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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة 

زامات األساسية للدول األطـراف      بشأن االلت  ٢٨التوصية العامة رقم        
  ز ضد املرأة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي٢جب املادة مبو

  مقدمة  - أوالً  
 إىل توضيح   ،هبذه التوصية العامة  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،       هتدف اللجنة     -١

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تنص على           من   ٢ومغزى املادة   نطاق  
وتشجع اللجنة  . احملليعيد  سبل تنفيذ الدول األطراف لألحكام املوضوعية لالتفاقية على الص        

نشرها على  على  الدول األطراف على ترمجة هذه التوصية العامة إىل اللغات الوطنية واحمللية و           
وسائط اإلعالم والـدوائر    يشمل  اجملتمع املدين، مبا    مجيع دوائر احلكومة، و   لدى  نطاق واسع   

  .ومؤسسات حقوق اإلنسان واملرأةومنظمات األكادميية 
انعقاد دورهتا األوىل   منذ  ف.  يراعي تطور القانون الدويل    اً دينامي اًصكتعد  ية  االتفاقإن    -٢

وغريها من اجلهات الفاعلة على الصعيدين الوطين والدويل يف         تسهم اللجنة   ،  ١٩٨٢يف عام   
 ،للتمييـز ضـد املـرأة     اخلاص   والطابع   ،توضيح وتفهم املضمون املوضوعي ملواد االتفاقية     

  .التمييزذلك مة ملكافحة الالزوالصكوك املختلفة 
 من إطار قانوين دويل شامل حلقوق اإلنسان يهدف إىل كفالة وتشكل االتفاقية جزءاً  -٣

متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كافة وإىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أساس               
نسان، والعهـد   ويضم ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإل       . جنسي أو جنساين  

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
حلماية حقوق مجيـع العمـال      املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية        

  صرحية تـضمن   ، أحكاماً اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ، و املهاجرين وأفراد أسرهم  
الرجل يف التمتع باحلقوق املكرسة يف تلك الصكوك، بينما تعد اتفاقيات           واملرأة  بني  ساواة  امل
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للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز        أخرى حلقوق اإلنسان، مثل االتفاقية الدولية       دولية  
ومـن  .  يف مفهوم عدم التمييز على أساس جنـسي أو جنـساين           ، راسخة ضمناً  العنصري

 يف نظام قانوين دويل لتحقيق املساواة بني املرأة والرجـل وعـدم             ضاًالصكوك اليت تسهم أي   
املتعلقة بتساوي أجور العمال والعامالت عن  ١٠٠رقم ات منظمة العمل الدولية اتفاقيالتمييز 
         ) ١٩٥٨ ( بـالتمييز يف العمالـة واملهـن   املتعلقـة  ١١١، ورقم )١٩٥١ (املتساوي العمل
ؤ الفرص واملساواة يف املعاملـة بـني العمـال والعـامالت ذوي             بتكاف املتعلقة   ١٥٦ورقم  

إعالن القضاء على   ، و  التعليماتفاقية مكافحة التمييز يف جمال      و  ،  )١٩٨١ (املسؤوليات األسرية 
 ومنهاج عمل   وإعالن،  برنامج عمل القاهرة  ، و إعالن وبرنامج عمل فيينا   ، و التمييز ضد املرأة  

الدول مبوجب األنظمة اإلقليمية حلقوق اإلنسان      قبلتها  امات اليت   وباملثل، تعترب االلتز  . بيجني
  . مكملة لإلطار العاملي حلقوق اإلنسان

ويتمثل اهلدف من االتفاقية يف القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة علـى                 -٤
وهي تضمن للمرأة املساواة يف االعتراف بكل حقوق اإلنسان واحلريات          . اجلنسنوع  أساس  

 ويف متتعها هبا وممارستها، يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            ،ساسيةاأل
املرأة االجتماعية، وعلـى قـدم      واملدنية واحمللية أو أي ميدان آخر، بصرف النظر عن حالة           

  .املساواة مع الرجل
س، فإن تفـسري    وعلى الرغم من أن االتفاقية ال تشري إال إىل التمييز على أساس اجلن              -٥
. يشري إىل أن االتفاقية تشمل التمييز اجلنساين ضد املرأة        ) أ(٥و) و(٢ مقترنة باملادتني    ١دة  املا

فيشري " اجلنساين"أما تعبري   . هنا إىل الفروق البيولوجية بني الرجل واملرأة      " اجلنس"ويشري تعبري 
فسري اجملتمع من الناحيتني    إىل ما يشكله اجملتمع من هوية ومسات وأدوار للمرأة والرجل، ولت          

االجتماعية والثقافية لتلك الفروق البيولوجية مما يسفر عن عالقات هرمية بني املرأة والرجل             
ويتأثر ذلك التحديد االجتمـاعي     . وعن توزيع للسلطة واحلقوق حيايب الرجال ويغنب النساء       

جتماعيـة والدينيـة    لوضع املرأة والرجل بالعوامل السياسية واالقتـصادية والثقافيـة واال         
ويتضح تطبيـق   . اجلماعة احمللية  وأاجملتمع   وأواإليديولوجية والبيئية، وميكن أن تغريه الثقافة       

إىل يشري  ذلك التعريف   ف. ١االتفاقية على التمييز اجلنساين من تعريف التمييز الوارد يف املادة           
نيل من االعتراف للمرأة حبقوق أن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثاره أو أغراضه ال      

اإلنسان واحلريات األساسية أو إبطال االعتراف هلا بتلك احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا،              
           على حنـو مطـابق    والرجل  أي أن معاملة املرأة     . مقصوداًحىت إن مل يكن التمييز       تعد متييزاً 

أسفرت تلك املعاملة عن حرمان املـرأة مـن          ضد املرأة يف حال      حمايد رمبا يشكل متييزاً   أو  
ممارسة حق من حقوقها، أو كان ذلك من آثارها، بسبب عدم االعتراف مبا تواجهه املرأة من     

وتتضح آراء اللجنة يف هذه املـسألة مـن         . الغنب وعدم املساواة اجلنسانيني املوجودين أصالً     
 ومقترحاهتا وبياناهتـا، ونظرهـا يف       خالل نظرها يف التقارير، وتوصياهتا العامة، ومقرراهتا،      

  .الرسائل الفردية، وما جتريه من حتريات مبوجب الربوتوكول االختياري
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، حيث حتدد طابع االلتزامات  تاماً تنفيذاًالتفاقيةا أمهية حامسة لتنفيذ ٢وتشكل املادة   -٦
بطة على حنو وثيق     مرت ٢وتعد االلتزامات املكرسة يف املادة       .القانونية العامة للدول األطراف   

بكفالـة  االلتزام  الدول األطراف   يقع على عاتق    سائر األحكام املوضوعية لالتفاقية، حيث      ب
  .االحترام الكامل جلميع احلقوق املكرسة يف االتفاقية على الصعيد الوطين

 ويف ضوء تعريف    ،٢٤ و ٥ و ٤ و ٣ من االتفاقية مقترنة باملواد      ٢ويتعني قراءة املادة      -٧
 أن ُيفسَّر نطاق االلتزامات العامة      باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أيضاً    و. ١الوارد يف املادة    التمييز  

 على ضوء التوصيات العامة واملالحظـات اخلتاميـة واآلراء والبيانـات            ٢الواردة يف املادة    
الصادرة عن اللجنة، مبا يف ذلك التقارير عن إجراءات التحري والقرارات الـصادرة  األخرى  
غري مذكورة صراحة يف االتفاقية      أخرى   حقوقاًوتشمل روح االتفاقية    . ادى القضايا بشأن فر 

 من أشـكال  شكالًعدم إعماهلا ة بني املرأة والرجل، ويشكل   على حتقيق املساوا  ولكنها تؤثر   
  .التمييز ضد املرأة

  طابع التزامات الدول األطراف ونطاقها  - ثانياً  
 التمييز ضد املرأة، بينمـا      "مجيع أشكال " شجب    الدول األطراف إىل   ٢تدعو املادة     -٨

" مجيع امليـادين  " إىل التدابري املناسبة اليت ُيتوقع أن تتخذها الدول األطراف يف            ٣تشري املادة   
ومن خالل تلك األحكام، تتوقع االتفاقيـة ظهـور         . لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني    

   .ياغتهاأشكال جديدة من التمييز اليت مل حتدد وقت ص
التزاماهتا القانونيـة   بكل جوانب   ، جيب أن تفي الدول األطراف       ٢ومبوجب املادة     -٩

احترام حق املرأة يف عدم التمييز ويف التمتع باملساواة، ومحايـة           واملتمثلة يف   مبوجب االتفاقية   
          االلتزام باالحترام بأن متتنع الدول األطراف عن وضع قـوانني         ويقضي  . ذلك احلق وإعماله  

  باشـر أو سياسات أو أنظمة أو برامج أو إجراءات إدارية أو هياكل مؤسسية تسفر بشكل م              
ة من التمتع على قدم املساواة مع الرجـل حبقوقهـا املدنيـة             أو غري مباشر عن حرمان املرأ     

ل أن توفر الـدو   بااللتزام باحلماية   بينما يقضي   . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   
األطراف احلماية للمرأة من التمييز على يد جهات فاعلة خاصة وأن تتخذ خطوات هتـدف               

            فهـوم الدونيـة   تنحاز مل مباشرة إىل القضاء على املمارسات العرفية وسائر املمارسات اليت          
 .، وتدمي هذين املفهـومني    فهوم األدوار النمطية للرجل واملرأة    ملأو السمو ألي من اجلنسني و     

أن تتخذ الدول األطراف طائفة واسعة من اخلطوات الرامية إىل          فيقضي ب االلتزام باإلعمال   أما  
حبكم القانون وحبكم الواقع، بطرق من      على قدم املساواة    ضمان متتع املرأة والرجل باحلقوق      

قية،  من االتفا٤ من املادة    ١ مع الفقرة    بينها حسب االقتضاء، اختاذ تدابري خاصة مؤقتة متاشياً       
ويستلزم ذلك  . املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة   و بشأن الفقرة نفسها     ٢٥رقم  العامة  والتوصية  

ويتعني أن تراعي الدول    . بالنتائجتتعلق  والتزامات  أو التدابري   بالوسائل  تتعلق  وجود التزامات   
سياسات عامة  عليها الوفاء بالتزاماهتا القانونية إزاء كل النساء من خالل وضع           أن  األطراف  
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يؤدي إىل التنمية الكاملة وبرامج وأطر مؤسسية تستهدف تلبية االحتياجات اخلاصة للمرأة مبا         
  . على قدم املساواة مع الرجللقدراهتا 

املرأة من  ويقع على عاتق الدول األطراف التزام بعدم التسبب يف حدوث متييز ضد               -١٠
ي متييز ضد املرأة ألفاعل صدى على حنو    خالل أي فعل أو تقصري؛ وهي ملزمة كذلك بأن تت         

. ارتكبته الدولة أو جهات فاعلة خاصـة      قد  بصرف النظر عن كون ذلك الفعل أو التقصري         
فيمكن أن يقع التمييز بسبب عدم اختاذ الدولة التدابري التشريعية الالزمة لكفالـة اإلعمـال               

قيق املـساواة بـني املـرأة    الكامل حلقوق املرأة، وعدم اعتماد سياسات وطنية هتدف إىل حت         
وباملثل، فإن الدول األطراف تتحمـل مـسؤولية   .  وعدم إنفاذ القوانني ذات الصلة  ،والرجل

 جلميع أشـكال    تن باستمرار، قواعد البيانات اإلحصائية والتحليال     دولية بأن ُتنشئ، وحتسّ   
  . جه خاصالتمييز ضد املرأة بوجه عام وضد املرأة املنتمية إىل فئات ضعيفة حمددة بو

وال تتوقف التزامات الدول األطراف يف فترات الرتاع املسلح أو حاالت الطـوارئ               -١١
واسـعة  وتبعات  فتلك احلاالت هلا أثر عميق      . الناجتة عن أحداث سياسية أو كوارث طبيعية      

ويتعني أن تعتمد الـدول     . ة حبقوقها األساسية وممارستها هلا    أالنطاق على املساواة يف متتع املر     
ألطراف استراتيجيات وتتخذ تدابري تليب االحتياجات اخلاصة للمرأة يف أوقات الرتاع املسلح            ا

  .وحاالت الطوارئ
. لقانون الدويل إن الدول متارس والية إقليمية يف املقام األول، رغم أن ذلك رهن با              -١٢

 سـواء   طننيإال أن التزامات الدول األطراف تنطبق من دون متييز على املواطنني وغري املـوا             
 اجلنسية املوجـودين  ين وعدميمبا يشمل الالجئني وملتمسي اللجوء والعمال املهاجري   ،  بسواء

فالـدول  . على أراضيها أو اخلاضعني لرقابتها الفعلية حىت وإن مل يكونوا داخـل أراضـيها             
 بصرف النظر   ،األطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق اإلنسان           

  .كان املتضررون على أراضيها أم خارجهاعما إذا 
 على منع التمييز ضد املرأة الذي تسببه الدول األطراف على حنو            ٢وال تقتصر املادة      -١٣

ببـذل العنايـة   على الدول األطـراف   التزاما فتلك املادة تفرض أيضاً. مباشر أو غري مباشر   
االت، ميكن لفعل أو تقـصري  ففي بعض احل. الواجبة ملنع التمييز من قبل جهات فاعلة خاصة  

ومن مث يقع على    . من جانب جهة فاعلة خاصة أن ُينسب إىل الدولة مبوجب القانون الدويل           
 ضد املرأة على  عاتق الدول األطراف االلتزام بضمان أال ترتكب اجلهات الفاعلة اخلاصة متييزاً          

 الدول األطراف باختاذها تنظيم     التدابري املناسبة اليت تلتزم   وتشمل  . النحو املعّرف يف االتفاقية   
أنشطة اجلهات الفاعلة اخلاصة فيما يتعلق بسياسات وممارسات التعليم والعمالة والـصحة،            
وظروف العمل ومعايريه، وغري ذلك من اجملاالت اليت توفر فيها تلك اجلهات خـدمات أو               

  .مرافق مثل الصريفة واإلسكان
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  ٢املادة االلتزامات العامة الواردة يف   - ثالثاً  

  ٢اجلملة االستهاللية للمادة   -ألف   
تشجب الدول األطـراف مجيـع      : "كما يلي  ٢يرد نص اجلملة االستهاللية للمادة        -١٤

أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسـة          
  ".القضاء على التمييز ضد املرأة

 ...تشجب " يف أن ٢ للدول األطراف املشار إليه يف فاحتة املادة يتمثل االلتزام األول   -١٥
فالدول األطراف يقع على عاتقها التزام فـوري ومـستمر          ". مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

ل اوعليها أن تعلن أمام سكاهنا واجملتمع الدويل معارضتها التامة جلميع أشك          . بشجب التمييز 
احلكومة، وعزمها على حتقيق القـضاء علـى        ودوائر  ويات  التمييز ضد املرأة على مجيع مست     

على حنو واضح الدولة الطرف باليقظة      " مجيع أشكال التمييز  "وُيلزم تعبري   . التمييز ضد املرأة  
يف شجب كل أشكال التمييز، مبا فيها األشكال غري املذكورة صراحة يف االتفاقية أو تلـك                

  .اليت قد تنشأ
التزام باحترام حق املرأة يف عدم التمييز ومحايته        األطراف  ل  كما يقع على عاتق الدو      -١٦

حقهـا يف   وإعمال  حالتها   هبدف حتسني    وإعماله، وبضمان تنمية قدرات املرأة والنهوض هبا      
وتـضمن الـدول    . املساواة حبكم القانون وحبكم الواقع، أو املساواة احلقيقية، مع الرجـل          

ويشكل التمييز املباشر ضد املـرأة  . اشر ضد املرأةاألطراف عدم وجود متييز مباشر أو غري مب    
أما التمييز غري املباشر    . صراحة على أساس الفروق اجلنسية واجلنسانية     القائمة  املعاملة املختلفة   

يف إطـار عالقتـه      ضد املرأة فيقع عندما يبدو قانون أو سياسة أو برنامج أو ممارسة حمايداً            
 متييزي يف الواقع على املرأة ألن ذلك التـدبري احملايـد يف             الرجل واملرأة بينما يكون له تأثري     ب

 عن ذلك، ميكن للتمييز غري املباشر أن        وفضالً. يعاجل أوجه الالمساواة القائمة أصالً    ال  الظاهر  
يؤدي إىل تفاقم أوجه الالمساواة القائمة بسبب عدم إدراك أمناط التمييز اهليكلية والتارخييـة              

  .تكافئة بني الرجل واملرأةوعالقات السلطة غري امل
كما يقع على عاتق الدول األطراف التزام بضمان محاية املرأة من التمييـز الـذي                 -١٧

متارسه السلطات العامة أو السلطة القضائية أو املنظمـات أو الـشركات أو األشـخاص               
مؤسسات وويتعني أن توفر تلك احلماية حماكم خمتصة        .  يف امليدانني العام واخلاص    ،العاديون

. وأن جيري إنفاذها من خالل اجلزاءات وسبل االنتصاف، حـسب االقتـضاء      أخرى،  عامة  
وينبغي على الدول األطراف كفالة أن تكون مجيع اهليئات واألجهزة احلكومية على درايـة              
تامة مببادئ املساواة وعدم التمييز على أساس جنسي أو جنساين، وأن ُيعد وُينفـذ يف هـذا              

  .ي من برامج التدريب والتوعيةاخلصوص ما يكف
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اق االلتزامـات العامـة للـدول       ط لفهم ن   أساسياً تشكل تعددية اجلوانب مفهوماً   و  -١٨
فالتمييز ضد املرأة على أساس جنسي أو جنـساين يـرتبط           . ٢ الواردة يف املادة     ،األطراف
و املعتقد، والصحة،   بعوامل أخرى تؤثر على املرأة مثل العرق، واإلثنية، والدين أ           وثيقاً ارتباطاً

وميكـن  . واملركز، والسن، والطبقة، والطائفة االجتماعية، وامليل اجلنسي، واهلوية اجلنسانية        
على املرأة املنتمية إىل تلك الفئـات بدرجـة         أن يؤثر   لتمييز على أساس جنسي أو جنساين       ل

الناحيـة  مـن   تعترف  وجيب على الدول األطراف أن      . خمتلفة أو بأساليب خمتلفة عن الرجل     
القانونية بتلك األشكال املتداخلة للتمييز وتأثريها السليب املركب على املـرأة املعنيـة، وأن              

سياسات وبرامج تصمم للقضاء على تلك احلاالت يكون        يلزم أن تعتمد وتتبع     كما  . حتظرها
  مـن االتفاقيـة    ٤ من املادة    ١ للفقرة   من بينها، حسب االقتضاء، تدابري خاصة مؤقتة وفقاً       

  .٢٥وللتوصية العامة رقم 
يضم التمييز ضد املرأة على أساس جنسي أو جنساين، علـى النحـو الـوارد يف                و  -١٩

 عن العنف ضد املرأة، العنف اجلنساين، أي العنف املوجه ضد املـرأة    ١٩التوصية العامة رقم    
ـ أشكال  هو شكل من    ف.  أو العنف الذي ميس املرأة على حنو جائر        ،امرأةألهنا   الـيت  ز  التميي

املكفولة قوق اإلنسان واحلريات األساسية     حبقدرة املرأة على التمتع     على حنو خطري من     كبح  ت
 أو أملـاً   يشمل األعمال اليت تلحق ضرراً    هو  و .على أساس املساواة مع الرجل    وممارستها  هلا  

مـن  ، والتهديد هبذه األعمال، واإلكراه وسائر أشكال احلرمـان          أو جنسياً   أو عقلياً  جسدياً
 أخـرى   دة املرتلية أو يف إطار أي عالقة      ، أو العنف الذي حيدث داخل األسرة أو الوح        احلرية

بصرف النظـر عـن      بني األفراد، أو العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة أو موظفيها           
ذا إ بصرف النظـر عمـا       ، حمددة من االتفاقية   ًأحكاماالعنف اجلنساين   قد خيرق   و. مكان حدوثه 

ويقع على الدول األطراف التزام ببـذل       . تذكرهأو ال   العنف صراحة    تذكر   ك األحكام كانت تل 
  .تهمومعاقبة مرتكبيها ومقاضافيها والتحقيق  أعمال العنف اجلنساين تلك ملنعالعناية الواجبة 

ويشمل االلتزام باإلعمال التزام الدول األطراف بتيسري إمكانية حصول املرأة علـى              -٢٠
فيجب إعمال حقوق اإلنسان للمـرأة      . على اإلعمال الكامل لتلك احلقوق    حقوقها والنص   

عن طريق تعزيز املساواة حبكم الواقع أو املساواة احلقيقية باتباع كل السبل املالئمـة مبـا يف       
ذلك من خالل وضع سياسات وبرامج ملموسة وفعالة تستهدف حتسني وضع املرأة وحتقيق             

 من  ١ للفقرة   ب االقتضاء، اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقاً      تلك املساواة بطرق من بينها، حس     
  . ٢٥ وللتوصية العامة رقم ٤املادة 
ويقع على عاتق الدول األطراف على وجه التحديد التزام بتعزيز املساواة يف احلقوق               -٢١

 من جمتمع املرأة األكرب كما يعتربن أكثـر عرضـة للتمييـز يف        للفتيات حيث يشكلن جانباً   
.  ولالجتار وسوء املعاملة واالستغالل والعنـف      ،مثل احلصول على التعليم األساسي    جماالت  

ومن مث يتعني أن تويل     . وكل حاالت التمييز تلك تتفاقم عندما تكون الضحايا من املراهقات         
عن طريق التثقيف يف جمال الصحة      ) املراهقات(للفتيات  اخلاصة   باالحتياجات   الدول اهتماماً 
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متالزمة /ةبية وتنظيم برامج تستهدف منع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري         اجلنسية واإلجنا 
  .نقص املناعة املكتسب واالستغالل اجلنسي ومحل املراهقات

ومن املفاهيم املتأصلة يف مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، أو املساواة بني اجلنـسني،                -٢٢
أحرار يف تنمية قـدراهتم الشخـصية،    مفهوم أن كل البشر، بصرف النظر عن نوع اجلنس،          

والسعي يف حياهتم املهنية، واالختيار دون قيود تفرضها القوالب النمطية واألدوار اجلنـسانية             
إىل أن  والدول األطراف مدعوة، يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية،         . وأوجه التحيز اجلامدة  

 وأال تـستخدم    ، املساواة بني اجلنسني   مفاهيم املساواة بني املرأة والرجل أو      تستخدم حصراً 
مفهوم العدل بني اجلنسني الذي ُيستعمل يف بعض الواليات القضائية لإلشـارة إىل املعاملـة          

وقد يشمل ذلك املعاملة على قدم املـساواة        .  الحتياجات كل منهم   ًاملنصفة للرجال والنساء وفقا   
  . قوق واملزايا وااللتزامات والفرصأو املعاملة املختلفة اليت تعترب متكافئة من نواحي احل

سياسة القضاء  " تنتهج بكل الوسائل املناسبة   "وتتفق الدول األطراف كذلك على أن         -٢٣
وهذا االلتزام باستعمال وسائل أو أسلوب تصرف معني مينح الدولـة     . على التمييز ضد املرأة   

ـ         كبرياً الطرف قدراً  ة القانونيـة والـسياسية    من املرونة يف وضع سياسة تالئم أطرها اخلاص
يكون بإمكاهنا مواجهة ما يوجد يف تلك الدولة الطرف         وواالقتصادية واإلدارية واملؤسسية،    

وجيب على كل دولة طرف أن      . قاومة للقضاء على التمييز ضد املرأة     املاصة و اخلعوائق  المن  
لى إثبات إمكانيـة     وع ،يكون لديها القدرة على تربير مدى مالءمة السبل املعينة اليت ختتارها          

ويف النهاية سريجع األمر إىل اللجنة يف حتديد ما إذا كانـت            . والنتائج املرجوة اآلثار  حتقيقها  
الدولة الطرف قد اختذت بالفعل على الصعيد الوطين كل التدابري الضرورية الرامية إىل حتقيق              

  .اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية
 يف التزام الدول األطـراف      ٢ويتمثل العنصر الرئيسي يف العبارة االستهاللية للمادة          -٢٤

يف  وحامسـاً   أساسياًويعد ذلك الشرط عنصراً. بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة      
ويعين ذلك أنه جيب على    . االلتزام القانوين العام الذي يقع على الدولة الطرف بتنفيذ االتفاقية         

 وأن تتخـذ    ،ولة الطرف أن تقيِّم على الفور حالة املرأة حبكم القانون وحبكـم الواقـع             الد
خطوات ملموسة لصياغة وتنفيذ سياسة تستهدف بأوضح ما ميكن القضاء التام على مجيـع              

فالتشديد هو على إحراز . أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة احلقيقية بني الرجل واملرأة    
البنـاء  ، إىل    إىل صياغة طائفة شاملة من التدابري واعتمادها مبـدئياً         ،يم احلالة من تقي : تقدم

تلك التدابري حسب فعاليتها ويف ضوء ما جيد أو ينشأ من قضايا، من أجـل               باستمرار على   
   السياسة أن تشمل ضمانات دستورية وتـشريعية،      تلك  وجيب على   . حتقيق أهداف االتفاقية  

ألحكام القانونية على الصعيد احمللي وتعديل األحكـام القانونيـة          مبا يف ذلك االتساق مع ا     
كما جيب أن تضم تدابري مالئمة أخرى، مثل خطط عمل شاملة وآليات رصدها             . املتضاربة

  . بني املرأة والرجلة واحلقيقية لإلعمال الفعلي ملبدأ املساواة الرمسيوتنفيذها، تضع إطاراً
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من حيث انطباقها على كل مناحي احلياة، مبـا يف          وجيب أن تكون السياسة شاملة        -٢٥
كما جيب أن تنطبق على امليدانني االقتصاديني العام        . ذلك ما مل يرد صراحة يف نص االتفاقية       

التنفيذيـة  (واخلاص، وكذلك على اجملال احمللي، وأن تكفل اضطالع احلكم بكل مؤسساته            
ويتعني . سؤوليات كل منها يف التنفيذ    واحلكومة على صعدها كافة مب    ) والتشريعية والقضائية 

  .لدولة الطرفلأن تضم كامل طائفة التدابري املالئمة والالزمة يف ظل الظروف اخلاصة 
املرأة صاحبة حق يف إطار والية الدولة الطـرف         أن تعترب   تلك السياسة   على  وجيب    -٢٦

 ،)وعدميات اجلنسيةمبا يشمل غري املواطنات، واملهاجرات، والالجئات، وملتمسات اللجوء،  (
خمتلفة والاليت رمبا يعانني من أشكال       هتميشاًمع إيالء تركيز خاص على فئات النساء األكثر         

  .التمييز املتعدد اجلوانبمن 
وجيب أن تكفل تلك السياسة إمكانية حصول املرأة، على مستوى الفرد واجلماعة،              -٢٧

تعزيز تلك احلقوق واملطالبة هبا     درة على   وأهنا قا على املعلومات عن حقوقها مبوجب االتفاقية       
وضع كما يتعني أن تكفل الدولة الطرف قدرة املرأة على املشاركة الفاعلة يف      . على حنو فعال  

أن لضمان  ويف هذا السياق، جيب تكريس املوارد الالزمة        . تلك السياسة وتنفيذها ورصدها   
، وأن  على درايـة جيـدة    ومية  تكون منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات النسائية غري احلك       
 على االضطالع بدور فاعل يف      ُتلتمس منها املشورة بالقدر الكايف، وأن تكون قادرة عموماً        

  . تطوير السياسة املذكورة يف مراحلها األوىل والالحقة
وجيب أن تكون تلك السياسة عملية املنحى ومركزة على حتقيـق النتـائج، أي أن                 -٢٨

 زمنية، وأن تكفل توفري املوارد الكافية جلميع العناصر الفاعلـة           اًطرتضع مؤشرات ومعايري وأُ   
على متكني تلك العناصر من االضطالع بـدورها يف         من نواح أخرى    ذات الصلة وأن تعمل     

ويف هذا السياق، جيب أن تكون الـسياسة مرتبطـة          . بلوغ املعايري واألهداف املتفق عليها    
 .من أجل ضمان التمويل الكايف لكل جوانب تلك السياسة بعمليات امليزانية احلكومية العادية     
ع البيانات ذات الصلة املصنفة حسب نوع اجلـنس، وأن          كما يتعني أن تنفق على آليات مج      

وتسمح بتنقيح أو تكميل التدابري القائمة املستمر ر التقييم  ن من القيام بالرصد الفعال وتيسّ     متكّ
 عن ذلك، جيب أن تضمن الـسياسة        وفضالً.  مالئمة وحتديد التدابري اجلديدة اليت قد تكون     

 يت للحكومة ال  ةالتنفيذيالدائرة  يف  ) اآلليات الوطنية لشؤون املرأة   (وجود هيئات قوية ومركزة     
إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات والربامج وتشرف على   توىل التنسيق   تتخذ املبادرات و  تس

ويتعني متكني تلـك املؤسـسات      . جب االتفاقية الالزمة للوفاء بالتزامات الدولة الطرف مبو     
كما ينبغي أن تكفـل     .  مباشرة ألعلى مستويات احلكومة    تالتحليالتوفر  املشورة و لتسدي  

السياسة إنشاء مؤسسات رصد مستقلة مثل املعاهد الوطنية حلقـوق اإلنـسان أو اللجـان               
الـيت   بتعزيز ومحاية احلقـوق       املعاهد الوطنية القائمة تكليفاً    ملستقلة لشؤون املرأة، أو تلقي    ا

الشركات التجارية،  يف ذلك   وجيب أن ُتشرك السياسة القطاع اخلاص، مبا        . االتفاقيةتكفلها  
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ووسائط اإلعالم واملؤسسات وفئات اجملتمع واألفراد، وأن حتشد مشاركتهم يف اختاذ التدابري            
  .اليت ستحقق أهداف االتفاقية يف امليدان االقتصادي اخلاص

أن التزام الدول األطراف بانتـهاج سياسـاهتا، بكـل    " دون إبطاء "وضح عبارة   وت  -٢٩
وتلك الصيغة ال حتفظ فيها، وال تسمح بـأي تنفيـذ           . الوسائل املناسبة، يتسم بطابع فوري    

 لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدول عنـد تـصديقها علـى      تدرجيي متأخر أو خمتار عمداً    
ويستتبع ذلك أن التأخري ال ميكن تربيره بأي سبب، مبا يف ذلك            . االتفاقية أو انضمامها إليها   

           االعتبارات السياسية أو االجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو االقتصادية أو املتعلقـة بـاملوارد              
املوارد ويف حال واجهت الدولة معوقات أمام توفري . أو أية اعتبارات أو قيود أخرى يف الدولة

 إىل اخلربة التقنية أو غريها من اخلربات الالزمة لتيـسري تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب      أو احتاجت 
  . عليها التماس التعاون الدويل حىت تتغلب على تلك املصاعبًاالتفاقية، قد يكون لزاما

  ) ز(إىل ) أ(الفقرات الفرعية من   -باء   
وتـوفر  . قية بأسلوب عـام   عن التزام الدول األطراف بتنفيذ االتفا     تعرب   ٢املادة  إن    -٣٠

) ز(إىل  ) أ(الفقرات الفرعية من    اليت تبينها   املوضوعية إطار تنفيذ االلتزامات احملددة      شروطها  
  . ، وسائر املواد املوضوعية يف االتفاقية٢من املادة 

التزام الدول األطراف بتوفري احلماية القانونية      ) ز(و) و(و) أ(حتدد الفقرات الفرعية    و  -٣١
. أو تعديل القوانني واألنظمة التمييزية يف إطار سياسة القضاء على التمييز ضد املـرأة             وإلغاء  

 من ل إدخال تعديالت دستورية أو غري ذلك     وجيب أن تكفل الدول األطراف القيام، من خال       
 املساواة بني الرجل واملـرأة وعـدم التمييـز يف    يالوسائل التشريعية املالئمة، بتكريس مبدأ   

كما جيب أن تسن تـشريعات      .  باألولوية ووجوب النفاذ   الي وأن يتسم مركزمه   القانون احمل 
ويقع علـى   . وطيلة حياهتا حتظر التمييز يف مجيع اجملاالت املتصلة حبياة املرأة يف إطار االتفاقية            

واألعـراف  واألنظمـة   عاتق الدول األطراف التزام باختاذ خطوات لتعديل أو إلغاء القوانني           
علـى  معرضة  فهناك فئات معينة من النساء      .  ضد املرأة  ئمة اليت تشكل متييزاً   واملمارسات القا 

لتمييز من خالل القوانني املدنية وقوانني العقوبات، واألنظمة، والقانون العـريف           لحنو خاص   
وتشمل تلك الفئات احملرومات من احلرية، والالجئات، وملتمـسات         . واملمارسات العرفية 

، قيات، واملعوقـات، وضـحايا االجتـار      ات اجلنسية، والسحا  اللجوء واملهاجرات، وعدمي  
وبالتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها، تتعهد الدول األطـراف          .  واملسنات ،واألرامل

بإدماج االتفاقية يف أنظمتها القانونية احمللية أو أن متنحها بسبيل آخر األثر القانوين املالئم يف               
وتعترب مسألة  . هبدف ضمان قابلية إنفاذ أحكامها على الصعيد الوطين       أنظمتها القانونية احمللية    

السريان املباشر ألحكام االتفاقية على الصعيد الوطين مسألة متعلقة بالقـانون الدسـتوري             
اللجنة ترى أن احلقوق يف     ولكن  . عاهدات داخل النظام القانوين احمللي    وتعتمد على مركز امل   

، علـى النحـو      وطيلة حياهتـا    مجيع اجملاالت املتصلة حبياة املرأة     عدم التمييز ويف املساواة يف    
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 من  املكرس يف االتفاقية، ميكن أن تلقى املزيد من احلماية يف الدول اليت تشكل االتفاقية جزءاً              
وحتث اللجنة الدول . نظامها القانوين احمللي على حنو تلقائي أو من خالل عملية إدراج خاصة       

أن تنظر يف إدراج    على   من نظامها القانوين احمللي      فيها االتفاقية جزءاً  األطراف اليت ال تشكل     
، هبدف تيـسري اإلعمـال      االتفاقية يف قانوهنا احمللي، من خالل قانون عام عن املساواة مثالً          
  .٢الكامل للحقوق الواردة يف االتفاقية على النحو املطلوب يف املادة 

دول األطراف بضمان أن توفر التشريعات الـيت        التزام ال ) ب(وتضم الفقرة الفرعية      -٣٢
حتظر التمييز وتعزز املساواة بني املرأة والرجل سبل االنتصاف املالئمة للمرأة الـيت تتعـرض               

ويتطلب هذا االلتزام أن توفر الدول األطراف اجلرب للمرأة الـيت           . للتمييز مبا خيالف االتفاقية   
فمن دون اجلرب ال يكون الوفـاء بـالتزام تـوفري          . نتهك حقوقها املكفولة مبوجب االتفاقية    ُت

 خمتلفة مـن اجلـرب، مثـل    سبل االنتصاف تلك أشكاالًوتشمل . االنتصاف املالئم قد حتقق 
التعويض النقدي، ورد احلق، ورد االعتبار، ورد األمر إىل سابق وضعه؛ وتدابري الترضـية مثـل                

رار؛ وإدخال تغـيريات علـى القـوانني        االعتذار العلين واملذكرات العلنية وضمانات عدم التك      
  .واملمارسات ذات الصلة؛ وتقدمي مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة إىل احملاكمة

، جيب أن تضمن الدول األطراف أن تتقيد احملاكم بتطبيق          )ج( للفقرة الفرعية    ووفقاً  -٣٣
قصى قدر ممكن، مبا يتماشـى مـع        مبدأ املساواة كما جتسده االتفاقية وأن تفسر القانون، بأ        

ولكن عندما ال يتسىن ذلك، يـتعني أن توجـه          . التزامات الدول األطراف مبوجب االتفاقية    
نظر السلطات املختصة إىل أي وجه لعدم االتساق بني القانون الوطين، مبا يف ذلـك               احملاكم  

 تفاقية، ألنه ال جيوز أبداً    القوانني الوطنية الدينية والعرفية، والتزامات الدولة الطرف مبوجب اال        
  . لعدم وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا الدوليةاستخدام القوانني الوطنية مربراً

 وجيب أن تكفل الدول األطراف إمكانية احتجاج املـرأة مببـدأ املـساواة دعمـاً                -٣٤
و جهات  التفاقية من قبل موظفني عموميني أ     مبا خيالف ا  للشكاوى من أفعال التمييز املرتكبة      

وجيب أن تكفل الدول األطراف كذلك إمكانية جلوء املرأة إىل سبل انتصاف            . فاعلة خاصة 
معقولة التكلفة ومتاحة ومناسبة التوقيت، مع توفري املعونة واملساعدة القـانونيتني حـسب             

ُيبت فيها يف حماكمة عادلة أمام حمكمة أو هيئة قضائية خمتـصة ومـستقلة،              على أن   اللزوم،  
 حلقوق أخرى    انتهاكاً ويف احلاالت اليت يشكل فيها التمييز ضد املرأة أيضاً        . قتضاءحسب اال 

من حقوق اإلنسان مثل احلق يف احلياة والسالمة البدنية، يف قضايا العنف املرتيل وغريه مـن                
وتقدمي أشكال العنف على سبيل املثال، يقع على الدول األطراف التزام برفع الدعوى اجلنائية              

ويتعني أن تقدم الدول األطراف الدعم املـايل        .  للمحاكمة وإنزال العقوبات اجلزائية املالئمة     اجلناة
للرابطات واملراكز املستقلة اليت توفر املوارد القانونية للمرأة يف سياق عملها الرامي إىل تثقيف املرأة               

  .تمييزبشأن حقوقها يف املساواة ومساعدهتا على السعي للحصول على االنتصاف من ال
التزام الدول األطراف باالمتناع عن االضطالع بأي عمل        ) د(وُتنشئ الفقرة الفرعية      -٣٥

الـدول  تـضمن   وجيب أن   . أو ممارسة متييزية ضد املرأة سواء على حنو مباشر أو غري مباشر           
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         أو قوانينها أو سياسـاهتا بـشكل مباشـر         األطراف أال متيز مؤسسات الدولة أو موظفوها      
  كما جيب أن تكفل إلغاء أي قوانني أو سياسات أو إجراءات هلا أثـر،             . صريح ضد املرأة  أو  

  .أو تسفر عن، وقوع التمييز
التزام الدول األطراف بالقضاء على التمييز من جانب أي         ) ه(وُتنشئ الفقرة الفرعية      -٣٦

ئمـة يف هـذا     وال تقتصر أنواع التدابري اليت رمبا تعتـرب مال        . جهات فاعلة عامة أو خاصة    
أن تتخذ الدول األطراف تدابري      أيضاًيتعني  ف. اخلصوص على التدابري الدستورية أو التشريعية     

ويشمل ذلك التدابري   . ساواهتا بالرجل ملتكفل اإلعمال الفعلي للقضاء على التمييز ضد املرأة و        
االتفاقية  مبوجبتكفل قدرة املرأة على رفع الشكاوى من انتهاكات حقوقها املكفولة            : اليت

املرأة من املشاركة الفاعلة يف صـياغة التـدابري         ومتكن  وأن تتاح هلا سبل االنتصاف الفعالة؛       
مساءلة احلكومة على الصعيد احمللي؛ وتعزز التثقيف بأهـداف االتفاقيـة           وتكفل  وتنفيذها؛  
ع عمل منظمـات حقـوق اإلنـسان        نظام التعليمي ويف اجملتمع؛ وتشج    اليف كامل   ودعمها  

ية الالزمة يف   الوطنأو اآلليات األخرى    املؤسسات  وُتنشئ  نظمات النسائية غري احلكومية؛     وامل
ر الدعم اإلداري واملايل الكايف لضمان أن ُتحدث التدابري املتخذة          جمال حقوق اإلنسان؛ وتوف   

ل كما أن االلتزامات الواقعة على عاتق الـدو       .  يف حياة املرأة من الناحية العملية       حقيقياً فرقاً
 واليت تتطلب قيامها بإقرار احلماية القانونية حلقوق املرأة على قدم املـساواة مـع               ،األطراف

الرجل وضمان احلماية الفعالة للمرأة عن طريق احملاكم الوطنية ذات االختصاص واملؤسسات            
رأة العامة األخرى من أي عمل متييزي واختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد امل              

 لتشمل أفعال الـشركات الوطنيـة       من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، متتد أيضاً         
  .العاملة خارج اإلقليم

  توصيات للدول األطراف  - رابعاً  

  التنفيذ  - ألف  
، جيب أن تراعي الوسائل اليت تنتـهجها الـدول          "بةاملناَس"بشرط  ومن أجل الوفاء      -٣٧

 مبوجب االتفاقية باحترام حق املرأة يف عدم التمييز ويف          األطراف كل جوانب التزاماهتا العامة    
الوسائل  "يومن مث فإن تعبري   . ه وإعمال هتعزيزمحاية ذلك احلق و   و التمتع باملساواة مع الرجل   

تدابري ال ن وغريها من مواد االتفاقية يشمال     ٢ يف املادة    نياملستخدم" التدابري املناسبة "و" املناسبة
  : الطرف مبا يليتكفل قيام الدولةاليت 

االمتناع عن تنفيذ أو رعاية أو التغاضي عن أي ممارسة أو سياسة أو تدبري                )أ(  
  ؛)االحترام(ينتهك املعاهدة 
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اختاذ خطوات ملنع انتهاك االتفاقية من قبل أطراف ثالثة يف املرتل أو اجملتمع،              )ب(  
  ؛)حلمايةا(وحظره واملعاقبة عليه، وتوفري اجلرب لضحايا تلك االنتهاكات 

مبوجب االتفاقيـة،  الطرف تعزيز املعرفة على نطاق واسع بالتزامات الدولة         )ج(  
  ؛ )التعزيز(والدعم املقدم للوفاء هبا 

اختاذ تدابري خاصة مؤقتة حتقق عدم التمييز على أساس نوع اجلنس وحتقق               )د(  
  ). اإلعمال(املساواة بني اجلنسني يف الواقع 

  :لدول األطراف تدابري تنفيذية مالئمة أخرى، منها على سبيل املثالكما يتعني أن تتخذ ا  -٣٨
تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة من خالل صياغة وتنفيذ خطط عمل وطنية      )أ(  

وغريها من السياسات والربامج ذات الصلة مبا يتماشى مع إعالن ومنهاج عمـل بـيجني،               
  وختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية؛

وضع مدونات لقواعد السلوك للموظفني العموميني من أجل كفالة احترام            )ب(  
  مبادئ املساواة وعدم التمييز؛

قرارات احملاكم اليت تطبـق     املتضمنة  لتقارير  لكفالة التوزيع الواسع النطاق       )ج(  
  أحكام االتفاقية بشأن مبادئ املساواة وعدم التمييز؛

دريب عن مبادئ االتفاقيـة وأحكامهـا،       تنظيم برامج حمددة للتثقيف والت      )د(  
توجه جلميع الوكاالت احلكومية واملوظفني العموميني، وللعاملني يف املهن القانونية وسـلك            

  .القضاء على وجه اخلصوص
حشد كل وسائط اإلعالم يف جمال برامج تثقيف اجلمهور عن املساواة بني              )ه(  

ة إدراك املرأة حلقها يف املـساواة دون        الرجل واملرأة، والعمل على وجه اخلصوص على كفال       
اخلتامية للجنة  متييز ومعرفتها بالتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ االتفاقية وباملالحظات   

  على تقارير الدولة الطرف؛
إنشاء وتطوير مؤشرات سليمة عن حالة إعمال حقوق اإلنـسان للمـرأة              )و(  

 واعد بيانات مصنفة حسب نوع اجلـنس ومتـصلة          والتقدم احملرز يف ذلك، وإنشاء وتعهد     
  .باألحكام اخلاصة لالتفاقية

  املساءلة  -باء   
 من االتفاقية،   ٢تنطبق مساءلة الدول األطراف، إزاء تنفيذها التزاماهتا مبوجب املادة            -٣٩

مركزية السلطة، من  كما أن ال. احلكومة كافةدوائر من خالل أي فعل أو تقصري من جانب 
         ، علـى الـسواء    قال صالحيات احلكومة وتفويضها يف الدول املركزية أو االحتادية        خالل انت 

ال تنفي بأي شكل من األشكال املسؤولية املباشرة للحكومة الوطنية أو االحتاديـة للدولـة               
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. جتاه كل النساء يف حدود واليتها، وال تقلل من تلك املسؤولية          بالتزاماهتا  الطرف عن الوفاء    
مسؤولة إليها  ع األحوال، تظل الدولة الطرف اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت            ففي مجي 

ويف أي عمليـة النتقـال   . عن ضمان التنفيذ التام يف كامل األقـاليم اخلاضـعة لواليتـها     
الصالحيات، يتعني أن تكفل الدول األطراف أن السلطات املفوضة لـديها املـوارد املاليـة      

فيذ الفعال والتام اللتزامات الدولة الطـرف مبوجـب         ن الالزمة للت  والبشرية واملوارد األخرى  
ثال التام ألحكـام    تإللزام باالم بسلطة ا وجيب أن حتتفظ حكومات الدول األطراف       . االتفاقية
رصد من أجل ضمان احترام االتفاقيـة       التنسيق و لل كما جيب أن تضع آليات دائمة        ،االتفاقية

 عن ذلك، جيب أن تكـون       وفضالً.  لواليتها دون متييز   وسرياهنا على كل النساء اخلاضعات    
الالمركزية أو انتقال الصالحيات إىل التمييز فيما يتعلق بتمتع املرأة          تؤدي  هناك ضمانات بأال    

  . يف خمتلف املناطق حبقوقها
ويستلزم التنفيذ الفعال لالتفاقية أن تكون الدولة الطرف موضـع مـساءلة أمـام                -٤٠

وحـىت تعمـل مهمـة    . ن أفراد جمتمعها على الصعيدين الوطين والدويل     مواطنيها وغريهم م  
  .املساءلة تلك بفعالية، جيب تشغيل اآلليات واملؤسسات املالئمة

  التحفظات  -جيم   
. اف مبوجب االتفاقيـة    تشكل جوهر التزامات الدول األطر     ٢تعترب اللجنة أن املادة       -٤١

على فقراهتا الفرعية تتناىف من حيث املبدأ مـع          أو   ٢ أن التحفظات على املادة      وبالتايل ترى 
ويتعني . ٢٨ من املادة    ٢موضوع االتفاقية وغرضها، ومن مث تعد غري مقبولة مبوجب الفقرة           

 لألثـر    أو فقراهتا الفرعية إيضاحاً    ٢أن تقدم الدول األطراف اليت أبدت حتفظات على املادة          
شري إىل اخلطوات املتخذة لإلبقـاء علـى        الفعلي لتلك التحفظات على تنفيذ املعاهدة وأن ت       

  .التحفظات قيد االستعراض هبدف سحبها يف أقرب وقت ممكن
 أو فقراهتا الفرعيـة ال يلغـي        ٢ على املادة    إن إبداء إحدى الدول األطراف حتفظاً       -٤٢

ضرورة امتثال تلك الدولة الطرف بالتزاماهتا األخرى مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلـك              
هتا مبوجب املعاهدات األخرى حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها أو انـضمت إليهـا              التزاما

. ومبوجب القانون الدويل العريف حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد املـرأة             
ويف حال وجود تضارب بني حتفظات على أحكام االتفاقية والتزامـات مماثلـة مبوجـب               

فـإن  إلنسان صدقت عليها أو انضمت إليها الدولة الطرف،         معاهدات دولية أخرى حلقوق ا    
  .عليها استعراض حتفظاهتا على االتفاقية هبدف سحبها

        


