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 مقدمة 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القطريةة  إليبداية نتوجه بعظيم الشكر وكبير االمتنان 

وعلةةي ، بدولةةة قطةةر الحبيبةة ، علةةي الةدعوة الكريمةةة  األسةرةاالعلةي لشةة ون  ، والةي المجلةةس
موضوعا هاما طالما أثار جدال واسةعا فةي كافةة فةروع المعرفةة  تناقشرعاية تلك الندوة التي 

   .القانونية منها وبخاصة
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ي إل1(  اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأةوترجع اهمبة موضوع الندوة )  
وذلةك  ،ارتباط نصوص تلك االتفاقية الدولية بحقوق المرأة وحدها بصفة انفراديةة وحصةرية 

دونما التعرض إلي الرجل أو الطفل والي األسرة في عنوان االتفاقيةة ، ممةا يةدل علةي اهتمةام 
وذلةك علةي المجتمع الدولي بالمرأة وحقوقها في مواجهة الرجل واألسرة والمجتمةع الةدايلي .

ن االرتباط الوثيق الذي الينفصم  بين حقوق المرأة، والطفةل ، واألسةرة مجتمعةة بمةا الرغم م
فيهةةا الرجةةل بطبيعةةة الحةةال . لةةذا يبةةدو مةةن موضةةوع االتفاقيةةة أن هنةةاك مسةةببا  قانونيةةة لتلةةك 
التسمية الحصرية لالتفاقية وأن هناك من الدول مةن يقةيم عالقةة تمييزيةة بةين المةرأة والرجةل 

والواجبا  . األمر الذي يحاول المجتمع الةدولي إصةالحه مةن يةالل إقةرار  في بعض الحقوق
مبدأ المساواة بين عنصري األسرة المةرأة والرجةل علةي حةد سةواء ومةن يةالل التةزام الةدول 

  المرأة.بأحكام ومبادئ اتفاقية منع التمييز ضد 
نة  القةانون الةدولي ومن الثابت أن حماية حقوق المرأة قد حظيت باهتمام قانوني كبير مةن جا

قبةل ديةول  واإلقليمةي،علةي المسةتويين الةدولي  اإلنسةاني،لحقوق اإلنسةان، والقةانون الةدولي 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ.اتفاقية القضاء علي 

والشك أن الموائمة بين قواعد القةانون الةدولي المعنيةة بحمايةة حقةوق المةرأة وقواعةد القةانون 
إعمال وإنفاذ قواعد القانون الدولي في النظةام القةانوني الةدايلي أو الوطني تتطل  الدايلي أو 
ويةةند دسةةتور الدولةةة عةةادة علةةي القيمةةة القانونيةةة للمعاهةةدا  الدوليةةة فةةي النظةةام  الةةوطني  

الدستور علي تحديةد الجهةة المعنيةة بالتصةديق علةي  يندوأيضا  القانوني والقضائي الدايلي
والتي قد تقتصر علي السلطة التشريعية وقةد يشةترك معهةا رئةيس الدولةة ،  المعاهدا  الدولية

أو رئةةيس الحكومةةة فةةي التصةةديق علةةي المعاهةةدا  الدوليةةة وذلةةك وفقةةا للنظةةام الدسةةتوري فةةي 
 اإلنسةاننطوي دساتير الدول عادة علي باب أو أبواب منها علةي حقةوق وحريةا  تو الدولة  .

تلةةك الحقةةوق والحريةةا  مثةةل حقةةوق المةةرأة وحقةةوق بصةةفة عامةةة ، وتفصةةل بعةةض الدسةةاتير 
والحريةا  ،  وحقةوق األقليةا  وغيرهةا مةن الحقةوق اإلعاقةةحقةوق األشةخاص ذوي الطفل و

وللدستور قيمة قانونية تسمو علي كافة التشةريعا  واللةوائح وغيرهمةا مةن األعمةال القانونيةة 
ل المنظومة القانونية في الدولة فقواعد القانون الدستوري توضع في أعلي قمة للهرم الذي يمث

وإال حكةم بعةدم دسةتوريتها مةن  رللقواعد القانونيةة الةدنيا أن تخةالح أحكةام الدسةتو ز،وال يجو
ويةةند فةةي الدسةةتور أيضةةا علةةي احتةةرام المعاهةةدا  الدوليةةة والتةةزام  المحكمةةة الدسةةتورية  .

سةواء كةان ذلةك بةالتوقيع تةم قبةول المعاهةدة واالرتضةاء بهةا  منةيسلطا  الدولة المختلفة بهةا 
علي المعاهدة، أو بالتصديق عليها حس  أهمية المعاهدة وبحس  موضوعها. وتتةولي اتفاقيةة 

تعريةةح المعاهةةدة الدوليةةة وشةةروط صةةحتها مةةن حيةة   1969لقةةانون المعاهةةدا  لسةةنة  فبينةةا
ل مشروعية موضةوعها ، ووسةائل قبةول الةدواألهلية القانونية ألطراف المعاهدة أو من حي  

فةةي االتفاقيةةا  ذا  الشةةةكل  األطةةراف للمعاهةةدة بةةالتوقيع أو التصةةديق أو بتبةةادل المةةذكرا 
 المبسط والتي قد التحتاج إلي إجراءا  دستورية معقدة وتحتاج إلي التصديق عليها .

لقةةانون المعاهةةدا  وضةةع الشةةروط الشةةكلية والموضةةوعية لةةتحف   فيينةةاوأيضةةا تتةةولي اتفاقيةةة 
علي بعض بنود المعاهدا  الدولية عند التوقيع أو التصةديق علةي تلةك بعض الدول األطراف 

واآلثةار القانونيةة المترتبةة  ،المعاهدا  وتضع االتفاقية أيضةا  شةروطا لمشةروعية التحفظةا 
 علي التحف  ومدي سريان التحف  في حق الدول األيرى األطراف في المعاهدة .

                                                 
1
- . International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination- New 

York, 7 March 1966- Entry into force - 4 January 1969, in accordance with article 19 

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
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 ح  التالية :وسوف نتحدث عن موضوع الدراسة وفقا لخطة الب
 عليها.ماهية المعاهدا  الدولية والتحف   األول:المبح  

 المبح  الثاني: التحف  علي المعاهدا  الدولية
 تحفظا  بعض الدول العربية علي اتفاقية منع التمييز ضد المرأة.:  المبح  الثال 
 ياتمة البح :

 توصيا  البح :
 مراجع البح :
 فهرست البح :

 
 المبح  األول

 ية المعاهدا  الدولية والتحف  عليهاماه
مةةن النظةةام األساسةةي لمحكمةةة العةةدل الدوليةةة المصةةادر المختلفةةة للقاعةةدة  38عةةدد  المةةادة 

/أ من ذا  المادة أن االتفاقيةا  الدوليةة هةي المصةدر األول 1وقرر  الفقرة  الدولية.القانونية 
العةةدل الدوليةةة حةةين الفصةةل فةةي  ، ويتعةةين علةةي محكمةةة2والرئيسةةي للقاعةةدة القانونيةةة الدوليةةة 

النزاع المعروض عليها تطبيةق االتفاقيةا  الدوليةة علةي النةزاع، حية  أن المعاهةدا  الدوليةة 
تعد المصدر الرئيسي للقانون الدولي العام الذي ينظم العالقةا  بةين أشةخاص القةانون الةدولي 

لية الحكوميةة مثةل منظمةة العام وهي الدول بأنواعها المختلفة بسيطة،ومتحدة والمنظما  الدو
األمم المتحدة ومنظمةة جامعةة الةدول العربيةة ، ومنظمةة مجلةس التعةاون الخليجةي ، ومنظمةة 

وتبدو أهميةة المعاهةدا  للمجتمةع الةدولي مثةل  االتحاد األوروبي ، ومنظمة االتحاد اإلفريقي.
دايةل الدولةة سةواء أهمية التشريعا  في الةنظم القانونيةة الدايليةة والتةي تةنظم سةلوك األفةراد 

فيما بينهم والتي ينظمها القانون الخاص مثل القانون المةدني والتجةاري ، أو لتنظةيم العالقةا  
بةةين الدولةةة كشةةخد قةةانوني معنةةوي وبةةين األفةةراد والتةةي ينظمهةةا القةةانون العةةام مثةةل القةةانون 

شةكال التمييةز الدستوري والمالي واإلداري والجنائي .ولمةا كانةت اتفاقيةة القضةاء علةي كافةة أ
ضد المرأة هةي معاهةدة دوليةة فقةد رأيةت اسةتكماال للفائةدة مةن البحة  أن أتعةرض إلةي ماهيةة 
المعاهدا  الدولية من حي  تعريح المعاهدة وصورها وأقسامها أو أنواعهةا ) المطلة  األول 

 لة  الثةاني (وسائل قبةول الةدول األطةراف للمعاهةدة الدوليةة )المط إلي( ثم رأيت أن أتعرض 
علةةي االتفاقيةةا  الدوليةةة ) المطلةة    reservationوأييةةرا نتحةةدث عةةن موضةةوع الةةتحف 

 الثال (
 

 

 المطل  األول 
                                                 

 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية في ميثاق األمم المتحدة والتي تند علي مايلي : 38أنظر المادة  - 2
 وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعا  التي ترفع إليها وفقاً ألحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:  1

 االتفاقا  الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جان  الدول المتنازعة.) أ (
 العادا  الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال.)ب(
 مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة. )ج(
أحكام المحاكم ومذاه  كبار المؤلفين في القانون العام في مختلح األمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد  )د (

 – 59.2حكام المادة القانون وذلك مع مراعاة أ
ال يترت  على الند المتقدم ذكره أي إيالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل واإلنصاف متى وافق : 2

 أطراف الدعوى على ذلك. 
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 تعريح المعاهدة وأنواعها 
 أوال : تعريح المعاهدة الدولية :

 :3التعريح االتفاقي للمعاهدة -1
تفاق الددولي المعقدو  اال من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا  المعاهدة بأنها ) 2/1عرفت المادة 

بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضدمنته وييقدة واةددة 
 .(أو وييقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة

 التعريح الفقهي للمعاهدة الدولية : -2
، وقصةر الدوليةةالمعاهةدا   إبةرامأغفل التعريةح االتفةاقي ذكةر أحقيةة المنظمةا  الدوليةة فةي 

التعريح االتفاقي الحق فةي إبةرام المعاهةدا  علةي الةدول وحةدها ،األمةر الةذي تصةدي لةه 
الفقةه القةةانوني الةةدولي ياصةةة بعةةد ثبةةو  الشخصةةية القانونيةةة للمنظمةةا  الدوليةةة بمقتضةةي 
الةةرأي االستشةةاري الةةذي أصةةدرته محكمةةة العةةدل الدوليةةة بنةةاء علةةي طلةة  الجمعيةةة العامةةة 

، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنظما  الدولية الحكومية من  1949دة في عام لألمم المتح
أشةةخاص القةةانون الةةدولي العةةام جنبةةا إلةةي جنةة  مةةع الةةدول ،وان كانةةت شخصةةية المنظمةةة 
قاصرة علةي القيةام بايتصاصةاتها ووظائفهةا الموكولةة إليهةا بموجة  الميثةاق المنشة  لهةا 

 إبةةرامة القانونيةة للمنظمةةا  الدوليةةة حقهةةا فةةي المترتبةةة علةةي ثبةةو  الشخصةةي اآلثةةارومةن ،
معاهةدة مةع دولةة مةن  إبةرامالمعاهدا  الدولية شأنها شأن الدول ، فمةثال تسةتطيع المنظمةة 

أشخاص القانون الدولي مثل اتفاقيةة المقةر التةي تعقةدها المنظمةة كشةخد دولةي مةع دولةة 
 إبةةراممكةةن للمنظمةةة الدوليةةة وبالمثةةل يعلةةي حةةد سةةواء . اإلقليميةةة أومقةةر المنظمةةة الدوليةةة 

التبةادل  اتفاقةا معاهدة مةع منظمةة دوليةة أيةري مةن أشةخاص القةانون الةدولي العةام مثةل 
الدبلوماسةةي التةةي تبةةرم بةةين منظمةةة جامعةةة الةةدول العربيةةة ومجلةةس التعةةاون لةةدول الخلةةي  
 العربية وأيضا ترت  علي ثبو  الشخصةية القانونيةة للمنظمةا  الدوليةة حةق المنظمةة فةي

العقود وغيرهةا مةن التصةرفا  القانونيةة التةي تعينهةا  وإبرامالقضاء الدولي  أمامالتقاضي 
 4بموج  الميثاق المنش  لها . إليهاعلي أداء وظائفها الموكولة 

وبناء علي ماسبق فقد وضع الفقه الدولي تعريفا لالتفاقية أو المعاهدة ينطوي علي أحقية كافةة 
لةةدول والمنظمةةا  الدوليةةة علةةي إبةةرام المعاهةةدا  الدوليةةة أشةةخاص القةةانون الةةدولي وهةةي ا

 االتفدداق الدددولي المعقددو  بددين )).ويمكننةةا تعريةةح المعاهةةدة مةةن الناحيةةة الفقهيةةة بأنهةةا 5
في صيغة مكتوبدة والدذي ينظمده القدانون الددولي، سدواء  أشخاص القانون الدولي العام 

 6..(ما كانت تسميته الخاصةتضمنته وييقة واةدة أو وييقتان متصلتان أو أكثر ومه
 عناصر المعاهدة الدولية . -ثانيا 

 : تحديد العناصر الرئيسية للمعاهدة الدولية فهي إليويقو نا هذا التعريف 
 الدولي.القانون  أشخاصمن  أكثر أوالمعاهدة اتفاق بين شخصين  -1

                                                 
3
 -The Treaties—les Traites 

 . 55 -43ص  2008نهضة العربية دار ال –قانون التنظيم الدولي  – نأنظر د: صالح محمد محمود بدر الدي - 4
5 -  voir –Dominique Carreau – Droit International- 5 EDITION- 1997- Pedone.  pp- 111- 119 

قام األستاذ الدكتور / صالح الدين عامر بتعريح المعاهدة بأنها ) اتفاق مكتوب بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام  - 6
 التي تطلق عليه ، يتم إبرامه وفقا ألحكام القانون الدولي ، بهدف إحداث أثار قانونية .( ، آيا كانت التسمية 

 2003مطبعة جامعة القاهرة  –دار النهضة العربية  –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  –أنظر: د/ صالح الدين عامر 
 .158ص.
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 المعاهدة اتفاق مكتوب .-2
 ون الدولي.المعاهدة يتم إبرامها وفقا ألةكام القان -3
 .قانونيةالمعاهدة تنتج أيار -4

 ثالثا: االصطالحا  المستخدمة لوصح المعاهدا  الدولية:
نةةذكر منهةةا بصةةفة ياصةةة ،  المعاهةةدا  الدوليةةة ،ثمةةة اصةةطالحا  عديةةدة تسةةتخدم لوصةةح 

، statut، النظةام pact، العهد Charteالميثاق  Constitution، الدستور  traitالمعاهدة
، echange de letters، الخطابةا  المتبادلةة accord، االتفةاق conventionاالتفاقيةة 

، االعةةةالن او  protocol، والبروتوكةةةولechange de notesالمةةةذكرا  المتبادلةةةة 
 modusوالتسةةةوية المؤقتةةةةة  .arrangement، والتسةةةةوية  declarationالتصةةةريح 

vivendu ة ، وتسةتخدم فةي التعبيةر عةن . وإذا كانت هذه التعبيةرا  جميعةا تعتبةر مترادفة
حقيقةةة موضةةوعية واحةةدة ، هةةي المعاهةةدة الدوليةةة ، وعلةةي الةةرغم مةةن أن هةةذا االصةةطالح 
األيير يشملها جميعا ، فان استقراء الممارسة الدولية ، قد قاد  الفقه الدولي إلي مالحظةة 

علي ، بحي  يكون الطالق احدها  أن لبعض هذه المصطلحا  داللة ياصة في االستخدام
إلةةي فهةةم محةةدد لمضةةمونها ، أو  -فةةي اللالةة  األعةةم –الوثيقةةة االتفاقيةةة الدوليةةة، مؤديةةا 

إلجراءا  إبرامها ، فاصطالح المعاهدة يطلق علي االتفاقا  الدوليةة التةي تتطلة  لنفاذهةا 
،كمةةا يطلةةق تعبيةةر المعاهةةدة عةةادة علةةي الوثةةائق  ratificationاسةةتيفاء شةةرط التصةةديق 

ة ذا  األهمية الخاصة .أما تعبير االتفاقيةة فانةه وان كةان يطلةق فةي اللالة  االتفاقية الدولي
األعةةم علةةي اتفاقةةا  تتطلةة  لنفاذهةةا أيضةةا شةةرط التصةةديق ، فانةةه ينصةةرف إلةةي االتفاقةةا  
الدولية متعددة األطراف ، أو االتفاقا  الدولية المتعلقة بموضةوعا  معينةة . والتةي تضةع 

 –بشةان قةانون الحةرب  1907، 1899فاقةا  الهةاي لعةامي قواعد قانونية دوليةة ) مثةل ات
بشةان قةانون  1969اتفاقيةة فيينةا لعةام  –بشةان ضةحايا الحةرب  1949اتفاقا  جنيح لعام 

وأيضا اتفاقية منع كافةة أشةكال  -1982المعاهدا  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
 .( 1966التمييز العنصري ضد المرأة لعام 

بيرا  الدستور، والميثاق، والعهد، والنظام، فهي تستخدم عادة لوصح الوثائق القانونية أما تع
 الدولية المنش ة لمنظما  أو هي ا  دولية.

ويستخدم اصطالح البروتوكول عةادة لوصةح االتفاقةا  التةي تنطةوي علةي القواعةد الخاصةة 
 ية قائمة.بتطبيق أو مد، أو إضافة قواعد، أو تفسير، أو تعديل معاهدة دول

 
 المطل  الثاني

 أنواع المعاهدا  
المختلفة لالتفاقيا   األنواعلتعرف علي ا مجموعة من المعايير بليةيضع الفقه القانوني 

 ومنها: الدولية
 المعيار األول: موضوع المعاهدة :

 وتقسم المعاهدا  الدولية حس  موضوع المعاهدة الي نوعين من المعاهدا  هي:
 ة :معاهدا  شارع -1
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وهي معاهدا  تعال  موضوع عام وهام بالنسبة للمجتمع الدولي مثل منع التمييز ضد المرأة، 
وحقوق الطفل ، واالتجار بالبشر ، والتجار بالمخدرا  والنساء واألطفال أو معاهدة تةنظم 
اسةةتلالل واستكشةةاف الفضةةاء الخةةارجي ، فهةةذا النةةوع مةةن االتفاقةةا  يةةنظم مسةةائل تتصةةح 

، ولةذلك فهةي تشةبه التشةريعا  فةي دايةل الدولةة  بأسرهاالدولية  باألسرةتم بالعمومية وته
هذا النوع من المعاهةدا   أن، والشك  شارعه أوالفقه عليها معاهدا  تشريعية  أطلقولذا 

تبةرم بةين  –أي المعاهةدا  الشةارعة  –القواعةد القانونيةة الدوليةة ، وهةي  إنتةاجيساهم فةي 
 عمورة أي أنها اتفاقا  متعددة األطراف وليست ثنائية.غالبية الدول علي مستوي الم

 معاهدا  عقدية : -2
وهذه التسمية مشتقة من العقود في إطةار القةانون الةدايلي والتةي تعقةد عةادة بةين شخصةين أو 

، ولمةا كانةت االتفاقيةة العقديةةة ةأكثةر ، وتخضةع لسةلطان اإلرادة ألطةراف العالقةةة التعاقدية
شخصةين مةن أشةخاص القةانون الةدولي ، فةان أثارهةا  أون دولتةين تتولي تنظةيم العالقةة بةي

أطرافهةا ، ولةيس للمعاهةدا  العقديةة أي دور فةي صةنع قواعةد القةانون  إالالقانونية التلزم 
ذلك المعاهدا  الثنائية التةي تعةق بةين الةدول لتنظةيم المسةائل المتعلقةة  أمثلةالدولي ، ومن 

 .  المشتركة بين الدول نظيم وترسيم الحدودبالتجارة وانتقال السلع والخدما  وت
 المعيار الثاني : عدد أطراف المعاهدة :

 :هماووفقا لهذا المعيار فان المعاهدا  الدولية تنقسم الي نوعين 
 معاهدا  ثنائية : -1

تعقد مةن حية  العةدد بةين دولتةين ومنهةا معاهةدة السةالم المصةرية اإلسةرائيلية وهي تلك التي 
، وأيضا اتفاقيا  التجارة والتبادل السلعي بين 1979مصر وإسرائيل عام  التي عقد  بين

الدول المتجاورة. ومنها أيضا اتفاقيا  تعقد بةين دولةة ومنظمةة دوليةة ومنهةا اتفاقيةة المقةر 
 ومنها أيضا معاهدة تبرم بين منظمة دولية وأيري ومنها اتفاقيا  التمثيل الدبلوماسي.

 : معاهدا  متعددة األطراف -2
الدولي، المجتمع  أعضاءوهي تعقد بين غالبية دول العالم لتنظيم المسائل المشتركة بين الدول 

وبالتالي فإنها معاهدا  تضع التشةريعا  الدوليةة، ومنهةا اتفاقيةا  القةانون الةدولي لحقةوق 
اإلنسةةان ، واتفاقةةا  القةةانون اإلنسةةاني الةةدولي ، واالتفاقيةةا  الخاصةةة بحمايةةة البي ةةة مةةن 

 7لوث ، واتفاقية حظر انتشار األسلحة الذرية.الت
 المعيار الثال : من حي  اإلجراءا  والشكل :

 نوعين هما : إلييمكننا تقسيم المعاهدا   اإلجرائيووفقا لهذا المعيار 
 معاهدا  بسيطة: -1

لصةةحتها  طفةةال يشةةترطويلةةة  أومعقةةدة  بةةإجراءا لنفاذهةةا المةةرور  اليسةةتلزموهةةي معاهةةدا  
ليها من قبل السةلطا  الدايليةة المختصةة دسةتوريا بالتصةديق علةي المعاهةدة ، التصديق ع

يند علي ذلك فةي مةن  أنمنذ التوقيع عليها ، ويج   أطرافهابل تصبح نافذة في مواجهة 
 المعاهدة .
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 معاهدا  معقدة: -2
ة معقدة وطويلةة ومفاوضةا  شةاق بإجراءا  التي يستلزم لعقدها المرور  االتفاقيا وهي تلك 
المختصة دستوريا بالتصديق عليهةا ،  األجهزةوتستلزم التصديق عليها من  أطرافها، بين 
تلةةك االتفاقيةةا  معاهةةدة الصةةلح التةةي تبةةرم بةةين الةةدول المتحاربةةة ، فهةةي تمةةر  أمثلةةةومةةن 

ياصةةة وان الةةدول طويلةةة تشةةمل المفاوضةةا  بشةةقيها السياسةةي والعسةةكري ،  بةةإجراءا 
الةدول المنهزمةة فةي الحةرب وترغة  فةي الحصةول علةي  المنتصرة تفرض إرادتهةا علةي

لةذا يطلةق علةي مثةل هةذه المعاهةدا  من تلك الدول المنهزمةة فةي الحةرب . إقليميةمكاس  
 معاهدا  طويلة اإلجراءا  أو االتفاقيا  المعقدة .

للمعايير السابقة يشير الفقه  إلي وجود أنواع أيري من المعاهدا  مثل المعاهدا   ةوباإلضاف
المللقة من حي  قبول أعضاء جدد بها ومعاهدا  مفتوحة العضوية ، وذلك في إشارة إلي 
المعاهدا  المنش ة لمنظما  دولية والتي يطلق عليهةا اسةم الميثةاق أو العهةد او الدسةتور ، 
فمن تلك المعاهدا  مايقصر العضوية في المنظمة علي الةدول المؤسسةة فقةط ،ومنهةا مةن 

 ميثاق األمم المتحدة .يقبل أعضاء جدد مثل 
 
 

 المطل  الثاني 
 وسائل قبول الدول األطراف للمعاهدة الدولية

مجرد اعتمةاد نةد المعاهةدة ، حية  اسةتقر العمةل الةدايلي للةدول فةي  –كمبدأ عام  –اليكفي 
قبةةل التعهةةد  –كافةةة األنظمةةة القانونيةةة علةةي أن تقةةوم الجهةةا  المختصةةة لةةدي كةةل طةةرف 

نظةةرة تقويميةةة وتمحيصةةية جديةةدة  بإلقةةاء –قبةةل االرتضةةاء النهةةائي النهةةائي بةةااللتزام أي 
  8ال . أمستقبل االلتزام بها نهائيا   (2007)كانت إذاالمعاهدة بلية تقرير ما  ألحكام

يتقيد طرف  حتىضروري  إجراءوعلي هذا ، فان التعبير عن ارتضاء االلتزام بالمعاهدة هو 
التقليدية للتعبير عن هذا االرتضاء هو التصةديق علةي  ، والوسيلة بأحكامهاالمعاهدة نهائيا 

مجةرد تبةادل  أوالموافقة عليها  أومثل قبول الدولة للمعاهدة  أيري، وهنك وسائل المعاهدة
اتفاقيةة فيينةا لقةانون  إليهةا أشةار الوثائق الخاصة بالمعاهدا  ، وغير ذلك ، وهي وسائل 

بهةةا اتفاقيةةة قةةانون المعاهةةدا  التةةي  أيةةذ و،  1969المعاهةةدا  التةةي تبرمهةةا الةةدول لعةةام 
 . 1986تبرمها المنظما  الدولية لعام 

 :signature: التوقيع  أوال
يلةزم ،  ألنةهالكافيةة لقبةول المعاهةدة نهائيةا ،  اإلجةراءا مةن  األصلالتوقيع اليعتبر من حي  

  سةتكت ىحتةالمختصةة فةي الدولةة بالتصةديق عليهةا بعةد التوقيةع  األجهةزةتقوم  أنعادة ، 
تعبةةر عةةن  أنوبالتةةالي القابليةةة للتنفيةةذ ، ومةةع ذلةةك يجةةور للدولةةة  اإللزاميةةةالمعاهةةدة قوتهةةا 

رضائها االلتزام بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها من جانة  ممثلهةا المفةوض قانونةا بةذلك ، 
(  1986- 1969)  فيينةامةن اتفةاقيتي  أولةيفقرة  12وذلك في حاال  ثالث حددتها المادة 

 ه الحاال  هي :وهذ
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 )أ( إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا األثر؛ أو  
)ب( إذا ثبت بطريقة أيةرى أن الةدول المتفاوضةة كانةت قةد اتفقةت علةى أن يكةون للتوقيةع 

 هذا األثر؛ أو
)ج( إذا بد  نية الدولة المعينةة فةي إعطةاء التوقيةع هةذا األثةر مةن وثيقةة التفةويض الكامةل 

 ثلها أو عبر  الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضا .الصادرة لمم
 ألغراض الفقرة األولى:  -2

)أ( يشكل التوقيع باألحرف األولةى علةى نةد المعاهةدة توقيعةاً علةى المعاهةدة إذا ثبةت أن 
 الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

قيعةاً كةامالً علةى )ب( يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومةة مةن قبةل ممثةل الدولةة تو
 المعاهدة إذا أجاز  دولته ذلك.

 Ratification :9: التصديقثانيا
 الدولة،يقصد بالتصديق قبول المعاهدة رسميا من السلطة التي تملك عقد المعاهدا  نيابة عن 

 بالمعاهدة.والتصديق يعتبر اإلعالن الحقيقي إلرادة الدولة في االلتزام 
للحكوما  فرصةة إعةادة النظةر فةي المعاهةدة بعةد إبرامهةا فةي  تتهيأ أنوالحكمة من التصديق 

، فإذا رأ  عةدم االلتةزام بالمعاهةدة امتنعةت عةن التصةديق عليهةا فتسةقط المعاهةدة شكل نهائي
التصةةديق متطلبةةا إذا كانةةت نصةةوص  نوال يكةةو طالمةةا أن التصةةديق شةةرط جةةوهري لنفاذهةةا .

 10عليها.لتوقيع المعاهدة تفيد التزام أطرافها بها بمجرد ا
الحةاال  التةي  1969هذا وقد بينت اتفاقية قانون المعاهدا  التي تبرمها الدول الصةادرة عةام 

يعبةةر عنهةةا  ابمعاهةةدة مةةموافقةةة الدولةةة علةةي االلتةةزام  أنحيةة  قةةرر   التصةةديق.يتطلةة  فيهةةا 
 ؟ 11متىبالتصديق 

 أو)أ( إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛  
 )ب( إذا يبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ 

 )ج( إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ 
) ( إذا بددت نيدة الدولددة المعنيدة مدن وييقددة تفدويأ ممثلهدا أن يكددون توقيعهدا مشددروطا  

 ل هذه النية أيناء المفاوضات.بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مث
يدتم تعبيددر الدولددة عددن رضدداها االلتددزام بالمعاهددة عددن طريددق قبولهددا أو الموافقددة عليهددا  -2

 بشروط ممايلة لتلك التي تطبق على التصديق.
 المبح  الثاني 

  الدوليةعلي المعاهدا   التحف 
 معني التحف  : -1

                                                 
9 - Ratification – La ratification 
10

-  Neumayer, Eric-  Qualified ratification: explaining reservations to international human rights 

treaties.- Journal of Legal Studies, 36- (2007) (2). pp. 397-430. 

 
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا  التي تبرم بين الدول . 1/ 14مادة  - 11
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) إعةالن  حف  فةي مادتهةا الثانيةة ) الفقةرة د( بأنةهوقد عرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا  الةت
عنةد توقيعهةا أو تصةديقها أو  الدولةةمن جان  واحةد آيةا كانةت صةيلته أو تسةميته يصةدر عةن 

وتهةةدف بةةه اسةةتبعاد أو تعةةديل األثةةر القةةانوني معاهةةدة ،  إلةةيانضةةمامها  أوموافقتهةةا  أوقبولهةةا 
 12الدولة.(ذه من حي  سريانها علي هالمعاهدة  إلحكام معينة في

 أنواع التحفظا  علي المعاهدا : -2
 التحف  نوعان ، تحف  باالستبعاد ، وتحف  تفسيري :

بان ال ينطبق علي الدولة  ،ويهدف النوع األول إلي استبعاد األثر القانوني للند محل التحف 
 .أو علي المنظمة الدولية التي أبد  التحف 

فانه يهدف إلي إعطاء الند المتحف  عليه معنةي معينةا  أما النوع الثاني أي التحف  التفسيري
يطبق في إطاره علي الدولة أو علي المنظمة الدولية المبدية للتحف ،  أو أن يطبق الند وفق 

 تفسير اليتعارض مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني للدولة المتحفظة .
 13الشروط الشكلية للتحف  : -2

 لإلطةراف إبالغةهيمكةن  حتىيصدر التحف  في شكل وثيقة دبلوماسية ، وذلك  أن من المتعين
وهو مايعني بالضرورة أن  األطرافرسميا لتلك  إبالغهيتم  أنااليري في المعاهدة ، ويج  

يكون مكتوبا في وثيقة ياصة قد يتنوع شكلها تبعا للوقت الذي يتم فيه إبداء التحف  ، فقةد يةرد 
علي المعاهدة أو في بروتوكول ملحق بها ، أو وثيقة التصةديق أو االنضةمام  في وثيقة التوقيع

، أو بموج  مذكرا  متبادلة ، ويج  أن يكون التحف  في جميع األحةوال صةريحا وقاطعةا ، 
فال يتصور أن يكون الةتحف  ضةمنيا أو مفترضةا .، وشةرط الكتابةة يمتةد أيضةا ليشةمل القبةول 

يةةةه ، وكةةةذلك سةةةح  الةةةتحف  حيةةة  يتعةةةين أن تةةةتم نلةةةك الصةةةريح للةةةتحف  أو االعتةةةراض عل
 14اإلجراءا  كتابة .

 مشروعية التحفظا : -3
لبيان ما إذا كان التحف  جائزا قانونا أم ال ، نفرق بةين أنةواع المعاهةدا  وفقةا لعةدد األطةراف  

 فيها :
 التحف  علي المعاهدا  الثنائية:  ةمدي مشروعي -أ

المعاهدا  الثنائية الترد عليها التحفظا  عةادة  أنلمعاهدا  في قانون ا القواعد العامةتقضي 
عنةد  –اإلطراف في معاهدة ثنائية بإبداء تحف  علي المعاهدة  -، ألنه إذا قامت احدي الدولتين

التوقيع ، أو التصديق ، فإما أن تسلم به الدولة االيري ، وهنا يلدو مضةمون التصةديق حكمةا 
أن تعترض عليه الدولةة االيةري ، فةال تسةري المعاهةدة ، لعةدم  متمما ألحكام المعاهدة ، وإما

 تالقي إرادة طرفيها .

                                                 
12 - Jennifer Riddle - NOTE: MAKING CEDAW UNIVERSAL: A CRITIQUE OF CEDAW'S 

RESERVATION REGIME UNDER ARTICLE 28 AND THE EFFECTIVENESS OF THE 
REPORTING PROCESS- 2002 

34 Geo. Wash. Int'l L. Rev. 605 

  
 من معاهدة فيينا التي تناولت اإلجراءا  الخاصة بالتحفظا  : 23وقد حاء بالمادة  - 13
من  يج  أن يتم التحف  والقبول الصريخ له واالعتراض عليه كتابة ، وان يرسل إلي الدول المتعاقدة والدول االيري التي -1

 حقها أن تصبح أطرافا في المعاهدة .
إذا ابدي التحف  وقت التوقيع علي المعاهدة بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة ، فانه يج  علي الدولة المتحفظة أن تؤكده  -2

 ر هذا التأكيد .رسميا لدي التعبير عن ارتضائها االلتزام بالمعاهدة ، ويعتبر التحف  في هذه الحالة ، قد تم من تاريخ صدو
 القبول الصريح للتحف  أو االعتراض عليه الذي تم قبل تأكيد التحف  ليس في حاجة إلي تأكيد .  -3
 يج  ان يتم سح  التحف  او االعتراض عليه كتابة . -4
 2010 -209ص –مرجع سابق  –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  –راجع د/ صالح الدين عامر  - 14
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 مدي مشروعية التحفظا  علي المعاهدا  الجماعية أو المتعددة األطراف : -ب
إذا كانةةت التحفظةةةا  غيةةةر واردة بالنسةةةبة للمعاهةةةدا  الثنائيةةة، فةةةان مسةةةالة التحفظةةةا  علةةةي 

 -األطراف قد مر  بعدة تطورا  فقد يحةدث فةي هةذه الحالةةالمعاهدا  الجماعية أو المتعددة 
أن يةةرفض بعةةض األطةةراف الةةتحف  أو يعترضةةوا  -أي عنةةد الةةتحف  مةةن جانةة  احةةدي الةةدول 
أو بمعني أخر هل يلدزم لصدحة الدتحفن أن يوافدق عليه ، فهل يؤثر ذلك علي صحة التحف  ؟ 

  عليه من كافة األطراف المتعاهدة ؟
وأيدتةه لجنةة الخبةراء المكلفةة مةن العصةبة  لذي سارت عليه عصبة األمدمكان هذا هو المبدأ ا

، وعلدي هدذا التكدون للدتحفن قيمدة إال إذا تدم بتقنين القانون الدولي ، كما اقره العرف الةدولي 
لةةم تكةةن  إذا،  األولةةييفةةرق بةةين حةةالتين :  اإلجمةةاعهةةذا  إطةةار، وفةةي تحديةةد قبولدده باإلجمددا  

ول التةي صةدقت يكون من جانة  كافةة الةد أنفاذ ، فان القبول يج  المعاهدة قد ديلت حيز الن
علي المعاهدة فبل إبداء التحف  ، والثانية ، إذا كان قد بدا نفاذ المعاهةدة فانةه يجة  موافقةة كةل 

  الدول التي صدفت علي المعاهدة قبل إبداء التحف  .
 موقف محكمة العدل الدولية :  -ج

محكمة العةدل الدوليةة بمناسةبة  أمامالمعاهدا  الجماعية وقد عرض موضوع التحفظا  علي 
المتحةدة  األممتحت رعاية  عقد الجنس البشري التي  بإبادةالتحفظا  علي االتفاقية الخاصة 

 أبةد الدولةة التةي  أن 1951االستشةاري عةام  رأيهةا، حي  قةرر  المحكمةة فةي  1948عام 
اآليةرين يعتبةر طرفةا فةي االتفاقيةة فةي القي اعتراضا من بعض األطراف وقبوال من تحفظا 

عالقاتهةةا مةةع مةةن قبةةل هةةذا الةةتحف  شةةريطة ان ال يكةةون هةةذا الةةتحف  متنافيةةا مةةع اللةةرض مةةن 
القةول  إلةياعتبار تلك الدولة طرفا في االتفاقيةة .ثةم ذهبةت المحكمةة  زاالتفاقية ، وإال فال يجو

االسةتبعاد الكلةي  إلةيمؤديةا دولة علي تحف  مةن التحفظةا   اعتراضيكون  أناليتصور  بأنه
 انتهةتلعدد من الدول من نطةاق النظةام القةانوني لمعاهةدة مةن المعاهةدا  ، ثةم  أومن لدولة ، 
 تقرير مايلي : إليالمحكمة 

األطةراف ض الةدول عةالدولة التي تبدي تحفظا وتتمسك به علي الةرغم مةن اعتةراض ب إن -1
طرفةةا فةةي االتفاقيةةة ، إذا كةةان الةةتحف   دون الةةبعض اآليةةر ، يمكةةن أن ينظةةر إليهةةا بوصةةفها

منسجما ومتفقا مع هدف المعاهدة واللرض منها ، وإال فانه اليمكةن اعتبةار الدولةة طرفةا فةي 
 المعاهدة .

إذا اعترض أحد أطراف المعاهدة علي تحف  يعتبره غيةر متسةق مةع هةدف المعاهةدة  –أ —2
 طرفا في االتفاقية.واللرض منها فانه يملك أال الدولة التي أبد  التحف  

)ب( أما إذا قبل الطرف التحف  بوصفه ينسجم مع هدف المعاهدة واللرض منها فانه يستطيع 
 النظر إلي الدولة التي أبد  ذلك التحف  بوصفها طرفا في المعاهدة.

 موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات : - 
العةدل الدوليةة حية   ةمحكمةبةرأي  متةأثرة 1969مةن اتفاقيةة فيينةا لعةام  19وقد جاء  المادة 

نصت علي أنه ) يجوز للدولة أن تبدي تحفظا علي المعاهدة عن توقيعها ، أو التصديق عليهةا 
 اآلتية:، باستثناء الحاال   إليهابولها أو الموافقة عليها أو االنضمام قأو 
 إذا كان التحفن محظورا في المعاهدة . -أ 
 ات معينة ليس من بينها ذلك التحفن.كانت المعاهدة تجيز تحفظ إذا -ب
كان التحفن مخالفا لموضدو  المعاهددة  أذافي الحاالت التي التشملها الفقرات )أ( ، )ب(  -ج

 والغرض منها
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 :قبول التحفظات واالعتراض عليها -4

حف  الةةذي تجيةةزه المعاهةةدة صةةراحة أي قبةةول الحةةق مةةن الةةدول المتعاقةةدة ال يتطلةة  الةةت -1
 تند المعاهدة على ذلك. األيرى ما لم

حين يتبين من كون الةدول المتفاوضةة محةدودة العةدد ومةن موضةوع المعاهةدة وهةدفها أن  -2
تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع األطراف شرط أساسي لموافقةة كةل مةنهم علةى االلتةزام 

 يتطل  التحف  قبول جميع األطراف. ،بالمعاهدة
 ىلمنظمة دولية، يتطل  التحف ، ما لم تند المعاهدة علةحين تكون المعاهدة وثيقة منش ة  -3

 حكم مخالح، قبول الجهاز المختد في تلك المنظمة.
حكةم مخةالح،  ىفي غير الحاال  التي تتناولها الفقرا  السابقة، وما لم تند المعاهدة علة -4

 فإن:
لمعاهدة بالنسبة )أ( قبول التحف  من دولة متعاقدة أيرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في ا

هةاتين الةدولتين أو متةى بةدأ نفاذهةا بةين إلى تلك الدولةة األيةرى إذا كانةت المعاهةدة نافةذة 
 بينهما؛

تحفةة  مةةا ال يمنةةع بةةدء نفةةاذ المعاهةةدة بةةين الدولةةة  ى)ب( اعتةةراض دولةةة متعاقةةدة أيةةرى علةة
قةيض المعترضة والدولة المتحفظة إال إذا عبر  الدولة المعترضة بصةورة قاطعةة عةن ن

 ؛هذا القصد
)ج( أي عمةةل يعبةةر عةةن موافقةةة دولةةة مةةا علةةى االلتةةزام بالمعاهةةدة ويتضةةمن تحفظةةا، يسةةري 

 ؛على األقل من الدول المتعاقدة األيرىة مفعوله فور قبول التحف  من واحد
، وما لم تند المعاهدة على حكم مخالح، يعتبةر الةتحف  مقبةوال 4و 2في تطبيق الفقرتين  -5

لم تكةن قةد أثةار  أي اعتةراض عليةه قبةل انقضةاء فتةرة اثنةى عشةر شةهرا  من دولة ما إذا
، ويؤيةةذ علةةى إشةةعارها بةةه أو فةةي تةةاريخ تعبيرهةةا عةةن موافقتهةةا علةةى االلتةةزام بالمعاهةةدة

 .بالتاريخ الالحق ألي من هذين التاريخين
 اآليار القانونية للتحفظات واالعتراضات عليها -5

 اآلثار اآلتية: 23و، 20و ،19طرف آير وفقاً للمواد  في مواجهة يالمبديكون للتحف   -1
)أ( يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في عالقاتها بالطرف اآلير نصوص المعاهدة التي يتعلق 

 ؛يند عليهالحد الذي لى إبها التحف  
 .القدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في عالقاته بالدولة المتحفظةب )ب( يعدل نفس النصوص

 يبعضةةهادل الةةتحف  نصةةوص المعاهةةدة بالنسةةبة لألطةةراف األيةةرى فةةي عالقاتهةةا ال يعةة -2
 .البعض
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إذا لةةم تمةةانع الدولةةة المعترضةةة علةةى الةةتحف  فةةي ديةةول المعاهةةدة حيةةز التنفيةةذ بينهةةا وبةةين  -3
بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحف  إلى الحد الةذي  يالدولة المتحفظة، فال تسر

 يند عليه.
لةةم تمةةانع الدولةةة المعترضةةة علةةى الةةتحف  فةةي ديةةول المعاهةةدة حيةةز التنفيةةذ بينهةةا وبةةين إذا  -4

 (.2( و)1الدولة المتحفظة يكون للتحف  اآلثار المنصوص عنها في الفقرتين )
 سحب التحفظات واالعتراضات عليها -6

ما لم تند المعاهدة على يالف ذلك، يجوز سح  الةتحف  فةي أي وقةت كةان وال يشةترط  -1
 من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحف .

يجوز سح  االعتراض على الةتحف  فةي أي وقةت  ما لم تند المعاهدة على يالف ذلك، -2
 كان.

 ما لم تند المعاهدة أو يتفق على يالف ذلك: -3
 ؛لك)أ( ال يصبح سح  التحف  سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أيرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذ

 .)ب( ال يصبح سح  االعتراض على التحف  سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك
 : اإلجـراءات الخاصة بالتحفظات7

يج  أن يبدى التحف ، والقبول الصريح به واالعتراض عليه كتابة وأن يوجةه إلةى الةدول  -1
 هدة.المتعاقدة والدول األيرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعا

إذا أبةةدى الةةتحف  وقةةت التوقيةةع علةةى المعاهةةدة الخاضةةعة للتصةةديق أو القبةةول أو الموافقةةة  -2
 يفيج  أن تثبته الدولة المتحفظة رسةمياً لةدى التعبيةر عةن رضةاها االلتةزام بالمعاهةدة وفة

 مثل هذه الحال يعتبر التحف  قد تم من تاريخ تثبيته.
 يه المبديان قبل تثبيته ال يحتاجان إلى تثبيت.القبول الصريح للتحف  أو االعتراض عل -3
 .يج  أن يبدى سح  التحف  أو االعتراض على التحف  كتابة -4

 
 المبح  الثال 

 تحفظا  الدول العربية علي اتفاقية  القضاء علي التمييز ضد المرأة
أشةكال اتفاقية القضاء علي جميةع  1979الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر ديسمبر  تبنت

وتحةدد هةذه ،  1981سةبتمبر  3فةي  التنفيةذفةي حيةز االتفاقيةة  تلالتمييز ضد المرأة ، وقد دي
مادة قانونية ملزمة للدول األطةراف ، اعتمةاد تةدابير ومبةادئ معتةرف  30االتفاقية المتضمنة 

كةل مكةان ، وجةاء اعتمادهةا تتويجةا لمشةاورا   يبها لتحقيق المسةاواة بةين الرجةل والمةرأة فة
رتهةةةا طةةةوال فتةةةرة يمسةةةة أعةةةوام اللجنةةةة المعنيةةةة بحالةةةة المةةةرأة ومجموعةةةة مةةةن الخبةةةراء أج

المسةةاواة فةةي الحقةةوق بةةين الرجةةل والمةةرأة  إلةةيوالمتخصصةةين القةةانونيين ، وتةةدعو االتفاقيةةة 
بلةةض النظةةر عةةن حالتهةةا الزوجيةةة قةةي جميةةع الميةةادين السياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعيةةة 

تشةةريعا  دايليةةة  إصةةدار إلةةيعو االتفاقيةةة أيضةةا الةةدول األطةةراف والثقافيةةة والمدنيةةة ، وتةةد
فةةي كافةةة المجةةاال  وتنقيةةة اء علةةي جميةةع أشةةكال التمييةةز ضةةد المةةرأة قضةةتنطةةوي علةةي ال

تشريعاتها المختلفة بما يتوافق مع أحكام االتفاقية الدولية . وقد انضمت غالبيةة الةدول العربيةة 
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ن والجزائةةر والعةةراق والكويةةت وتةةونس وليبيةةا ومصةةر واإلسةةالمية  إلةةي االتفاقيةةة مثةةل األرد
وباكسةةتان وبةةنجالديش، وتركيةةا،  وماليزيةةا .وقةةد تحفظةةت بعةةض الةةدول  اوالةةيمن واندونيسةةي

 العربية علي بعض بنود االتفاقية وسوف نتعرض لتلك التحفظا  وتقييمها علي النحو التالي .
 

 المطلب األول 
 ةالمصري علي بعأ بنو  االتفاقي التحفن
وقد  1981سبتمبر  18وصدقت عليها في  1980يوليو  16وقعت مصر عل االتفاقية في 

 التالية:أبدت الحكومة المصرية التحفن علي الموا  األربع 
 التحفن علي الما ة الثانية من االتفاقية :

 الوسدائلتشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق علي أن تنتهج لكدل 
التمييز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد القيام بما  يسياسة القضاء عل إبطاءسبة و ون المنا
 يلي :

المسداواة بدين الرجدل والمدرأة فدي  سداتيرها الوطنيدة أو تشدريعاتها المناسدبة  مبدأتجسيد -ا
وكفالدة التحقيدق العملدي لهدذا المبددأ  أالنلم يكن هذا المبدأ قد أ مج فيهدا ةثدي  إذا،  األخرى

 .األخرى والوسائل المناسبة  القانونن خالل م
اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك مايقتضيه األمر من جدزاءات  -ي

 لحظر كل تمييز ضد المرأة .
...... 

وقد أبدت مصر تحفظها الذي يقضي برغبتها في االلتزام بنصوص هذه الما ة شدريطة عددم 
 سالمية. التعارض مع الشريعة اإل

 


