية واإلقميسية الخاصة بحقؾق اإلىدان بذكل عام والسخأة بذكل خاص ،وتشاولت ٌحي الجراسة البحث في حقؾق السخأة والتؾسع في هعخفة ٌحي

الحقؾق ،ودراسة دور هشغسة االهؼ الستحجة باعتبار ٌحي السشغسة الجولية لٍا دور هٍؼ ججاً_ كإطار هؤسدي_ لحساية حقؾق السخأة وغيخٌا هؽ حقؾق االىدان بذكل

عام.

وىخػ هؽ خالل ٌحي الجراسة بأىً بالخغؼ هؽ حغخ ٌحي السؾاثيق الجولية لمتسييد بيؽ األفخاد ألؼ سبب كان ،إال أن التسييد ها زال بار اًز في العجيج هؽ دول العالؼ،
وكان ال بج هؽ تجخل القاىؾن والدمظة إليجاد التؾازن بيؽ األغمبية في الجولة واألقميات هؽ خالل تجابيخ إيجابية هشرؾص عميٍا في التذخيعات الجولية والؾطشية
تدتٍجف إعظاء األولؾية واإلىراف لٍحي الجساعات وتعؾيزٍا عؽ التسييد في الساضي.

الكلسات السفتاحية :حقؾق السخأة  ،هيثاق األهؼ الستحجة  ،العشف ضج السخأة  ،القزاء عمى التسييد  ،الركؾك الجولية  ،السجتسع الجولي  ،اتفاقية سيجاو  ،اإلعالن
العالسي لحقؾق اإلىدان  ،الحخيات  ،أىساط اجتساعية.

 1مقجمة
كاىت قزية حقؾق اإلىدان وها زالت هؽ القزايا التي تذغل الخأؼ العام العالسي والؾطشي عمى ٍ
حج سؾاء ،وتعج حقؾق اإلىدان

السعيار الحؼ تقاس بً حزارة األهؼ وتقجهٍا وازدٌارٌا كحلػ حقؾق السخأة التي تعج هؽ القزايا السعاصخة لحقؾق اإلىدان.

وقج قاهت ٌحي الجراسة بتدميط الزؾء عمى حساية حقؾق اإلىدان لمسخأة في السؾاثيق الجولية وىظاق األهؼ الستحجة ،وضسان السجتسع

الجولي لمعجيج هؽ الكيؼ السذتخكة .وتدميط الزؾء عمى السجتسع الجولي وتجخل القاىؾن والدمظة إليجاد التؾازن بيؽ األغمبية في الجولة
هؽ خالل تجابيخ هشرؾص عميٍا في التذخيعات الجولية واإلقميسية التي تدتٍجف إعظاء األولؾية واإلىراف لمسخأة وتعؾيزٍا عؽ

التسييد في الساضي.

 2االطار العام للبحث

 2.1هذكمة الجراسة
تكسؽ هذكمة الجراسة عمى أىً وبالخغؼ هؽ أن بعض الركؾك الجولية جاءت بشرؾص واضحً تحغخ فيٍا التسييد بيؽ األفخاد بدبب
الجشذ أو المؾن أو العخق أو المغة أو الجيؽ أو ألية أسباب أخخػ ،كاإلعالن العالسي لحقؾق اإلىدان م( ،)2العٍج الجولي الخاص
بالحقؾق السجىية والدياسية م( ،)2العٍج الجولي الخاص بالحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية م ( ،)2/2واتفاقية القزاء عمى
جسيع أشكال التسييد ضج السخأة ،باإلضافة لسا ىص عميً السيثاق العخبي لحقؾق اإلىدان في السادة الثالثة هشً 1،وأيزا ها أكجت عميً
ديباجة األهؼ الستحجة ،إال أن التسييد ها زال واضحاً وفي تدايج في العجيج هؽ دول العالؼ وتسارسً الجول في الكثيخ هؽ األحيان هسا
يؤدؼ في الغالب إلى ىذخ هعاىي الغمؼ واإلحداس بفقجان العجالة والسداواة في التعاهل ويخمق إشكالية حكيكية عمى أرض الؾاقع.
( )1د .الذافعي ،دمحم ،قاىؾن حقؾق اإلىدان ،اإلسكشجرية دار هشذئة السعارف ،2008 ،صفحة 228
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لقج شكمت السخأة وهازالت تذكل هجاال خربا لمبحث والكتابة ،حيث أىً بالخغؼ هؽ الحقؾق التي حغجت بٍا السخأة هؽ خالل الشرؾص
في جسيع االتفاقيات والركؾك الجولية والتي تؾجب إعظاء السخأة السكاىة البارزة في السجتسعات السختمفة ،إال أن الؾاقع السمسؾس في
حياة الشداء وخاصة في الجول الشاهية تبخز التفاوت الكبيخ بيؽ الشداء والخجال في هختمف السجاالت.

وها زال يسكششا رصج العجيج هؽ هغاٌخ العشف والتسييد ضج الشداء في القظاعات السختمفة بالخغؼ هؽ الجٍؾد الجولية السبحولة لتحليل
العكبات أهام السخأة وهشع اىتٍاك حقؾقٍا والتسييد ضجٌا باإلضافة لمعجيج هؽ الجٍؾد داخل الجول في أغمب األحيان.
لٍحا جاء اٌتساهي البحثي بقزية السخأة والبحث في اآلليات الجولية التي تكفل حساية السخأة وهشع التسييد ضجٌا في جسيع السجاالت
والتي تؤيجٌا االتفاقيات الجولية بذكل صخيح وسأتشاولٍا في بحثي ٌحا.

 2.2أٌجاف الجراسة

تٍجف ٌحي الجراسة إلى تدميط الزؾء عمى حقؾق السخأة في السؾاثيق الجولية هؽ خالل التعخف عمى هالية حقؾق السخأة وهزسؾىٍا في

الؾثائق الجولية العاهة لحقؾق اإلىدان ،واكتذاف التأثيخ اإليجابي أو الدمبي لٍا ،وأثخٌا عمى إعظاء السخأة لمحقؾق أسؾة هع الخجل،

والتعخف عمى هالية حقؾق اإلىدان عسؾها هؽ خالل تحجيج أٌؼ السرادر العالسية لحقؾق اإلىدان (هع التخكيد عمى وثائق الذخعة

الجولية لحقؾق اإلىدان :كاإلعالن العالسي  ،1945والعٍجيؽ الجولييؽ .)1966

كسا تٍجف الجراسة لمتعخف عمى األليات الجولية الخاصة بحساية السخأة ،وقيام لجشة هشاٌزً التسييد عمى تظبيقٍا وهتابعة احتخاهٍا هؽ

قبل الجول االطخاف ويعتبخ تجديجا عسميا وهمسؾسا لتأثيخ الشؾع (الجشجر) في هجال الحساية الجولية لحقؾق االىدان وىعشى بحلػ هخاعاة

الظبيعة الخاصة لمسخأة سؾاء لجػ تحجيج هزسؾن الحقؾق والحخيات التي تتستع بٍا السخأة او فيسا يترل بتعييؽ االليات السعشية بتظبيق

ٌحي الحقؾق واىفاذٌا عمى ارض الؾاقع.

 2.3أٌسية الجراسة

تكسؽ أٌسية ٌحي الجراسة في تؾضيح حكيقة أن التسييد بيؽ الشداء وبيؽ الخجال في جسيع القظاعات داخل السجتسع السحيط بٍؼ ها

ٌؾ إال اىتٍاك سافخ لاللتداهات الجولية السفخوضة عمى الجول بشاء عمى االلتداهات التعاقجية السفخوضة عميٍؼ ،وتأهل ٌحي الجراسة
بتدميط الزؾء عمى الشداء لسا عاىت هشً هؽ عمؼ اجتساعي واقترادؼ وسياسي ،وتؼ إقرائٍؽ عؽ العجيج هؽ السجاالت الحيؾية
والٍاهة في الجولة بدبب السؾروثات الثقافية التي كان الدبب الخئيدي فيٍا ٌؾ ىؾع الجشذ.

 2.4أسئمة الجراسة

وبالتالي فان الدؤال البحثي الخئيدي يتسحهر حهل مذكلة الجراسة وىه:
الى أؼ هجػ يسكؽ القؾل بان ٌشاك حقؾق لمسخأة في السؾاثيق الجولية ؟

ويتفخع من ىحا الدؤال الخئيدي العجيج من االسئلة الفخعية وىي:



ها ٌي حقؾق اإلىدان عسؾهاً؟

ها ٌي السرادر العالسية لحقؾق اإلىدان (هع التخكيد عمى وثائق الذخعة الجولية لحقؾق اإلىدان :هيثاق األهؼ الستحجة لعام
 ،1945اإلعالن العالسي لعام  1945والعٍجيؽ الجولييؽ لعام 1966؟




ها ٌي حقؾق السخأة وهزسؾىٍا في الؾثائق الجولية العاهة لحقؾق اإلىدان (اتفاقية الديجاو)؟

ها ٌي آليات حساية حقؾق اإلىدان بذكل عام والسخأة بذكل خاص؟

السشيج السدتخجم في الجراسة:

اىتٍجت ٌحي الجراسة السشٍج الؾصفي التحميمي وحتى تقتخب ٌحي الجراسة في صياغتٍا هؽ الشغخيات العاهة والتظبيقات العسمية اعتسجت

© 2022NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

80

Applied Science University Journal, Vol.6 No.1 Jun.2022

عمى الجسع بيؽ طخيقتيؽ لمبحث وٌسا الجراسة التحميمية ،بتحميل هزسؾن الشرؾص القاىؾىية واالتفاقيات الجولية ذات الرمة هع عقج
السقارىة بيشٍسا باألهؾر السدتجعية لحلػ ،بٍجف إعٍار القرؾر في التظبيق.

 2.5هرظمحات الجراسة:

ق ِباْلب ِ
َنت ْم َت ْعَل ُسه َن) ويحق حقاً بكدخ الحاء
()1
اط ِل َوَت ْك ُت ُسها اْل َح َّ
ق َوأ ُ
(وَال َتْل ِب ُدها اْل َح َّ َ
الحق لغة :الحق نقيض الباطل لقهلو تعالىَ :
وضسٍا ،صار حقاً وثبت أؼ :وجب ،وٌؾ اسؼ هؽ اسساء هللا تعالى او هؽ صفاتً لقؾلًُ ( :ث َّم رُّدوا ِإَلى َّ ِ
ق) ،وحق الظخيق
َّللا َم ْهَال ُى ُم اْل َح ِّ
ُ
تؾسظً ،وحق العقجة :أحكام شجٌا ،إذن الحق ٌؾ هللا تعالى ،وكتبً وها بٍا هؽ شخائع وعقائج ،وٌؾ ها وجب ألحج هؽ العباد ،والحق
العام الرحيح والرجق البيؽ الحؼ يظمب ،والحق في المغة الالتيشية والفخىدية ٌؾ الرؾاب والعجل.
()2

2

السداواةٌ " :ي حق كل فخد في التستع بجسيع الحقؾق والحخيات عمى قجم السداواة هع غيخي هؽ األفخاد حتى ولؾ باختالف

الجيؽ ،أو السحٌب ،أو العخق ،أو الجشذ ،أو المغة ،أو المؾن ،أو األصـل الؾطشي أو االجتساعي ،أو الخأؼ الدياسي أو الثخوة ،أو
السيالد ،أؼ يقرج بٍا السداواة القاىؾىية والفعمية ،كالسداواة أهام القاىؾن ،والسداواة في الؾعـائف ،والسداواة أهام القزاء ،والسداواة في
األعب ـ ــاء والتكاليف العاهة وفي الحرؾل عمى التعميؼ والرحة والخجهات الرحية.

3

التسييد " :لغة يعشي التفخقة أو االختالف في السعاهمة"  4أها التسييد قاىؾىاً فٍؾ "أؼ تسييد ،أو استثشاء ،او تفزيل يتؼ عمى
()3
أساس العشرخ أو المؾن أو الجشذ او الخأؼ الدياسي أو األصل الؾطشي أو السشذأ االجتساعي ويدفخ عؽ إعظاء هدايا وإبظال أو
اىتقاص السداواة في الفخص وفي السعاهمة عمى صعيج االستخجام أو السٍشة".

5

وعخفتٍا السادة األولى هؽ االتفاقية الجولية لمقزاء عمى جسيع أشكال التسييد العشرخؼ عمى أىٍا " أؼ تسييد ،أو استثشاء ،أو تقييج ،أو

تفزيل ،يقؾم عمى أساس العخق ،أو المؾن ،أو الشدب ،أو األصل القؾهي أو االثشي ،ويدتٍجف أو يشتج عشً تعظيل أو عخقمة االعتخاف

بحقؾق اإلىدان والحخيات األساسية أو التستع بٍا أو هسارستٍا ،عمى قجم السداواة ".

 2.6تقديؼ الجراسة

تؼ تشاول السؾضؾع هؽ خالل تقديؼ البحث إلى هبحثيؽ ،يعالج كل هبحث جدءاً هؽ أجداء السادة ،كسا يمي:
السبحث األول :استٍل السبحث األول الحجيث عؽ وضع السخأة في قاىؾن حقؾق اإلىدان ،وذلػ هؽ خالل تقديؼ السبحث إلى هظمبيؽ
يتشاول (السظمب األول) الجٍؾد الجولية إلصالح وضع السخأة قبل بعج قيام األهؼ الستحجة ،أها (السظمب الثاىي) ،فيتحجث عؽ السداواة

وعجم التسييد في الركؾك العالسية واإلقميسية لحقؾق اإلىدان.

السبحث الثاىي :يتشاول السبحث الثاىي الحجيث عؽ اآلليات الجولية لحساية حقؾق السخأة ،ويتشاول (السظمب األول) السشغسات والٍيئات

الجولية السعشية بحقؾق اإلىدان ،بيشسا يتشاول (السظمب الثاىي) الجشة الجولية لمقزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة.
السبحث األول

وضع السخأة في قانهن حقهق اإلندان

( )2د .إبخاليؼ المبيجؼ ،ضساىات حقؾق اإلىدان أهام السحاكؼ الجشائية ،دار الكتب السرخية ،2010 ،ص14
( )3أ.د .عمؾان ،دمحم و د .السؾسى دمحم ،القاىؾن الجولي لحقؾق اإلىدان ،الحقؾق السحسية ،عسان ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،2009 ،ص.121
(  )4هعجؼ الؾسيط ،التسييد لغة يعشي( :اهتاز الذيء) أؼ بجا فزمً عمى هثمً ،وكحلػ (السيد تعشي الخفعة) ،وفي القاهؾس السحيط( ،استساز الذيء) تعشي فزل بعزً عمى بعض.
( ).5أ.د .عمؾان ،دمحم )2013( ،هبجأ السداواة وعجم التسييد دراسة في القاىؾىيؽ الجولي واألردىي ،شخكة فخاس عازر وشخكاي هيدان لمقاىؾن ،عسان
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يتظخق ٌحا السبحث في هظمب أول الجٍؾد الجولية التي بحلت بعج الحخب العالسية األولى لحساية الفخد وحخياتً ثؼ في هظمب ٍ
ثان
الشرؾص واألحكام في االتفاقيات الجولية التي أكجت عمى هبجأ التسييد ،والتدام الجول في تظبيق ٌحي األحكام وأوجً القرؾر في ذلػ،
والتخكيد في ٌحا السبحث عمى السخأة باعتبارٌا هؽ الفئات السعخضيؽ لمتسييد والسدؤولية الجولية لمحساية.
السظلب األول :الجيهد الجولية إلصالح وضع السخأة قبل وبعج قيام األمم الستحجة
يعتبخ التسييد شكل هؽ أشكال االعتجاء عمى فكخة حقؾق اإلىدان ىفدٍا .فٍؾ يحخم أشخاصاً أو جساعات بعيشٍؼ هؽ التستع الكاهل
بحقؾق اإلىدان بدبب جشدٍؼ ،أو ٌؾيتٍؼ ،أو حتى ها يعتشقؾن بً هؽ هعتقجات أو أفكار .ويختكد هبجأ السداواة الحجيثة لحقؾق اإلىدان
في األساس عمى هبجأ السداواة أهام القاىؾن والحساية ضج التسييد ،وقج بخزت فكخة السظالبة بالسداواة أهام القاىؾن في القخن الثاهؽ عذخ

إال أن هبجأ الحساية ضج التسييد تظؾر في القخىيؽ التاسع عذخ والقخن العذخيؽ ،وها زال الرخاع ضج التسييد وخاصة التسييد ضج السخأة
واألقميات ضسؽ اٌتساهات السجتسع الجولي حتى وقتشا الحالي.

6

يعتقج الكثيخون بان الحقؾق اإلىداىية لمسخأة بسا فيٍا تمػ السشرؾص عميٍا في اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة ال

تشجرج ضسؽ هفٍؾم حقؾق اإلىدان الجولية وربسا كان الدبب الحكيقي الحؼ يجعل اعتقادٌؼ راسخاً ٌؾ أىٍؼ ال يجركؾن بالفعل وبعسق دور
القؾاىيؽ الجولية والؾطشية واألعخاف والتقاليج وسائخ السؾروثات التاريخية والثقافية واالجتساعية في ذلػ.

وعمى صعيج القاىؾن الجولي وقبل هيثاق األهؼ الستحجة كان هؾضؾع حقؾق اإلىدان برفة عاهً وحقؾق السخأة برفة خاصة ليذ هؽ
ضسؽ اٌتساهات ذلػ القاىؾن ،ألن اٌتساهات القاىؾن الجولي األساسية ىذأت في األصل لتشغيؼ العالقات بيؽ الجول ،أها األفخاد فمؼ

تخاطبٍؼ قؾاعج ذلػ القاىؾن الجولي ،سؾاء لتقخيخ حقؾقاً لٍؼ أو لفخض التداهات عميٍؼ ،وقج تختب عمى ذلػ بحكؼ السشظق والؾاقع أن
7
عالقة األفخاد بالجولة التي يشتسؾن إليٍا كاىت تعتبخ هؽ السدائل الجاخمية التي ال يجؾز إثارتٍا عمى السدتؾػ الجولي.
وبعج الحخب العالسية األولى ،بجأ السجتسع الجولي بالتقجم بخظؾات سخيعة ىحؾ االٌتسام بحقؾق الفخد وحخياتً ،حيث تزسؽ الشغام
األساسي لعربة األهؼ في السادة /( 23أ) "بأن تتعٍج الجول األعزاء بالدعي ىحؾ تؾفيخ وضسان عخوف عادلة وإىداىية لعسل الخجال

والشداء واألطفال في بالدٌؼ ،وفي جسيع البمجان األخخػ التي تستج أىذظتٍا التجارية والرشاعية سؾاء بدؾاء وطالب بإلغاء التجارة في
الشداء".

بالخغؼ هؽ أن عٍج عربة األهؼ الستحجة لؼ يأت بحكخ هباشخ لسدألة حقؾق اإلىدان عاهة أو لسدألة السداواة وعجم التسييد خاصة ،إال
ان هيثاق األهؼ الستحجة الحؼ جخػ اعتسادي في سان فخاىديدكؾ في عام  1945تزسؽ عجداً هؽ الشرؾص الستعمقة بحقؾق اإلىدان

والسداواة وعجم التسييد بيؽ السخأة والخجل.

8

حيث قاهت األهؼ الستحجة عقب اعتساد هيثاقٍا في سان فخاىديدكؾ في عام  ،1945بالشص صخاحة عمى السداواة بيؽ الجشديؽ في أكثخ

هؽ هؾضع هشً ،باعتساد عجد هؽ الركؾك الجولية التي تقخ لمبذخ بالعجيج هؽ الحقؾق اإلىداىية ،وٌي حقؾق يشبغي احتخاهٍا وتأهيشٍا
لمخجال والشداء عمى الدؾاء.

ولجيباجة السيثاق أٌسية كبيخي تكسؽ في أىٍا أكجت عمى احتخام حقؾق اإلىدان أفخاداً وجساعات دون تسييد ،وعمى احتخام العجالة إلى جاىب
السداواة ،كسا جعل السيثاق هؽ حساية حقؾق اإلىدان هٍسة أساسية هؽ هٍام األهؼ الستحجة وهقاصجٌا ،فقج تزسشت ديباجة السيثاق
( )6د .عيدى ،دمحم ،حقؾق اإلىدان في العالؼ السعاصخ ،دار الخواد ودار أكاكؾس لمشذخ ،بشغازؼ -ليبيا 2001،ص.45،46
( )7د .بجران ،حسجؼ اآلليات الجولية لحساية حقؾق السخأة ،الؾراق لمشذخ والتؾزيع ،الظبعة األولى ،2014 ،ص.33
( )8أشار السيثاق إلى حقؾق اإلىدان في عجة هؾاد ٌي الجيباجة ،السادة ( ،)1السادة ( ،)62( ،)55السادة ( ،)68والسادة). (76
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حقؾق السخأة هؽ خالل العبارات التالية"  ،.....وإن ىؤكج هؽ ججيج إيساىشا بالحقؾق األساسية لإلىدان وبكخاهة الفخد وقجري ،وبسا لمخجال

والشداء واألهؼ كبيخٌا وصغيخٌا هؽ حقؾق هتداوية." ...

9

كسا أكجت عمى ذلػ الفقخة الثالثة هؽ السادة األولى التي ىرت عمى " تحقيق التعاون الجولي عمى حل السدائل الجولية ذات الربغة
االقترادية واالجتساعية والثقافية واإلىداىية وعمى تعديد احتخام حقؾق اإلىدان والحخيات األساسية لمشاس جسيع ًا والتذجيع عمى ذلػ
إطالقاً بال تسييد بدبب العشرخ أو الجشذ أو المغة أو الجيؽ" .وقج عٍج السيثاق إلى الجسعية العاهة لألهؼ الستحجة بسٍسة " إىساء التعاون
الجولي في السياديؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية والتعميسية والرحية .واإلعاىة عمى تحقيق حقؾق اإلىدان والحخيات األساسية لمشاس

كافة بال تسييد بيشٍؼ بدبب العشرخ او الجشذ أو المغة أو الجيؽ" (السادة /1( 13ب).

وىرت السادة األولى هؽ السيثاق عمى حقؾق اإلىدان وأكجت في الفقخة الثاىية عمى " التدؾية بيؽ الذعؾب في الحقؾق ،وحق تقخر
السريخ" ثؼ تعبخ في الفقخة الثالثة صخاحة بأن حقؾق اإلىدان حق لمجسيع حيؽ تشص عمى " تعديد احتخام حقؾق اإلىدان والحخيات

األساسية لمشاس جسيعاً والتذجيع عمى ذلػ إطالقاً ،بال تسييد بدبب الجشذ أو المغة أو الجيؽ ،وال تفخيق بيؽ الخجال والشداء".
وبالخغؼ هؽ ذلػ يؤخح عمى السيثاق بأىً لؼ يشذئ آلية هعيشة لزسان هخاعاة حقؾق اإلىدان واالهتثال لٍا في الجول األعزاء ،كسا أىً ال

يحجد السقرؾد بحقؾق اإلىدان والحخيات األساسية التي جعل تعديدٌا واحجاً هؽ هقاصج األهؼ الستحجة العالسية.
أها هشغسة العسل الجولية فقج جاءت بسقاربة خاصة بحساية السخأة في القاىؾن الجولي ،حيث اعتخفت بكيسة السخأة في السجتسع الجولي
وىرت عمى أن هؽ بيؽ أٌجافٍا األساسية الكيام بتٍيئة هجال لمتعاون الجولي بقرج تحديؽ عخوف العسل والحياة بالشدبة لمعسال ،وتحجيج
10.

ساعات العسل وتشغيؼ عسل الشداء واألطفال ،وبث العجالة االجتساعية في الشغؼ السختمفة لمجول

واعتسجت هشغسة العسل الجولية في عام  1919اتفاقيتيؽ بذأن حقؾق السخأة وٌسا :االتفاقية رقؼ ( )3الخاصة بحساية األهؾهة ،واالتفاقية

رقؼ ( ) 4بذأن العسل الميمي لمسخأة ،ولؼ تكخس فيٍسا في الؾاقع فكخة هداواة السخأة والخجل ،حيث هشحت حساية خاصة لمسخأة ال تتفق هع
تمػ السسشؾحة لمخجل في هجال العسل

11.

ويجب أن ىذيج باإلعالن العالسي لحقؾق اإلىدان وتأكيجي في ىرؾصً الستعجدة عمى هبجأ عجم التسييد حيث أعمؽ بأن البذخ جسيعاً
12
يؾلجون أحخار وهتداوييؽ في الكخاهة والحقؾق ،وأن لكل إىدان جسيع الحقؾق والحخيات السقخرة فيً ،دون أؼ تسييد بدبب الجشذ.

وقج جاءت هؾاد اإلعالن عمى الحقؾق والحخيات الذخرية كالحق في الحياة والحخية هؽ العبؾدية والخق ،وعجم الخزؾع إلى السعاهمة
الالإىداىية واالعتخاف بالذخرية القاىؾىية لكل إىدان وهؽ ضسشٍا الشداء.

13

السظلب الثاني :مبجأ السداواة وعجم التسييد في الركهك العالسية واإلقليسية لحقهق اإلندان
يعتبخ الحق في السداواة وعجم التسييد هؽ الحقؾق الخئيدية التي ىرت عميٍا أغمب الركؾك الجولية حيث وردت في ديباجة هيثاق األهؼ

الستحجة ،واإلعالن العالسي لحقؾق اإلىدان في السادة الثاىي والسادة الدابعة ،وفي ديباجة العٍجييؽ الجولييؽ ،وقج اىقدست ٌحي الركؾك
الجولية إلى قدسيؽ صكؾك عاهة تشرخف إلى حقؾق اإلىدان بذكل عام والقدؼ اآلخخ إلى صكؾك تشرخف إلى حساية فئة هعيشة هؽ
الشاس هسؽ تعاىي هؽ التسييد وعجم السداواة كاتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة لعام .1978
( )9أ.د .عمؾان دمحم ،السؾسى دمحم القاىؾن الجولي لحقؾق اإلىدان-الحقؾق العيشية ،الجدء الثاىي ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،عسان.2007
( )10د .بجران ،حسجؼ ،اآلليات الجولية لحساية حقؾق السخأة ،الظبعة األولى ،الؾراق لمشذخ والتؾزيع ،2014 ،ص .41
( )11د .الظؾالبة ،حدؽ ،د .الظؾالبة ،عمي ،حقؾق اإلىدان بيؽ الذخيعة والقاىؾن ،الظبعة األولى ،جاهعة العمؾم التظبيكية ،2010،ص .57
( )12إعالن القزاء عمى التسييد ضج السخأة ،اعتسج وىذخ عمى السأل بسؾجب قخار الجسعية العاهة لألهؼ الستحجة( 2263 ،د )22-السؤرخ في  7تذخيؽ الثاىي/ىؾفسبخ .1967
(  )13د .الظؾالبة ،حدؽ و د .الظؾالبة ،عمي ،حقؾق اإلىدان بيؽ الذخيعة والقاىؾن ،الظبعة األولى ،جاهعة العمؾم التظبيكية ،هسمكة البحخيؽ ،2010،ص60
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تؤكج السؾاد (/1/13ب) و(/55ج) هؽ هيثاق األهؼ الستحجة عمى هبجأ عجم التسييد في هخاعاة حقؾق اإلىدان وعمى أن الدمؼ واألهؽ
الجولييؽ يعتسجان بجرجة كبيخة عمى إشاعة حقؾق اإلىدان والحخيات األساسية لمجسيع بال تسييد بدبب العشرخ ،أو الجشذ ...

والسخاعاة الفعمية لتمػ الحقؾق والحخيات ،لحلػ يسثل عجم التسييد هع السداواة أهام القاىؾن والحساية الستداوية التي يكفمٍا القاىؾن دون
أؼ تسييد ،هبجأ أساسي وعاها يتعمق بحساية حقؾق اإلىدان ،وأكجت عمى ذلػ السادة الثاىية هؽ العٍج الجولي الخاص بالحقؾق السجىية

والدياسية.

14

وىخػ بأن ىرؾص السيثاق قج خاطب الخجل والسخأة هؽ حيث صيغة السحكخ والسؤىث ،وعميً كل ها ورد في السيثاق هؽ الحقؾق
والحخيات األساسية وااللتداهات تدتٍجف السخأة والخجل عمى ٍ
حج سؾاء ،وكحلػ ﺍإلعالو ﺍلعالهي لحقَﻕ ﺍإلىساو ﺍلﺫﻱ يبيو عﺯن ﺍلﺩَل
عمى تحقيﻕ ٌﺫﺍ ﺍلعالن ﺍلقائن عمى السداواة وعجم التسييد ،حيث شٍج التاريخ ألول هخي االتفاق عمى هجسؾعة هؽ الحخيات والحقؾق

األساسية عمى السدتؾػ الجولي  ،وتؼ االعتخاف بشرؾص اإلعالن كسكياس عام إلىجازات جسيع الذعؾب في هجال الحفاظ عمى
15

حقؾق اإلىدان ،بحيث اعتبخت الحقؾق هقاساً همدهاً عمى السدتؾػ الجولي.
ويعتبخ اإلعالن العالسي لحقؾق إلىدان أول صػ دولي أصجرتً األهؼ الستحجة في عام  ، 1948يؤكج عمى هبادغ حقؾق اإلىدان
األساسية حيث اعتخف لمبذخ بجسمة هؽ الحقؾق الستداوية هؽ قبيل الحق في الحياة ،وتحخيؼ التعحيب وغيخي هؽ ضخوب السعاهمة أو

العقؾبة القاسية أو الالإىداىية أو السٍيشة ،وحخية السعتقج ،والحق في التعميؼ ،والرحة ،والحق في السذاركة في الحياة العاهة أسؾة بسا

جاء في هيثاق األهؼ الستحجة هؽ وجؾب احتخام حقؾق اإلىدان والحخيات األساسية بال تسييد بدبب العخق أو الجشذ أو المغة أو
الجيؽ ،ويشص اإلعالن العالسي لحقؾق اإلىدان عمى أن الحقؾق السعمشة فيً تثبيت لمجسيع ،فكل إىدان لً حق التستع بكافة الحقؾق

والحخيات الؾاردة فيً ،دون أؼ تسييد بسا في ذلػ التسييد عمى أساس الجشذ.

16

وبتدميط الزؾء عمى العٍجييؽ الجولييؽ ىخػ بأىٍسا لؼ يحلبا بعيجاً عؽ ها جاء بً اإلعالن العالسي لحقؾق اإلىدان بالشص عمى
هسارسة الحقؾق السشرؾص عميٍا في العٍجيؽ دون أؼ التسييد بدبب العخق ،أو المؾن أو الجيؽ  ،17".... ،فاالتفاقيتان التي أقختٍسا
الجسعية العاهة لألهؼ الستحجة ،تتزسشان بعض األحكام السذتخكة ،كتحكيخ الجول بالتداهاتٍا طبقاً لسيثاقٍا فيسا يتعمق بحقؾق اإلىدان،
18
كسا تحكخ األفخاد بسدؤولياتٍؼ في الدعي إلى تعديد الحقؾق والحخيات الخاصة بٍؼ.
وتحسي هختمف أحكام العٍج الخاص بالحقؾق السجىية والدياسية الحق في السداواة ،وفي عجم جؾاز التعخض لمتسييد ،كسا جاءت بً
السادة الثاىية هشً في الفقخة األولى ،وأكجت السادة الثالثة عمى السداواة بيؽ الجشديؽ ،والسادة ( )14عمى السداواة أهام القاىؾن ،أها

العٍج الجولي الخاص بالحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية فقج تظخقت عجة ىرؾص فيً لمحق في السداواة وعجم التسييد بذكل
هباشخ في السادة (.)2/2

19

( )14األهؼ الستحجة ،حقؾق اإلىدان في هجال إقاهة العجال ،دليل بذأن حقؾق اإلىدان خاص بالقزاة والسجعيؽ العاهيؽ والسحاهيؽ ،ىيؾيؾرك وجشيف ،2003 ،ص .18
www.ohchr.org/publications/training
( )15د .بجران ،حسجؼ ،اآلليات الجولية لحساية حقؾق السخأة ،هخجع سابق ،ص.147
( )16د .إسساعيل ،عبج الخحسؽ ،قاىؾن حقؾق اإلىدان عمى السدتؾػ الجولي الؾطشي ،سمدمة دراسات  ،2016هعٍج البحخيؽ لمتشسية الدياسية ،الظبعة الثاىية ،2018 ،ص94
( )17أ .د عمؾان دمحم ،هبجأ السداواة وعجم التسييد دراسة في القاىؾىييؽ الجولي واألردىي ،ص  ،15-13هخجع سابق.
( )18د .الظؾالبة ،حدؽ و د .الظؾالبة ،عمي ،هرجر سابق ،ص .60
( )19د .السؾسى دمحم ،استخجام سيجو في الشغام القاىؾىي األردىي (كتيب إرشادؼ لمعاهميؽ في هجال حقؾق اإلىدان) ،عسان ،2009 ،ص .25
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وفي عام  1967اعتسجت الجسعية العاهة لألهؼ الستحجة إعالىاً لمقزاء عمى التسييد ضج السخأةٌ ،حا اإلعالن يؤكج عمى أن التسييد ضج
السخأة ،وعجم هداواتٍا في الحقؾق هع الخجل يعتبخ إجحافاً لٍا ولحقؾقٍا السذخوعة ،وىعتقج بأن اإلعالن كان اتجاي إيجابي ىحؾ السخأة
وكفالة حقؾقٍا السذخوعة هؽ خالل ضساىات ىص عميٍا.

وىص اإلعالن أيزاً عمى اتخاذ التجابيخ السشاسبة إللغاء القؾاىيؽ واألعخاف واألىغسة والسسارسات القائسة التي تذكل تسيي اًد ضج السخأة،
وتقخيخ الحساية القاىؾىية الكافية لتداوؼ الخجل والسخأة في الحقؾق الجستؾرية وتشفيح الركؾك الجولية الرادرة عؽ األهؼ الستحجة والؾكاالت
الستخررة والستعمقة بالقزاء عمى التسييد ضج السخأة واالتفاقيات الجولية عمى أكسل وجً.

20

وججيخ باإلشارة لشص السادة ( )3هؽ اإلعالن بأن " لمسخأة الحق في التستع عمى قجم السداواة هع الخجل ،بكل حقؾق اإلىدان وحخياتً
األساسية وفي حساية ٌحي الحقؾق والحخيات ،وذلػ في السياديؽ الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية والسجىية أو أؼ هيجان آخخ

وهؽ بيؽ ٌحي الحقؾق ها يمي :الحق في الحياة ،الحق في السداواة ،الحق في الحخية واألهؽ الذخري ،الحق في التستع الستكافئ بحساية
القاىؾن الحق في عجم التعخض ألؼ شكل هؽ أشكال التسييد ،الحق في أعمى هدتؾػ هسكؽ هؽ الرحة البجىية الحق في شخوط عسل

هشرفً وهؤاتيً.

تؾجٍت الجٍؾد الخاصة بحساية حقؾق السخأة بإبخام اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة كذخعة عالسية لحقؾق الشداء
إدراكاً هؽ السجتسع الجولي لحاجة السخأة إلى صػ شاهل لزسان حقؾقٍا كاهمة .وتعتبخ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج
السخأة (سيجاو) لعام  1979اتفاقية عالسية شاهمة لذتى السياديؽ والسؾضؾعات ذات الرمة بالسخأة  ،فٍي تجسع كل الحقؾق الجولية
السعتخف بٍا وتحغخ التسييد هؽ التستع بٍا أو هسارستٍا ،وأضافً أحكام هثل السداواة في الحياة العاهة والخاصة عمى الدؾاء ووجؾب
إزالة كافة السفاليؼ والسسارسات الشسظية ،عالوة عمى هعالجة أوضاع السخأة الخيفية ،حيث كاىت الغاية األساسية هؽ وراء إقخار ٌحي
االتفاقية تتسثل في إلدام الجول األطخاف بالقزاء عمى كافة هغاٌخ التسييد ضج السخأة في شتى السياديؽ كالعسل ،التعميؼ ،الرحة،

واألسخة".

21

وقج عخفت السادة األولى هشً هرظمح التسييد ضج السخأة عمى اىً "اؼ تفخقة أو استبعاد أو تقييج يتؼ عمى أساس الجشذ ويكؾن هؽ آثاري
أو أغخاضً ،الشيل هؽ االعتخاف لمسخأة -عمى أساس تداوؼ الخجل بالسخأة -بحقؾق اإلىدان والحخيات األساسية في السياديؽ الدياسية

واالقترادية واالجتساعية والثقافية والسجىية أو أؼ هيجان آخخ ،أو أبظال االعتخاف لمسخأة بٍحي الحقؾق أو تستعٍا بٍا أو هسارستٍا لٍا،

برخف الشغخ عؽ حالتٍا الدوجية" .كسا حثت السادة الثاىية هشً الجول الستحجاث إجخاءات هؽ أجل تعديد وتحقيق السداواة بيؽ الشداء

والخجال في حياتٍؼ االجتساعية والدياسية".

22

وهسا ال شػ فيً بأن (سيجاو) تشظؾؼ عل هقاربة لسفٍؾم السداواة تتجاوز الحجود السقخرة في الركؾك الجولية السختمفة لحقؾق اإلىدان
فاالتفاقية تشفخد عؽ اتفاقيات حقؾق اإلىدان األخخػ بأىٍا تؤكج صخاحة ،وبرؾرة هدتسخة وهتكخرة عمى وجؾب قيام الجول األطخاف

بإعسال هبادئٍا وأحكاهٍا فعمياً ،وعسمياً في سائخ السياديؽ اإلىداىية .وٌحا الحخص الجؤوب هؽ جاىب واضعي االتفاقية عمى اإلىفاذ
23
الفعمي ألحكام (سيجاو) هؤشخ عمى اتجاي إرادتٍؼ لزسان السداواة الفعمية والكفيمة بيؽ الخجل والسخأة.
( )20د .بجران ،حسجؼ ،اآلليات الجولية لحساية حقؾق السخأة ،هخجع سابق ،ص .92
( )21أىغخ السادة ( )1/2هؽ العٍج الجولي الخاص بالحقؾق السجىية والدياسية والسادة ( )2/2هؽ العٍج الجولي الخاص بالحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية.
( )22د .عيدى ،هرباح ،حقؾق اإلىدان في العالؼ السعاصخ دار الخواد ودار أكاكؾس لمشذخ ،بشغازؼ ،2001 ،ص .88
) (23د .السؾسى ،دمحم ،اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة ،دليل إرشادؼ لتعديد الحقؾق اإلىداىية لمسخأة وحسايتٍا هؽ خالل القاىؾن ،هخكد عجالة لجراسات حقؾق اإلىدان ،الظبعة الثاىية،
2005
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بالخغؼ هؽ ال جٍؾد الجولية السبحولة تذيخ التقاريخ الؾاردة هؽ جسيع أىحاء العالؼ عمى أن األعسال والسسارسات التسييدية لؼ تشتٍي بعج بل
ها يدال التسييد هتعجد الؾجؾي في عجد هؽ القظاعات والشؾاحي ،ويشذأ التسييد ألسباب هختمفة بحيث يؤثخ عمى األشخاص هؽ هختمف
األصؾل والجرجات ،ولعل أبخز أشكال التسييد التي ها تدال جسيع الجول عمى األغمب تعاىي هشً ٌؾ التسييد عمى أساس الجشذ .ولمتسييد

بجسيع أشكالً تأثيخ هباشخ أو غيخ هباشخ عمى األشخاص في كافة السجاالت هثل الدياسة والتعميؼ والخجهات االجتساعية والظبية

وغيخٌا هؽ السجاالت الستعجدة

24.

ووجب التشؾيً بأن التستع بالحقؾق والحخيات عمى قجم السداواة ال يعشي بالزخورة السعاهمة السساثمة في كل الحاالت .وفي ٌحا الرجد،
فإن أحكام العٍج صخيحة ،حيث تحغخ الفقخة الخاهدة هؽ السادة الدادسة هؽ العٍج الجولي الخاص بالحقؾق السجىية والدياسية فخض

حكؼ اإلعجام عمى أشخاص تقل أعسارٌؼ عؽ 18

عاهاً .وتحغخ الفقخة ذاتٍا تشفيح ٌحا الحكؼ ،كسا تكفل السادة ( )25بعض الحقؾق الدياسية ،هع التسييد عمى أساس السؾاطشة.

25

لحلػ ال يعج هؽ قبل التسييد إقخار هعاهمة تفزيمية هتسيدة لبعض فئات السجتسع األضعف او السٍسذة التي عاىت هؽ عجم السداواة

والتسي يد أو اإلجحاف أو الغمؼ في الساضي ،وهؽ ذلػ التجابيخ الخاصة لزسان التسثيل السشاسب لمسجسؾعات السحخوهة أو التسثيل
الستؾازن لمسجسؾعات السختمفة لمدكان .ويجخل في ٌحا الشؾع هؽ السعاهمة التفزيمية أو التسييد اإليجابي عمى سبيل السثال تخريص

ىدبة هعيشة هؽ هقاعج هجمذ الشؾاب لمسخأة وإعظاء األولؾية لٍا في تؾلي السشاصب الكيادية (الكؾتا) أو تعديد التحاقٍا في السجارس
والجاهعات هؽ خالل هشحٍا األفزمية واألولؾية ،ففي ٌحي الحاالت ال تخاعي االعتبارات الذعبية في صشاديق االقتخاع وال اعتبارات الخبخة
والكفاءة لجػ التعييؽ في السشاصب السحكؾرة.

26

أها البخوتؾكؾل االختيارؼ السمحق باتفاقية القزاء عمى جسيع اشكال التسييد ضج السخأة يتيح لمشداء تقجيؼ الذكاوػ ضج دولٍؽ في حال
قاهت الجولة باىتٍاك بشؾد االتفاقية ،بالخغؼ هؽ أن آثار البخوتؾكؾل هحجودة هؽ حيث الجول التي تشزؼ إليً إال أن ذلػ يعدز هؽ

إجخاءات الحساية الجولية لحقؾق اإلىدان لمسخأة.

27

وباإلضافة إلى ذلػ ٌشالػ اتفاقيات دولية أخخػ هتخررة بفئات هعيشة هؽ األفخاد كاالتفاقية الخاصة باألشخاص ذوؼ اإلعاقة لعام

 ،2006واالتفاقية الخاصة بالقزاء عمى جسيع اشكال التسييد العشرخؼ لعام  .1965أها التسييد العشرخؼ فقج عخفتً ٌحي االتفاقية
الجولية لمقزاء عمى جسيع أشكال التسييد العشرخؼ في السادة األولى هشٍا " بأىً أؼ تسييد أو استثشاء أو تقييج أو تفريل يقؾم عمى
أساس العخق ،أو المؾن ،أو الشدب ،أو األصل القؾهي ،أو االثشي ،ويدتٍجف أو يدتتبع تعظيل أو عخقمة االعتخاف بحقؾق اإلىدان
والحخيات األساسية أو التستع بٍا أو هسارستٍا ،عمي قجم السداواة ،في السيجان الدياسي أو االقترادؼ أو االجتساعي أو الثقافي أو في

أؼ هيجان آخخ هؽ هياديؽ الحياة العاهة ".

يحغخ القاىؾن الجولي لحقؾق اإلىدان أيزاً التسييد عمى أساس الجشذ ويذسل ضساىات لمخجل والسخأة بذأن التستع بحقؾقٍؼ السجىية
والثقافية واالقترادية والدياسية واالجتساعية عمى قجم السداواة .وفيسا تعيج آلية حقؾق اإلىدان تأكيج هبادغ عجم التسييد والسداواة ،فإن
السادة ( ) 1/15هؽ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة تشص صخاحة عمى أن تقؾم الجول التي صجقت عمى االتفاقية
بسشح السخأة السداواة هع الخجل والسادة الثاىية هشً تمدم الجول التي صجقت عمى االتفاقية بأن " تتخح جسيع التجابيخ السشاسبة ،بسا في ذلػ
(  (24د .الجليسي ،ياسيؽ ،بحث عؽ حق السداواة وعجم التسييدwww.4r4b.com ،2013 ،
( (25المجشة السعشية بالحقؾق السجىية والدياسية ،الجورة الدابعة والثالثؾن ( )1989التعميق العام رقؼ  18الستعمق بعجم التسييد.
( (26أ .د .عمؾان ،دمحم ،هبجأ السداواة وعجم التسييد دراسة في القاىؾىييؽ الجولي واألردىي ،2013 ،هرجر سابق.
(  )27األهؼ الستحجة ،السفؾضية الداهية لحقؾق اإلىدان ،التسييد  -هكافحة التسييد ضج السخأةwww.ohchr.org ،
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التذخيع ،لتعجيل أو إلغاء القؾاىيؽ واألىغسة واألعخاف والسسارسات القائسة التي تذكل تسيي اد ضج السخأة " .كسا تحغخ صخاحة التسييد ضج
السخأة برخف الشغخ عؽ حالتٍا الدوجية ،وحغخ التسييد الؾارد في الفقخة األولى هؽ السادة األولى قائؼ بحاتً ألىً يشرخف إلى حقؾق

اإلىدان والحخيات األساسية في السياديؽ الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية والسجىية أو في أؼ هيجان آخخ".

28

وعمى الرعيج اإلقميسي تخػ السحكسة األوروبية لحقؾق اإلىدان في إطار السبادغ التي تدتسج السسارسة القاىؾىية في عجد هؽ الجول

الجيسقخاطية إن التسايد في السعاهمة ال يعتبخ تسيي اًد إال عشجها "ال يدتشج إلى مبخرات مهضهعية ومعقهلة" كسا قج تؾجج حاالت عجم هداواة
فعمية قج تكؾن سبباً هذخوعاً لعجم السداواة في السعاهمة القاىؾىية التي تذكل اىتٍاكا لسبادغ العجالة أو حساية هؽ يعاىؾن هؽ ضعف
هؾقفٍؼ القاىؾىي وأبخز هثال عمى ذلػ ال يعتبخ هؽ قبيل التسييد ،التسييد بدبب الدؽ أو السخكد االجتساعي أو ها يفخضً القاىؾن هؽ
29

حجود عمى األٌمية القاىؾىية لمقاصخيؽ أو األشخاص غيخ السؤٌميؽ عقمياً الحيؽ يعجدون عؽ حساية أىفدٍؼ" .
ولؼ تحٌب االتفاقيات اإلقميسية بعيجاً عسا جاءت بً االتفاقيات الجولية حيث أكج السيثاق اإلفخيقي لحقؾق اإلىدان والذعؾب في السادة
الثاىية هشً "عمى تستع كل شخص بالحقؾق والحخيات دون تسييد" ،كسا وىرت السادة الثالثة هشً صخاحة عمى أن " الشاس سؾاسية أهام
القاىؾن وأن لكل فخد الحق في حساية هتداوية أهام القاىؾن" (الفقختان 1و )2هؽ السادة الثالثة.

30

أها االتفاقية األوروبية لحقؾق اإلىدان والحخيات األساسية لعام  1950فيعتبخ الشص األساسي فيٍا ٌؾ ىص السادة ( )14الحؼ يؾجب "

ضسان التستع بالحقؾق والحخيات الؾاردة في ٌحي االتفاقية دون تسييد ألؼ سبب ،هثل الجشذ أو العشرخ أو المؾن أو المغة أو الجيؽ أو
الخأؼ الدياسي أو غيخ الدياسي أو األصل الؾطشي أو االجتساعي أو االىتساء ألقمية وطشية أو الثخوة أو السيالد أو أؼ سبب آخخ".

إن هبجأ تحخيؼ التسييد الؾارد في السادة ( )14هؽ االتفاقية األوروبية ،ال يتستع بأؼ وجؾد هدتقل بحاتً وٌؾ يقترخ عمى الحقؾق

السحسية بسقتزى االتفاقية وبخوتؾكؾالتٍا ،فالسادة ( )14هشً ال تتشاول حقاً إضافياً إلى قائسة الحقؾق السحسية ولكشٍا تعدز حساية ٌحي
الحقؾق ،وٌؾ شخط لمتستع بٍا ولسسارستٍا 31.ولؼ تجئ دوافع التسييد الحؼ تحغخي االتفاقية حر اًخ بل اقتخن ذكخٌا بعبارة أو "أؼ وضع
آخخ" هسا يعشي أن األسذ التي يشبي عميٍا التسييد ليدت حرخية وأىً يسكؽ أن تزاف إليٍا أسذ أخخػ.

ولؼ يكؽ السيثاق العخبي لحقؾق اإلىدان لعام  2004بعيجاً عؽ ذلػ فقج تزسشت ىرؾصً هبجأ السداواة وعجم التسييد حيث ىرت
السادة الثالثة هشً عمى أن " تتعٍج كل دولً طخف في ٌحا السيثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لؾاليتٍا حق التستع بالحقؾق والحخيات

السشرؾص عميٍا في ٌحا السيثاق هؽ دون تسييد بدبب العخق أو المؾن ،او الجشذ ،أو المغة ،،أو السعتقج ،أو الخأؼ أو الفكخ ،أو األصل
الؾطشي أو االجتساعي ،أو الثخوة أو السيالد ،أو اإلعاقة البجىية او العقمية" ،وقج أضافت السادة ( )11هشً " عمى أن جسيع األشخاص

هتداوييؽ أهام القاىؾن ولٍؼ الحق في التستع بحسايتً هؽ دون تسييد " ويذسل ٌحا أؼ حق أو حخية يكفمٍا القاىؾن ".

وفي ٌحا الرجد ،يجب التشؾيً بأىً هؽ الزخورؼ أن يؤخح بعييؽ االعتبار أن حقؾق اإلىدان ٌي التي تؼ تقشيشٍا في هعاٌجات ،وتعخف

السعاٌجات الجولية عمى اىٍا " اتفاق أو اتفاقيات دولية هبخهة بيؽ الجول" وتقؾم ٌحي االتفاقيات عمى إيجاد حقؾق لإلفخاد الخاضعيؽ لؾالية
ٌحي الجول .فالسعاٌجات ،بسا فيٍا اتفاقية (سيجاو) ،تعسل عمى إىذاء التداهات إيجابية وسمبية عمى عاتق الجول األطخاف .فعمى الجول
( (28األهؼ الستحجة ،السفؾضية الداهية لحقؾق اإلىدان ،التسييد  -هكافحة التسييد ضج السخأةwww.ohchr.org ،
(( 29األهؼ الستحجة ،حقؾق اإلىدان في هجال إقاهة العجال ،دليل بذأن حقؾق اإلىدان الخاص بالقزاة والسجعيؽ العاهيؽ والسحاهيؽ ،الفرل الثالث
عذخ2003،

www.ohchr.org/publications/training

( (30السادة الثاىية هؽ السيثاق األفخيقي لحقؾق اإلىدان لعام  1981ىرت عمى أن " يتستع كل شخص بالحقؾق والحخيات السعتخف بٍا والسكفؾلة في ٌحا السيثاق دون تسييد خاصة إذا كان قائسًا عمى
العشرخ أو العخق أو المؾن أو الجشذ أو المغة أو الجيؽ أو الخأؼ الدياسي أو أؼ رأؼ آخخ ،أو السشذأ الؾطشي واالجتساعي أو الثخوة أو أؼ وضع آخخ".
( (31أ.د عمؾان ،دمحم ،هبجأ السداواة وعجم التسييد دراسة في القاىؾىيؽ الجولي واألردىي ،هؽ إصجارات شخكة فخاس عازر هيدان ،2013 ،عسان ص 24و25
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واجبات سمبية كاالهتشاع عؽ اىتٍاك الحقؾق السشرؾص عميٍا في االتفاقيات (االلتدام باحتخاهٍا) ،بيشسا عميٍا في الؾقت ذاتً أن تؾجب
حساية ٌحي الحقؾق والؾفاء بٍا هؽ خالل اعتساد وتشفيح التذخيعات والدياسات السالئسة في جسيع السجاالت الؾاقعة ضسؽ واليتٍا.

32

أها االتفاقية األهخيكية لحقؾق اإلىدان لعام  1976فمؼ تحٌب بعيجاً عسا جاءت بً االتفاقيات األوروبية حيث ىرت السادة األولى هشٍا
عمى أن " تتعٍج الجول األطخاف باحتخام الحقؾق الحخيات السعتخف بٍا في السعاٌجة ،وأن تتزسؽ لكل األشخاص الخاضعيؽ لؾاليتٍا
القاىؾىية السسارسة الكاهمة وبحخية لتمػ الحقؾق والحخيات دون تسييد" وقج سخدت االتفاقية في هتشٍا أشكال التسييد هؽ حيث " العخق ،أو

المؾن ،أو الجشذ ،أو المغة أو الجيؽ أو الخأؼ الدياسي واألصل القؾهي واالجتساعي أو الؾضع االقترادؼ أو السؾلج أو أؼ وضع آخخ

اجتساعي" ولعل السادة  24هشٍا جاءت برؾرة هحجدة بالشص عمى السداواة بيؽ الجسيع أهام القاىؾن دون تسييد.

33

تؾالت االتفاقيات األهخيكية التي خررت لفئات هعيشة كاتفاقية البمجان األهخيكية لسشع العشف ضج السخأة والسعاقبة عميً والقزاء عميً
لعام  ،1994حيث أكجت السادة (/6أوب) " بحق كل اهخأة في التحخر هؽ أىساط الدمؾك والسسارسات االجتساعية والثقافية السدتشجة إلى
السفاليؼ الجوىية والتبعية في الشغخ إليٍا وفي التعميؼ".

34

السبحث الثاني  :تشفيح االلتدامات الجولية لحساية حقهق السخأة

بعج التحجث عؽ حقؾق السخأة في السؾاثيق الجولية ،ال بج هؽ التظخق إلى اآلليات الجولية التي تزسؽ تشفيح االلتداهات التي تفخضٍا ٌحي
االتفاقيات عمى الجول في هؾاجٍة حقؾق اإلىدان بذكل عام وحقؾق السخأة بذكل خاص ،وعميً سيتؼ تقديؼ ٌحا السبحث إلى هظمبيؽ:
السظلب األول :السشظسات والييئات الجولية السعشية بحقهق اإلندان.
والسظلب الثاني :اللجشة الجولية للقزاء على التسييد ضج السخأة.

السظلب األول :السشظسات والييئات الجولية السعشية بحقهق اإلندان

بخز ﺍالٌتهان بحقَﻕ ﺍلهﺭﺃﺓ في ﺍلهحيﻁ ﺍلﺩَلي واإلقميسي ،حيث ﻅٍﺭ جمياً هو خالل عقج السؤتسخات والشجوات وإبخام السؾاثيق
والركؾك الجولية عمى السدتؾييؽ الجولي واإلقميسي ،وذلػ هؽ اجل هعالجة الجؾاىب التي تداٌؼ في تعديد حقؾق اإلىدان بذكل عام

وحقؾق السخأة وتٍيئة الدبل الكفيمة في حساية تمػ الحقؾق.

35

أها السقرؾد بآليات حساية حقؾق السخأةٌ :ي الؾسيمة السعتسجة هؽ األهؼ الستحجة والسؤسدات التابعة لٍا ،لزسان حدؽ تظبيق وهخاقبة

تشفيح االتفاقيات السختبظة بحقؾق اإلىدان ،وكحلػ إعجاد التقاريخ الخاصة بحالة حقؾق اإلىدان في دول العالؼ .لحا فٍي تعتبخ ضساىة
قاىؾىية ٌاهة تحسي اإلفخاد والسجسؾعات هؽ الحكؾهات التي تشتٍػ الحقؾق والحخيات األساسية لتحقيق حرؾل اإلىدان عمى حقؾق

والتستع بالزساىات الزخورية.

ولحلػ فإن هعغؼ االتفاقيات الجولية تشص عمى إىذاء آليات دولية لمستابعة والسخاقبة ،وتتكؾن هؽ لجان لٍا صالحية تمقى التقاريخ

الجورية هؽ الجول األطخاف لسعخفة هجػ التدام الجول ووفائٍا بالتداهاتٍا ويتستع البعض اآلخخ هؽ المجان بفحص الذكاوػ الفخدية

وأحياىاً الذكاوػ الحكؾهية.

36

( (32أ .د عمؾان ،دمحم و د .السؾسى ،دمحم ،القاىؾن الجولي لحقؾق اإلىدان/الحقؾق السحسية -ج ،2عسان ،دار الثقافة.2009 ،
د .السؾسى ،دمحم ،هرجر سابق ،ص 33( (.28
( (34األهؼ الستحجة ،حقؾق اإلىدان في هجال إقاهة العجال ،دليل بذأن حقؾق اإلىدان الخاص بالقزاة والسجعيؽ العاهيؽ والسحاهيؽ ،الفرل الثالث
عذخ ،ىيؾيؾرك-جشيف،2003،

www.ohchr.org/publications/training

( (35حدؽ أحسج ،ضساىات الحخية وتظؾرٌا في hألىغسة الدياسية السعاصخة ،رسالة دكتؾراي ،جاهعة عيؽ شسذ ،ص1
( (36المجشة السعشية بحقؾق اإلىدان ،التعميق رقؼ ( ،)23هجسؾعة التعميقات والتؾصيات العاهة التي اعتسجتٍا ٌيئات حقؾق اإلىدان،HRI/GEN/1/REV.4/2000 ،ص . 212
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لقج تزسشت اتفاقية السخأة ،والسيسا في السؾاد ( ،37)2،5،6،11،12،16احكاها تمدم الجول االطخاف باتخاذ التجابيخ واالجخاءات السشاسبة
لحساية السخأة ضج أؼ فعل هؽ افعال العشف بغض الشغخ عؽ ٌؾية فاعمً او هكان وقؾعً .فظبقا ألحكام السؾاد سالفة الحكخ تعتبخ

االتفاقية الجولية ان سيادة اىساط اجتساعية وثقافية وعادات فخعية هعيشة هؽ شاىٍا تكخيذ فكخة الجوىية او تفؾق أحج الجشديؽ والحؼ يذكل

ىؾعا هؽ العشف يشتج عشً تسييد ضج السخأة ،كحلػ تعتبخ االتفاقية ان االتجار بالشداء واستغاللٍؽ في الجعارة برؾرٌا السختمفة يذكل

احجػ صؾر العشف التي تشظؾؼ عمى هسارسات تسييدية ضج السخأة.

فقج بمغ االٌتسام الجولي بؾضع السخأة عمى السدتؾػ الٍيكمي او السؤسدي هجػ واسعا حيؽ اىذات االهؼ الستحجة اجٍدة هتخررة
لمشٍؾض بالسخأة وضسان تستعٍا وحقؾقٍا كاىدان كسا ٌؾ الذأن بالشدبة لمجشً هخكد السخأة التي اىذاٌا السجمذ االقترادؼ واالجتساعي

في عام  1946كجٍاز فخعى هعاون لمسجمذ وهدتقل عؽ لجشة حقؾق االىدان وتختص بالعسل عمى الشٍؾض بحقؾق السخأة في كافة
السجاالت والسياديؽ السجىية والدياسية واالجتساعية واالقترادية.

ويججر اإلشارة إلى المجشة الخاصة بالحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية في تعميقٍا رقؼ ( )20بذأن عجم التسييد جاء بأن إللغاء

التسييد الفعمي يتظمب االٌتسام بذكل كاف بجساعات األفخاد التي تعاىي تاريخياً وبذكل دائؼ هؽ التسييد ،ودعت الجول إلى اتخاذ تجابيخ

خاصة هؤقتة بغية التعجيل لمؾصؾل إلى السداواة بسعشى إن إعسال الحق في عجم التسييد يؾجب عمى الجول اتخاذ الخظؾات الالزهة
لسعالجة عجم السداواة الفعمية وأضافت المجشة " ولمقزاء عمى التسييد السؾضؾعي قج تمدم الجول األطخاف بأن تعتسج تجابيخ خاصة

لتخفيف أو كبح الغخوف التي تجيؼ التسييد وتكؾن تمػ التجابيخ هذخوعة ها داهت تسثل وسائل هعقؾلة هؾضؾعية وهتشاسبة لمترجؼ
لمتسييد بحكؼ الؾاقع ويتؼ التخمي عشٍا عشجها تتحقق السداواة الفعمية القابمة لمجوام ،ولكؽ قج تحتاج ٌحي التجابيخ ان تكؾن في بعض
األحيان دائسة  ،كتؾفيخ خجهات التخجسة الفؾرية لألقميات المغؾية وتختيبات تيديخيً هعقؾلة لحوؼ اإلعاقات الحدية كي يتسكشؾا هؽ

الؾصؾل لمسخافق بدٍؾلة".

38

وتزظمع اتفاقية العسل الجولية بجور رائج في استخجام االتفاقيات الجولية لتعديد بذكل رئيدي تشفيح األٌجاف والدياسات السحجدة ،وقج

وضعت هشغسة العسل هعاييخ لتظبيقٍا ،بحيث تتفق هع هبجأ تداوؼ األجؾر عؽ العسل ذو الكيسة الستداوية برخف الشغخ عؽ العخق او
الجيؽ أو المغة ....وتدسح السادة الخاهدة هؽ اتفاقية العسل الجولية لعام  1958صخاح ًة باتخاذ التجابيخ الخاصة لمحساية والسداعجة التي
تخهي إلى تمبية احتياجات خاصة ألشخاص يعتخف عسؾهاً بأىٍؼ بحاجة إلى حساية وهداعجة خاصة ألسباب تتعمق بالجشذ أو المؾن،
39
الدؽ ،العجد االجتساعي وغيخٌا.
وأخي اًخ يججر القؾل بأىً بالخغؼ هؽ ىص االتفاقيات الجولية عمى الحسايات الخاصة بالسخأة إال ان التذخيع الؾطشي ٌؾ هؽ يخسؼ سياسة

العسل اإليجابي التي تدتٍجف حساية السخأة .وقج أكج هيثاق األهؼ الستحجة السادة ( )103عمى التداهات الجول في هؾاجٍة االتفاقيات

الجولية حيث ىرت بأىً "وفي حال إذا تعارضت االلتداهات التي يختبط بٍا أعزاء "األهؼ الستحجة" وفقاً ألحكام ٌحا السيثاق هع أؼ الت ادم
دولي آخخ يختبظؾن بً فالعبخة بالت ادهاتٍؼ الستختبة عمى ٌحا السيثاق" .كسا وجاءت اتفاقية فيشا في السؾاد ( )26و ( )27بالشص عمى أن
كل هعاٌجة ىافحة همدهة ألطخافٍا وعميٍؼ تشفيحٌا بحدؽ ىية ،وال يجؾز ألؼ دولة طخف في هعاٌجة أن تحتج بشرؾص قاىؾىٍا الجاخمي

كسبخر إلخفاقٍا في تشفيح السعاٌجة.

( (37اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة 18 ،كاىؾن األول.1979 ،
( (38د .خباىً ،أهيخي ،ضساىات حقؾق اإلىدان دراسة هقارىً ،هرخ السشرؾرة ،دار الفكخ والقاىؾن الظبعة األولى ،2010 ،ص .47
ال بقخار المجشة الفخعية  ، 5/1998هشع التسييد هفٍؾم وهسارسات العسل اإليجابي ،هخجع سابق.
( (39تقخيخ هقجم هؽ الديج هارك بؾسؾيت السقخر الخاص ،عس ً
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وتتسثل التداه ات الجولة األعزاء عشج ارتباطٍا بأية اتفاقية دولية ،بؾجؾب أن تجرج حكؾهاتٍا أحكام ٌحي االتفاقية ضسؽ التذخيع الؾطشي،
وأن تمغي هؽ ٌحي التذخيعات كل ىص يتعارض هع أحكام االتفاقية التي ارتبظت بٍا ،باعتبار أن االتفاقية بعج االرتباط بٍا تربح بحكؼ

القاىؾن الؽ ،كحلػ ع مى الجول واجب إرسال تقاريخ سشؾية أو دورية لبيان اإلجخاءات التي اتخحتٍا الجول لتشفيح أحكام االتفاقية.

40

السظلب الثاني :الجشة الجولية القزاء على جسيع أشكال التسييد ضج السخأة

يشذئ الجدء الخاهذ هؽ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة آلية لخقابة هجػ احتخام الجول األطخاف وتشفيحٌا التداهاتٍا،
وتزؼ لجشة القزاء عمى التسييد ضج السخأة بحدب السادة ( )17فقخة (أ) هؽ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة ()23

خبي اًخ هشتخب باالقتخاع الدخؼ هؽ قائسة أشخاص هؽ ذوؼ السكاىة الخفيعة والكفاءة العالية في هجال االتفاقية ،ويجخؼ اىتخابٍؼ هؽ جاىب
الجول األطخاف.
وخالفاً لسا عميً الحال في المجان التعاقجية األخخػ ،يكؾن أعزاء المجشة في الغالب هؽ الشداء وتزؼ المجشة في عزؾيتٍا قزاة

وأكاديسييؽ وهحاهيؽ وخبخاء عمؼ ىفذ وعمؼ اجتساع ،وبحدب قؾاعج اإلجخاء الخاصة بالمجشة ،تشتخب المجشة رئيداً لٍا وىائباً لً ،ويسثمٍا

الخئيذ في اجتساعات األهؼ الستحجة الخسسية التي يجعى إلى السذاركة فيٍا.

41

أها البخوتؾكؾل االختيارؼ السمحق باتفاقية القزاء عمى جسيع اشكال التسييد ضج السخأة يتيح لمشداء تقجيؼ الذكاوػ ضج دولٍؽ في

حال قاهت الجولة باىتٍا ك بشؾد االتفاقية ،وبالخغؼ هؽ أن آثار البخوتؾكؾل هحجودة هؽ حيث الجول التي تشزؼ إليً إال أن ذلػ يعدز هؽ

إجخاءات الحساية الجولية لحقؾق اإلىدان لمسخأة.

42

كسا وتمدم االتفاقية الجولية لمقزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة في السادة ( )18هشٍا الجول بأن تقجم تقاريخ دورية كل أربع

سشؾات ،تتشاول ٌحي التقاريخ ها اتخحتً الجول األطخاف هؽ تجابيخ تذخيعية وإدارية وقزائية وغيخٌا ،هؽ أجل إىفاذ االتفاقية ووضعٍا

هؾضع التشفيح عمى السدتؾػ الؾطشي ،باإلضافة إلى ها احخزتً الجولة هؽ تقجم في ٌحا السجال.

43

وتمدم السادة ( )18هؽ االتفاقية الجول األطخاف أن تقجم تقخي اًخ أولياً في غزؾن عام هؽ ىفاذ االتفاقية بحقٍا ،وتقاريخ دورية بعج ذلػ كل
أربع سشؾات وكمسا طمبت هشٍا المجشة ذلػ .وتتشاول ٌحي التقاريخ بذكل عام ها اتخحتً الجول األطخاف هؽ تجابيخ تذخيعية وإدارية

وقزائية وسؾاٌا هؽ أجل ىفاذ االتفاقية ووضعٍا هؾضع التظبيق عمى السدتؾػ الؾطشي باإلضافة طبعاً إلى التقجم السحخز عمى ٌحا
44
الرعيج.
وقج اعتسجت لجشة القزاء عمى التسييد ضج السخأة هبادغ تؾجيٍية وإرشادية تتعمق بإعجاد التقاريخ األولية والجورية هؽ جاىب الجول
األطخاف عشج إعجادٌا لمتقاريخ بسا جاء في التؾصيات العاهة لمجشة القزاء عمى التسييد ضج السخأة ،وأن تجرج فٍا الجولة الظخف السعشية
هعمؾهات هفرمة عؽ أؼ تحفع أو إعالن أبجتً الجولة الظخف السعشية ،وأن تذيخ الجول األطخاف إلى أؼ عائق أو هاىع يؤثخ عمى

األعسال الكاهل لحكؼ أو أكثخ هؽ أحكام االتفاقية.

45

( )40د .الرالح ،عبجهللا ،حقؾق اإلىدان غاية أم وسيمة ،الجسعية الكؾيتية لحقؾق اإلىدان،ط ،2008 ،1ص.188
41د .السؾسى ،دمحم ،استخجام سيجاو في الشغام القاىؾىي األردىي ،كتيب إرشادؼ لمعاهميؽ في هجال القاىؾن ،السظبعة الؾطشية ،عسان ،2009 ،ص25
42د.عمػ ،هشال ،هبجأ عجم التسييد ضج السخأة في القاىؾن الجولي والذخيعة اإلسالهية ،هشذؾرات الحمبي،لبشان،2009،ص13
د .السؾسى ،دمحم  ،اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة دليل إرشادؼ  ،هخجع سابق ،ص43 80
( (44د .السؾسى ،دمحم ،اتفاقية القزاء عمى كافة أشكال التسييد ضج السخأة دليل إرشادؼ ،هخجع سابق ،ص .80
(( 45د .السؾسى ،دمحم استخجام سيجاو في الشغام القاىؾىي األردىي ،هخجع سابق ،ص .55
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إذا تمقت المجشة هعمؾهات هؾثؾقاً بٍا تؤكج حجوث اىتٍاكات خظيخة أو هسشٍجة لمحقؾق الؾاردة في االتفاقية ،عمى يج إحجػ الجول
الظخف ،فإن عمى المجشة (وبسؾافقة الفخد أو األفخاد عؽ الكذف عؽ ٌؾيتٍؼ) أن تجعؾ الجولة الظخف إلى التعاون هعٍا في فحص
السعمؾهات وأن تقجم لٍحي الغاية هالحغات تتعمق بالسعمؾهات ذات الرمة ،وبعج ان تأخح المجشة بسالحغات الجولة تعيؽ عزؾا أو
أكثخ هؽ أعزائٍا إلجخاء التحقيق ورفع تقخيخ عاجل إلى المجشة ،ويجؾز أن يتزسؽ التحقيق زيارة إلى أراضي الجولة الظخف إذا تؼ
الحرؾل عمى إذن بحلػ ،وبعج التحقيق هؽ تقجم المجشة الشتائج إلى الجولة الظخف السعشية هقخوىة بالتعميقات والتؾصيات.

46

وتؾجب السادة ( ) 18هؽ االتفاقية هؽ الجول األطخاف السعشية أن تتزسؽ تقاريخٌا التي تقجهٍا هعمؾهات بذأن التجابيخ الستخحة هؽ
طخفٍا استجابة لتحقيق المجشة وفي األحؾال جسيعٍا يجؾر لمجشة أن تظمب هؽ الجولة الظخف السعشية بعج هخور فتخة الدتة أشٍخ بأن
تؾضح لٍا التجابيخ الستخحة استجابة لمتحقيق هؽ قبمٍا.

استغمت المجشة إهكاىية تقجيؼ تؾصيات عاهة السشرؾص عميٍا في السادة ( )21هؽ االتفاقية استغالال كاهال إذ قاهت بإعجاد ها يفؾق

عؽ  26تؾصية عاهة تقجم تؾجيٍات إلداهية لمجول األطخاف بذأن هغدػ أحكام االتفاقية والسؾاضيع األساسية ،47حيث تشاولت
التؾصيات العاهة التي أصجرتٍا المجشة خالل سشؾاتٍا العذخ األولى هدائل هثل هحتؾػ التقاريخ ،التحفغات عمى االتفاقية.

ىجج عمى سبيل السثال التؾصية العاهة رقؼ ( )19الرادرة عام  1992حيث قجهت شخحا حؾل التدام الجول األطخاف ببحل العشاية
الؾاجبة لحساية السخآة هؽ العشف والتحقيق في هثل ٌحي الجخائؼ وهعاقبة الجشاة وتقجيؼ تعؾيزات لمشداء المؾاتي يقعؽ ضحايا لمعشف ،إذ
قاهت الجول األطخاف بأخحٌا كسخجع أساسي أثشاء وضعٍا لمقؾاىيؽ والدياسات والبخاهج فزال عؽ استعاىة الدمظات القزائية عمى

الرعيج الؾطشي بٍا لتعديد حقؾق السخآة وحسايتٍا.48

وهؽ الججيخ بالحكخ إن هدالة الشغخ في التقاريخ الؾطشية ال تعج هدالة عجائية بيؽ لجشة القزاء عمى التسييد ضج السخأة والجول
األطخاف في اتفاقية القزاء عمى التسييد ضج السخأة ،بل الٍجف هشً هتابعة التقجم السحخز هؽ قبل الجول في تشفيح أحكام ٌحي

االتفاقية.

49

وأخي اًخ ،يجب التشؾيً بأن ها يسيد ٌحي المجشة عؽ سائخ المجان والٍيئات السذخفة عمى تشفيح السعاٌجات الجولية لحقؾق اإلىدان ،أن

عزؾية ٌحي المجشة هشح تاريخ إىذائٍا في عام  1982كان هقتر اخ عمى الشداء فيسا عزؾ واحج ،ويغمب عمى عزؾيتٍا في هعغؼ
األحيان أٌل السحاهاة والقزاء فيسا يشتسي أعزاء المجشة إلى جسيع السجاالت ،حيث تزؼ في عزؾيتٍا أٌل االقتراد والجبمؾهاسية

وعمؼ االجتساع.

ولكؽ بالخغؼ هؽ عسل المجشة وأٌسيتٍا إال أىشي أرػ بأن ها يعيب عسل ٌحي المجشة والتقميل هؽ فاعميتٍا ٌؾ ىص السادتيؽ ( )9هؽ

البخوتؾكؾل ( ) 3التي تعظي الخيار ألؼ هؽ الجول األطخاف عشج التؾقيع أو السرادقة عميٍا بأن تعمؽ أىٍا ال تعتخف باختراص
المجشة السشرؾص عميً في السادتيؽ (8و.)9

( (46د .بجران ،حسجؼ ،اآلليات الجولية لحساية حقؾق السخأة ،الظبعة األولى ،الؾراق لمشذخ والتؾزيع.2014 ،
47 R Emerton and K Adams , international women’s rights cases, London, Cavendish publishing, 2005, p 200.
48 K L Tang ; the leadership role of international law in enforcing women’s rights; the optional protocol to the women’s convention, gender and
development, vol8,2000, p 65
49البخوتؾكؾل االختيارؼ في القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخآة :تؼ عخض واعتساد البخوتؾكؾل االختيارؼ لالىزسام لً بسؾجب قخار الجسعية العاهة ألهؼ الستحجة في دورتٍا  54السشعقجة بتاريخ
 9أكتؾبخ  1999ليفتح باب التؾقيع عميً في  20سبتسبخ هؽ ىفذ الدشة ليجخل حيد الشفاذ بتاريخ  22ديدسبخ  2000بعج السرادقة العاشخة عميً.
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الخاتسة

ىخمص إلى ان هبجأ السداواة يعتبخ هؽ السبادغ الجستؾرية األساسية الحؼ تدتشج عميٍا جسيع الحقؾق والحخيات في وقتشا الحاضخ ،والحؼ

ترجرٌا جسيع إعالىات الحقؾق العالسية والسؾاثيق الجولية ،ويقرج بً أن يكؾن األفخاد جسيعاً هتداويؽ في الحقؾق والؾاجبات أهام القاىؾن
دون اعتبار لعؾاهل الثخوة ،أو الجشذ ،أو المؾن ،أو الجيؽ ،ويعتبخ هيثاق األهؼ الستحجة الحؼ أعتسج في سان فخىديدكؾ عام  1945أول
وثيقة دولية تذيخ بعبارات هحجدة وبؾضؾح إلى هبجأ السداواة في الحقؾق حيث أعتبخ السيثاق السداواة ٌجفاً أساسياً (.)1

( )1يعقهب ،محسهد داوود ،دراسة مشذهرة إلكتخونياً عن مذخوعية التسييد اإليجابي ،مخجع سابق.
الشتائج:

خلرت ىحه الجراسة إلى مجسهعة من الشتائج ألخريا فيسا يلي-:

 .1ها زالت ٌشاك الكثيخ هؽ العكبات التي تعتخض إهكاىية تظبيق التجابيخ واإلجخاءات لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة في العجيج
هؽ الجول تتسثل ٌحي العكبات في العكبات االقترادية واالجتساعية والثقافية والدياسية.

 .2الباحث القاىؾىي الحؼ يجج في التذخيع الجاخمي أو االتفاقيات الجولية ضساىة لحساية الحقؾق يقف هشجٌذاً إزاء كل ٌحي السؾاثيق

واإلعالىات واالتفاقيات التي كاىت تٍجف إلى حساية ٌحي الفئة السحخوهة والسسيد ضجٌا ،ولكشٍا لؼ ترل بعج إلى الغاية

السشذؾدة هؽ ذلػ.
 .3إن كل ٌحي االتفاقيات لؼ تكؽ بالقؾة بسا يكفي لالستجابة بسا تظالب بً السخأة والخمل ٌشا يكسؽ في األسمؾب التي صيغت بً
العبارات في االتفاقيات الجولية في الغالب ها تكؾن فزفاضة هسا يفدح السجال لمجول لالجتٍاد في تفديخ الشص وتحميمً

وتظبيقً.

ٌ .4شالػ تفاوت كبيخ بيؽ هجال حساية حقؾق اإلىدان وهجابٍة الجول واألىغسة التي تشتٍػ ٌح الحقؾق.

 .5إن اىعجام السداواة تحؾل الحقؾق إلى هداواة ىغخية بعيجة عؽ التظبيق العسمي لٍا ،فسسارسة ٌحي الحقؾق تكتدب أٌسية كبخػ
هؽ حيث الظبيعة القاىؾىية بحثاً عؽ أصل ٌحي الحقؾق السشذأة ،وكحلػ تحجد أساساً طبيعياً لمشغام الدياسي عمى ضؾء وطبيعة
ٌحي الحقؾق السعمؽ لٍا.

السقتخحات والتهصيات

 -1بالخغؼ هسا شٍجىاي في الؾقت الخاٌؽ هؽ تغيخات أساسية بالشدبة لمحقؾق السجىية والدياسية ،فال يكفي أن تستشع الجول وحكؾهاتٍا

عؽ اىتٍاك الحق ،لحا البج لٍا أيزاً هؽ أن تتخح هؽ التجابيخ الجادة لحساية ٌحا الحق وكافة الحقؾق األخخػ سؾاء أكاىت
حقؾق هجىية أو سياسية أو اقترادية وحتى االجتساعية هشٍا ،لحلػ يدتمدم عمى الجول وحكؾهاتٍا أن تتخح التجابيخ اإليجابية

الزخورية لحساية تمػ الحقؾق ،هسا يعشي بأىً لؼ يعج ٌشاك حقؾق سمبية فكل الحقؾق تعتبخ إيجابية.

 -2تفعيل التجابيخ اإليجابية هؽ خالل الشص أو تعجيل أو إلغاء القؾاىيؽ والتذخيعات في الجولة بحيث تسشع وتمغي أؼ أسباب قج
تؤدؼ إلى التسييد ،والشص عمى ٌحي التجابيخ واإلجخاءات اإليجابية برؾرة واضحة والعسل بٍا .هع تحجيج السجد الدهشية في
التذخيعات الؾطشية لٍحي التجابيخ ،حتى ال تشقمب هؽ تجابيخ هؤقتة إلى تجابيخ دائسة وبالتالي تحٌب بعيج عؽ الٍجف الخئيدي لٍا
وٌؾ التعجيل في هكافحة التسييد.
 -3زيادة السداٌسة والسذاركة الفعمية لمجول هتسثمة بحكؾهاتٍا في إيجاد حمؾل لمسذاكل االجتساعية واالقترادية والثقافية التي تمعب
الجول األساسي في التسييد عمى أسذ هختمفة ،وذلػ بسشعً.
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 -4تؾفيخ آليات تذخيعية وقاىؾىية رادعة والعسل والدعي لسحاربة الكيؼ السختمفة والسؾروثات االجتساعية السختمفة بجءاً باألفخاد

واىتٍاء بالسجتسع ،فال بج هؽ تغييخ بعض األىساط القجيسة الدمبية التسييدية وزرع الكيؼ اإليجابية التي لٍا عالقة بالتغييخ (تغييخ

السفاليؼ قبل كل شيء) وتعديد هبجأ السداواة واحتخام الحقؾق والؾاجبات.

 -5دعؼ الجٍؾد التي تقؾم بٍا السؤسدات والجٍات السختمفة الخسسية وغيخ رسسية لكدب تأييج الخأؼ العالسي في الجعؾة لتظبيق
ٌحي اإلجخاءات والتجابيخ.

 -6الؾصؾل إلى صياغة تتشاول حقؾق الفئات الزعيفة وهشٍا الشداء ،بحيث تكؾن ٌحي الرياغة هقبؾلة في هجتسعاتشا وتتؾافق هع
االتفاقيات الجولية هؽ ىرؾص تتسثل بالتدام فعمي وليذ شكمي.
 -7تغييخ وتظؾيخ البخاهج التي تفخض السداواة بيؽ الجشديؽ وهسارسة التسييد اإليجابي لرالح السخأة هؽ خالل زيادة هداٌسة
هذاركة السخأة عؽ طخيق االىتخابات والتخشيح في االىتخابات السختمفة وزيادة ىدبة عجد السقاعج (الكؾتا).

 -8العسل السذتخك بيؽ السشغسات الحقؾقية السجافعة عؽ السداواة وحقؾق اإلىدان لتظبيق وتفعيل االتفاقيات الجولية الخاصة
بالسخأة.
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