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 سيداو والبروتوكول الملحق بها حماية حقوق المرأة في اتفاقية 

Protecting the womens Rights in Sedaw Agreement and 

its supplement protocol 
 (1) سعاد عبد الكاظم عبد الحميدم.م 

Suaad Abdulkadhim Abdulhameed 

 الملخص

والواجبات يتبلور مع إنشـاء  بدأ االعرتاف حبقوق املرأة وكرامتها اإلنسـانية ومسـاوا ا ابلرجل يف احلقوق 
(، إذ رسخت حقوقها يف واثئق دولية عامة وخاصة، ورغم التقدم احملرز 1945منظمة األمم املتحدة عام )

يف ميدان حقوق املرأة إال أن التمييز ما زال قائماً ضــــــدها مما دفع اجلمعية العامة لومم املتحدة إىل اعتماد 
الذي أكد الن التمييز ضــد املرأة ميثل إجحافاً أســاســياً    1967لعام    إعالن القضــاء على التمييز ضــد املرأة

واهانة للكرامة اإلنســـــــــانية. وقد توجت اجلهود الدولية لومم املتحدة إببرام االتفاقية الدولية للقضـــــــــاء على  
ــد املرأة يف عام   ــاء قواعد    1981واليت دخلت حيز النفاذ يف عام   1979التمييز ضــ وذلك من خالل إرســ

نية حلماية حقوق املرأة وأقرت مبدأ عدم التمييز ومبدأ املســـــــــاواة بوصـــــــــفهما املبدأين احلاكمني لكل ما قانو 
تشــــــــتمل عليه االتفاقية من أحكام والتزامات، وقد احلق ابالتفاقية الربوتوكول االختياري كعلية من اآلليات 

ــاًل عن مـا يتمتع ـبه القـانونـية واـلذي يعـد خطوة هـامـة يف تعزيز اجراءات احلمـاـية للحقوق ا لواردة فيهـا فضــــــــــــ
من أمهية وأحكام. كما فرضــــــــــــت االتفاقية حزمة من االلتزامات الدولية والقتها على عاتق الدول األطراف 
فيها، ولغريف دراســة التقدم احملرز يف تنفيذها أنشــأت االتفاقية جلنة القضــاء على التمييز ضــد املرأة كجهاز 

 للرقابة واإلشراف.
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Abstract 
The recognition of women's rights, human dignity and equal rights with 

men began to take shape with the establishment of the United Nations in 

1945, as its rights were enshrined in international public and private 

documents. Despite progress in the field of women's rights, The United 

Nations adopted the Declaration on the Elimination of Discrimination against 

Women of 1967, which affirmed that discrimination against women was a 

fundamental injustice and an insult to human dignity. The international 

efforts of the United Nations culminated in the 1979 International Convention 

on the Elimination of Discrimination against Women, which entered into 

force in 1981 through the establishment of legal norms for the protection of 

women's rights and recognized the principle of non-discrimination and the 

principle of equality as the governing principles of all the provisions and 

obligations of the Convention , The Optional Protocol to the Convention was 

recognized as a mechanism of legal mechanisms and an important step in 

strengthening the protection procedures for the rights contained therein as 

well as the importance and provisions of the Convention. The Convention 

also imposed a series of international obligations on States parties, and for 

the purpose of examining progress in their implementation, the Convention 

established the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women as an oversight and oversight body. 

 المقدمة

وية تعد املســـاواة بني اجلنســـني من املبادئ األســـاســـية للقانون الدول حلقوق اإلنســـان، ومبثابة حجر الزا
كافة والنظم الدميقراطية وبدولا ينتفي معىن أصـــــــــالة تلك احلقوق وينهار كل مدلول للحرية، أي إن   لدولل

ــبــب اجلنس أو الــدين أو  لكــل من املرأة والرجــل حقوقــاً وهــذا حبــد ذاتــه أمر طبيعي وال فرق بينهمــا بســــــــــــ
 العقيدة.

ــاً منذ  ــهَد اجملتمع الدول تطوراً واضــــحاً وملموســ ــاء منظمة األمم املتحدة عام )وقد شــ ( يف 1945إنشــ
جمال توفري احلمــــــاية الدولــــــية حلقــــــوق اإلنسان بوصفه من األهداف الرئيسة اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها 
وتوالت اجلهود الدولية لومم املتحدة من أجل القضــاء على التمييز ضــد املرأة والعمل على حتســني وضــعها 

ــية على  و  مكافئ مع الرجل وقد بلغت تلك  ومحايتها وكفالة لتعها ــاســـــــ ــان وحرايته األســـــــ حبقوق اإلنســـــــ
ــرأة عام  ــد املــ ــز ضــ ــع أشكال التمييــ ــى مجيــ ــاء علــ ــية للقضــ  1979اجلهود احلثيثة ذرو ا إببرام االتفاقية الدولــ

طة  ( وتعد االتفاقية نقCEDAWويطلق عليها اختصــاراً اســم )ســيداو( )  1981ودخلت حيز النفاذ عام  
حتول يف اتري  االعرتاف الصــالة حقوق املرأة اإلنســانية و دف إىل إحداب نقلة نوعية يف أوضــاع املرأة يف 
العامل، إال ألا ركزت على موضـــوع التمييز ضـــد املرأة وقامت بوضـــع التدابري واحللول واالجراءات اليت جيب  
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ــد املرأة واع  ــاء على التمييز ضـــ ــامل للمعايري على الدول اختاذها من أجل القضـــ ــريع دول شـــ تربت مبثابة تشـــ
 واالجراءات القانونية حلمايتها.

أنشـأت االتفاقية هيئة مسـتقلة من ا رباء وهي جلنة القضـاء على التمييز ضـد املرأة الغريف منها دراسـة 
ــبـيل تفعـيل دور اللجـنة وـقد احلدالتقـدم احملرز يف تنفـيذ االتفـاقـية بعـ  ــراف يف ســــــــــــ ق هـا جهـازاً للرـقاـبة واإلشــــــــــــ

ـصـــاصــــاً دولياً تعرتف به الدول األطراف ويعمل   ابالتفاقية الربوتوكول االختياري ومبوجبة منحت اللجنة اخت
على تنفيذ االتفاقية ويناط  ا اختاذ إجراءات فعالة ملنع وقوع انتهاكات حلقوق املرأة وحراي ا األســــــــاســــــــية  

وع اجلنس، وفرضـــت االتفاقية التزامات واحملاســـبة عليها إذا حدب مبا يضـــمن عدم التمييز ضـــدها بســـبب ن
تقع على عاتق الدول األطراف بتنفيذها ومسحت إببداء التحفظات على موادها وقد انضــــــــــم إىل االتفاقية 

 عدد كبري من الدول مبا فيها الدول العربية مع أبداء على موادها 
 المبحث األول: اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها 

حتقيق املســاواة بني وعملت على فارقة يف اتري  احلقوق اإلنســانية للمرأة    ةماتفاقية ســيداو عالتشــكل  
األســــئلة   جابة عنبحث هو اإلالتمييز التمييز والذي يهمنا يف هذا امل  لى كل أشــــكالعاجلنســــني والقضــــاء  

 التالية:
 اري؟ هذا مايتوكول االختأضـــاف الربو  ذااكيف نشـــأت هذت االتفاقية؟ وماهي املبادئ احلاكمة  ا؟ م

 وعلى النحو اآلا:مطلبني لى عسنبحثه يف هذا املبحث وسنقسمه 
 .نشأة اتفاقية سيداو املطلب األول:

 .امللحق ابالتفايةاري ياملطلب الثاين: الربوتوكول االخت
 املطلب األول: نشأة اتفاقية سيداو

ـصــــــــــف الثاين من القرن العشـــــــــــرين   على ذلك رعاية األمم  واألدلهتماما دوليا حبقوق املرأة  اشـــــــــــهد الن
كانة مبوق اإلنسان وحظيت املرأة فيها  ـــــــ اية حقـــــــ ة حلمـــــــ اقيات الدوليـــــــ املتحدة للعديد من اإلعالانت واالتف

  بينما حظرت  ،ه بوجه عامأشــــــــــــــكالحرتام حقوق اإلنســــــــــــــان، وحظرت التمييز  ميع  ى اكدت علأو   ةهام
ســـنبحثه يف هذا املطلب املقســـم على فرعني  وهذا مابشـــكل خاص فيها   والتمييز ضـــد املرأة اتفاقية ســـيداو

 مها: 
 .اجلهود الدولية الرامية إلبرام اتفاقية سيداوالفرع األول: 
 املبادىء احلاكمة التفاقية سيداوالفرع الثاين: 

 رام اتفاقية سيداوالفرع األول: اجلهود الدولية اليت سبقت اب
ضــــد أشكال التمييز  اتفــاقية القضــــاء علــــى مجيــــع   1979عام   ةلومم املتحد  العامةاعتماد اجلمعية   ع د  

وق اإلنسان يف العامل وكان ذلك نتيجة ملبادرات ــ اية حقــ ة الرامية إىل محــ ود الدوليــ املــــرأة تتوجياً لعقود من اجله
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ــع املرأة التـابعـة لو نشـــــــــــــــاعهـا داخـل منظومـة األمم املتحـدة عـام إمم املتحـدة، هـذت اهليئـة اليت ت  جلنـة وضــــــــــــ
1946(2). 

من جلنة وضــــــع املرأة أن تســــــتطلع آراء الدول األعضــــــاء فيما يتعلق   1972طلب األمني العام يف عام 
ـصــادي   بشـــكل ومضـــمون صـــك دول حيتمل وضـــعه بشـــأن حقوق املرأة، ويف العام التال عنّي اجمللس االقت

ـصــــــــياغ  1974عداد االتفاقية ويف عام  إواالجتماعي فريقاً عاماًل للنظر يف  ة اتفاقية بشـــــــــأن بدأت اللجنة ب
ــد املرأة القضـــاء عاماً دولياً للمرأة قراراً   1975عتبار عام ا، وكان لقرار اجلمعية العامة يف (3)على التمييز ضـ

دماج التام للمرأة يف اجملهود مهماً يف تكريس العمل على تشــــــــجيع املســــــــاواة بني الرجل واملرأة وضــــــــمان اإل
 العاملي.سهامها يف تعزيز السلم إاإلمنائي وزايدة 

  1975ســــــــييت( عام  كانت ذروة العام الدول للمرأة انعقاد املؤلر ا اص ابملرأة يف مدينة )مكســــــــيكو
وأقر املؤلر عدة قرارات وتضـمنت مجلة مبادئ منها حتقيق املسـاواة الكاملة بني الرجل واملرأة والقضـاء على 

ــاواة الرجل  أي شـــكل من أشـــكال التمييز ــاا اجلنس وعلى مسـ ــية   على أسـ ــياسـ واملرأة يف مجيع امليادين السـ
ثل العام الدول ل(1985-1976واالقتصـــــــادية واالجتمـــــــاعية والثقـــــــافية وأعلنت اجلمعية العامة الن املدة)

عداد وثيقة القضــــــاء على كافة  إوعملت جلنة وضــــــع املرأة يف   ،(4)م(واة واحملبة والســــــالاللمرأة لتحقيق)املســــــ 
 .(1979–1976بني عامي ) ضد املرأة ما أشكال التمييز

سم )سيداو( من قبل اجلمعيـــــــة العامة لومـــــــم املتحـــــــدة يف عام صبحت تعرف ابأقرار االتفاقية اليت إت 
ـصــــاحلها فيما   (130ذ صـــــوتت)إ  1979 ـصــــويت وتبنت اجلمعية العامة عن ا( دول 10) متنعتادولة ل لت

الســـــــــــــــابع دولـة على االتفـاقيـة يف مؤلر كوبنهـاجن يف    (64)وقـد وقعـت  180/  34االتفـاقيـة ابلقرار املرقم  
ــر من لوز ــام    عشــــــــــــ ــاذودخلـــت حيز    1980عـ ــالـــث منيف    النفـ ــام    ايلول  الثـ ــد تلقي  (5)  1981عـ ، بعـ

 .(6)التصديقات العشرين الالزمة
ـصـــر هي أول الدول العربية اا و إليهمت  ضــــ ( دولة أو ان20)  عليها  العربية صــــادقت لتزمت  ا وكانت م

 .صادقت عليها تلتها اليمن وتونس والعراق وليبيا وقد جاءت هذت التصديقات قبل عاماليت 
ــادقت أو ان  1990 ــوراي واألمارات  متضــــــــــ أما آخر الدول اليت صــــــــ إليها هي موريتانيا والبحرين وســــــــ

 .(8)2014بعد عام  فقد انضمت إليها فلسطني، اما (7)العربية وعمان وقطر

 
املـرأة )سيداو( منظمة املرأة العربية،   أشكال التمييز ضدلقضـاء علـى مجيـع  لمؤشرات كمية ونوعية التفاقية    ،يفاء أبو غزالةه  -2

 . 112  -111، ص 2009، 1دار نوابر، القاهرة، ط
، 2013،  االسكندرية  ،ملعارفا   ،منشأةحقوق املرأة العاملة يف املواثيق الدولية والتشريعات الداخلية،    ،ماجدة علي مال صادق  -3

 .  109ص
ول والشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية القانون، منال فنجان علك، مبدأ عدم التمييز يف القانون الد  -4
 .83 -82، ص .2001
 . pm 9:30الساعة    25/5/2017االحد    ..http:// www. abwab.euلكرتوين:  ملاذا سيداو، الرابط اال  ،بو احلسنأدينا    -5
تبسي  -6 اتفاقية  يف  املرأة   حقوق  ،هالة سعيد  علـى مجيـع  رل  التمييز ضدأش  القضـاء  احل   كال  منشورات  )سيداو(،  حم ل املـرأة 

 . 58، ص 2011، 1احلقوقية، بريوت، ط
سامية بوربة، االجتهادات القضائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسانية للمرأة )األردن، تونس، العراق،   -7

 .26، ص2016فلسطني، املغرب، لبنان، اجلزائر( اجلزائر، 
 . 8املصدر السابق، ص  ،هيفاء أبو غزالة  -8
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ن إسـيا كما  نيإىل االتفاقية هي ابكسـتان وبنغالدش وتركيا وماليزاي واندو  متضـ الدول اإلسـالمية اليت ان 
ـصـــــادق على االتفاقية هي ســــــويســــــرا والوالايت املتحدة األمريكية والكامريون  ســــــالاهناك دواًل غري  مية مل ت

ــوتو وهناك دول مل تن ــاا هي ضــــــ وأفريقيا الوســــــطى وليســــ ــومال وتو إم إليها ابألســــ ـصـــ ــودان وال  غانيران والســــ
عدد من الدول حتفظات على بعض  ىوأبد  مل تنضــــم اليها  الكرســــي الرســــولجلدير ابإلشــــارة أيضــــا الن وا

ــمامهاتحفظات مكتوبة عند توقيعها أو بقدمت تبنودها فقد بلغ عدد الدول اليت  ـصــادقتها على    انضـ أو م
اسرائيل واهلند وبريطانيا اليت بلغ حجم حتفظها ثالب صفحات،   ( دولة ومن بني هذت الدول55االتفاقية )

الثالثني وحبلول    (9)1980 لوز الثاين منيف حني كانت الســــــــــــويد أول دولة توقع على االتفاقية وذلك يف 
 .(10)اقيةصبحت عضوا يف االتفأدولة  186كانت   2011/حزيران   من

 املبادئ احلاكمة التفاقيه سيداو: الثاين الفرع 
ــيداو تت ــية التفاقيه سـ ــاسـ ــدإن املبادئ األسـ ــاواة بني الرجل واملرأة   جسـ ــيني مها مبدأ املسـ يف مبدأين رئيسـ

قوق احلومبدأ عدم التمييز ومها من املبادئ األساسية للقانون الدول حلقوق اإلنسان عموماً وللتمتع بسائر  
ــاً احملمي ــوصـــــ ـصــــ ــان األخرى ومها نقطة البداية مفهما مبثابة حق عام يتفرع  ،ة خ نه العديد من حقوق اإلنســـــ

رتباطاً وثيقاً ومها وجهان لعملة واحدة وليس ألي اذ يرتبطان ببعضــــــــــهما  إلكافة احلقوق واحلرايت األخرى 
اواة وابلعكس حىت ما يكون هناك لييز يكون هناك خرق ملبدأ املســـــــ   ذإمنهما وجود مســـــــتقل عن اآلخر ف

 .ليعد أحدمها مكماًل لحخر
 أواًل: مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة

ـصـــوصــــ عند قراءة أحكام االتفاقية  جند فحواها أن املســــاواة وعدم التمييز على أســــاا اجلنس هي    هاون
ــي هلا فالديباجة واملواد ) ــاســـ كافة احلقوق اليت وردت يف األجزاء الثالث   وعموماً ( 4، 3، 2، 1احملور األســـ

 .(11)وا ا ابلرجلاوالرابع وا امس  دف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وضمان مس
ــري ديباجة االتفاقيإ ــتهدف :))إىل أنه  ةذ تشـــ ـصــــكوك املختلفة الدولية اليت تســـ على الرغم من اجلهود وال

 .(12) ((إنه ما يزال هناك لييز واسع النطاق القضاء على التمييز ضد املرأة إال
أوجبت االتفاقية يف املادة الثانية الدول األطراف بضـــــــــــــرورة إدماج مبدأ املســـــــــــــاواة بني الرجل واملرأة يف 

تشـريعية مبا يف ذلك ما ال تشـريعية وغريال  ةاختاذ التدابري املناسـب  إىلتشـريعات األخرى و الة أو  الوطني دسـاتريال
املرأة وتقدمها لكي   التدابري مبا فيها التشــــريعي منها لكفالة تطور  من يناســــب من جزاءات واختاذ املناســــب

. كما هامجيع  املساواة يف امليادينتستطيع ممارسة حقوقها اإلنسانية وحراي ا األساسية والتمتع  ا على قدم 
عطاء املرأة احلق يف التـصويت يف مجيع االنتخاابت واالسـتفتاءات العامة إبالزمت االتفاقية الدول األطراف  

يف صــياغة ســياســة احلكومة وشــغل الورائف العامة على قدم املســاواة  ةشــاركاملأهلية لالنتخاابت و ومنحها 
 

 . 2014وزارة الثقافة العراقية، بغداد،  ،1تشريعات العراقية، طمتها للءو ومالااتفاقية سيد ،علياء عبود سامل -9
 .11-  10، ص 
 .55ص ،2009 ،منشورات اليونسكو ،جوبةأسئلة و أ ،حقوق اإلنسان ،ليا ليفني -10
، 2009دار الثقافة،    ،2، ج1اإلنسان، احلقوق احملمية، ط  حممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، القانون الدول حلقوق  -11

 .508ص 
 .93ص،2014 ، عمان  ،مؤسسة الوارق ، لقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة  ،مجعة أمحد -12
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ة  تم ابحلياة العامة والسياسية  ـــــ ات غري حكوميـــــ ات ومجعيـــــ مع الرجل واالعرتاف  ا ابملشاركة يف أي منظم
نح النســـــــاء فرص متســـــــاوية لتمثيل حكوما ن على املســـــــتوى مبللبلد كما الزمت االتفاقية الدول األطراف  

حلق الرجل   حق املرأة ابجلنســـــــية مســـــــاوايً أن يكون   واالشـــــــرتاك يف املنظمات الدولية، وأكدت على الدول
التدابري املناســـــــــــبة ملســـــــــــاواة املرأة للرجل يف ميدان الرتبية  اختاذها وفيما يتعلق  نســـــــــــية أطفاهلا، ووجوب  في

 .(13)والتعليم والثقافة ويف ميدان العمل
مل يف بنودها على تشـــــــــــــ توهي االتفاقية الوحيدة اليت   األســـــــــــــرةتنظيم   أكدت االتفاقية يف بنودها على

ـصـــــول على ا دمات للرجال والنســــــاء وعلى قدم املســــــاواة، وإعطاء احلق ابأحكام تلزم الدول األطراف   حل
ــرفية والرهون وغري ذلك من أشـــــكال ـصــ ــرية والقرويف امل ــتحقاقات األســـ ــاء يف االســـ االئتمان العائلي،   للنســـ

ية واأللعاب الرايضــــــية ومجيع جوانب احلياة الثقافية وعلى قدم املســــــاواة مع  األنشــــــطة الرتوحيواالشــــــرتاك يف  
ــاركة يف التنمية الريفية. ويف  صـــــــــــــوص املرأة الريفية وكفلت هلا املشـــــــــــ الرجل، وتناولت االتفاقية على وجه ا 

التفاقية للنساء املساواة  ف معيشة مالئمة ابلتساوي مع الرجل، وكفلت او التخطيط اإلمنائي ويف لتعها بظر 
برام العقود وإدارة املمتلكات واملعاملة على قدم املســـــــــــــاواة مع الرجل يف احملاكم واهليئات إأمام القانون ويف 

 .(14)القضائية وكفلت املساواة مع الرجل يف الزواج والعالقات األسرية
زت فيه املستوى القانوين اجملرد إىل دائرة ثرت مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة على  و ااو آإن االتفاقية  

اـلدول األطراف    اختـاذذ تؤكـد امـلادة الرابعـة يف االتـفاقـية على إـنه ))ال يـعد  إريف الواقع  أالتطبيق الفعلي على  
تدابري خاصــــــة مؤقتة تســــــتهدف التعجيل ابملســــــاواة الفعلية بني الرجل واملرأة لييزاً وكذلك جيب وقف هذت 

 قد حتققت((.  الفرصون أهداف تكافؤ التدابري عندما تك
ــاواة وعدم  اضـــافت ــأليت املسـ ـصــكوك األخرى اليت تتناول مسـ ــية إىل ال ــاسـ االتفاقية أحكاماً جديدة وأسـ

ــة على أنهإالتمييز  ــافة إىل  : ))ذ تقضـــــــــي املادة ا امســـــــ ــاواة القانونية للمرأة وتعزيز  االابإلضـــــــ عرتاف ابملســـــــ
إىل القضــــــــــاء على األمناط االجتماعية والثقافية    االدول أن تســــــــــعى أيضــــــــــ املســــــــــاواة الفعلية هلا ينبغي على 

عمال  إوالتقليدية اليت تدي أوجه التخطيط اجلنســــاين الضــــار وإجياد إطار عام يف اجملتمع من شــــأنه أن يعزز 
 (15)((.حقوق املرأة ابلكامل
 اثنيا: مبدأ عدم التمييز

تمييز ضد املــــــرأة مصطلح ))التمييز ضد املرأة(( يف املادة  اتفـــاقية القضــــــاء علــــــى مجيــــــع أشكال ال عرفت
ــتبعاد أو تقييد يتم على ا))أي تفرقة أو  : ( النه1) غراضــــه توهني أو أاثرت أو  آاجلنس ويكون من    أســــااســ
ية يف امليادين السياسية االقتصــــادية واالجتمــــاعية ساسعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلرايت األحباط االإ

 
، ص 2011  ،2ط  ،بريوت   ،منشورات زين احلقوقية  ،هادي نعيم املالكي، املدخل لدراسة القانون الدول حلقوق اإلنسان  -13

116- 119. 
مي، دراسة مقارنة بني الشريعة االسالمية والقوانني سالمنال حممود املشين، حقوق املرأة بني املواثيق الدولية وأصالة التشريع اإل  -14

 . 293  -291، ص2011، 1الدولية ا اصة حبقوق املرأة، دار الثقافة، ط
  ، 2014ويف السامي، نيويورك، جنيف،  مكتب املف  ،حقوق املرأة من حقوق اإلنسان  األمم املتحدة، حقوق اإلنسان،   -15

 .6ص
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 27:  العدد

ـصـرف إخر أو توهني أو آافية واملدنية أو يف أي ميدان  والثقـــــــــــــــــ   حباط لتعها  ذت احلقوق أو ممارســتها هلا ب
 .(16)املساواة بينها وبني الرجل(( أسااالنظر عن حالتها الزوجية وعلى 

 نستخلص من هذا التعريف ما يلي:
 االتفاقية لثل الفتاة واملراهقة.إن مبدأ عدم التمييز ينطبق على مجيع النساء فأن كلمة )املرأة( يف 

 أو التقييد الذي يتم على أساا اجلنس. االستبعادلييزاً وهي التفرقة أو  تعد االتفاقية األفعال اليت َتعدُّ 
التقييد هذت تشــكل انتهاكات ســواء كان توهيناً  أو  االســتبعاد( إن حاالت التفرقة أو 1توضــح املادة )

ــة املرأة مجي  اً حبـاطـ ا  مأ ــهـا ممـارســـــــــــــ ع حقوقهـا يعـد من آاثرهـا أو من نتـائجهـا املوضــــــــــــــوعيـة أو من أغراضــــــــــــ
 .(17)التمييزية

لييزاً وآاثر هذت األفعال   دُّ عإن مصـطلح )التمييز ضـد املرأة( يشـمل عنصـرين أسـاسـني مها األفعال اليت ت  
يد على أسـاا اجلنس  النسـبة لوفعال اليت حدد ا االتفاقية وهي التفرقة أو االسـتبعاد أو التقيبوأغراضـها. ف

ــتبعاد إإنســـانية أوســـع من املرأة وذلك نظراً لكونه أعلى مرتبة و  اً منح الرجل حقوق  يتعين إن التفرقة ه ن اسـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــادية  ادماجهااملرأة على أســــــــــــــاا اجلنس يؤدي إىل  ميش املرأة يف اجملتمع وعدم   صــــــــــــ يف احلياة االقت

لنمطية وأما التقييد على أساا اجلنس فيقصد به وضع واالجتمـاعية والثقـافية وقصر حقوقها على األدوار ا
ــان وحرايته ــية   احلواجز والعقبات واملوانع أمام لكني املرأة من لتعها حبقوق اإلنســ ــاســ وعلى عدم كافة األســ

ــاواة مع الرجل. وقد أوضــــحت االتفاقية آاثر وأغرايف التمييز القائم على أســــاا اجلنس هو أنه يؤدي  املســ
املتكــافئــة مع الرجــل بغض النظر عن حــالتهــا الزوجيــة   كــافــة  للمرأة يف حق التمتع ابحلقوقإىل عــدم اإلقرار  

 وميثل مصطلح التمييز األساا الذي تقوم عليه االتفاقية.
  ،باشـــر املغري  والتمييزر  ية املباشـــ و ذا فإلا تعطي مدلواًل واســـعاً للتمييز ضـــد املرأة فيشـــمل التمييز بشـــقّ 

 ماليت يتمتع  ا الرجل بغض النظر عن حالتها الزوجية أ  كافة  مبا مينحها احلماية ســـــــواء ابإلقرار هلا ابحلقوق
 .فيما يتعلق بتلك احلقوق وممارستها هلا

حزمة من   ت. وتضـــــمن(18)يســـــاســـــ من االتفاقية جوهرها وموضـــــوعها وغرضـــــها األ  (2)املادة   تشـــــكل
  اءـدف القضـة تستهـق الدول األطراف فيها واليت تتعهد ابنتهاج سياسااللتزامات الدولية اليت تقع على عات

التشريعي منها والقضائي واملؤسسي ك  الالزمةد املرأة من خالل اختاذ اإلجراءات والتدابري  ــــــ ز ضــــــ على التميي
لتمييز يف على الدول األطراف االلتزام إبدماج مبدأ املســــاواة وعدم ا عمال هذا االلتزام.إلكافه ويف امليادين  

جيابية وهي اوهناك التزامات ذات طبيعة .  (19)دســــــــاتريها الوطنية أو التشــــــــريعات وغريت الوســــــــائل املناســــــــبة
ــريعـا ــلبـية هي إلغـاء مجيع األحكـام اجلزائـية   ـعدت  تتعـدـيل أي تشــــــــــــ لييزـية والتزاـمات أخرى ذات طبيعـة ســــــــــــ

 ضد املرأة.صارخا لييزاً  تالوطنية اليت شكل
 

 ، 2013  ،1ط  ،القاهرة  ،القومي لإلصدارات القانونية   املركز  ،القانون الدول والشريعة  املرأة يف  حقوق  ، يوسف حسن يوسف  -16
 .267ص

اإلنسان،   االقتصادي واالجتماعي، تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  اجمللس  ، األمم املتحدة، حقوق اإلنسان  -17
 . 10-9، ص2008نيويورك، 
أشكال  تفاقيةا  -18 )  القضاء على كافة  املرأة سيداو  الرابط  cedawالتمييز ضد  متاح على  منظور شرعي،  نقدية من  ( رعية 

 .pm 10:30الساعة   6/2/2017االثنني  http://www.iicwc.org لكرتويناال
 .98مجعة، املصدر السابق، ص أمحد -19
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ضــــــــرورة اختاذ الدول التدابري املناســــــــبة للقضــــــــاء على األدوار  على وتؤكد املادة ا امســــــــة من االتفاقية  
مناط االجتماعية والثقافية لســـلوك الرجل واملرأة  دف القضـــاء على التحيزات والعادات العرفية النمطية واأل

أو على أدوار منطـية للرجـل   خرى القـائمـة على فكرة دونـية أو تفوق أحـد اجلنســــــــــــــنيوكـل املمـارســــــــــــــات األ
 واملرأة.

 املطلب الثاني: الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية
ـــيداو كـ لاجلمعـية العـامـة    تبـنت لـيات من اآل  ةعليـ ومم املتحـدة الربوتوكول االختـياري امللحق ابتفـاقـية ســــــــــــ

جراءات محايتها إتفاقية وتعزيز  غناء وتعزيز احلقوق الواردة يف االإوجادة يف  ة  هممخطوة    القانونية وهذا يعدُّ 
 علىخاصـــة به هذا ما ســـنبحثه يف هذا املطلب وســـوف نقســـمه  أحكامية و أمهيتمتع به من  مافضـــاًل عن  
 فرعني مها: 

 .التكييف القانوين للربوتوكول االختياريالفرع األول: 
 الفرع الثاين: أحكام الربوتوكول االختياري املوضوعية واالجرائية

 : التكييف القانوين للربوتوكول االختياريالفرع األول
البحــث عن مـاهيتـه  من  ن الربوتوكول االختيــاري هو صـــــــــــــــك اتفــاقي ملحق ابتفــاقيــة موجودة فال بـد  إ

 القانوين. وتكييفه
 أوال: اجلهود الدولية اليت سبقت إبرام الربوتوكول االختياري

ــع املرأة يف منظمة األمم املتحدة فريقا من ا  ــأت جلنة وضـ ــياغة بروتوكول اختياري   أجلرباء من أنشـ صـ
 لعام  عالن فيينا وخطة العملإاذ أوصى   ،(20)املـــرأة أشكال التمييز ضدالقضـــاء علـــى مجيـــع   ةملحق ابتفاقي

ي لومم املتحدة حلقوق اإلنسان بدراسة تبين بروتوكول ـر العاملـللمؤل  ـتنيا تامي  ـتنيالوثيق  وصفهماب  1993
ضـــــــــــم عناصـــــــــــر الربوتوكول بوضـــــــــــع املرأة    ةاقرتاحا من قبل جلن  1995اللجنة يف عام اختياري، وقد تبنت 

من قبل اجلمعيــــــــــــة العامة لومــــــــــــم   اعتمادتوقد ت ، (21)راء الدول عليهآاالختياري إىل االتفاقية واستطالع 
ــدة يف دور ا  ومبناسبة االحتفال إبصدار اإلعالن    1999 لعام تشرين األولالسادا من  يف ( 43)املتحـــــــــــ

ــوق اإلنســـان يف ــي حلقـــــــــــــــ ـصــديق على الربوتوكول   1999 العاشـــر من كانون األول العاملـــــــــــــــ ت فتح ابب الت
ــبح انفذا يفأو ، (22)اريياالخت ن عدد الدول اليت اوك ،(23)2000كانون األول   الثاين والعشـــــــــــــرين من صـــــــــــ

ــرين من آذار عـــام    الثـــامنوقعـــت على الربتوكول االختيـــاري يف   ويف ،  (24)( دولـــة33هي)  2000والعشــــــــــــ
الدول  يوه ة( دول96مت إليه )ضـ ناصـبح عدد الدول اليت صـدقت عليه أو أ  2011  حزيران  الثالثني من

 .(25)األطراف يف االتفاقية
 

 . 235ص  ،2006، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت،  1املرأة يف منظومة األمم املتحدة رعية اسالمية، ط  ،القاطرجيلى    -20
 .29ص ،املصدر السابق ،بو غزالة أهيفاء  -21
 .235ص ،املصدر السابق ، ((....املرأة يف منظومة))لى القاطرجي،   -22
 . 164ص ،هالة سعيد تبسي، املصدر السابق -23
اجلامعي، اإلسكندرية،   ، دار الفكر1ة الحكام الشريعة اإلسالمية، طنر سعيد محودت، احلماية الدولية للمرأة، دراسة مقار منتص  -24
   .278ص ،2010
 .56ص ،املصدر السابق ،ليا ليفني -25
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 27:  العدد

 اثنياً: التكييف القانوين للربوتوكول 
ـصــفة الغالبة يف االتفاقياتإ ــان تتبعها عادة بروتوكوالت اختياريةالدولية املتعلقة حبقوق   ن ال ، (26)اإلنسـ

والربوتوكول ، (27)فوضـــــــــــع الربوتوكول االختياري التفاقية ســـــــــــيداو على قدم املســـــــــــاواة مع تلك االتفاقيات
يهدف إىل ،  (28)عاهدة قائمة أو عهد قائممبشـبه مبعاهدة صـغرية يتصـل  أ  اقانوني  اً ثابة صـكمباالختياري يعد 

االتفاقية وذلك من  جوهرية جديدة تتعلق ابالتفاقية ذا ا أو تتعلق  انب مهم   أحكاموضــــــع إجراءات أو 
 ولقد اختلفت التســـــــميات يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنســـــــان ما،  (29)تفعيل تطبيق االتفاقية أجلمن  

ل منها بســــــبب هذت التســــــميات حول املركز القانوين لك  ةياشــــــكالبني اتفاقية أو عهد أو بروتوكول مما يثري 
ـصــــــديق   ختالف بني املعاهدة واالتفاقية اذ ال يوجد إ واإللزامية واالنضـــــــمامفيما يتعلق بشـــــــروط التوقيع والت

ــواء من ـصـــــــحة والنفاذ واآل حيث وبني الربوتوكول أو امليثاق ســــــ ــروط ال أن ، (30)اثر القانونية املرتتبة عليهشــــــ
صــــــــــــطلحات فكلها يف مرتب  (2)املادة  الفقرة )ا( من   املعاهدة مىت توفرت   ةمن اتفاقيه فيينا ســــــــــــوت بني امل

الربوتوكول اتفاقية منفردة خاضــعة للتوقيع واالنضــمام واملصــادقة من قبل الدول األطراف يف وع ّد   شــروطها.
ذ أن تعدد التســميات  إاملتعلقة ابالتفاقية ذا ا   كافةويتمتع ابملركز القانوين ابجلوانب  ، (31)االتفاقية االصــلية

 ن الربوتوكول يكون يف مركز قانوين مســــــــاو  فإتفاق وابلتال  ال على طريقة صــــــــياغة االإال يدل على شــــــــيء  
 .(32)للمركز القانوين لالتفاقية

 الربوتوكول املوضوعية واالجرائية : أحكامالفرع الثاين
اول  تتنـ ضـــــــــــــــافـية مكمـلة للمعـاهـدة فإعمـل كـتدابري قـانونـية  لتالربوتكوالت االختـيارـية ابملعـاهـدات    تحلقـ 
جراء يتعلق بتنفيذ االتفاقية إضـــيف تية أو  أمهعاجل موضـــوعا جديدا ذا  تورد يف االتفاقية، أو   عاماً  موضـــوعاً 

ــادقة عل ـصـ وأن الدول األطراف  ، (33)يهومسي ابلربوتوكول ابالختياري ألن الدول األطراف ليســــت ملزمة ابمل
ه ملزمة ألبد من أحكامهي وحدها القادرة على االنضـمام إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية وحىت تكون 

  .مصادقتها عليه
 أواًل: أحكام الربوتوكول املوضوعية

 حق التمتع ودعت إىل مساواة الرجل واملرأة يفيف مجيع امليادين  تطرقت اتفاقية سيداو إىل حقوق املرأة  
فمنذ صـــــــدورت  ، ا ووضـــــــع الربتوكول االختياري امللحق ابالتفاقية من أجل ضـــــــمان وتعزيز تطبيق االتفاقية

نه مل يضــف أية حقوق موضــوعية للمرأة على احلقوق املوضــوعية اليت نظمتها االتفاقية على الرغم من أن إف

 
 .303ص ،منال حممود املشين، املصدر السابق -26
 ،.2016، مركز الدراسات العربية، مصر،  1ام االتفاقيات الدولية، طري صايب الزين، احلماية القانونية للمرأة يف ضوء أحك  -27
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االنتقادات توجهت هلا  إن ال إالقضــــــااي املتعلقة ابملرأة    من االتفاقية تغطي بشــــــكل صــــــريح جمموعة واســــــعة
اذ أن هذت القضـــية مل يرد ذكرها بشـــكل واضـــح يف   ،(34)صـــراحة إىل العنف ضـــد املرأة تشـــر  بســـبب ألا مل 
، إال إن جلنة القضــاء على التمييز ضــد املرأة اعتربت العنف املوجه ضــد املرأة على أســاا  (35)نص االتفاقية
ــية رقم )اجلنس كأحد أ ــيات األوىل التوصـ ــدرت ثالب توصـ ــد املرأة إذ أصـ ــكال التمييز ضـ ( يف دور ا 12شـ

  1990( يف دور ا التاسـعة املعقودة عام 14، مث صـدرت عن اللجنة التوصـية رقم )(36)1989الثامنة عام 
ليت ( اليت ت عّد من أهم التوصـــــــــــيات ا19، كما صـــــــــــدرت التوصـــــــــــية رقم )(37)تؤكد فيها على ختان االانب

واملعنونة العنف ضـــــد املرأة وإن التمييز ضـــــد املرأة ابملعىن    1992أصـــــدر ا يف دور ا احلادية عشـــــر يف عام  
 (38)الوارد يف االتفاقية ويدخل يف إطار معىن املادة األوىل منها ويقع بوضوح يف حدود االتفاقية.

 اثنياً: أحكام الربوتوكول االجرائية
شــراف على تقدي التقارير يف جمال الرقابة واإل إليهطار التزامات الدول على إكتفت اتفاقية ســيداو يف ا 

لزام الدول األطراف يف االتفاقية إ( املتعلقة بتقدي التقارير بضـــــرورة  18ذ قضـــــت املادة )إ  موضـــــوع االمتثال
ــائـية واإلبتـقدي تـقاريرهـا إىل األمني الـعام لومم املتحـدة حول الـتدابري ال ــريعـية والقضــــــــــــ دارـية وغريهـا من تشــــــــــــ

ربع ســــــــــنوات بعد ذلك أو كلما أالتدابري لتطبيق االتفاقية ويف غضــــــــــون ســــــــــنة من بدء نفاذ االتفاقية وكل 
ـصـــــعوابت اليت تؤثر على مدى الوفاء اباللتزامات  طلبت اللجنة ذلك وقد تشــــــمل التقارير على العوامل وال

ــاء    ةليآلعدم وجود  اً ونظر ،  (39)املقررة يف هذت االتفاقية  األفراد أو مجاعات  اً فرادأللشـــــــــكوى تســـــــــمح للنســـــــ
 من  لكن اللجنة  ةليآبتقدميها بشـكل مباشـر إىل جلنة القضـاء على التمييز ضـد املرأة وكذلك ال توجد فيها 

 يذلك وضـــــع الربوتوكول االختيار   أجلتلقي أي شـــــكاوى من النســـــاء بشـــــكل مباشـــــر للتحقيق فيها من 
االتفاقية من قصــور ونقص  ما تضــمنتهليات القانونية ملعاجلة  من اآل ةليعك  2000التفاقية يف عام امللحق اب

جراءات فعالة يف منع أي انتهاكات للحقوق واحلرايت اإلنســــانية للمرأة  إ  تاختذيف صــــالحيات اللجنة اذ 
 تعتمدااالتفاقية فشــــــــــــراف على الواردة يف االتفاقية فوســــــــــــع يف صــــــــــــالحيات اللجنة يف جمال الرقابة واإل

 ين مها:ءإجرا
 االجراء املعتمد لتلقي الرسائل)الشكاوى( .أ

 .(40)االجراء املعتمد للتحري عن املعلومات)التحقيق( .ب
ــتخــدام ،  (41)للــدول األطراف يف االتفــاقيــة والربتوكول معــا  ان هـذين اإلجراءين متــاحــ   ن  إ وال ميكن اســــــــــــ

ـصــــاف على املســـــتوى الوطينإلســـــتنفاذ مجيع وســـــائل ااالربوتوكول إال بعد  وبقبول الربوتوكول تعرتف ، (42)ن
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 .299ص ،املصدر السابق  ،منال حممود املشين -35
 . 513املصدر السابق، ص  ،اجلزء الثاين..((، ..الدول  يوسف علوان، حممد خليل املوسى، ))القانون دحمم -36
 . 238مجعة، املصدر السابق، ص  أمحد -37
 . 198 -196، ص املصدر نفسه -38
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 27:  العدد

ـصــــــاص اللجنة وقد نظم الربوتوكول االختياري املادة )  ( الشـــــــروط 4،3،2الدول األطراف يف االتفاقية ابخت
صــدار القرار يف موضــوعها وكذلك نظمت املواد إالواجب توفرها بقبول الشــكاوى الفردية من قبل اللجنة و 

 (43).( االجراءات اليت تتبعها يف التحقيق بتلك الشكاوى6،7،8،9)
 سيداو بموجب اتفاقية والتحفظات االلتزامات الدوليةالمبحث الثاني: 

ــأن االتفاقياتإن  ــألا شـــ ــد املرأة شـــ ــاء على التمييز ضـــ ذ فرضـــــت حزمة من االلتزامات ، إاتفاقية القضـــ
ز يالقضــــــــــــــاء على التمي  أجـل  من  ،ـلدولـية اليت تقع على كـاهـل اـلدول األطراف فيهـا واليت تتعهـد ابلقـيام  ـاا

ضـــــــــد املرأة، وما يهمنا يف هذت الدراســـــــــة اإلجابة عن عدد من التســـــــــاعالت وهي: ما هي االلتزامات اليت 
ــنبحـثه يف هـذاا؟  رتبتهـا االتفـاقـية على اـلدول األطراف فيهـا؟ ومـا هو موقف اـلدول العربـية منهـ   هـذا مـا ســــــــــــ

 وعلى املخطط املقسم على النحو اآلا: مطلبنيلى عوسنقسمه  ملبحثا
 .اليت حدد ا االتفاقيةتزامات لاالتصنيف األول: املطلب 

 االتفاقية. موقف الدول العربية منالثاين:  طلبامل
 االتفاقية التي حددتهاااللتزامات املطلب األول: تصنيف 

االتفاقية حقوق املرأة واحلرايت األســــاســــية وحظرت التمييز ضــــدها فوضــــعت قواعد موضــــوعية كفلت 
ــاواة الفعلـية والـقانونـية بني الرجـل واملرأة يف  ة التمييزدوات الالزـمة ملكـافحـ عـاـمة حـتدد األ لغريف حتقيق املســــــــــــ

لقاة  املامات الدولية االلتز   من ة( على حزم6-2نـصت يف موادها )إذ   ،التمتع ابحلقوق واحلرايت األسـاسـية
ســـنبحثه   هذا ما  واليت تتعهد القيام  ا من أجل القضـــاء على التمييز ضـــد املرأةعلى عاتق الدول األطراف  
 ى فرعني وكما يلي:عليف هذا املطلب وسنقسمه 

 .يةالتشريعلتدابري الفرع األول: التزامات الدول املتعلقة اب
 والتدابري الدول املتعلقة ابلسياسات  اتالفرع الثاين: التزام
 لتدابري التشريعيةالتزامات الدول املتعلقة ابالفرع األول: 

ن القانون إرأة إذ ــ د املــ ز ضيــ ى التميــ اء علــ تعمل على القض تشريعية  تلتزم الدول األطراف بتطبيق سياسة
ــز   ،الدول حلقوق اإلنسان وحقوق املرأة بصورة خاصة ــع أشكال التمييــ ــاء علــــى مجيــ واليت تعد اتفــاقية القضــ

ــرأة لعام  ــــــ ــد املــــ ــــــ وجبت على الدول األطراف مبوجب املادة  وقد أ هم مصادر هذا القانون،أمن   1979ضــــ
ــاء 2) ــاواة املرأة مع الرجل ابلتمتع بكامل حقوقها والقضـــ ــياســـــة شـــــاملة  دف إىل مســـ ( االلتزام بتطبيق ســـ

 .(44)املرأة يف جماالت احلياة على التمييز ضد
ــكل املادة )إ ــبعة جوهر االتفاقية وميكن  و ( 2ذ تشـــــــــ ،إن هذت (45)ن يطلق عليها املنظومة  أبنودها الســـــــــ

ــاتري والقوانني الوطنية وفرضـــــت التزامات على الدول املادة قد  جاءت الحكام تتعلق حبظر التمييز يف الدســـ

 
 . 281- 279ص،املصدر السابق ،منتصر سعيد محودة -43
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ــاء على التمييز ضـــــــد املرأة ــاء عليه  ،األطراف للقضـــــ تتمثل يف و (46)فضـــــــال عن اختاذ اجراءات خمتلفة للقضـــــ
ليها ضـــــــمان املســـــــاواة  وع (47)الوطنيةيف التشـــــــريعات و ادماج مبدأ املســـــــاواة بني الرجل واملرأة يف الدســـــــاتري 

ــاواة يف القواننيالفعلية وعدم اال  ــائل وحتقيق   ،كتفاء إبحقاق املســــ ــبل والوســــ فضــــــال عن االلتزام بتأمني الســــ
ــد ملعرفة مدى فاعليلالنتائج من خالل مجع البياانت املناســـــــبة والقيام اب اجراءات الدولة وعلى الدول  ةرصـــــ
ع ــ اواة مــــ دم املســــ ى قــ رأة وعلــــ وق املــــ عمال الفعلية حلقاإل  األطراف اعادة صياغة السياسات والربامج لضمان 

ها ـــ وعلي  (49)رأةـــ د املـــ ز ضـــ ر التمييـــ ة حلظـــ دابري اجلنائيـــ ة التصاـــ ة وخ ـــ دابري التشريعيـــ وعليها اختاذ الت، (48)لـــ الرج 
احلماية من خالل اقرار ما للمرأة  مان هذت ـــ ي االتفاقية وضـــ واردة فــــــ رأة الـــ وق املـــ ة حلقـــ اية القانونيـــ ريف احلمـــ ف

من الوصول الفعلي إىل احملاكم املختصة والوصول إىل سبل التظلم احمللية الفعالة للمطالبة حبقوقها واحلصول 
رأة الصادر من أي ـــــ د املـــــ ز ضـــــ ع التمييـــــ ة ملنـــــ دابري املناسبـــــ اختاذ الت  أيضاً   وعليها، (50)على العدل واالنصاف
التمييز ضــد املرأة، والغاء كل   أشــكالومنع الســلطات من ممارســة أي شــكل من   دفر مؤســســة أو منظمة أو  

ذا مل إوقد تنعقد مســـــــؤولية الدول (51)عراف واملمارســـــــات القائمة اليت تشـــــــكل لييزا ضـــــــد املرأةاألو القوانني 
ـصــــــرف ابجلدية الواجبة ملنع انتهاكات حقوق املرأة   قانون و مل تعاقب على جرائم العنف ضـــــــدها وفقا للأتت
 توجب علىالتزامات مبوجب هذت املادة ، وتفريف (52)الدول العام أو املواثيق ا اصـــــــــــة حبقوق اإلنســـــــــــان 

ذ تتوىل السلطة  إة،  ــــــــــ ة والقضائيــــــــــ ة والتنفيذيــــــــــ واملتمثلة ابلسلطة التشريعي  ،جهزة يف الدول األطرافمجيع األ
 ،ة فتتوىل مهمة التخطيطــــــ ما السلطة التنفيذيأ  ،القوانني التمييزيةبطال  إالقوانني وتعديلها و   سن  ة بَ ــــــ التشريعي

وتقوم  ،نشـاء عدد من املؤسـسـات وتنسـيق ورصـد االجراءات يف الدولة كافة لضـمان توافقها مع االتفاقيةإو 
وتكون مســؤولة    ،وتضــع الســياســات املناســبة للقضــاء على التمييز ضــد املرأة  ،صــالحات والتغيريبعملية اإل
حســــــب اجلدول الزمين احملدد هلا، وتقوم  ،يام برفع التقارير إىل جلنة القضــــــاء على التمييز ضــــــد املرأةعن الق

ــلطة القضـــائي، أبتمثيل الدولة يف املســـاءلة ــمان مدى وفاء الدولة ابلتزامها إة فــــــــــــــــــ ما السـ ــؤولة عن ضـ لا مسـ
 .(53)مبوجب االتفاقية
 والتدابري التزامات الدول املتعلقة ابلسياساتالفرع الثاين: 

الزمت االتفاقية الدول األطراف ابختاذ سياسات وتدابري داعمة ومساندة للعملية التشريعية وعلى مجيع 
  األصعدة لتحقيق الفعالية الالزمة وكما يلي:
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 27:  العدد

 أواًل: التزام الدول ابختاذ التدابري املناسبة لكفالة تقدم وتطور وضع املرأة 
، و ذا نـصت املادة  وارتقائهن النهويف ابملرأة هو أحد الدعائم األسـاسـية لتنمية اجملتمع وحتقيق تقدمه إ

اعية ــــــــــ اسية واالجتمــــــــــ يادين السيــــــــــ ا املــــــــــ ادين والسيمــــــــــ ع امليــــــــــ ( على أن ))تتخذ الدول األطراف يف مجي3)
 لكفالة تطور املرأة وتقدمها  ي منهاريعــــــ ي ذلك التشــــــ ا فــــــ ة مبــــــ دابري املناسبــــــ ل التــــــ كو ة  ــــــ ادية والثقافيــــــ واالقتص

اواة  ــــ املس  أساا ىها علــــ ع بــــ رايت األساسية والتمتــــ وق اإلنسان واحلــــ الكاملني وذلك لتضمن هلا ممارسة حق
 .(54)مع الرجل((

عمال  إضــــــــــــرورة قيام الدول األطراف يف االتفاقية بتعزيز املســــــــــــاواة و يتجســــــــــــد بومفاد نص هذت املادة  
ضــمان تطور ومناء املرأة وتقدمها   أجل  اختاذ التدابري املناســبة و يئة الظروف املناســبة مناحلقوق من خالل  

ســـــتفادة منها واليت نص عليها القانون، ويتم ذلك من خالل والنهويف  ا ولكنها من ممارســـــة احلقوق واال
و أمبوجــب القــانون  الوصــــــــــــــول إىل مجيع الفرص املتــاحــة هلــا    منترمي إىل لكني املرأة    ةتوفري برامج هــادفــ 

ــة لكي تتمكن من املطـالبـة حبقوقهـا، والقيـام إبدراج  الربامج، والقيـام بتنميـة املرأة من خالل برامج خـاصـــــــــــــ
ـصــايب املرأة ضـــمن خطة التنمية الوطنية، والقيام  مع اإل ـصــنفة حبســـب اجلنس ملعرفة ورصـــد م ـصــاءات امل ح

ــســـ حرزته املرأة، واختاذ التدابأمدى التقدم الفعلي الذي  ــرتكة بني القطاعات آنشـــاء  إية كاتري املؤسـ ليات مشـ
ــد، والقيام ابلتوعية والتثقيف ــات الدولة كافة ابلتزامها مبوجب مل ،للتخطيط والتنفيذ وكذلك الرصـــــــ ــســـــــ ؤســـــــ

 .االتفاقية واحلث على تطبيقها
 اثنياً: التزام الادول ابختاذ التادابري اخلاصة املؤقتة للقضااء على التميياز ضاد املارأة

ى ـــــــــــــــــ اء علـــــــــــــــــ القضــ  أجل  من ةضــرورة اختاذ تدابري خاصــة مؤقتبلدول األطراف  على ا ت االتفاقيةأكد
خاصة ترمي  أحكام))عبارة عن    :التدابري ا اصة املؤقتة هيو رأة يف مجيع امليادين  ــــ د املــــ ز ضــــ أشكال التميي
ــريع   ــلطة عامة أو شـــخص أو منظمة أو اإىل تسـ ــاواة املرأة تلزم أية سـ ــةحقاق مسـ ــسـ و هي قد تتخذ   ،مؤسـ

ـصـــلحة املرأة، حىت ولو كان التمييز حمظوراً  ةشــــكل رروف لكين ـصـــب يف م و توفرت أ أو قواعد تفضــــيلية ت
ــاواة من شــــأن هذت التدابري تيســــر قدرة وصــــول املرأة إىل الفرص وتســــريع عجلة  الضــــماانت القانونية للمســ

 .(55)حقاق املساواة الفعلية((إ
االتفاقية اختاذ تدابري خاصـة من شـألا حتقيق املسـاواة الفعلية بني   من  األطراف( للدول 4املادة ) زايو 

ـصــايب املرأة  ان إالرجل واملرأة ويف مجيع ميادين احلياة املختلفة، حىت   ــة التمييزية ل ختذت بعض التدابري ا اصـ
ن تتوقف عند حتقيق ومســاوا ا مع الرجل يف التمتع ابحلقوق واحلرايت األســاســية، وأن هذت التدابري جيب أ

ن تقدر بقدرها حىت ال تنقلب األمور ابلعكس أوأن هذت التدابري جيب ، املســـــــاواة الفعلية بني الرجل واملرأة
 (56).فيصبح الرجل هو من يطالب ابملساواة مع املرأة

 
 .سيداو  ( من اتفاقية3( املادة )1) -54
 . 101السابق، صسعيد تبسي، املصدر  هالة -55
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 واملرأةاثلثاً: ضرورة قيام الدول األطراف ابختاذ التدابري اخلاصة لتغيري االمناط السلوكية للرجل 
وتنص على إن ))دور املرأة يف اإلجناب  ،  مهية االجتماعية لومومة((ديباجة االتفاقية على ))األ  أكدت

للتمييز بل أن تنشـئة األطفال يتطلب بدال من ذلك تقاسـم املسـؤولية بني الرجل   أسـاسـاً ينبغي أن ال يكون  
 يف الـدور التقليـدي للرجـل وكـذلـك يف ريإن إحـداب التغي،  وتنتهي الـديبـاجـة ابإلقرار  ،واملرأة واجملتمع ككـل

 دف . (57)رأة((مراً مطلوابً لتحقيق املســــــــــــاواة الكاملة بني الرجل واملأدور املرأة يف اجملتمع واألســــــــــــرة ابت 
ــاء على   ــكالاالتفاقية من خالل ديباجتها إىل القضــــــــــ ــد املرأة كافة،  أشــــــــــ  األدوار ريوذلك بتغي التمييز ضــــــــــ

ــاء ــاء على األدوار النمطـية هلـا والقـائمـة على فكرة التحيز لـلذكر دون أ  ،التقلـيدـية للرجـال والنســــــــــــ و القضــــــــــــ
ة ــ ة والعرفيــ ة واالجتماعيــ ورواثت الثقافيــ وفقا للم دوار اجلنسني على أساا نوع اجلنسأو ذا تتحدد   ،نثىاأل

 (58)ل.رأة يف مرتبة أد  من الرج ـاد الن املـعتقة ابالـالنمطي
ري ســـــــــــلوك كل من املرأة والرجل االجتماعي يوهو ضـــــــــــرورة تغ  ،( من االتفاقية5كدته املادة )أهذا ما  و 

من غري أولوايت وأن على كـافـة  يف الورـائف    حتقيق املســـــــــــــــاواة الواقعيـة بينهمـا ولـاثلهمـا  أجـل  والثقـايف من
اـلدول األطراف حمـارـبة العـادات العرفـية القـائمـة على النظرة اـلدونـية للمرأة وخـاصـــــــــــــــة يف اجملتمعـات الريفـية، 

حتقيق املسـاواة الفعلية أو املوضـوعية بني الرجل واملرأة،  أجل  ال غىن عنه منالذي وحماربة التمييز ضـد املرأة  
ــاواة القانونية غري كاف  يق قوأن حت ــريعات فقطإألن العربة ليســـــــــت يف   املســـــــ منا  وإ ،صـــــــــدار القوانني والتشـــــــ

 .(59)بتطبيقها على أريف الواقع ويف مجيع مؤسسات الدولة يف داخل اجملتمع
ــات التمييزية يشـــــكل خرقاً ألحكام االتفاقية يف  خفاقإن أي وإ لذا جيدر ، (60)تغيري العادات واملمارســـ

م ألغاء التفرقة بني الرجل واملرأة ســواء كانت عامة  إالتدابري االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل  تبينلدول  اب
 .(61)خاصة

 رابعاً: التزام الدول األطراف مبكافحة مجيع أشكال االجتار ابملرأة واستغالهلا ف البغاء
ــع  ــــ ــــــى مجيــ ــاء علــ ــــ ــاقية القضــ ــرأة    أشكالحرصت اتفــ ــــ ــد املــ ــــ ــز ضــ ــــ على صيانة حرية املرأة وكرامتها التمييــ

دابري ــــــــــــــــ ع التــــــــــــــــ ( على أن ))تتخذ الدول األطراف مجي6وقد نصـت يف املادة ) ،اإلنسـانية وشـرفها ومسعتها
 .(62)ستغالل بغاء املرأة((اها، ملكافحة مجيع أشكال االاار ابملرأة و ـريعي منـي ذلك التشـا فـة، مبـاملناسب

احلـصول على   أجل  بيع وشـراء النسـاء أو إجبارهن على ممارسـة الزان من  أشـكالاالتفاقية مجيع   حظرت
 .(63)حماربة االاار ابلنساء أجل املال والزمت الدول األطراف ابختاذ التدابري التشريعية والتنفيذية من

 
 . سيداو ديباجة اتفاقية -57
 .96- 95ص ،املصدر السابق ،محد مجعةأ -58
 .141ص،املصدر السابق  ،ري صايب الزين -59
 .94 ،املصدر السابق ،هالة سعيد تبسي -60
القانونية حلقوق  -61 املفاهيم  املتحدة، بريوت، ط  اإلنسان  ساسي سامل احلاج،  الكتاب اجلديدة  دار  الزمان واملكان،  ، 3عرب 
 .275، ص2004
 .سيداو  تفاقيةامن  (6)املادة  -62
 .143ص ،املصدر السابق  ،ري صايب الزين -63
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مظاهر العنف ضــــــد املرأة  كثر أكرات على البغاء واســــــتغالهلا جنســــــياً من  يعد االاار ابملرأة ألغرايف اإل  
خرق لعدد من احلقوق األســـــاســـــية كاحلق يف التحرر من إىل  مما يؤدي  ،االكثر شـــــيوعاً يف الوقت احلاضـــــرو 
 .(64)ةابلكرام ةستعباد والسخرة والعمل اجلربي واحلق يف املعاملة اإلنسانية احلاط اال

 موقف الدول العربية من االتفاقيةاملطلب الثاني: 
ـصــــــديقهايف إبداء أغلبها الإن ما مييز موقف الدول العربية  اتفاقية    على  و انضـــــــمامهاأ تحفظات عند ت

خذ بعني خلفعند تطبيق هذت االتفاقية يف تلك الدول كان ال بد أن    ،سيداو شألا شأن دول العامل األخرى
 .ومكانتها يف هذت الدول ،العام للمرأة عتبار مدى التغيري الذي أحدثه االنضمام إليها على الوضعاال

 سيداوالتحفظ ف اتفاقية : الفرع األول
ــع  ــ ة القضــ تعد اتفــاقي ــاء علــــى مجيــ ــرأة الصك العاملي الذي ي    أشكالــ ــد املــ ــز ضــ بضمان حقوق  عىنالتمييــ

صــــــادقت  اليت دول الوأن معظم    ،(65)املرأة وكفالة لتعها حبراي ا األســــــاســــــية وعلى قدم املســــــاواة مع الرجل
 .(66)حتفظات على بعض موادها بعضها مت اليها قد أبدتضعليها أو ان

أيــة  على  كثر ممــا أبــدتــه  أوليزت هــذت االتفــاقيــة الن عــدد التحفظــات اليت أبــد ــا الــدول األطراف فيهــا  
ـصــــيغ عامة ومبهمة وبعضـــــها يتعلق  ،خرى من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنســـــان أاتفاقية   فبعضـــــها كان ب

ــااي جوهرية ــراً ابلغريف الذي عقدت من أجله االتف(67)بقضــــ ـصـــ ــاء ، وكان معظمها يتعلق ح اقية وهو القضــــ
 أحكامعدم توافق  : أواًل يفمها ،على التمييز ضـد املرأة ومحايتها وكانت تسـتند هذت التحفظات إىل تربيرين

ــها مع أما الثاين ففي   االتفاقية مع القوانني الوطنية ــريعة اإلســــــــــالمية. أحكامتعارضــــــــ   نظمت وقد (68)الشــــــــ
صــــ 28االتفاقية مبوجب املادة ) يتلقى األمني العام لومم املتحدة   -1نه ))أ ت على( منها التحفظات إذ ن

 نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام ويقوم بتعميمها على مجيع الدول.
 ال جيوز إبداء حتفظ يكون منافياً ملوضوع هذت االتفاقية وغرضها. -2

مني العام لومني املتحدة الذي جيوز ســــحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه اشــــعار  ذا املعىن إىل األ
 .(69)ه((يويصبح هذا االشعار انفذ املفعول اعتباراً من اتري  تلقّ  ،يقوم عندئذ  إببالغ مجيع الدول به

ـصـــــت و   ومنهاها  أحكامقواعد ايز التحفظ على  على ( من االتفاقية 29املادة )( من  3،2الفقرتني )ن
  د ها ال تعـــ نأو تصديقها أو االنضمام اليها أذت االتفاقية  ـــ ع هـــ توقيدى  ـــ لن، لـــ ن تعأرف ـــ ة ط ـــ ألية دول  -2))

ة  ــ يأرة ازاء  ــ لزمة بتلك الفقــ رى مــ خ دول األطراف األــ ون الــ ادة وال تكــ ذت املــ ( من ه1رة )ــ زمة ابلفقــ ها ملــ نفس
 ل.ـذا القبيـدت حتفظا من هـبأرف ـة ط ـدول

 
 . 517- 516ص ،املصدر السابق ،جلزء الثاينا (، ...(القانون الدول )خليل املوسى، ) لوان، حممدع حممد يوسف -64
 . 114ص ،محد مجعة، املصدر السابقأ -65
سيداو  -66 على  العربية  التحفظات  جيالوي،  األ  احمت  ،منال  االلكرتوين  الرابط   5:30الساعة    ،2/4/2017حد  على 

AM،http://www.ar.ammannet.net  
 .301ص ،املصدر السابق  ،منال حممود املشين -67
  االوسط   املرأة من العنف يف الشرق  محاية  ويضقت  ، املـرأة  ضـد   التمييـزأشكال    اتفاقية القضـاء علـى مجيـع  على  التحفظات  -68

 . 8:15AM، http://www.amnesty.orgالساعة  7/3/2017ومشال افريقيا متاح على الرابط االلكرتوين، الثالاثء 
 ( من اتفاقية سيداو. 28ادة )امل -69
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ن تســــــــــــــحــب هــذا التحفظ مىت أ( من هــذت املــادة  2وفقــا للفقرة )  بــدت حتفظــاً أأليــة دولــة طرف    -3
 .(70)((األمني العام لومم املتحدة إىلشعار توجهه شاءت إب

ن أو  ،هاأحكامن االتفاقية وضــــــــــعت قواعد خاصــــــــــة للتحفظ على أعالت  أيتضــــــــــح من خالل املادتني  
ــل عــام جــائز ظــات مث يقوم بتعميمهــا إىل ويلتقي األمني العــام لومم املتحــدة هــذت التحف  ،التحفظ كــأصـــــــــــــ
بتوجيه  وذلك الي وقت شـــــــــاءت التحفظاتجازت االتفاقية ســـــــــحب هذت وأالدول األطراف فيها كافة،  

ـصـــــبح انفذ املفعول إ شــــــعار إىل األمني العام لومم املتحدة الذي يقوم إببالغ كافة الدول األطراف فيها وي
ام  ــــــــ و االنضمأديق  ــــــــ و التصأحفظ وهو عند التوقيع وقد حددت االتفاقية وقت الت ،اعتبارا من اتري  تلقيه

رت يف حظن االتفاقية وإ  .ن يســــــــتمر بعد ذلكأ ذا الوقت دون   اً ظ يكون مرتبطـــــــــــــــــــــــ ن التحفإي  أ ،اليها
ـصــــــــــت على أن ))( 2( الفقرة)28ماد ا) ــوع هذت االتفاقية واليت ن ال جيوز إبداء حتفظ يكون منافياً ملوضـــــــــ
 .(71)(( وغرضها
 الثاين: التحفظات اليت أبدهتا بعض الدول العربيةالفرع 

ـصـــــــديق عليها   الدولة ن  إ ـصـــــــبح طرفا يف االتفاقية عندما تقوم ابلت و االنضــــــــمام اليها، ومبوجب ذلك أت
 .ختاذ التدابري الالزمة كافة للقضاء على التمييز ضد املرأةيرتتب عليها التزام قانوين اب

ـصــــــديق،  ))ابب التوقيع  ( من االتفاقية تقضـــــــي الن 25فاملادة) ــع للت مفتوح جلميع الدول، واللا ختضـــــ
 .(72) ((ن ابب االنضمام، مفتوح جلميع الدولأ فضاًل عن

 أواًل: الدول العربية األطراف ف االتفاقية  
أو   ،التمييــــــــز ضــــــــد املــــــــرأة  أشكالمعظم الدول العربية صادقت على اتفــــاقية القضــــــــاء علــــــــى مجيــــــــع  إن 

انضـــــــــــمت اليها مثل غريها من دول العامل مع تقدي حتفظات على بعض املواد الواردة يف االتفاقية وقد بلغ 
عضـــــــــــــــاء يف جـامعـة ـلدول األ( دولـة من ا22( دولـة فقط من بني )20فيهـا )  األطراف  عـدد اـلدول العربيـة

ـصـــــديق على االتفاقية (73)الدول العربية و االنضــــــمام اليها فبعضــــــها وقع أ، وقد تتابعت الدول العربية يف الت
ــادق على أخر يف وقــت متــأخر فيمــا بقيــت دول  وقــت مبكر والبعض اآليف  على االتفــاقيــة   صـــــــــــــ خرى مل ت
 الرتتيب الزمين التال: بوحس ،ن االتفاقية حلد اآل

صـــــــــــــــــر ــمـــن1981م ــيـ الـ ــونـــس1984،  تـ ــراق1985،  ــعـ الـ ــا1986،  ــيـــــ ــبـ ــيـ لـ ،  1992ردن األ  ،1989، 
اـلكـويـــــــت1993املـغـرب جـزراـلقـمـر1994،  اجلـزاـئر1994،  ــان  1997،  ـلـبنـــــ جــيـبوا1997،   ،1999  ،

،  2006، عمان 2004، األمارات  2003، ســـــــــــوراي2002، البحرين2001يتانياور ، م2000الســـــــــــعودية
 .(74)2014، فلسطني2009قطر

 
 ، 2011، منشورات احللحم احلقوقية، بريوت،  1وسيم حسام الدين أمحد، االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ط  -70

 .99-98. ص99-98ص
 ( من اتفاقية سيداو. 28( من املادة)2الفقرة) -71
 .24ص ،املصدر السابق ،هيفاء أبو غزالة  -72
 .8ص ،املصدر السابق ،ة هيفاء أبو غزال -73
 .26املصدر السابق، ص ،بوربه سامية ،37-36ص ، نفسه املصدر -74
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ـصــــــ رهر مما ســـــــبق أن   ، (75)ول دولة عربية صـــــــادقت على االتفاقية مث تلتها بقية الدول العربيةأ هي رم
ما الدول اليت مل أ، (76)ي حتفظأبداء إركب الدول األطراف دون إىل خر دولة انضـــمت  آوكانت فلســـطني  

 .(77)ن مها السودان والصومالم إىل االتفاقية حلد األضتن
 الدول العربيةاثنياً: املواد اليت حتفظت عليها  

ــتـندة يف ذـلك   ةـبدت اـلدول العربـية األطراف يف االتـفاقـية حتفظـات عـدأ على بعض مواد االتـفاقـية مســــــــــــ
الشــريعة اإلســالمية من  أحكاموتعارضــها مع   ،االتفاقية مع القوانني الوطنية من انحية أحكامعلى تعاريف 

تغيري بعض بغري راغـبة يف االلتزام    ال إلـاإ  ن هـذت اـلدول ال تعـاريف مـبادئ االتفـاقـيةأغري    .(78)خرىأانحـية  
وقد   ،(79)ية يف االتفاقيةأســـاســـ املواد من قوانينها الوطنية، ومعظم الدول العربية حتفظت على مواد جوهرية و 

 ة:تياال ا صرت التحفظات يف املواد الست
ــاتري والقوانني الوطنية، 2)  املادة رقم و بعض أحتفظت على هذت املادة  و ( حول حظر التمييز يف الدســــــــــ

ن وإفقرا ا الدول العربية التالية: )مـصر، العراق، ليبيا، املغرب، اجلزائر، البحرين، سـوراي، األمارات، قطر(،  
 ي. ساسا األألنه ينايف جوهر االتفاقية وغرضه احلساسيةمر ابلغ أالتحفظ على هذت املادة 

 .( حول احلياة السياسية والعامة، حتفظت على هذت املادة الكويت فقط7املادة رقم )
ــية، 9املادة رقم ) ــر،  أحتفظت على هذت املادة  و ( حول اجلنســـ ـصــ و بعض فقرا ا الدول العربية التالية )م

وراي، األمارات، عمان، تونس، العراق، االردن، املغرب، الكويت، اجلزائر، لبنان، الســــــعودية، البحرين، ســــــ 
 قطر(.

حتفظت على و وحرية اختيار الســـــــكن   ،والشـــــــؤون املدنية ،( حول املســـــــاواة أمام القانون 15املادة رقم)
و على بعض فقرا ـا اـلدول العربـية الـتالـية )تونس، االردن، املغرب، اجلزائر، البحرين، ســــــــــــــوراي،  أهـذت امـلادة  

 .األمارات، عمان، قطر(
ــريـة،  ( ت16املـادة رقم ) و على بعض فقرا ـا أحتفظـت على هـذت املـادة  و تعلق ابلزواج والعالقـات األســــــــــــ

صــــــــــــــ  ، تونس، العراق، ليبيــا، االردن، املغرب، الكويــت، اجلزائر، لبنــان، البحرين، رالــدول العربيــة التــاليــة )م
 سوراي(.

ض فقرا ــا و على بعأحتفظــت على هــذت املــادة  و   ،( تتعلق ابلتحكيم بني الــدول األطراف29املــادة )
ـصـــر، اليمن، تونس، العراق، الكويت، اجلزائر، لبنان، الســــعودية، البحرين، ســــوراي،   الدول العربية التالية )م

 .(80)األمارات، عمان(
ــعودـية وعمـان بشــــــــــــــكـل عـام على مجيع مواد االتفـاقـية اليت تتعـاريف مع    أحكـامحتفظـت كـل من الســــــــــــ

الشريعة   أحكامكل عام على مجيع املواد اليت تتعاريف مع  الشريعة اإلسالمية، أما موريتانيا فقد حتفظت بش

 
 .8ص ، املصدر نفسة -75
 .26ص،املصدر السابق ،سامية بوربه -76
 املصدر السابق.  ،التحفظات العربية على سيداو  ،منال جيالوي -77
 306ص ،املصدر السابق  ،منال حممود املشين -78
 سيداو.  ( من اتفاقية29،  16،  15، 9، 7، 2نصوص املواد ) ينظر -79
 .310-306سابق، ص منال حممود املشين، مصدر؛ ينظر أيضاً: 39- 38سابق، صال صدرامل  ،هيفاء أبو غزالةينظر:  -80
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 (22، يف املادة )1996اهدات لعام ـــ انون املعـــ اقية فيينا لقـــ نصت اتفوقد   (81)ة.اإلسالمية والقوانني الوطني
  أشكالكما نصت اتفاقية القضاء على مجيع    .(82)على االتفاقيات الدوليةالواردة  سحب التحفظات  على  
ي وقت بتوجيه أ( على جواز ســـــحب التحفظات يف 28) من املادة(3ز ضـــــد املرأة يف املادة الفقرة )يالتمي

ـصـــــبح االشــــــعارمم املتحدة الذي يقوم إباشــــــعار إىل األمني العام لو ســــــارًي   بالغ مجيع الدول األطراف وي
 .(83)املفعول من اتري  تلقيه

ــابقـا على االتفـاقـية  أبعض اـلدول العربـية بســــــــــــــحـب بعض حتفظـا ـا اليت كـاـنت ـقد  ـقامـت   ذ إـبد ـا ســــــــــــ
 24بتــاري     2011لعــام    103حتفظــا ــا على االتفــاقيــة ))مبوجــب القــانون    على ســــــــــــــحــبعملــت تونس  

ــرين األول/ اكتوبر  لا إاجلاري العمل  ا غري   لإلجراءاتو بلغت األمني العام و بذلك طبقا    2011تشـــــــــ
 .(84)ت على االعالن العام((ابق

ــتبدل التحفظ على املادة  16/1( و )9/2أما املغرب فقد ســـــــــــــحبت حتفظه املتعلق ابملادتني ) ( واســـــــــــ
 :( اليت تنص على15حتفظه املتعلق ابملادة )  اً أما االردن فقد ســــــحب مؤخر   (85)،تفســــــريي  إبعالن (  2/2)

ــكناهم و  ــها يف ما يتعلق حبركة االشـــــــــــــخاص و حرية اختيار حمل ســـــــــــ ))منح الرجل و املرأة احلقوق نفســـــــــــ
أمـا العراق  ،  (29/1(، )16/1(، )9/2أمـا اجلزائر فقـد قـامـت بســــــــــــــحـب التحفظ عن املواد )،  اقـامتهم((

 .(86)(2( الفقرة )9أما مصر فقد سحبت حتفظها على املادة ) (.9فقد سحب حتفظه عن املادة )
 الخاتمة

يف ختام هذت الدراســـة اليت عرضـــت ملوضـــوع )محاية حقوق املرأة يف اتفاقية ســـيداو والربوتوكول امللحق  
 . ا(

ــة  رج  ختميكن أن    االتفـاقيـة  القـانوين ألحكـام  وبعـد البحـث والتحليـل ــتنتـاجـات الـدراســـــــــــــ ببعض االســــــــــــ
 :اوالتوصيات نوردها ابلشكل اال

 ستنتاجاتواًل: االأ
رأة اليت تعرف ابسم )سيداو( وبروتوكوهلا ــــــ د املــــــ ز ضــــــ اء على التمييــــــ دولية للقضــــــ االتفاقية الاسد  -1

املة  ـــــ جاءت عامة وش إذة  ـــــ دولية املتخصصـــــ اقيات الـــــ االتف أهموهي   ،الشرعة الدولية حلقوق املرأة
وتعد من كافة    ةــ ــافية والثقــ ــادية واالجتمــاعيــ ة واالقتصــ دنية والسياسيــ اجملاالت امل وق يفــ ع احلقــ جلمي

 إليها معظم دول العامل تقريبا. تذ انظمإمقارنة بغريها  ةً كثر االتفاقيات عضويأ
ــهم   -2 ــافليات احلماية  آالربوتوكول االختياري امللحق ابالتفاقية يف تعزيز أســـ ــع   إذ أضـــ اجراءين وســـ

و جمموعات األفراد بشـأن أتلقي الشـكاوى الفردية من قبل األفراد   :ومها  ، ما صـالحيات اللجنة
 

  http: //www.ir faasawtak.com  الرابط االلكرتوين؛ ينظر أيضاً:  41-40ص  ،املصدر السابق  ،هيفاء بو غزالةينظر:    -81
 . 1969( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 22املادة ) -82
 سيداو.  اتفاقيةمن   (28( من املادة ) 3الفقرة ) -83
 .25سامية بوروبة، املصدر السابق، ص  -84
  .26-25ص ، نفسهاملصدر  -85
، املركز القومي لإلصدارات القانونية، 1عبد العال الديرىب، الرقابة الدولية على انفاذ أحكام القانون الدول دراسة مقارنة، ط  -86
 .205ص  ،2014القاهرة، 
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 27:  العدد

وهذا يعد حبد ذاته تطوراً   ،من جانب دولة طرف فيها  ،انتهاكات حقوق املرأة الواردة يف االتفاقية 
ن أتتيح للجنة من تلقاء نفســـــها  ذلكك  ، يف وصـــــول املرأة إىل العدالة على املســـــتوى الدولمهماً 

 يف االتفاقية. ةات املتضمنـوق واحلريـو املنظمة للحقأت اجلسيمة حتقق يف االنتهاكا
ن ال تكون منافية  أ( منها على 2( الفقرة )28بداء التحفظات وفقا للمادة )ت االتفاقية إبــــــ مسح -3

ر ـــــ كثأظات على االتفاقية  ـــــ دول حتفـــــ ديد من الـــــ بدت العأوقد   األساا ملوضوع االتفاقية وغرضها
دد االلتزامات بصيغ عامة  حترى فبعض التحفظات ـــــــ خ وق اإلنسان األـــــــ حقاقيات ـــــــ دته اتفـــــــ بأمما  

بعض التحفظات منافية ملوضــوع  و   ،خر ميس قضــااي جوهرية يف حتقيق املســاواةومبهمة والبعض اآل
ــهـا   االتفـاقـية أو   كثر اـلدول املتحفظـة على كـل موادأذ كـاـنت اـلدول العربـية من  إاالتفـاقـية وغرضــــــــــــ

ذريعتني مها تعارضـــــــــــــها مع القوانني الوطنية وأحكام الشـــــــــــــريعة  يف ذلك إىلمســـــــــــــتندة  بعضـــــــــــــها 
 اإلسالمية.

ــيلـية للمرأة بشــــــــــــــكـل ـتدابري  ـخذت االتـفاقـية مبفهوم التمييز االجيـايب وذـلك إبأ -4 عطـاء مـعامـلة تفضــــــــــــ
ــاواة يف املركز، ــل املســـــــ ـصــــــ ــة مؤقتة وتلغى هذت التدابري عندما حت مناط دعت إىل تعديل األو  خاصـــــــ

والثقافية لســـــلوك الرجل واملرأة  دف حتقيق القضـــــاء على التحيزات والعادات العرفية االجتماعية  
دوار منطية  أو على أحد اجلنســــــــني  أو تفوق أالقائمة على فكرة دونية  ،وكل املمارســــــــات االخرى

أة  األمومة وريفة اجتماعية و دف إىل الرتكيز على تغيري القوانني اليت تعىن ابملر   دللرجل واملرأة وتع
 دوار بني اجلنسني وحتديدها للحقوق والواجبات.النظر يف توزيع األ وإعادة

 ثانيًا: التوصيات
االتفاقية والتشـــــــريعات الوطنية وتعديلها مبا يالئم  أحكام  ضـــــــرورة قيام الدول األطراف ابلتوفيق بني-1

ــاء على التمييز والعنف البغيض  هـامجيعيف املـيادين  ،كـفاـلة املرأة حلقوقهـا ــدهـا يف احلـياة الـعاـمة  للقضــــــــــــ ضــــــــــــ
 .واختاذ التدابري الالزمة حلمايتها ومعاقبة اجملرمني أاي كانت مراكزهم وحصاان م ،وا اصة
القضـــاء على    مكان من االجيابيات اليت دعت إليها اتفاقيةاال دول األطراف االســـتفادة قدرالعلى  -2

 أة فيها.التمييز ضد املرأة والعمل على توريفها مبا خيدم مصلحة املر 
ــرورة حث الدول على  -3 ــاركة املرأة يف إضـــــــــــ امليادين  زالة العقبات القانونية والتقليدية اليت تعيق مشـــــــــــ
 .هامجيع

 المصادر

 أواًل: الكتب
 .2014لقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة، مؤسسة الوارق، عمان، ، مجعة أمحد -1
عرب الزمان واملكان، دار الكتاب اجلديدة املتحدة،  اإلنســـان  القانونية حلقوقســـاســـي ســـامل احلاج، املفاهيم   -2

 .2004،  3بريوت، ط
 .2007، دار الثقافة، عمان، 1سهيل حسني الفتالوي، حقوق اإلنسان، ط -3
، املركز القومي 1عبـد العـال اـلديرىب، الرقـابـة اـلدوليـة على انفـاذ أحكـام القـانون اـلدول دراســـــــــــــــة مقـارـنة، ط -4

 .2014لإلصدارات القانونية، القاهرة، 
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 .1997الكتاب الثالث، دار الثقافة، االردن،  ،1عبد الكري علوان، الوسيط يف القانون الدول العام، ط -5
 . 1993املعارف، االسكندرية،  ةانون الدول العام، منشأقال ،بو هيفأعلي صادق  -6
ــامل -7 ــيد  ،علياء عبود ســـــــــــ ــريعات العراقية، طمتها ءو ومالااتفاقية ســـــــــــ وزارة الثقافة العراقية، بغداد،  ،1للتشـــــــــــ

2014. 
 .2009جوبة، منشورات اليونسكو، أسئلة و أليا ليفني، حقوق اإلنسان،  -8
، ملعارفمنشــــأة، احقوق املرأة العاملة يف املواثيق الدولية والتشــــريعات الداخلية،  ،ماجدة علي مال صــــادق -9

 .  2013، االسكندرية
اإلنســــــان، احلقوق احملمية،  حممد خليل املوســــــى، القانون الدول حلقوق  حممد يوســــــف علوان، -10

 .2009دار الثقافة،   ،2، ج1ط
حكام القانون أمحد عبد  املعمري، احلماية القانونية حلقوق اإلنســان يف ضــوء أمدهش حممد   -11

 .2007املكتب اجلامعي احلديث  الدول والشريعة اإلسالمية،
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 .2011، 1بني الشريعة االسالمية والقوانني الدولية ا اصة حبقوق املرأة، دار الثقافة، ط
، 1ة الحكام الشــريعة اإلســالمية، طنمنتصــر ســعيد محودت، احلماية الدولية للمرأة، دراســة مقار  -13

 .2010سكندرية، اجلامعي، اإل دار الفكر
ــة اجلامعية 1املرأة يف منظومة األمم املتحدة رعية اســــــــــــــالمية، طلى الـقاطرجي،   -14 ــســــــــــــ ، املؤســــــــــــ

 .2006للدراسات، بريوت، 
هادي نعيم املالكي، املدخل لدراســة القانون الدول حلقوق اإلنســان، منشــورات زين احلقوقية،  -15

 .2011،  2بريوت، ط
املـــــرأة   أشكال التمييز ضد  القضـــــاء علـــــى مجيـــــع  تفاقيةرل ا يف  املرأة حقوق ،هالة سعيد تبسي -16

 .  2011، 1حم احلقوقية، بريوت، طل)سيداو(، منشورات احل
املـــرأة   أشكال التمييز ضدلقضـــاء علـــى مجيـــع  لمؤشرات كمية ونوعية التفاقية  ، هيفاء أبو غزالة -17

 .2009، 1)سيداو( منظمة املرأة العربية، دار نوابر، القاهرة، ط
، منشــورات احللحم 1وســيم حســام الدين أمحد، االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنســان، ط -18

 .2011احلقوقية، بريوت، 
القومي لإلصــــدارات  القانون الدول والشــــريعة، املركز املرأة يف يوســــف حســــن يوســــف، حقوق -19

 .2013، 1القاهرة، ط لقانونية،ا
 ثانيًا: البحوث والدراسات

سـامية بوربة، االجتهادات القضـائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسـانية للمرأة )األردن،  -1
 .26، ص2016تونس، العراق، فلسطني، املغرب، لبنان، اجلزائر( اجلزائر، 
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 ثالثًا: الرسائل واالطاريح الجامعية 
ــتري، جامعة   -1 ــالة ماجســـ ــالمية، رســـ ــريعة اإلســـ منال فنجان علك، مبدأ عدم التمييز يف القانون الدول والشـــ

 .2001بغداد، كلية القانون، 
 رابعًا: الصكوك والوثائق الدولية

 .1945ميثاق األمم املتحدة لعام -1
 .1967إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة لعام  -2
 .1969املعاهدات الدولية لعام اتفاقية فيينا لقانون  -3
 .1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  -4
 .2000الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة لعام  -5
ـصـــادي واالجتماعي،، تقرير مفوضــــية األمم املتحدة الســــام -6 ية  األمم املتحدة، حقوق اإلنســــان، اجمللس االقت

 .2008حلقوق اإلنسان، نيويورك، 
مكتب املفويف الســـــــــامي، نيويورك،    ،حقوق املرأة من حقوق اإلنســـــــــان  األمم املتحدة، حقوق اإلنســـــــــان، -7

 .2014جنيف، 
 خامسًا: الروابط االلكرتونية

( رعية نقدية من منظور شـرعي، متاح cedawالتمييز ضـد املرأة سـيداو )  القضـاء على كافة أشـكال  تفاقيةا -1
 .pm 10:30الساعة   6/2/2017االثنني   http://www.iicwc.orgلكرتوينعلى الرابط اال

الســـــــــاعة   10/4/2017االثنني  http://www.unicef.orgالربوتوكول االختياري على الرابط االلكرتوين -2
8:30  pm. 

ــع   على  التحفظات -3 ــاء علـــى مجيـ ــزال  أشكاتفاقية القضـ ــد  التمييـ ــرأة، ت  ضـ املرأة من العنف يف   محاية  ويضقاملـ
، 8:15AMالســــــاعة  7/3/2017ومشال افريقيا متاح على الرابط االلكرتوين، الثالاثء   االوســــــط الشــــــرق

http://www.amnesty.org. 
ــيداو، الرابط اال ،بو احلســـــنأدينا   -4   25/5/2017االحد    ..http:// www. abwab.euلكرتوين: ملاذا ســـ

 .pm 9:30الساعة 
 .http: //www.ir faasawtak.comالرابط االلكرتوين -5
ــام   -6 ــاهـــدات لعـ ــانون املعـ ــا لقـ ــة فيينـ ــاقيـ ــاح على الرابط االلكرتوين1969يف اتفـ -http://elearn univ، متـ

ouargia.dz  10:30الساعة ، 7/2/2017الثالاثء.pm. 
، الساعة  2/4/2017حد  على الرابط االلكرتوين األ  احمنال جيالوي، التحفظات العربية على سيداو، مت -7

5:30  AM،http://www.ar.ammannet.net. 
 


