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Abstract: The convention of the
elimination of all forms of
discrimination against women has a
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race that may due to not realizing
the women’s human right and
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 تشكل اتفاقية القضاء على مجيع:الملخــص
 كون اهلدف،أشكال التمييز ضد املرأة أمهية خاصة
 وإزالة أي،منها هو العمل على حتقيق مبدأ املساواة
متييز يتم على أساس اجلنس من شأنه أن يؤدي إىل
عدم االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات
األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية
 أو يف أي ميدان،واالجتماعية والثقافية واملدنية
.آخر
ويتم الرتكيز يف هذا املقال على التعريف هبذه
 وإبراز آليات الرقابة على تطبيق أحكامها،االتفاقية
،وفقا إلجراءات تنفيذ دولية تتمثل يف نظام التقارير
وكذا نظامي الشكاوى والتحقيق اللذين اعتمدا
.مبوجب الربوتوكول امللحق باالتفاقية
 آليات الرقابة؛ التطبيق الدويل:الكلمات المفتاحية

.؛ الرقابة الدولية؛التمييز ضد املرأة ؛ إجراءات الرقابة
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مقدمة

يكتسي موضوع حقوق اإلنسان أمهية بالغة واهتماما كبريا من قبل اجملتمع الدويل  ،كونه يرتبط
باإلنسان وبالكرامة اإلنسانية ككل ،وال غرو يف ذلك خصوصا إذا علمنا أن احلقوق اليت نتكلم عنها وما
تبعها من ضمانات إمنا قررت من أجل هذا اإلنسان ،الذي عاش زمنا طويال يف صراع مرير ضد سلطة
الظلم واالستبداد ،إىل أن حصل على العديد من حقوقه الطبيعية وأضحى يتمتع بكثري من حرياته
األساسية واقعا ملموسا.
ولقد كان مليالد منظمة األمم املتحدة الدفع القوي ،بل نقطة التحول الكربى يف تطور حقوق
اإلنسان ،خاصة مبا محله ميثاقها من مبادئ وأهداف غاية يف األمهية ،فقد جاء التأكيد يف ديباجته على
تدعيم احرتام حقوق اإلنسان ،وعلى أن شعوب األمم املتحدة" تؤكد إمياهنا باحلقوق األساسية لإلنسان
وبكرامة الفرد وقدره ،ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية (األمم املتحدة،
 ،1945فقرة ،)2كما ورد يف املادة 3/1من امليثاق بأنه من مقاصد األمم املتحدة " تعزيز احرتام حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا ،والتشجيع على ذلك أطالقا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة
أو الدين ،وبال تفريق بني الرجال والنساء" .
واملرأة  -باعتبارها إنسانا -مثلها مثل الرجل فقد لقيت اهتماما خاصا يف نصوص امليثاق من
خالل الدعوة الصرحية بعدم التمييز ،وهو ما أكده اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،حيث جاء يف مادته
الثانية التأكيد على عدم التمييز ،ومنه عدم التمييز بسبب اجلنس .كما تأكد ذلك مع العهدين الدوليني،
اللذين أكدا على املساواة بني الرجل واملرأة...
ومع توايل املعاهدات املنشأة يف إطار األمم املتحدة وتنوع موضوعاهتا وختصيص بعضها لفئات
بعينها ومع القلق الذي بقي يساور كثريا من األطراف الدولية بوجود متييز واسع النطاق ضد املرأة وهو ما
يشكل انتهاكا ملبدأ املساواة يف احلقوق (األمم املتحدة ،1979 ،فقرة  6و 7من الديباجة) صدرت
االتفاقية الدولية اخلاصة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف.1979/12/18 :
وفضال عما نصت عليه هذه االتفاقية الدولية من حقوق متعلقة باملرأة فقد تضمنت من جهة
أخرى على وسائل حلماية هذه احلقوق ،وذلك من خالل آليات رقابة دولية على تنفيذ مضمون هذه
االتفاقية ،سواء مبا جاء يف ثنايا االتفاقية ذاهتا من هذه اآلليات ،أو مبا اُستكمل من إجراءات جديدة
وفقا للربوتوكول االختياري امللحق هبا ،والصادر سنة .1999
إشكالية الدراسة  :على اعتبار أن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة -كما
سبق ذكره -قد جاءت خمصصة للمرأة ،ومتضمنة للحقوق اخلاصة هبا ،فإنه ويف سبيل جتسيد هذه
احلقوق على أرض الواقع ،فقد نصت على جهاز رقايب يتمثل يف (جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة)،
مهمته الرقابة على مدى تنفيذ الدول األطراف اللتزاماهتم جتاه أحكام هذه االتفاقية ،وذلك من خالل
إجراءات تنفيذ دولية تتمثل يف كل من نظام التقارير  ،ونظامي الشكاوى والتحقيق؛ األمر الذي جيعلنا
نطرح التساؤل اآليت:
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 ما مدى فعالية آليات الرقابة الدولية على تطبيق هذه االتفاقية لتجسيد حقوق املرأة؟خطة الدراسة :قصد معاجلة هذا املوضوع وإجابة عن إشكالية الدراسة فسنتطرق يف هذا البحث إىل:
أوال :التعريف باتفاقية حقوق المرأة.
ثانيا:آليات الرقابة على تطبيق هذه االتفاقية.
أوال :التعريف باالتفاقية
للتعريف باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أجد من الواجب التطرق
إىل ظروف نشأة هذه االتفاقية ومضموهنا.
 -1ظروف نشأة االتفاقية
ميكن اإلشارة ابتداء إىل أن عدم التمييز بني اجلنسني هو مبدأ من مبادئ األمم املتحدة ،حيث
تشكل وضعية املرأة حمور اهتمام قدمي يف رحاب األمم املتحدة ،فمنذ انعقاد الدورة األوىل للجمعية العامة
لألمم املتحدة يف  1946/02/12طرحت مسألة املرأة ،ومت اقرتاح إنشاء جلنة تُعىن حبقوقها .وبالفعل
فقد أنشأ اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته األوىل يف  1946/06/21جلنة مركز املرأة واليت
تكونت لتضطلع بدور كبري يف سبيل تعزيز حقوق املرأة يف مجيع امليادين السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ( ندى خليفة ،2000 ،ص.)83
وفضال عما محلته الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان من حقوق للمرأة من خالل الدعوة إىل املساواة
و عدم التمييز بسبب اجلنس أو التفريق بني الرجال والنساء ،فقد أبرمت العديد من الصكوك اليت تُعىن
حبقوق املرأة بصفة خاصة ،ومن أمثلة ذلك اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة الصادرة سنة ،1952واتفاقية
جنسية املرأة املتزوجة لسنة ،1957واتفاقية الرضا بالزواج والسن األدىن للزواج وتسجيل عقود الزواج
لسنة( 1962ندى خليفة ،2000 ،ص ،)83ومن ذلك أيضا اإلعالن اخلاص املسمى ب" إعالن
القضاء على التمييز ضد املرأة الذي صدر سنة  1967عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،حيث جاء
مؤكدا على أن مبادئ حقوق املرأة جيب أن تكون على قدم واحدة من املساواة مع حقوق الرجل ،كما
دعا إىل ضرورة اختاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها ( خضر خضر ،2005 ،ص.)160
وعلى الرغم من هذه النصوص وغريها فإن عدم املساواة بقي يطبع حقيقة املرأة يف أماكن عديدة،
وإن عدم التمييز ضد النساء مل يكتسب قوة قانونية ملزمة ،األمر الذي حدا باجملتمع الدويل ومببادرة من
منظمة اليونسكو إلجياد نص شامل لكافة احلقوق املتعلقة بتعزيز وتطوير فعلي لوضعية املرأة ،وبناء على
ذلك صدرت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (ندى خليفة ،2000 ،ص.)84
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 -2صدور االتفاقية

لقد مت اعتماد هذه االتفاقية مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ
يف 1979/12/18:حتت رقم  180/34ومل تدخل حيز النفاذ إال بتاريخ 1981/09/03:طبقا

للمادة ( 1/27االتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،1979 ،مادة)27
ويعين مصطلح "التمييز ضد املرأة" :أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون
من آثاره وأغراضه ،توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية ،أو يف أي ميدان آخر ،أو توهني أو إحباط متتعها
هبذه احلقوق أو ممارستها هلا ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل
(االتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،1979 ،مادة.)01
كما تدعو هذه االتفاقية الدول األطراف إىل شجب مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن طريق:
إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها وتشريعاهتا الوطنية ،وأن تتخذ ما يناسب من التدابري،
تشريعية وغري تشريعية ،مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات حلظر كل متييز ضد املرأة ،مع فرض محاية
قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل(االتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
 ،1979مادة.)02
 -3محتوى االتفاقية

تتكون اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من ديباجة و 30مادة ،حيث تشري
ديباجة هذه االتفاقية إىل أسانيد ودواعي وخلفيات إصدار هذه االتفاقية.
أما مواد االتفاقية فقد جاءت موزعة على ستة أجزاء رئيسية ،نوجزها يف اآليت( :االتفاقية الدولية
ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،1979 ،من مادة 1إىل .)30

الجزء األول :ويتكون من ست مواد ( )6 - 1وتتعلق بتعريف التمييز والتدابري التشريعية وغري التشريعية
اليت ينبغي للدول األطراف اختاذها يف سبيل حتقيق مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة وحظر مجيع أشكال
التمييز ويف مجيع امليادين السياسية واالجتماعية والثقافي ة وغريها ،ومنع االجتار بالنساء أو استغال املرأة يف
البغاء...
الجزء الثاني ،ويشمل املواد ( ،)9 - 7ويتعلق هذا اجلزء بكفالة احلقوق السياسية للمرأة ،وجعلها على
قدم املساواة مع الرجل ،سواء حبقها يف التصويت يف االنتخابات املختلفة أو باملشاركة يف صياغة سياسة
احلك ومة أو تويل الوظائف العامة أو باملشاركة يف املنظمات غري احلكومية ،أو باملشاركة يف املنظمات
الدولية ،يضاف إىل ذلك حقها املتساوي مع الرجل يف اكتساب اجلنسية أو تغيريها وكذا يف جنسية
أطفاهلا...
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الجزء الثالث ،الذي حيتوي على املواد (  ، )14 - 10واليت تنصب يف جمملها على حق الرتبية والتعليم
والعمل  ،وذلك بكفالة حق املرأة يف الرتبية مساواة مع الرجل  ،وحقها يف التوجيه الوظيفي واملهين
وااللتحاق بالدراسات واحلصول على الدرجات العلمية يف خمتلف املراحل  ،مع القضاء على أي مفهوم
منطي لتمييز الرجل  ،وتشجيع التعليم املختلط  ،وكذا التساوي يف فرص احلصول على املنح الدراسية ،
وبرامج مواصلة التعليم مبا فيها برامج الكبار وحمو األمية  ،وفرص املشاركة يف األنشطة الرياضية واحلصول
على املعلومات الرتبوية املساعدة على صحة األسرة ورفاهها  ،مبا فيها التوجيهات اإلرشادات املتعلقة
بتنظيم األسرة.
كما يتحدث هذا اجلزء على اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميادين العمل
والتمتع بنفس احلقوق مع الرجل وحق االختيار للمهن واحلق يف الرتقية والتداريب املختلفة ،واملساواة يف
األجر واحلق يف الضمان االجتماعي والرعاية الصحية واحلق يف األمومة وتوفري اخلدمة اجملانية عند
االقتضاء ،كما تشري إىل كفالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة...للتمتع بظروف معيشية
مالئمة...
الجزء الرابع ،متثله املواد ( ،)16 - 15ويشمل هذا اجلزء على حق االعرتاف للمرأة باملساواة مع الرجل
أمام القانون وباألهلية القانونية املماثلة ألهلية الرجل ،سواء فيما يتعلق بإبرام العقود وإدارة املمتلكات أو
غريها ...وكل أثر قانوين يستهدف احلد من أهلية املرأة خبصوص مجيع العقود أو الصكوك اخلاصة يعد
الغيا ،كما متنح املرأة مثلها مثل الرجل حق التنقل واختيار مكان اإلقامة.
كما يشري هذا اجلزء إىل اختاذ مجيع التدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كل ما يتعلق بالزواج
والعالقات العائلية من حق يف عقد الزواج وحق اختيار الزوج  ...والتساوي يف احلقوق مع الرجل فيما
خيص الوالية والقوامة والوصاية على األطفال ويف اختيار اسم األسرة ،أو فيما يتعلق مبلكية وحيازة
املمتلكات وإدارهتا والتصرف فيها...
الجزء الخامس ( ) 22 - 17وتشمل مواد هذا اجلزء من االتفاقية اجلهاز املخول له القيام بعملية
الرقابة "جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة" ،من حيث تكوينه ومواصفات أعضائه وكيفية
انتخابه وطريقة عمله واإلجراءات اليت يقوم هبا.
الجزء السادس( )30 - 23وتشتمل مواد هذا اجلزء يف عمومها على كل ما يتعلق باختاذ األطراف
املعنية للتدابري الالزمة لتطبيق كافة احلقوق الواردة يف االتفاقية ،فضال على إجراءات التوقيع والتصديق
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واالنضمام ووقت النفاذ ومسألة التحفظات ،وطريقة فض اخلالفات ،سواء عن طريق التحكيم أو باللجوء
حملكمة العدل الدولية .
ولإلشارة فقد أُحلقت االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بربوتوكول
اختياري صدر بقرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت رقم  4/54املؤرخ يف،1999/10/06 :
ومت فتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه يف ،1999/12/10 :وقد دخل حيز النفاذ يف
 2000/12/22وفقا ألحكام املادة  16من ه ( الربوتوكول امللحق باالتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة ،1999 ،مادة.)16
 -4موقف الجزائر من هذه االتفاقية

مل تصدق اجلزائر على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إال بتاريخ:
 ،1996/05/22متحفظة على املواد  2و 9و  15و 16و( 29اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
 ،2008ص ،)2وقد جاء انضمامها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  51-96املؤرخ يف 22
جانفي ،1996حيث نص هذا األخري يف مادته األوىل على أن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
تنضم مع إيراد حتفظات ،إىل اتفاقية مناهضة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (عمار رزيق،2000 ،
ص . )109ومقارنة بالدول العربية ،فقد جاء تصديق اجلزائر على هذه االتفاقية متأخرا نوعا ما ،حيث
صدقت مصر على االتفاقية يف  ،1981/09/18وجاء بعدها على التوايل اليمن يف ،1985/04/30
تونس يف  ،1985/09/20العراق يف  ،1986/08/13ليبيا يف  ،1985/09/26األردن يف
 ،1992/07/01املغرب يف  ،1993/06/21الكويت يف  ،1994/09/02جزر القمر يف
 .1994/10/31ولإلشارة فإن كل الدول العربية باستثناء جزر القمر أرفقت املصادقة بعدد من
التحفظات (ندى خليفة ،2000 ،ص.)84
وعموما فإن الدولة اجلزائرية قد أبدت حتفظا عاما على كل ما يتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية
(ندى خليفة ،2000،ص ،)91وواقع وطبيعة اجملتمع اجلزائري وتقاليده ،وأعرافه املنظمة يف جمال
األحوال الشخصية واملواري ث وغريها ،رغم أن هذه التحفظات قد انبثقت يف جمملها على بعض األحكام
اهلامة اليت مل تنص االتفاقية صراحة على جواز التحفظ عليها (حبيب خداش ،2004 ،ص.)78
ويف هذا الصدد فقد أوصت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اجلزائر بتسريع
اإلصالحات التشريعية اليت متكنها من سحب حتفظاهنا على املادة  2والفقرة  4من املادة  15واملادة 16
من االتفاقية(اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،2012 ،ص.)4
ولإلشارة فإنه وتأثرا هبذه االتفاقية قامت اجلزائر سنة  2005بتعديل قانوين األسرة واجلنسية إذ
أعطت مبوجبهما متييزا لصاحل املرأة ،كما مت سنة  2012إصدار قانون يعطي فرص التمثيل للمرأة داخل
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اجملالس النيابية واحمللية ،حيث ارتفعت مبوجبه نسبة متثيل املرأة بني %30إىل  .%35وقد مت تطبيق هذا
القانون بدءا من االنتخابات التشريعية اليت جرت يف ماي ،2012حيث حتصلت املرأة مبوجبه على
حصتها وأكثر.
ثانيا:آليات الرقابة على تطبيق االتفاقية
لقد نصت هذه االتفاقية على جهاز رقايب يشرف على متابعة تطبيق هذه االتفاقية مسي ب "جلنة
القضاء على التمييز ضد املرأة" ،وقد أنيط هبذه اللجنة القيام بإجراءات حمددة ملتابعة تنفيذ الدول
األطراف اللتزاماهتا القانونية اليت تعهدت هبا ،وتتمثل هذه اإلجراءات يف كل من نظام التقارير ،ونظام
الشكاوى  ،ونظام التحقيق أو ما يسمى ب"تقصي احلقائق".
 -1الجهاز الرقابي على تطبيق االتفاقية (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة)
لقد مت إنشاء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كجهاز رقايب سنة  1982طبقا للمادة
 17من االتفاقية ،وتتكون هذه اللجنة من ثالثة وعشرين خبريا ،ينتخبون ملدة أربع سنوات من الدول
األعضاء من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية ،ويعملون بصفتهم الشخصية ،مع مراعاة مبدأ
التوزيع اجلغرايف العادل ،ومتثيل خمتلف األشكال احلضارية ،والنظم القانونية الرئيسية.
وجتدر اإلشارة إىل أنه يتم انتخاب هؤالء اخلرباء باالقرتاع السري من قائمة أشخاص ترشحهم
الدول األطراف ،حبيث أن لكل دولة طرف يف االتفاقية أن ترشح شخصا واحدا من بني مواطنيها
(االتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،1979 ،مادة  1و.)2
وتتمثل املهمة األساسية هلذه اللجنة يف دراسة التقارير والنظر يف مدى التقدم احملرز من الدول
األطراف ،كما تقوم بتقدمي تقرير عن نشاطها سنويا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وهلا بعد ذلك أن
تقدم االقرتاحات والتوصيات العامة(الشافعي حممد بشري ،2007 ،ص ،)297كما أن من مهامها تلقي
الشكاوى الفردية والقيام بإجراء حتقيقات طبقا للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة املعتمد .1999/10/06
 -2إجراءات الرقابة على تطبيق االتفاقية
سبقت اإلشارة إىل أن اللجنة املعنية بالرقابة على تطبيق هذه االتفاقية تقوم بثالثة إجراءات
رئيسة .وتتمثل هذه اإلجراءات يف:
أ -نظام التقارير :تشري املادة  1/18من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بأنه" :
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريرا عما اختذته من تدابري تشريعية
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وقضائية وإدارية ،وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد ،كما تنظر
اللجنة يف هذا التقرير وذلك (أ) يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدول املعنية(،ب) وبعد
ذلك كل أربع سنوات على األقل ،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك".
ولإلشارة فإن نظام التقارير يعد األسلوب األكثر إتباعا يف عملية التطبيق الدويل التفاقيات
حقوق اإلنسان كلها  -بل هو النظام اإلجباري الوحيد  -الذي تلتزم مبقتضاه كل دولة طرف يف كل
اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان بتقدمي تقاريرها للجان الرقابة ،بغية مراقبة ومتابعة وتقييم مدى التزام
الدول األطراف بأحكام هذه االتفاقيات ،ووضع احلقوق الواردة هبا موضع التنفيذ ،وما أحرزته من تقدم
يف هذا اجملال ،وما يعرتضها من صعوبات وعقبات ،وما هي يف حاجة إليه من مساعدة يف هذا النطاق
(مصطفى عبد الغفار ،دون ذكر تاريخ نشر ،ص ،)45ومن مثة فإن مضمون التقارير وفقا هلذه االتفاقية
من املفرتض أن يتضمن كل التدابري املتخذة من قبل الدولة الطرف سواء أكانت تشريعية أم قضائية أم
إدارية ،أو غريها ،كما ميكن أن تتضمن هذه التقارير وفقا للمادة 2/18كل العوامل والصعاب اليت تؤثر
على عدم الوفاء بااللتزامات املقررة يف هذه االتفاقية.
ووفقا للمادة  1/18املذكورة أعاله ،فإنه ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من التقارير ،فهناك التقارير
األولية ،وتقدم قي غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية وتعرب فيها الدولة عادة عن وضعية حقوق
اإلنسان وعن الضمانات اخلاصة حبماية هذه احلقوق ويفرتض أن يتناول هذا التقرير اإلطار الدستوري
والقانوين وثيق الصلة مبواد االتفاقية ،والتدابري القانونية والعملية املتخذة من جانب احلكومة املعنية ،واليت
يكون عليها أن تعزز التزامها بأحكام االتفاقية ،كما يتعني على احلكومة يف تقريرها األويل أن تقدم
اإليضاحات الكافية خبصوص مكانة االتفاقية بالنسبة للتشريع الداخلي ،وهناك التقارير الدورية ،واليت
تكون تالية للتقارير األولية ،وتتم بشكل دوري حيث يتم الرتكيز فيها على أبرز املستجدات والتطورات
ذات الصلة اليت شهدهتا البالد منذ التقرير األويل (عصام الدين حممد حمسن ،2008 ،ص.)26أما
النوع الثالث فهو التقارير اإلضافية ،ويتم تقدميها بناء على طلب اللجنة املعنية بالرقابة على االتفاقية.
إن هذه التقارير تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي حييلها بدوره للجنة القضاء على
التمييز ضد املرأة للنظر فيها.
جتتمع اللجنة املعنية مرة كل سنة لفرتة ال تزيد عن أسبوعني ،وتعقد هذه االجتماعات عادة يف
مقر األمم املتحدة أو يف أي مكان مناسب آخر تراه اللجنة (االتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة ،1979 ،مادة .)20وختتار اللجنة من بني أعضائها رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقررا وتنشئ
فرق عمل ،ختتص إحداها بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف ،وحتضري قائمة باملشاكل وجمموعة
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من األسئلة ،ترسل إىل الدولة صاحبة التقرير وختتص أخرى بدراسة واقرتاح وسائل اإلسراع يف أشغال
اللجنة ،وهتتم الثالثة بالبحث عن الوسائل الكفيلة بتطبيق املادة  21من االتفاقية ،اليت متنح اللجنة
صالحية تقدمي اقرتاحات وتوصيات ذات طابع عام حول تطبيق االتفاقية (بومجعة غشري،2005 ،
ص.)251
بعد أن تقدم الدول األطراف تقاريرها كتابيا ،يقوم ممثلوها أثناء انعقاد اللجنة بتقدمي شفاهي
حملتوى التقرير ،وللجنة أن تقدم مالحظاهتا وتعليقاهتا العامة حول الشكل واملضمون ،وحول التحفظات
اليت سبق للدولة أن قدمتها ومدى إمكانية مراجعة موقف الدولة ،كما هلا أن توجه اللجنة أسئلة على
بعض املواد املتعلقة بوضعية املرأة يف اجملتمع للتعرف على مدى خطورة مشكل التمييز تتضمن طلب
إحصائيات دقيقة حول وضعية املرأة يف اجملتمع  ،وال يتعلق األمر بوجودها يف دواليب احلكم فحسب ،بل
وحىت على مستوى املنظمات غري احلكومية واملؤسسات املستقلة ،وللجنة أن توجه أسئلة إضافية بعد أن
تستمع إىل إجابات الدولة الطرف ،وهلا أن تطلب معلومات إضافية ترسل إىل السكرتارية قبل تقدمي
التقرير املوايل(بومجعة غشري ،2005 ،ص.)253-252
بعد انتهاء اللجنة من دراسة وحتليل تقرير الدولة الطرف ،تقوم بإصدار مالحظاهتا اخلتامية يف
تقرير خاص يشكل قرار اللجنة فيما يتعلق بتطبيق االتفاقية يف الدولة الطرف متضمنا توصيات
واقرتاحات (بطاهر بوجالل ،2004 ،ص ،)42مع اإلشارة فيه بوضوح إىل ما يطلب من الدولة أن
تقدمه يف التقرير التايل(بومجعة غشري ،2005 ،ص.)252
تقوم اللجنة بتقدمي تقريرا سنويا عن أعماهلا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بواسطة اجمللس
االقتصادي واالجتماعي ،على أن يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإحالة تقارير اللجنة ،إىل جلنة مركز
املرأة ،بغرض إعالمها (االتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،1979 ،مادة.)21
وما ميكن اإلشارة إليه هو أنه حيق كذلك للوكاالت الدولية املتخصصة أن توفد من ميثلها لدى
النظر يف تطبيق ما يقع يف دائرة أعماهلا من أحكام هذه االتفاقية ،كما حيق للجنة دعوة الوكاالت
املتخصصة بتقدمي تقارير عن تطبيق االتفاقية يف اجملاالت اليت تقع يف نطاق أعماهلا(االتفاقية الدولية ملنع
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،1979 ،مادة.)22
وال شك أن هذا التعاون بني اللجنة املعنية باإلشراف على تطبيق االتفاقية والوكاالت الدولية
املتخصصة من شأنه أن يعطي دفعا وفاعلية لنظام التقارير وجيعل الدول األطراف تتعامل بإجيابية يف سبيل
جتسيد ما تنص عليه هذه االتفاقية من حقوق.
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وعلى العموم فإن إلزام الدولة نفسها بتقدمي التقارير للجهاز املعين بالرقابة على االتفاقية ينم على
أن هناك اهتماما باحرتام احلقوق الواردة يف هذه االتفاقية ،والعمل على جتسيدها واقعيا .كما أنه وكما
يقول األستاذ ظريف عبد اهلل ":واضطرار الدولة إىل مواجهة التزامها بتقدمي التقرير الدوري التايل وبيان ما
أحرزته من تقدم يف كفالة احلقوق منذ التقرير السابق ،وذكر العوائق إن وجدت ،واألسباب ،وكذلك
اضطرارها إىل مواجهة جلسات فحص التقرير ومناقشته ،كل هذا يشكل ضغطا أدبيا ال يستهان
به"(ظريف عبد اهلل ،1999،ص.)212
ب -نظام الشكاوى الفردية  :لقد مت اعتماد نظام الشكاوى كآلية على تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبقتضى الربوتوكول االختياري امللحق هبذه االتفاقية يف:

 ،1999/10/06حيث جاء يف املادة األوىل من هذا الربوتوكول على أنه " :تعرتف الدولة الطرف يف
هذا الربوتوكول("الدولة الطرف") باختصاص جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ("اللجنة") فيما يتعلق
بالرسائل املقدمة وفقا للمادة 2والنظر فيها .ولإلشارة فإن املادة  2تنص على أنه " :جيوز أن تقدم
الرسائل من قبل ،أو نيابة عن ،أفراد أو جمموعات أفراد خاضعني لوالية دولة طرف ويدعون أهنم ضحايا
انتهاك تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق احملددة يف االتفاقية"...
ومما سبق يتضح أن الربوتوكول امللحق باالتفاقية ينص على الشكاوى الفردية أو ما يسمى
بالبالغات الفردية ،وعموما فإن الشكاوى الفردية تعين :أن يقوم الفرد بشكوى ضد دولته بدعوى أن
هذه األخرية تنتهك حقوقه املكفولة له مبوجب أحكام اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان ،وتقدم هذه
الشكوى إىل اللجنة املكلفة بالرقابة على تنفيذ هذه االتفاقية ،وذلك إذا توافرت هلا شروط معينة (إبراهيم
علي بدوي الشيخ ،2008 ،ص.)154
واحلقيقة أن نظام الشكاوى نظام سابق العمل به يف إطار منظومة األمم املتحدة يف اإلطار غري
التعاهدي ،مثل ماهو الشأن عليه يف اإلجراء ،1503حيث ُع ِهد إىل جلنة حقوق اإلنسان (اليت حل
حملها جملس حقوق اإلنسان) -مبقتضى هذا اإلجراء -بوالية فحص األمناط املستمرة من االنتهاكات
اجلسيمة واملوثَّقة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف أي بلد يف العامل؛ إذ ميكن ألي فرد أو جمموعة
من األفراد ت ّدعي وقوعها ضحية ملثل هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان أن تقدِّم شكوى ،كما ميكن ألي
شخص آخر أو جمموعة أخرى ممن لديهم معرفة مباشرة وموثوقة هبذه االنتهاكات تقدمي هذه الشكوى
(األمم املتحدة  ،2008 ،ص .)112واألمر كذلك مع اللجنة املعنية مبركز املرأة اليت ميكنها أن تنظر
يف شكاوى سرية وغري سرية تتعلق مبركز املرأة (صحيفة الوقائع،2006 ،ص .)31كما جند أن نظام
الشكاوى الفردية معمول به يف بعض الوكاالت الدولية املتخصصة ،كمنظمة العمل الدولية ومنظمة
اليونسكو.
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ويربز بشكل أوضح العمل هبذا النظام يف بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان سواء بالنص عليه يف
ذات االتفاقية أو مبقتضى بروتوكول ملحق ،كما هو احلال مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة ،اليت خولت جلنتها القيام هبذا اإلجراء من خالل تلقيها الشكاوى والنظر يف مسألة قبوهلا
واختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا.
ويكون تقدمي الشكوى وفقا للمادة  2من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة من قبل األفراد الذين يدعون أهنم ضحايا النتهاك دولة طرف ألي من احلقوق
احملددة يف االتفاقية ،كما ميكن أن تقدم هذه الشكاوى نيابة عنهم من قبل أفراد أو جمموعات ،شريطة أن
يكون ذلك مبوافقتهم ،إال إذا كان باستطاعة كاتب الرسالة تربير تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على
املوافقة .ولقبول الشكوى ال بد من توافر مجلة من الشروط الشكلية نوجزها يف اآليت( :الربوتوكول
االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،1999 ،مادة  3و)4
 جيب أن تكون الشكوى املقدمة مكتوبة وأن يكون صاحبها معلوم اهلوية . جيب أن تتعلق الشكوى بدولة طرف يف الربوتوكول االختياري. جيب استنفاذ طرق الطعن الداخلية ،إال إذا كانت سبل االنتصاف الداخلية قد استغرقت مدة غريمعقولة أو كان من غري احملتمل أن يتحقق االنتصاف الداخلي.
 أال تكون الشكوى ذاهتا قد سبق للجنة وأن نظرهتا ،أو جرى أو جيري حبثها مبوجب إجراء منإجراءات حتقيق دويل أو تسوية دولية.
 أن تكون هذه الشكوى متفقة وأحكام االتفاقية. أن يكون هلا أساس واضح ،وأن تكون مدعمة باحلجج الكافية. أال تشكل إساءة الستعمال احلق يف تقدمي الشكوى. أال تكون الوقائع موضوع الشكوى قد حدثت قبل نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة للدول األطرافاملعنية ،إال إذا استمرت تلك االنتهاكات بعد تاريخ نفاذ الربوتوكول وكان مفعوهلا وآثارها ال يزال مستمرا.
إذا قررت اللجنة عدم مقبولية الشكوى بسبب ختلف أحد الشروط السالفة الذكر أو أكثر ،تنتهي
املسألة برد التبليغ شكال .أما إذا مت قبول الشكوى ،فإهنا تباشر إجراءات النظر هبا .وجيوز للجنة قبل
إبداء رأيها أن تقرر اختاذ بعض التدابري املؤقتة للحيلولة دون وقوع ضرر ال ميكن إصالحه على ضحية
االنتهاك املدعي أو ضحاياه ،كما أنه على اللجنة توخي السرية بعدم الكشف عن هوية املعين إال
مبوافقته ،وعلى الدولة املعنية أن تقدم للجنة تفسريات أو معلومات مكتوبة تبني فيها القضية وسبل
127

د /مبروك جنيدي

االنتصاف اليت ميكن للدولة أن تكون قد وفرهتا ،وذلك يف غضون ستة أشهر .ويف ضوء توفر مجيع
املعلومات املتاحة لدى اللجنة تقوم هذه األخرية بدراسة املسألة يف جلسات مغلقة ،كما تقوم عقب ذلك
بإحالة آرائها مشفوعة بتوصياهتا إىل األطراف املعنية ،وعلى الدولة أن تقدم يف غضون ستة أشهر ردا
مكتوبا متضمنا معلومات عن اإلجراءات اليت قد تكون اختذهتا يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا ،كما جيوز
للجنة أن تد عو الدولة املعنية إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي إجراء تكون قد اختذته استجابة آلراء
اللجنة وتوصياهتا بطريقة مباشرة أو عن طريق التقرير الدوري الالحق الذي تقدمه الدولة مبوجب املادة18
من االتفاقية(الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،1999 ،
مادة  5و 6و.)7
واحلقيقة اليت ينبغي اإلشارة إليها هو أن صدور الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،أعطى االتفاقية واحلقوق الواردة املتضمنة فيها معىن ملموسا ،من خالل
متكني األفراد من التقدم بتبليغاهتم من دون احلاجة إىل وساطة ،وهو ما يسهم وال شك يف إعطاء فعالية
أكرب للجهاز الرقايب املشرف على تطبيق االتفاقية وحتقيق االنتصاف املطلوب ملن انتهكت حقوقهم.
ج -نظام التحقيق"تقصي الحقائق" :ينبغي أن أشري ابتداء إىل أن نظام التحقيق أو ما يسمى بتقصي
احلق ائق أو زيارات الدول مل تنص عليه إال اتفاقيات حمدودة جدا من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان،
وهم االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة ،واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واالتفاقية الدولية حلقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب بروتوكوهلا االختياري ،وكذلك اتفاقية حقوق الطفل مبقتضى الربوتوكول
الثالث الذي مل يدخل حيز النفاذ بعد.
وقد اعتمد هذا النظام كآلية من آليات تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
مبوجب املادة  8من بروتوكوهلا االختياري ،حيث أنه ويف حال تلقي اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة معلومات موثوق هبا تدل على انتهاكات جسيمة ومنتظمة من طرف الدولة
الطرف للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية فإن هلا أن تدعو الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص
املعلومات وتقدمي مالحظاهتا ،كما جيوز للجنة القيام بعملية التحري لكشف احلقيقة من خالل تكليف
عضو أو أكثر القيام بذلك مبا فيها إمكانية زيارة الدولة املعنية شريطة موافقتها ،وعلى جلنة التحقيق أن
تقدم تقريرا استعجاليا للجنة املعنية .وهلذه األخرية"اللجنة" وبعد دراسة نتائج التحري أن حتيل تلك
النتائج إىل الدولة املعنية مشفوعة بأي تعليقات أو توصيات .وعلى الدولة الطرف املعنية أن تقدم
مالحظاهتا إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر من تلقيها التعليقات والتوصيات احملالة إليها من طرف
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اللجنة .ولإلشارة فإن القيام بعملية التحقيق تكون بصفة سرية ،ويُتوخى من الدولة الطرف املعنية التعاون
مع اللجنة يف مجيع مراحل هذه العملية.
وال شك أن هلذه الزيارات امليدانية تأثريها اهلام ليس على الدولة املزارة فحسب ،وإمنا على بقية
الدول األطراف ،حيث أهنا تُسهم يف احلد من انتهاكات حقوق اإلنسان على أرض الواقع.
الخاتمة:

يتضح مما سبق أن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،ومع أهنا تضمنت مجلة
من احلقوق اخلاصة باملرأة ،كالدعوة إىل املساواة وعدم التمييز بسبب اجلنس وغريها ،إال أن األهم من
ذلك هو ما اعتمدته من آليات على تطبيقها بغية املتابعة والرقابة لتجسيد هذه احلقوق ،بدءا بلجنتها
املخول هلا اإلشراف والرقابة على االتفاقية ووصوال إىل إجراءات التطبيق املعتمدة سواء يف االتفاقية نفسها
أو يف بروتوكوهلا االختياري.

نتائج الدراسة:
عموما ومن كل ما تقدم ميكن استخالص النتائج التالية:
 -1إن صدور االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،ومع كوهنا تعد يف حد ذاهتا
خطوة هامة وج ّد إجيابية يف سبيل االهتمام باملرأة وحبماية حقوقها املختلفة ،فإنه من ناحية أخرى

أضحت -هذه االتفاقية -مبثابة الدستور الدويل املتعلق باملرأة ،والذي ال ميكن جتاوزه.
 -2إنه ولئن كانت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة كجهاز للرقابة يقوم بدور
شبه قضائي ،ومل يرق لألجهزة القضائية مثل ماهو الشأن عليه يف بعض األنظمة اإلقليمية كاحملكمة
األوربية حلقوق اإلنسان وغريها ،إال أن تأثري هذا اجلهاز يظهر من خالل ما حيوزه أعضاؤه من خربة
وكفاءة واستقاللية توظف يف القيام بإجراءات التطبيق املعتمدة واملتمثلة يف كل من نظام التقارير ونظام
الشكاوى الفردية ونظام التحقيق.
 -3إن هذه اآلليات الرقابية املعتمدة يف االتفاقية ومع تباين تأثري كل منها ،فإهنا تسهم بشكل أو بآخر
يف حسن تطبيق هذه االتفاقية ومن مثة جتسيد احلقوق الواردة فيها واقعيا .خصوصا وأن القبول
بإجراءات هذا التطبيق يعد يف حد ذاته مؤشرا إجيابيا ،يربز مدى قبول الدولة الطرف واستعدادها
للمساءلة أمام الدول األخرى األطراف يف هذه االتفاقيات الدولية ،وهو ما يعطي عملية الرقابة معناها
ويفعل من دورها.
ّ
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 -4لقد كان لصدور الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة سنة  ، 1999دور فاعل خصوصا مبا محله من آليات جديدة متثلت يف كل من نظام
الشكاوى ،ونظام التحقيق  ،واللذين أعطيا دفعا قويا لسبل احلماية اليت تقوم هبا اللجنة املعنية بالقضاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -5لعله من املفيد اإلشارة إىل أن الواقع أثبت وجود بعض الصعوبات والعقبات اليت حتد من الفعالية
املرجوة يف سبيل تطبيق أحكام االتفاقية ك:
 عدم التصديق على االتفاقية أو عدم االنضمام إليها من بعض الدول أو التأخر يف ذلك ،وهو ما يبقىالدولة يف هذه احلالة حرة يف معاملة مواطنيها .يضاف إىل ذلك أن عدم التصديق أو االنضمام إىل
الربوتوكول امللحق باالتفاقية يعفي الدولة من تبعات تقدمي الشكاوى ضدها ،ومنه وجبت دعوة الدول
غري األعضاء لإلسراع بالتصديق أو االنضمام إىل هذه االتفاقية والربوتوكول امللحق هبا والذي مينح حق
التظلم لألفراد .كما
 مسألة التحفظات على هذه االتفاقية وخاصة التحفظات اليت متس جبوهر االتفاقية ولبّها  -بغضالنظر عن وجاهتها من غريها -واليت تكاد تفقد االتفاقية معناها وتفرغها من حمتواها ،خصوصا من الكثري
من الدول العربية .واألدهى من ذلك أن بعض الدول غالبا ما تسيء استخدام حق إجراء التحفظات،
بغية التهرب من التزاماهتا يف محاية حقوق اإلنسان ،ومن مثة محاية نفسها من أية مسؤولية قانونية جتاه
مواطنيها واجملتمع الدويل على السواء.
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