
11-0295 

E/ESCWA/PI/2011/3 
  
  

  من ثالثون عاماًإثنان و
  عمر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1979-2011  
  

  ما ھي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟  -أوالً
  

ي تال ، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1979في عام  
  ؛1981ز النفاذ في عام دخلت حي�

  
  ؛موضوعيةمادة  16مادة، ومنھا  30وتتألف االتفاقية من مقدمة و 

  
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من "التمييز باعتباره تحدد المادة األولى  

ة، بحقوق اإلنسان آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأ
في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان والحريات األساسية 

آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة بھذه الحقوق أو تمتعھا بھا وممارستھا لھا بغض النظر عن حالتھا 
  ؛"الزوجية

  
عن مختلف االلتزامات التي تقع  مفصالً بل تقدم وصفاً وال تتوقف ھذه االتفاقية عند تحديد التمييز 

تضمن االتفاقية الحقوق كما .  تنفيذ أحكام ھذه االتفاقية من حيثعلى عاتق الدول األطراف فيھا 
وھي المعاھدة الوحيدة بين المعاھدات المعنية بحقوق .  المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية للمرأة

وتدعو إلى تعديل األنماط والتقاليد الثقافية  ،على حق المرأة في التحكم بخصوبتھااإلنسان التي تؤكد 
جميع أشكال  كافحةمن الدول األطراف فيھا ماالتفاقية كما تطلب .  السائدة التي تميز ضد المرأة

  ؛مرأة واستغاللھاتجار بالاال
  

ين إجرائيين أوجز) زء الرابعمن الجزء األول إلى الج(وتقع االتفاقية في أربعة أجزاء موضوعية  
  :وتتناول األجزاء األربعة الموضوعية المجاالت التالية ). دسالجزءان الخامس والساھما (

  
  الجزء األول  
  )1المادة (التمييز   
  )2المادة (التدابير السياسية   
  )3المادة (اإلنسان والحريات األساسية  ضمان حقوق  
  )4المادة (تدابير خاصة   
  )5المادة (نماط الثقافية تعديل األ  
  )6المادة ( بالمرأة االتجارمكافحة   
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  الجزء الثاني  
  )7المادة (الحقوق السياسية والعامة   
  )8المادة (التمثيل   
  )9المادة (الجنسية   

  
  الجزء الثالث  
  )10المادة (التعليم   
  )11المادة (التوظيف   
  )12المادة (الصحة   
  )13المادة (عية المنافع االقتصادية واالجتما  
  )14المادة (المرأة الريفية   

  
  الجزء الرابع  
  )15المادة (القانون   
  )16المادة (الحياة الزوجية واألسرية   

  
  تنفيذ االتفاقية؟ من حيثالتي تقع على عاتق الدول األطراف ما ھي االلتزامات   -ثانياً

  
مجموعة من  فھي تلتزم اتخاذ  .التطبيقتلتزم الدول، بتوقيعھا على االتفاقية، وضع أحكامھا موضع   

  :وتتضمن ھذه التدابير ما يلي . التدابير تھدف من خاللھا إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله
  

التشريعات التمييزية واعتماد وإبطال إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظمھا القانونية،  
  ، وحظر التمييز ضد المرأة؛ممتثلة لالتفاقية جديدة تشريعات

  
  إنشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى تضمن توفير حماية فعالة للمرأة ضد التمييز؛ 

  
 أشخاص أومن  ،مختلف الجھاترتكبھا تضمان القضاء على جميع أفعال التمييز ضد المرأة التي  

  .)1(منظمات أو مؤسسات
  

إلى اللجنة المعنية بالقضاء على ر وطنية كما يطلب إلى الدول األطراف في االتفاقية رفع تقاري  
  .حسبما تنص عليه االتفاقية ضمن فترات زمنية فاصلة،ة عن حالة تنفيذ االتفاقية التمييز ضد المرأ

  
  وما ھي آليات عملھا؟ ،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةما ھي   -ثالثاً

  
خبيراً دولياً في  23، وھي تضم 1982د المرأة في عام ُأنشئت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ض 

  أربعة أعوام؛ والية مدتھالقضايا المرأة تنتخبھم الدول األطراف 
  

                                            
  .http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm: انظر العنوان التالي  )1(
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استعراض تقارير الدول وإصدار مالحظات ختامية؛ : ة المناطة بھاثالث التاليالمھام الاللجنة تتولى و 
للبروتوكول  طبقاً ؛ وتنظيم بعثات تقصول االختياريللبروتوك واستعراض الشكاوى الفردية طبقاً

  .االختياري نفسه
  
  تقارير الدول  -1
  

بالنسبة إلى البلد النفاذ  بدءفي غضون سنة واحدة من  ى الدول األعضاء رفع تقرير أوليطلب إل 
ويجب أن يتضمن التقرير   .كل أربع سنوات على األقل أو كلما طلبت اللجنة ذلك ومن ثم، المعني

وتفسيراً حول  ،، وإحصاءات حول خطط العملواألعرافلة حول التشريعات معلومات مفص
  اإلجراءات التي تنوي الدولة اتخاذھا من أجل تنفيذ التزاماتھا بموجب االتفاقية؛

  
مات الواردة من المعلو التقرير،ھذا ، في إطار دراستھا ، تستعرض اللجنةاألول لتقريرا ورودبعد  

  لحكومية، والوكاالت المتخصصة؛مات غير امصادر أخرى كالمنظ
  

بشكل الوطني ولدى عقد اللجنة دورتھا الثانية، يرفع الممثلون الحكوميون عن الدول المعنية التقرير  
صدر اللجنة ، توتحديد مواطن القلق المحتملة ،والتدقيق فيهمع الممثلين ة التقرير شقوبعد منا.  رسمي

، غير الملزٍمة، الجوانب اإليجابية والسلبية، والصعوبات وتشمل ھذه المالحظات. مالحظاتھا الختامية
  .اقتراحات وتوصيات ينبغي على الدولة العضو أن تعمل بھاب وھي تنتھي.  والشواغل

  
  )البروتوكول االختياري(الشكاوى الفردية   -2
  

  ردية؛عمالً بالبروتوكول االختياري لالتفاقية، يمكن األشخاص الذين تُنتھك حقوقھم رفع شكوى ف 
  

استعراضھا، تدرسھا اللجنة  ليصار إلىالموافقة تحظى ببعد أن تستوفي الشكوى بعض الشروط و 
ثم تمنح الدولة الطرف ستة أشھر لتقديم رد خطي، وتوضيح المسألة .  تحت غطاء من السرية

  واقتراح معالجة للمسألة أو حلھا؛
  

، تصدر اللجنة رأيھا في المسألة وتدرجه ھاالمنصوص عليإذا لم تعالَج المسألة ضمن الفترة الزمنية  
  .في تقريرھا السنوي الذي ي�رفع إلى الجمعية العامة

  
  )2()البروتوكول االختياري( التحري  -3
  

إذا تلقت معلومات موثوقة  إجراء تحراللجنة  تياري لالتفاقية، يمكن أن ترتأيعمالً بالبروتوكول االخ 
يجب أن تكون ھذه المعلومات و  .سيمة أو منتظمة لالتفاقيةتدل على ارتكاب دولة طرف انتھاكات ج

  ؛الجھة المرس�لة تحديد تغفل الخطية رسالة  ضمنواردة 
  

                                            
  .http://www.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm#inquiryانظر   )2(



 -4 -  

أو أن ، المتاحة محلياًجميع وسائل االنتصاف ما لم تتأكد من استنفاد الرسالة ھذه ال تنظر اللجنة في  
لة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق معقوغير استغرق أمداً طويالً بدرجة  قدوسائل ھذه التطبيق 

  ؛الًفعاانتصافاً 
  

وأقرت بذلك  ،بخصوص دول أطراف صادقت على البروتوكول االختياري يمكن إجراء تحر 
  صالحية اللجنة في ھذا الصدد؛

  
إذا تلقت اللجنة معلومات حول دولة طرف ترتكب انتھاكات منتظمة لالتفاقية، فإنھا تدعو الدولة  

  تقديم معلومات ومالحظات حول ھذه المسألة؛إلى  الطرف المعنية
  

لى الدولة إلجراء تحر، بما في ذلك القيام بزيارة إأعضائھا من أو أكثر  اًحدواأن تعين اللجنة يمكن  
ثم تقوم اللجنة   .ومتى استلزم األمر ذلك من أجل إعداد تقرير عن االدعاءات، )بموافقتھا(المعنية 

  إلى الدولة الطرف مشفوعةً بالتعليقات والتوصيات؛بدراسة النتائج وإحالتھا 
  

تقدم الدولة المعنية مالحظاتھا إلى اللجنة في غضون ستة أشھر من تلقيھا تلك التعليقات و 
رة وعند الضرورة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة المعنية إلى انتھاء ھذه الفت ىدلو.  والتوصيات

  لى التحري الذي أجرته؛ع إبالغھا باإلجراءات التي اتخذتھا رداً
  

عن نتائج  وفي نھاية اإلجراء، يجوز للجنة أن تقرر، بالتشاور مع الدولة الطرف، إدراج موجز 
  .التحري في تقريرھا السنوي الذي ترفعه إلى الجمعية العامة عبر المجلس االقتصادي واالجتماعي

  
  ؟ل التمييز ضد المرأةعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكا )3(كم دولةً صادقت  -رابعاً

  
 حتىبلغ عدد الدول المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  

في المائة من البلدان األعضاء في األمم  90أي أكثر من (دولةً  187، 2011عام سبتمبر /ايلول
  ؛)المتحدة

  
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبلغ عدد الدول العربية التي دخلت طرفاً في اتفاقية القضاء  

ھا قد صادقت مع دولةً من بين 17، علماً أن ةعربي ةدول 22أصل دولة من  19، 2011حتى عام 
  .إبداء التحفظات

  
  ھي التحفظات التي أبدتھا الدول العربية على االتفاقية؟ ما  -خامساً

  
  :يطالت التحفظات التي أبدتھا الدول العربية المواد التالية بشكل رئيس  

  
  ؛المتعلقة بالتشريعات الوطنية 2المادة  

  
  ؛المتعلقة بقانون الجنسية 9المادة  

  
  ؛أمام القانونالمتعلقة بالمساواة  15المادة  

  

                                            
  .في ھذا السياق االنضمام أو الخالفة أو المصادقة" المصادقة"المقصود بعبارة   )3(
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الطالق والوصاية  أي الزواج والعالقات األسرية بما فيھا(قة بقانون األسرة المتعل 16المادة  
  ؛)على األطفال وحيازة اإلرث

  
في ما يتعلق باإلحالة إلى محكمة العدل الدولية لحل الخالفات التي قد تنشأ بين الدول  29المادة  

  .األطراف حول تفسير االتفاقية أو تطبيقھا
  

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  في األطراف العربية الدول  -1 جدولال
  ختيارياال والبرتوكول لمرأةضد ا
  )2011 سبتمبر/يلولأ حتى(

  

  الدخول حيز النفاذ  )أ(المصادقة  البلد
التعديل على المادة 

  )ب()1(20
المصادقة على 

  البروتوكول اإلختياري
يناير /كانون الثاني 11  1992يوليو /تموز 31  1992يوليو /تموز 1  األردن

2002  
  

اإلمارات العربية 
  المتحدة

أكتوبر /األول تشرين 6
2004  

نوفمبر /تشرين الثاني 6
2004  

    

يونيو /حزيران 18  البحرين
2002  

      2002يوليو /تموز 18

أكتوبر /تشرين األول 20  1985سبتمبر /أيلول 20  تونس
1985  

  2008 سبتمبر/أيلول 23  

      1996يونيو /حزيران 21  1996مايو /أيار 22  الجزائر
ر أكتوب/تشرين األول 31  جزر القمر

1994  
نوفمبر /تشرين الثاني 30

1994  
    

يونيو /حزيران 18    1989يونيو /حزيران 15  1989مايو /أيار 16  ليبيا
2004  

الجمھورية العربية 
  السورية

      2003أبريل /نيسان 27  2003مارس /آذار 28

ديسمبر /كانون األول 2  جيبوتي
1998  

      1999يناير /كانون الثاني 1

      1986سبتمبر /أيلول 12  1986أغسطس /آب 13  العراق
      2006مارس /آذار 7  2006فبراير /شباط 7  ع�مان
      2009مايو /أيار 29  2009بريل أ/نيسان 29  قطر

أكتوبر /تشرين األول 2  1994سبتمبر /أيلول 2  الكويت
1994  

    2011مايو /أيار 23

      1997مايو /أيار 16  1997أبريل /نيسان 16  لبنان
أكتوبر /تشرين األول 18  1981 سبتمبر/أيلول 18  مصر

1981  
    2001أغسطس /آب 2

يونيو /حزيران 21  المغرب
1993  

    2010مارس /آذار 31  1993يوليو /تموز 21

المملكة العربية 
  السعودية

أكتوبر /تشرين األول 7  2000سبتمبر /أيلول 7
2000  

    

      2001يونيو /حزيران 9  2001مايو /أيار 10  موريتانيا
      1984يونيو /حزيران 29  1984مايو /أيار 30  اليمن

  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/convention.htm :المصدر

  .في ھذا السياق االنضمام أو الخالفة أو المصادقة" المصادقة"المقصود بعبارة   )أ(  
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ل التمييز ضد المرأة على تمديد الفترة من اتفاقية القضاء على جميع أشكا) 1(20ينص التعديل الذي ُأدخل على المادة   )ب(  
  .وتشير التواريخ المذكورة إلى تاريخ القبول بالتعديل.  المتاحة للجنة لعقد اجتماعھا السنوي

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لجنة إلى المقدمة العربية الدول تقارير  -2 جدولال
  )2011 سبتمبر/يلولأ حتى(

  
  التقارير األخرى قرير األولالت البلد

  1999أكتوبر /تشرين األول 26: التقرير الثاني  1997نوفمبر /تشرين الثاني 10  األردن
  2006فبراير /شباط 22: مدمجانالتقريران الثالث والرابع 

  2010سبتمبر /أيلول 16: التقرير الخامس
    2008سبتمبر /أيلول 17  اإلمارات العربية المتحدة

    )ب(، )أ(2007نوفمبر /تشرين الثاني 12  البحرين
  2000أغسطس /آب 2: مدمجان التقريران الثالث والرابع  )ب(1994أبريل /نيسان 12  تونس

  2009مايو /أيار 20: مدمجانالتقريران الخامس والسادس 
  2003فبراير /شباط 5: التقرير الثاني  1998سبتمبر /أيلول 1  الجزائر

  2010مارس /آذار 24 :مدمجانالتقريران الثالث والرابع 
    )ج(لم ي�رفع أي تقرير  جزر القمر

  1999مارس /آذار 15: التقرير الثاني  1991فبراير /شباط 18  ليبيا
  : مدمجةرير الثاني والثالث والرابع والخامس االتق
  2008ديسمبر /كانون أول 4

الجمھورية العربية 
  السورية

    2005سبتمبر /أيلول 15

    )د(2010أبريل /نيسان 16  جيبوتي
أكتوبر /تشرين األول 19: مدمجانالتقريران الثاني والثالث   1990مايو /أيار 16  العراق

1998  
    2010يوليو /تموز 20  ع�مان
    لم ي�رفع أي تقرير  قطر

  2010أغسطس /آب 12 :مدمجانالتقريران الثالث والرابع   )ب(2003مايو /أيار 1  الكويت
  2005فبراير /شباط 11: الثانيالتقرير   2004سبتمبر /أيلول 2  لبنان

   2006يوليو /تموز 14: التقرير الثالث
  1986ديسمبر /كانون األول 19: التقرير الثاني  1983فبراير /شباط 2  مصر

  1996يوليو /تموز 25: التقرير الثالث
  2000مارس /آذار 30: مدمجانالتقريران الرابع والخامس 
  2008سبتمبر /لأيلو 5: مدمجانالتقريران السادس والسابع 

  2000فبراير /شباط 29: رير الثانيالتق  1994نوفمبر /تشرين الثاني 3  المغرب
  )ه(2006سبتمبر /أيلول 18: مدمجانالتقريران الثالث والرابع 

    )ب(2007مارس /آذار 29  المملكة العربية السعودية
    2005أغسطس /آب 2  موريتانيا

  1989يونيو /حزيران 8: رير الثانيالتق  1989يناير /كانون الثاني 23  اليمن
  1992نوفمبر /تشرين الثاني 13: التقرير الثالث
   2000مارس /آذار 15: التقرير الرابع

   2002فبراير /شباط 15: التقرير الخامس
  2007 مارس/آذار 13: التقرير السادس

  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/convention.htm: المصدر

  .2008و يوني/حزيران 6رفع تقرير تكميلي يتضمن تحديث لبعض البيانات الواردة في التقرير األصلي في   )أ(  

  .كوثيقة واحدةالدوريان، األول والثاني، معاً  رفع التقريران  )ب(  



 -7 -  

بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمناقشة التقدم المحرز في تطبيق االتفاقية في جزر القمر في سوف تقوم اللجنة المعنية   )ج(  
ـ    .2012مارس /آذار 2 - ير فبرا/شباط 13 فيالمقرر عقدھا  51غياب تقرير أولي وتقارير دورية في الدورة ال

  .كوثيقة واحدةة، األول والثاني والثالث، معاً التقارير الدوري ترفع  )د(  

  .عند طلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة نزوالً مدمج رفع تقرير  )ھ(  

  اإلتفاقية على العربية الدول تحفظات  -3جدول ال
  )2011 سبتمبر/يلولأ حتى(

  
  عالناإل  29المادة   16المادة   15المادة   9المادة   2المادة   البلد

   x  x   األردن
  x x x x x  اإلمارات العربية المتحدة

  x x x x x  البحرين
 x x x x x   )أ(تونس

  x  x x x  الجزائر
        جزر القمر

 x   x  x  ليبيا
  x x x x x  الجمھورية العربية السورية

        جيبوتي
  x x  x x  العراق
 x x x x x   ع�مان
 x x x x x x  قطر

  x  x x   الكويت
  x  x x   لبنان
  x   x x  مصر

  x  x  x  )ب(لمغربا
 x   x x   المملكة العربية السعودية

 x       موريتانيا
    x          اليمن

 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/convention.htm :المصدر

انعقد في  نتقالية الذياال سم الحكومة المؤقتة التونسية الطيب البكوش أن مجلس وزراء الحكومةصرح الناطق الرسمي با  )أ(  
ما لم يخالف أحكام  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالتحفظات على  على رفعقد صادق  2011 أغسطس/آب 16

  .مربھذا األ مم المتحدة رسمياًلكن لم يبلغ األمين العام لأل. يدالدستور التونسي الجد

 لإلعالن العالميكرى الستين بمناسبة الذ ستشاري لحقوق اإلنسانرسالته إلى المجلس اال في أعلن الملك محمد السادس  )ب(  
لكن لم يبلغ األمين   .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةقرار المغرب برفع التحفظات على عن ) 2008(لحقوق اإلنسان 

  .بھذا األمر مم المتحدة رسمياًالعام لأل


