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 لجنة المناقشة:
 

  1العضو  أ  حمارض ب محمد خيرض بسكرة اجلامعة رئيسا

 

 بودوح ماجدة شهيناز2العضو  أ  حمارض ب محمد خيرض بسكرة اجلامعة مرشفا 

 

  3العضو  أ  حمارض ب  اجلامعة مناقشا

 
 

 9191- 9102 :اجلامعيةالس نة 

 مذكرة ماستر



 شــــــــــــــــــــــكــــــــــر وتـــــــــــــقــــــــــــــديــــــــــــــر:
 

بعددر لة ددث بةدد  اجتددر اكجلتددإر لز  دد  بددث،جددإد اددعك كجبةدد   عةتددر كي  د اجدد      ،عتلدد  كجل  
فتا كجع   كجقريل زتإ ال يسدع،  الال ع  عص  بسست   بإلك  كجكزل اكجلقريل كجرزلال    بتإ   يإ 

 كتي،إد تإجر  باراح  جتإ قرتل  ج  ت  تع اتإ  ا،صإئح.

اعلقرم   بإجكدددددددددددزل كججدي  جز  ت  عسدددددددددددتم ف  لقريم ير كجعا  ا،جإد اعك كجبة  اعص  بإجعزل 
 كجتةإتيث كألسلإع   جلكح رجي ث .

دل اك كجلفإؤ  ف  رلب  اقرتاك ج  كجتسددددددإ رك  اكجلسددددددتيت  اكجتع اتإ   ف تم ت،  كج  ز  ت  
 زإت  كجكزل.

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 بسم كي كجلةت  كجلةيم

   ق  ك ت اك فسيلى كي  ت زم الساج  اكجتؤت،ا  

 صرق كي كجعظيم.

ال بكدددددددددددزل اال يطيب كج،تإل الال بطإ لل اال لطيب كج ةظإ  الال بعزلل اال الجت  ال يطيب كج ي  ال
 لطيب كجج،ث الال بلؤيلل.

 كي ج  جتج .

 كج  ت  ب غ كجلسإجث اعرى كألتإ،ث ا،صح كألتث كج  ،ب  كجلةتث ا،ال كجعإجتي  

  سير،إ تةتر ص   كي   ي  اس م 

جعطددإب بددرا  ك،لظددإل ت  عةتدد  كسدددددددددددددددتدد  بزدد  كج  ت  ز  دد  كي بددإجتيبددث اكجاقددإل كج  ت    ت،  ك
كفلصدإل علجا ت  كي ع  يتدر ف   تلل جللى اتدإلك قدر ةدإ  قطدإفتدإ بعر طا  ك،لظإل اسدددددددددددددددلبق  

 ز تإلل ،جام عالري بتإ كج  كجيام اف  كجغر كج  كألبر.

  اكجري كجعديد 

 يإ  اسدددددددددددددددلكج  تتز  ف  كجةيدإ  كج  تع،  كجةدب اكج  تع،  كجة،دإ  اكجلفدإ،  كج  بسدددددددددددددددتدث كجة
كجاجار  كج  ت  زإ  ر إئتإ سددددددددددل ،جإة  اة،إ،تإ ب سددددددددددم جلكة  كج  ع    كجةبإيب كج  عصل  

 اصريقل  از  تإ عت ل.

  عت  كجةبيبث 

كج  الصال  الفقدإب رلب  ف  اع  كجةيإ  تعزم عزا  ابر،ازم عزا  تا  عي كددددددددددددددد ب كج  ت  على 
 كجلفإؤ  بعي،تم اكجسعإر  ف  ضةزلتم 

  تل_عةتر_ز،إ  



 أ
 

 ـــــــــــــــــــقــــــــــدمــــــــــــــة:م
 أوال: تقديم الموضوع:

اع    كجقإ،ا،يث كجراجيثبي  تصل ف كألكدددددددددددددددصإ   ا،يثكجعدإم كجعتقدإ  كجقدإ، كجدراج كجقدإ،ا   ،ظم   
 يلاإ  ا ال جس كجرا  .كجل  للبط اع  كألكدددددددددددددددصإ  للعرر الل،اع بل،اع كجتجإال كجعتقإ  كجل  

     كجلدكتإ ،ا  كجراج  ت  عج  لعديد اع  كجعتقإ  ا لاطيراإ الج  فلض ت  عكددددددددصإ  كجقإ
تعإارك  راجيث العلبل اع  كألصيل  تصدددددددددرل عصددددددددد   ت  تصدددددددددإرل كجقإ،ا  كجراج   إلقتإ بثبلكم 

راجيث كجلطال كجعتقإ    اع  كجتزإ،ث  ا عجل أل يةل بعدر ع  زدإ  كجعلف كجرلاج  اا ت   كجعدإم 
   طليق  كجدراجيدثكجدراج  الج  كجعتدد      لدراي  كجعددريدر ت  كأل لكف  بدس ضدددددددددددددددإب كجتجلت  عرى

 جراج كج قإ،ا   كألا كجتصددرل  ا    فسصددبة  بعر عجل كجتعإارك راجيثلضددتي،تإ ف  تعإارك  
م ف  كجاق  كجةإضدددددل عاكجراجيث  العلبل كجتعإارك . كجاإ، كجعإم  ا كجعلف كجراج  اا كجتصددددرل 

 .تصإرل كجقإ،ا  كجراج 

راج  كج كجقإ،ا ضددددت  الم تصددددإرل  كجراجيثكجتعإارك   كةل لتإا ،ظلك ج تزإ،ث كجتإتث كجل        
اج َ    ل  بتإ يسدددددددددت  بإجتعإارك  كجراجيث  إص جاضددددددددد  ،ظإم قإ،ا،  كجراجيثكجعإم  سدددددددددع  كججتار 

ل  تع  كألرك  كجج كجقإ،ا،يثفيي،إ جقإ،ا  كجتعإارك   ةي  ل،إاج  عةزإتتإ تصل ف كألطل  بدإلفدإقيل 
ا  فيتدإ بي،تددإ عا را  ا ت،ظتددإ  راجيدث ت  عجد  لةقيق اددرف عا عاددركف رلجلت  فيتدإ اللكرك  كجدد

ت   با كجلبإي  بي  تصل ف عكدددددصإ  كجقإ،ا  كجراج  سدددددداك كجراجيثاكق  كجةيإ   ع تكدددددللزث   يل 
ا  تصددددددددددددددددإجح كجددرةيدد  كجددري  عا كجقيم ا كجتبددإرا ... كجل  يجعدد  ت  كجصدددددددددددددددعددب كجلافيق بي  

اليجإر اسددددددي ث قإ،ا،يث يتز  باكسددددددطلتإ  مل اعك كاكددددددزإ ا ةل  يتز  كجلغ ب      كجتلعإلضددددددث 
ت   يلعإلض بكدددز  جاالي عالكجبة     كجة  كجعي يلتئم ت  اجتإ  كج،ظل كجتصل فث  بكدددلط 

  ال ت  تظ عالا اا  الجلكب كجلةف ا  كجقإ،ا،يثكجتاضددددداع كألسدددددإسددددد  ج تعإار   ا اع  كجاسدددددي ث 
  الج  تعإار ك،ضدددددتإتتإجث عا ت،ظتث راجيث  ،ر لاقيعتإ عا لصدددددريقتإ عا جإ،ب اكةر  لصدددددرل  را 

عا لغييل كألال كجقإ،ا،  جبعض عةزإم كجتعإار   ت  ةي  سليإ،تإ  كسلبعإر  تسدلترفث بعجل ثراجي
     ل ل كجرلاجث عا كجت،ظلتث كجرلاجيلث. 
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إم جقددإ،ا  كجتعددإاددرك  جعدد ث فيي،ددإكلفددإقيددكجددراجيددث     كجتعددإاددرك  اقددر ،ظتدد  عةزددإم كجلةفظ        
  ،فس كألةزدددإم. 9199فيي،دددإ جعدددإم  الضدددددددددددددددتل،ددد  كلفدددإقيدددث  32كج   91  ف  كجتاكر ت : 9191

ث تلعددرجر  كألطلكف  ألف  ل كجللةفُّظ ف  كجتعددإاددرك   اكجللةفُّظ تجددإجدد  جا،ددإئيددث يعلبل ككجتعددإاددرك  كجددرلاجيددل
  جتي  بي كجقدددإ،ا،يدددثآادددإل   كجدددراجيدددثتعدددإادددرك      كج كجلةفظ اةل  ي،لج  بتادددإبدددث اليجدددإب جدددريدددر. 

 كجقإ،ا،يث. اف  كآلجإ  بت إ س يتإ كابتغ ب   يلمكألطلكف يجب ع  

ح كجتسددددددتا  ج لةفظإ  لك    عا تإ جم للضددددددتل  ةصدددددد إتثزقإ ر   كجلةفظ ك كجتعإارعجإد   اجقر
 جإ كالللاةث عك      تكإلزث عزبل  رر تتز  ت  كجرُّا  ف  كجتعإارك  كجتف اعجل ةلصدإبتإ  

 ل ت  قيتلتإ كجعكليث. الفالل ع   كال،لقإ عجل     ةسددددددإب لجدئث كجتعإار  عا  اجا زإ كجعإجت  ةل  
صدددددددددددددددرال لةفُّظإ  ت   رر زبيل ت  كجرُّا  عا العك  اف  ةإجثاعك كججاكد جيس     الطتق  أل ،ل  

يلث بي  الاإل  تكدددددددددددددددإز  قإ،ا، رجي الج الؤ لعدرلر  كجللةفُّظإ  يتز  ع  ل ع افب  بإجغلض ت  كجتعإار  
 .كجرُّا  كألطلكف

 :البحث ثانيا: إشكالية

ا،عإجج  ت  صت  طلح كاكددددزإجيث     رلكسددددث الجلكب كجلةفظ  ي،صددددبال  تاضدددداع بةا،إ 
 كجلإجيث:

 اكآلاإل كجتلللبث   ي ؟     كاللفإقيإ  كجراجيث كجلةفظ تإ ا  ضاكبط البركب-

 كجفل يث:ث ت  كجلسإؤال  ك،باق    اع  كاكزإجيث تجتا 

 تإ تفتام كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث؟-
 ج لةفظ؟تإا  كآلاإل كجقإ،ا،يث -
 ؟  يتإ كجلةفظ كجل  يجاد جتعإارك ك تإا -

 _تإ ا  عسبإب كجلةفظ؟
   أهميَّة الموضوع:ثالثا:  

لبث ل اكألاإل كجتل تإايث كجلةفظ كجراج ج   عاتيث تاضددددددددداع كجرلكسدددددددددث ف  كجلعلف     لل 
 .  ي 



 ج
 

 .كجل  يجاد فيتإ كجلةفظ_كجلعلف     كجتعإارك  كجراجيث 

 اةإطث بز  كججاك،ب كجصإصث ب .لقريم الضإفث   تيث ةا  كجتاضاع ا _

 رابعا: أهداف الدراسة: 

ت  الكب اع  كجرلكسددددددددددث اا كجاقاف     كسددددددددددلصركم كجلةفظ ف  كجتعإارك  كجلئيسدددددددددد  ال  كجترف 
 صت  كاةإطث بجتي  كلاط  كجعإتث اكجصإصث. كجراجيث اكجلعلف     اظيفل  ت 

 كجلةفظ._تعلفث عام كجلطبيقإ  كجل  يجاد   يتإ 

 أسباب اختيار الموضوع: خامسا:

 للتا  ف  عسبإب عكليث اتاضا يث:

الكزإال    تكجسدبب تللبط بإجرلكسث كجسإبقث جتقيإس كجت،ظتإ  كجراجيث اتإ ،لج  /أسباب ذاتية:1
جي  ت  الم كصليإل  بلكددد بسددديط كجتاضددداع اجا بكدددز   اعك جرلكسدددث ضددداج،إتل،ا ث عرى الج  الاإل  ف

 كألسلإع  أل،  تاضاع ةري  اكجرلكسإ  ب  لعلبل ق ي ث.

ف  ع  تاضدددددددددداع كجلةفظ بةإجث ج عرير ت  كجرلكسددددددددددإ  ف  اعك  للتا  موضــــــو ية:/أســــــباب 3
 كجتجإ   اكججاك،ب كج  للع ق بإجةفإظ     اايث كجرا  كجت،ظتث الجيتإ.

 ا: المناهج المتبعة:سادس

ف  عزل صصدددددددإئ  كجكددددددد ب كجتاصددددددداف ف   يلتا : كجاصدددددددف  9: كجلة ي  ا كجاصدددددددف  كجت،تج 
 ف  كجفص  كألا . اكأل،اكع اكجتلكة كجلعليف 

 يث سيركا  ف  كجفص  كجاإ، .كجلة ي  : عزل اليجإبيإ  اس بيإ  كلفإق3

 السابقة: سابعا: الدراسات

   ات،تإ:كجلةفظا،إل رلكسإ  سإبقث ةا  تاضاع 

 الدراسة األولى:



 د
 

كجلصددددددليةإ  كجلفسدددددديليث اعالاإ     كاللفإقيإ  كجراجيث جةقاق كا،سددددددإ   تعزل    نوان الدراســــة:
جإتعث كجةإ َ -ال ركر تةتري تةتر-ج،ي  كددددتإر  كجتإجسددددليل ف  كجقإ،ا  كجراج  جةقاق كا،سددددإ 

 .3292/3299س،ث -بإل،ث-جصضل

تإايث كجلصدددددددليةإ  كجلفسددددددديليث اعالاإ     كاللفإقيث  طلح كجبإة  ف  كجرلكسدددددددث الكدددددددزإجيث تفإراإ 
 كجراجيث جةقاق كا،سإ ؟

 الدراسة الثانية:

لسدددددإجث كسدددددلزتإال جتلط بإ  -كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث كجتلعرر  كألطلكف نوان الدراســــة: 
ف  كجقإ،ا  كجراج  كجعإم جإتعث كجكدددددددلق كألاسدددددددط ج رلكسدددددددإ  -كجةصدددددددا      رلجث كجتإجسدددددددليل

 .3229س،ث -إكجع ي

للع ق رلكسدددددددددددددددث كجبددإةدد  ةا  تكدددددددددددددددز ددث كألاددإل كجقددإ،ا،يددث كجتلللبددث     كجلةفظ ف   تقددث كجددرا  
كجتلةفظددث بددإجددرا  كألطلكف ف  كجتعددإاددر  كجل  قب دد  كجلةفظ عا لفضدددددددددددددددلدد   اتعلفددث تددإ العك زددإ  

 كجلةفظ تصإجفإ جغلض كجتعإار  اكجترف ت،تإ؟

كزإجيث كجرلكسإ     جسإبقث:ككجتقإل،ث بي  الكزإجيل  اك 

ع  ز  ت  كجرلكسدددددددإ  كجسدددددددإبقث يلتةالك      ،فس كجتاضددددددداع عال ااا كجلةفظ     كجتعإارك  
ظ ،فس كجع،إصل كجل  لطلق  جتإ زفتتام كجلةفالج  لعلضإ ف  ص ب كجتاضاع  وكالهما، كجراجيث

 اكأل،اكع اكألاإل كجتلللبث     كجلةفظ.

 ك   اجر ا كجلةفظ     كجتعإارك  كجرلاجيلث   كجتلكج  كجل  لل،إا  تاضدداع ق ث كجصدعابإ :اإت،إ: 
 ز   صدددددددددعب زكجةإجث كجابإئيث كجت،لكدددددددددل  ف  كجعإجم  ازعجل، زجدئيلثفت  لل،إا  كجتاضددددددددداع فقط 

 ج تزلبإ  ج بة     كجتلكج  كجتلع قث بإجتاضاع. كال،لقإ 

  ي .فصتعلفث الجلكب كجلةفظ بكز  تفص  ت  صت   الج  ،سع  اع  كجرجلكسث ات  صت       

عي اكآلاإل كجتلللبث   ي  اكج    كجتعإارك  كجراجيث  لةفظ جكاطدإل كجتفدإايت  كجفصددددددددددددددد  كألا : 
 :تبةاي  ي،قسم كج 

 .تإايث كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث: كجتبة  كألا 



 ه
 

 كجاإ، : عاتيث كجلةفظ اكآلاإل كجتلللبث   ي .جتبة  ك

 يركا()كلفإقيث سكجلةفظ  ةا طبيقإ  ل كجفص  كجاإ، :

 كجتبة  كألا : تإايث  كلفإقيث سيركا  كلفإقيث كجقضإب     جتي  عكزإ  كجلتييد ضر كجتلع  

        لفإقيث سيركاكجلةفظإ      ككجتبة  كجاإ، : 



 

       

  

 

 

 الفصل األول
 

  لىللتحفظ  اإلطار المفاهيمي
المعاهدات الدولية        

واآلثار المترتبة  ليه



  هواآلثار المترتبة  لي  لى المعاهدات الدولية اإلطار المفاهيمي للتحفظ         الفصل األول:       
 

1 
 

  اركف  ب كألةيإ  ف  كجتصإجح اكألعيإ  كجراجيث اكجتجلت  كجراج  يلعإلض ف    اكق  كجةال    
اج لغ ب     اعك كجلعإلض كجتاجار لم اليجإر اسدددددي ث يتز  باكسدددددطلتإ كجبة     ة  يلتئم ت  

عال يلعإلض بكدز  جاالي ت  كجتاضداع كألسإس  ج تعإار  ااع   كجتصل فث  كدلطاجتإ  كج،ظل 
 1يتإ كجلكب كجلةفظ.   كجاسي ث كا كجة  يط ق

،ج للك ت  عا  كجرا  كجل   فل،سدددددددددددددإ   ازإ، 91 كجقل  ،تإيإ  كج  كجلةفظ جعال لعار      اك 
م بصصددددددددددا  ل،ظي كجقسددددددددددط،طي،يث تعإار  عجل ت  صت  لةفظ ال،ج للك     كسددددددددددلصرتل   ا،جر

جيث عا  لةفظ يقرم     تعإار  را  بإ لبإل   9999سدددددددددددددد،ث كجتتةث كجبةليث ف  ق،إ  كجسددددددددددددددايس 
    ت 99 33 32 39بإج،سددددددبث جفل،سددددددإ فقر ع  ،  لةفظتإ     ،صددددددا  كجتاكر   تإكجتإ يث. 

كجفل،سددديا  ع  لةفظتم اعك     ،صدددا  كجتياإق اا  ك لقر   ةي 9191تياإق بلازسددد  سددد،ث 
بديإلكل  الفليكدددددددددد     لجإل  كجلقيق      ألسددددددددددطا  كجبليطإ، كجطليق كأل،سددددددددددب جت،  سدددددددددديطل  ك

 .جفل،س كألسطا  كجلجإلي ك

كجتعإارك  كججتإ يث   كجلةفظ    سدددددددددإر  قإ ر   لفيث راجيث تفإراإ  رم التزإ،يث ال ت   اقر  
عك جرا   كجم لقب   زإفث  كيسددددددددقط كجلةفظ الع   يتإ  بةي تي  كألطلكف كجتصددددددددرقث جالال بتاكفقث  اك 

 .2تإ لسقط  ضايلتإ ف  كجتعإار  ظكجراجث كجتلةفظث     لةف عصل 

بظتجدد   اكجددعي عجق   زل  كجلةفظ لطال زبيل كتت  تددإ جلى   يدد  كجقددإ،ا  كجددراج اجقددر عجم بف     
لي   ي  ك  تإ ج ب   كجتعإارك     صددددددددددددددديدإ دث كجتاكر كجتلع قدث بدإجلةفظ ف  كلفإقيث في،إ جقإ،ا  

 كج  كبعر ت  كجلطال كجعي عابلل  تعإار  في،إ ف  تإر  كجلةفظ. عجل  ك،لت كجعت  بعر 

 ع س،لطلق كجي  ت  صت  تبةاي :  جرلكسث اعك كجتاضا 

     كجتعإارك  كجراجيثكجلةفظ  تإايثكجتبة  كألا : 

 اكآلاإل كجتلللبث   ي  عاتيث كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيثكجاإ، : كجتبة  

                                                           

ركل كجفجل ج ،كدددددددل  المدخل والمعاهدات الدولية ،الدولي العاممحاضـــــرات قي القانون  تةتر ،إصدددددددل با دكجث  كةتر كسز،رلي1 
 .929-922      9ط  اكجلادي 

 جإتعث كجكددلق كألاسددط ج رلكسددإ ف  كجقإ،ا    تإجيسددليل،التحفظ  لى المعاهدات الدولية متعددة األطراف   ت كددزيب بإكدد 2 
 .3   كأللر    تإ   3229-93-9 كجع يإ ز يث كجةقاق 
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 األولالمبحث 

  لى المعاهدات الدولية التحفظ ماهية
  كجفللك  كجل   لفدددد  كجلةفظ امعلعلبل ت   9191ا 9131  كجفلل  كجتتلددددر  تددددإ بي  ال       

اتدددإ للبعددد  ت  كجعتار   9139ايعار عجدددل جبلاد كا ت  كجعدددإجت  جةقاق كال،سددددددددددددددددإ  سددددددددددددددد،دددث 
ا،ظلك جبعض   كألاج  بإجرلجثزا،تإ لقام بتصإطبث كجفلر   كال،سإ  بةقاقاكجبلالازاال  كجتلع قث 

 . 1كجصصاصيث جبعض كجرا  كجل  كتلإد  بإجلةفظ     تاكضيعتإ

اعك كجتبة  ف  ات  تطإجب  ،صصددد  كألا  جتفتام كجلةفظ اكجاإ،  جكدددلاط كجلةفظ  اسددد،عإجج
 ج لتييد بي  كجلةفظ اكا ت،إ  كألصلى. اكجتلكة  كجل  يتل بتإ اكجاإج 

  لى المعاهدات الدوليةالمطلب األول: مفهوم التحفظ 
ليث: ع،إصددددددددل كالسدددددددد،قام برلكسددددددددل  ت  صت  كجلطلق كج  كج  لقريم ،بع  صددددددددغيل    كجلةفظ بعر

 ع،اكع كجلةفظ  كجلتيد بي  كجلةفظ اكا ت،إ  كألصلى.   إلعليف كجلةفظ  جغث  فقتإ  قإ،ا،

 الدولية المعاهدات لى  تعريف التحفظ :الفرع األول

 .ساف ،قام بلعليف كجلةفظ ت  كج،إةيث كج غايث اكجفقتيث اكجقإ،ا،يث

 ولية  لى اإلتفاقيات الد للتحفظ أوال: التعريف اللغوي

  2اكجلةفظ ق ث كجغف ث  يقإ  ةفظ  كجكدددد ب  جةإب اكجظإب عصدددد  اكةر ير      تلك إ  كجكدددد بك
فقر يسددددت    كجلةفظ جتصددددط ح   يلام ت  فقتإب كجقإ،ا  ف  لقريم لعليف  تث ايلتيد فقتإب كأل

 بإجلعري  اكسلبعإر كألال كجقإ،ا،  ج تعإار   بكلط كجتقلل  بإجعقر 

                                                           

   يث  جرا لصصدددد  ت،إد إ   ف  كجقإ،ا  تعزل  تإسددددلل  االنســـان،التحفظ  لى اتفاقيات الدولية لحقوق    السددددتإ ي  كددددلف 9 
 . 9   3299-3291س،ث  كجباكق   كم تتيري كجعلب  ب   جإتعث كججدكئل  

 .333-339     بيلا  7 جدب   صإرل   ركلالعرب معجم لسانتزلم  كب  ت،ظال تةتر ب   2 
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جلدكم عةددر عطلكفتددإ لجددإ  كالصل بددستل دكئددر  تددإ لاجبدد  ثقللك  كجتعددإاددر  بددال،دد   ساقددر  لف زددعجددل بدد
 .1   ي  لعري  كجتعإارك  بإجديإر  كا كج،قصإ  كجتعإار  تتإ يلللب

 للتحفظ  لى اإلتفاقيات الدولية الفقهيثانيا: التعريف 

 بلد   ر  لعإليف فقتيث ،عزل كجبعض ت،تإ اا  زإجلإج :  

  ع، :     : للي رقه الفقيه االن بي /1

   اق زيفتإ زإ،  صدددددددديغل  كجصددددددددإرل     راجث عا ت،ظتث راجيثاا لصددددددددليح عةإري كججإ،ب    
كجلاقي  عا كجتصددإرقث     كجتعإار  كجراجيث     فع  كجلسزير كا كجقبا  كا كجتاكفقث     كجتعإار  

لت  ت  صتج  ل  كا ةي  قيإم كجراجث بلب يغ كالسددددددلصتف     تعإار  كجعي  كا كال،ضددددددتإم كجيتإ
يل كألال كجقددإ،ا،  جبعض كةزددإم كجتعدإاددر   ،ددر لطبيقتددإ     اددع  يكجدراجددث كا كجت،ظتددث كبعدإر كا لغ

 .2 كجراجث كا كجت،ظتث

:   كجلةفظ اا بيإ  لقام ب  راجث طلف ف  كجتعإار  لقصددددر الروســـي تريســـكا الفقيه /تعريف 2
قث كجرا  ت  كددددددددددددلزإب كجتعإار  ب  ك  لسددددددددددددلبعر بعض كجكددددددددددددلاط ت  كجتعإار  فيتإ يصل  بعت

 .3كالصلي  

بل   لعتعإار  تإ،   لصددليح صددإرل    كةرى كجرا  كجتكددللزث ف  س: ب/تعريف شــارل روســو3
   ل بلتددإ ف   ددرم كجلقيددر بددسةددر كةزددإتدد  كا لعددريدد  تلتددإ  كا تددإ يزلف  ت   تاض ااا يعلبل 

 4كلطإ ج قإ ر  كجتب،يث ف  كجتعإار .

 ك، :    لخاص بقانون المعاهدات: / تعريف مشروع هارقرد ا4

                                                           
  تإجسددددددليل فمقارنةتأصــــيلية التحفظ  لى المعاهدات الدولية واإل النات الدولية دراســــة  جدالك،   كالسددددددتإ ي  ص ف سددددددعير 1

 .93   كجليإضإ  ز يث كجرلكسإ  كجع ي  كجتة يث ج علبيث ج ع ام كألت،يث،إيف    جإتعث كجقإ،ا 

ركل   المعاهدات الدولية قانونالقـانون الـدولي للمعـاهـدات الدولية بعم المالحظات حول معاهدة قينا ال  تةتدر سددددددددددددددعدإري 2
 .922    كججإتعث كججرير  كاسز،رليث

 .22- كجتلج  كجسإبق  ،األطرافالتحفظ  لى المعاهدات الدولية متعددة    ت كزيب بإك 3
 .29   المرجع نفسه   ت كزيب بإك 4 
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ا عإ ا لصددددددريقتع لصددددددليح لسددددددت  لصصدددددد  بتقلضددددددإ  كجراجث  ،ر لاقيعتإ     كجتعإار        
بإجرا   عا ل كجتعدإارك  ف   تقث ل ل كجراجثعاةزدإم تعي،دث  لةدر ت  ع افق جيتدإال،ضدددددددددددددددتدإم كا

 .1كجتعإار   لصبح طلف ف  عكألصلى كجل  ا  طلف ف  كجتعإار  العلبل كلط قباجتإ 

  والقضائي للتحفظ  لى المعاهدات الدولية ثالثا: التعريف القانوني

،ا  جقإ فيي،إ اتاقف كلفإقيث  سدددددددددددددديلم ت  صت  اعك كجع،صددددددددددددددل عزل تاقف تةزتث كجعر  كجراجيث
 كجتعإارك .

 محكمة العدل الدولية: .1

اعجل  9119تإيا  39،جر ف  كجلعي كالسددددددددددلكددددددددددإلي جتةزتث كجعر  كجراجيث كجصددددددددددإرل  ف        
بت،إسدددددبث لةفظ ز  ت  لاسددددديإ الكددددديزاسددددد افإزيإ اكزلك،يإ     كلفإقيث ت،  البإر  كجج،س كجبكدددددلي  
ةي  ط ب  كججتعيث كجعإتث كجلعي كالسلكإلي ج تةزتث ةا  اع  كجلةفظإ   فلر  كجتةزتث بإ  

اقدددر يزا  كجلةفظ ت  بعض كجدددرا  كألطلكف ف    تدددإكجدددراجدددث كجل  لبدددري لةفظدددإ     تعدددإادددر  
ابإجلإج  يتز  ك لبإل كجراجث كجتلةفظث طلفإ ف  كجتعإار    كجتعإار  اتلفاضإ ت  كجبعض كالصل

 العك زإ  اعك كجلةفظ يلفق ت  كجتاضاع اكجغلض كجتاجار ف  كجتعإار  اال يصإجفتإ.

  ت  اع  كجفلاى زعجل كجلةفظ كجصدددإرل  زلإب  اكسدددل،لج كجرزلال تصدددطف  كةتر فؤكر ف        
فاليإ طإجتإ زإ  ال يصإجف تاضدددددددددداع اتضددددددددددتا،  ت  ع لكض  كال ع،فلر  جراجث تإ ي،لج كاللكر  كجت

 . 2كجتعإار     ،  كا عزال ت  ،صاصتإ

  :1191موقف اتفاقية قينا لقانون المعاهدات لسنة  .3

جددإ،دب اكةدر  عيددإ زددإ،دد   ال ت  ت   :/ر3ي،ددإ فقددر  لفدد  كجلةفظ ف  كجتدإر  يلفددإقيدث فبدإج،سدددددددددددددددبددث ا
تعإار   ،ضددددتإتتإ كج  كجالا علصددددرل  راجث  ،ر لاقيعتإ كا قباجتإ كا القلكلاإ  صدددديغل  كا لسددددتيل  

تإ     ،سدددددددليإةزإم كجتعإارك  ت  ةي  عا لغيل كألال كجقإ،ا،  جبعض عسدددددددلبعإر التسدددددددلترفث ب  
 .3 ل ل كجراجث

                                                           

 .133  ،المرجع السابق  تةتر سعإري1 

 .293 292     9117س،ث ركل كج،كل كاسز،رليث   قا دة الدوليةالقانون الدولي العام ال  تصطف  كةتر فؤكر3
 .9192ي،إيل  37رص   ةيد كج،فإع ف    9191 لض  ج لاقي  ف  عيإل /تإيا   اتفاقية قينا لقانون المعاهدات  /ر3كجتإر  3
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كددددددددددددعإل     بعض ،صددددددددددددا  اليتز  الجلكب كجلةفظ ت  طلف كجراجث بصدددددددددددديغث  ع،  عزر     
قإت  بثضدددددإفث ةق كجت،ظتإ  كجراجيث ف  البركب  9199ي،إ سددددد،ثيلفإقيث فبث ابإج،سددددد تإعكجتعإار   

 .1كجلةفظإ      بعض تاكر كاللفإقيإ  كجلك بث بإال،ضتإم جتإ

 : كجلةفظ يزا  بعر علفإقيث فيي،إ جقإ،ا  كجتعإارك  ت  ال 3ابإجلإج  ،سدددددددلص   ت  كجتإر        
 تلة ث كجتفإاضإ . 

 فإقيإ  كجا،إئيث اكاللفإقيث كججتإ يث. لتيد اإل  كجتإر  بي  كالل-

 ا كألال بإاجغإب.ع  يزا  كألال بإجلعري  تإ عكجلةفظ ي،لج عالي  -

ةفظ سددددداكب سدددددت    كجل  لط قتإ   علفإقيث فيي،إ جم لز  لزلل  ج لسدددددتيث كجل  يتز  ج راجث ال  ال-
ت  اإل   3ا بيدإ  كا عي لسدددددددددددددددتيدث زدإ،د . تدإركم يدرصد  فيتدإ  لفلد  كجتدإر  كجلصدددددددددددددددلف ال ت  ع

 كاللفإقيث.

  ج  تإ لقصددددددر  كجراجث زا،  لةفظإ ال كجكددددددز  كجعي للصع  كجاايقثزتإ ع  كجلةفظ ياج  كا لبإل ال
فتعيدإل كألال كجقدإ،ا،  كجددعي للصددع  كجددراجدث العك زدإ  يعدر  تاضددددددددددددددداع كجتعدإاددر  فتا لةفظ كتدإ العك 

 زإ،  كجتعإار      ةإجتإ فت،إ يعلبل تجلر ك ت  لفسيلي.

 لبإل اك    ا عزال ت  كجتعإار إب كجةزم كجقإ،ا،  كجاكلر ف  ،  عجغجتبإكدددددددددددل ج لةفظ اا الفإألال ك
برل   ايعلبل ،إفعك افق كددددددددددلاط تعي،ث تاكجتث كجراجث كا كجت،ظتث كجعي ع اعك كجةزم  يل ،إفع ف 

جم للر ب،  كجتعإار   ابإجلإج  يضدددددددد  كجطلف كجعي عصددددددددرل  ف  تلزد قإ،ا،  تصل ف    بقيث 
ت   2كجفقل   37فتات ل،  كجتر    2جتلعإقر  كجل  قب   جتي  كالةزإم را  كددددددددددددلاطكألطلكف ك

 ال يجاد فلح كا ةجد كجةقيبددددث   :،ددددع     9199لفددددإقيددددث كجعتقددددإ  كجددددرب اتددددإسددددددددددددددديددددث جعددددإم ال
كدددددددددددددددللطد  كجسدددددددددددددددتإح بفلح كجةقيبث تدإ لةفظد  كجدراجدث     ادعك كج،  ال فدثعك   3كجدرب اتدإسددددددددددددددديدث

جةقيبث   كسإ  كجراجث كجتصلصث ب،إب     اجار عسبإب جريث بعك ستة  بعجل س طال  كجرب اتإسيث
جاكلر يةق ج راجث لفليش كجةقيبث صتفإ ج ةزم ك  الصدددددريلاإ سدددددليلكراإالقر لةلاي     تاكر تت،اع 

                                                           

Rapport de la commission du droit international session G3.2011.page41. 1 
  .929    المرجع السابق ،تةتر با دكجث  يتةتر كسز،رل 2 
كلفإقيث راجيث لةرر كاجلكبك  اكجضاكبط كجصإصث بإجعت    9199عفلي   99  اتفاقية قيينا للعالقات الدبلوماسية  2كجفقل   37كجتإر  3 

 .9199كجرب اتإس  بي  كجرا  البي  كجةقاق اكجاكجبإ  كجصإصث بسفلكر كجبعاإ  كجرب اتإسيث 
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اف  اع  كجةإجث يزا  كجلةفظ قر جلر كجةقيبث   ت  كلفإقيث كجعتقإ  كجرب اتإسددددددددديث 37ف  كجتإر  
اكعك لفضدددد  كألطلكف كألصلى عجل لعإر كجةقيبث ت    زقإ ر   إتث ت  كجةصددددإ،ث كجل  للتل  بتإ

   .1ةي  عل 

 قللتإ كججتعيث كجعإتث جألتميث كجةقاق كجسدددديإسدددديث ج تلع  كجل  علفإقت  ال 2  آصل ل،  كجتإر  اتاإ
كجت،إصددددددب كجعإتث اتتإلسددددددث جتي  كجاظإئف كجت،كددددددإ   لق ر  ج ،سددددددإب عاتيث  9113:كجتلةر   إم 

،ضددددددتإم ا ،ر ال  2  كجاط،   بكددددددلاط لسددددددإاي بي،ت  ابي  كجلجإ  را  كجلتيد بتقلضدددددد  كجلكددددددلي
 ،دد   يل قددإبدد  ج لطبيق     كجاظددإئف ركصدد  كجقاك سجتددإ،يددإ كجغلبيددث   قدد  بددإجلةفظ     كج،  بددع

 .3كجتس ةث كألجتإ،يث

   كجلةفظ ال يع،  كالتل،ددإع    لاقي  كجتعددإاددر    يتددإ بدد  يزا  كجلاقي  ايلةفظعابددإجلددإج  ،لى 
عك كجراجث   كجت،راب الصدددددددددرق كجتعإار  القام كجسددددددددد طث بسركب لةفظتإ     بعض كج،صدددددددددا   اك 

كجت،ظتث كج  كجتعإار  اكفق      كجلةفظ فلصددددبح طلفإ فيتإ القام بل،فيع زإفث كالجلدكتإ  الزا  
 كجتعإار  سإليث بسزت تإ.

زتإ يتز  كجرا   ت  تاضددددددددددددددداع كجتعدإار   يلعدإلضال  ال العك زدإ اال يعلبل كجلةفظ تكدددددددددددددددلا دإ ال
ث ج را  بإج،سددددب عتإكجتلةفظث سددددةب لةفظتإ ازعجل يجاد ج را  كألصلى كال للكض     كجلةفظ 

 كجل  جم يقب  لةفظتإ لبق  صإل َ ركئل  كالجلدكم بإجتعإار .

اكجلةفظ يزا  افق كجتبإرا كألسددددإسدددديث كجل  للضددددت،تإ كجتعإارك  اكزر  عجل تةزتث كجعر      
    ك  كجلةفظ ال يجاد     كجقاك در اكالجلدكتدإ  كج،دإكدددددددددددددددئدث ت  كجقإ،ا   كجدراجيدث ف  قلكل ي، 

 كجعإم كا كجعلف.

  لى المعاهدات الدولية الفرع الثاني: أنواع التحفظ

                                                           

 .929   المرجع السابق ،با دكجث،إصل تةتر   كسز،رليكةتر 1 
 ك لتر  ا لض  ج لاقي  اكجلصريق اكال،ضتإم بتاجب قلكل كججتعيث كجعإتث ،اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة  2كجتإر  2

 9113زإ،ا  كألا /ريستبل  32( كجتؤلخ ف  7-)ر 932جألتم كجتلةر  
 .9افقإ ألةزإم كجتإر    9113لتاد/ياجي   7لإليل برب كج،فإع: 

 . 923   المرجع السابقبا دكجث  ،إصل تةتر  كةتر كسز،رلي3 
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 كجلةفظ ،ا إ  يلتا  ف :   

: ايترف اعك كج،اع كج  كسددددددددددددددلعبإر كالال كجقإ،ا،  ج ،  تة  كجلةفظ بإ       أوال. تحفظ اســـــــــتبعاد
   1  كجراجث كجل  عبر  كجلةفظ.ال ي،طبق   

 : ااا يترف كج  ال طإب كج،  كجتلةفظ   ي  تع،  تع،يإ يطبق ف  كطإل ثانيا. تحفظ تفســــيري
ا كجل  لعإلض ت  كجقيم اكجتبإريكجراجث كجتبريث ج لةفظ كا ك  يطبق كج،  افق لفسدددددددددددديل ال     

 2يقام   يتإ كج،ظإم كجقإ،ا،  ج راجث كجتلةفظث.

    كا ت  سدددددددددددددد،ث9191 ت  كلفإقيث فيي،إ جقإ،ا  كجتعإارك  9كجفقل   29زتإ ،صدددددددددددددد  كجتإر  
كجتعإار  بةسدددددد  كج،يث افقإ ج تع،  كجعي يعط  ألجفإظتإ ضددددددت  كجسدددددديإق  ع، :  لفسددددددلكجلفسدددددديلي 

بتع،  يزا  كجلفسددددددددديل بتجتا ث ت  كج،صدددددددددا  اكالجفإظ   كجصإ  بتاضدددددددددا تإ اكجغلض ت،تإ 
فسددددددديل ف  الطإل  إم را  كجلجدئث   جتث عصلى يزا  كجلات جتث كجتصلإل  بةسددددددد  كج،يث اعك ت  

 ال لغيل كجتع،  ااعك تإ س،اضة  ف  كجع،إصل كجلإجيث: جز 

ك لدرصد  كجتفسدددددددددددددددل كا كججتث كجل  لقام بإجلفسددددددددددددددديل ف  : كعاحترام المعنى العـادي لللفـاظ (9
ث اجيس  يل يكاللفإقيإ  كجراجيث جةقاق كال،سدددإ  بإ  يزا  ت  صت  لفعي  ل،كددديط كاللفإقيث كجراج

ت  بي  كألتا دث كجل  جدإب  بتإ كجتةزتث كالالبيث جةقاق كال،سدددددددددددددددإ  لتيد تإ بي  كجلععيب   عجدل
 3اكجتعإت ث كجتتي،ث ج زلكتث كا،سإ،يث.

ر للتا  ف  كلصددإ  كجلفسدديل ت  كجتع،  كجعإم ألةزإم كالفإقيث  فققكرة الســياق قي التفســير:  (2
 :كجتقصار بإجسيإق 9191 جقإ،ا  كجتعإارك  ،إت  كلفإقيث فيي 3فقل 29بي،  كجتإر 

  يكدلت  سديإق كجتعإار  ت  عج  ريبإجث اكجتتةقبإاضدإفث الج  ،  كجتعإار   بتإ ف  عجل كج  
 كجلفسيل     تإ ي  :

 ؛)ع( عي كلفإق يلع ق بإجتعإار  ايزا  قر لم بي  كألطلكف جتيعًإ بت،إسبث  قراإ
                                                           

  رلكسإ  اكبةإ  قإ،ا،يث كجتاق :، التحفظ  لى المعاهدات الدولية  تةتر تسعار آيإ 1
    WWW.MALHEWAR.ORG2222/.16/7 اإلطالع ،تاريخ. 

 .المرجع نفسه  تةتر تسعارآيإ  2
كال،سإ   جةقاقتعزل  تإجسليل قإ،ا  راج     التصريحات التفسيرية وأثرها  لى االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان  تةتر تةتري3
 . 99   سيإسيث اكجع ام كجةقاق ز يث بإل،ث  
 

http://www.malhewar.org،تاريخ
http://www.malhewar.org،تاريخ
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بت،إسدددددبث كجتعإار   اقب لتإ كألطلكف كألصلى زاايقث )ب( عي اايقث صدددددرل     طلف عا عزال  
 1جتإ ص ث بإجتعإار . 

:  ال يجاد كاللفإقيث كالتليزيث جةقاق كال،سددددددددددددددإ      ك،  ت  92فقل  3اتاإج  تإ الر ف  كجتإر  
ع  لصضددد  تتإلسدددث كجةق كجت،صدددا    ي  ف  كجفقل  كجسدددإبقث جلقإبث تسدددبقث  ب  يتز  ع  لزا  

 ضتإ : يث الةقث يةرراإ كجقإ،ا  صلكةث الزا  ضلاليث ت  عج تاضا ًإ جفلض تسئاج
 .كةددددددددددددددددددلددددددددددددددددددلكم ةددددددددددددددددددقدددددددددددددددددداق كآلصددددددددددددددددددليدددددددددددددددددد  عا سدددددددددددددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددعددددددددددددددددددلددددددددددددددددددتددددددددددددددددددم-ع 
 2  .ةتإيث كألت  كجقات  عا كج،ظإم كجعإم عا كجصةث كجعإتث عا كألصتق كجعإتث-ب
 

 .وإعالنات أخرى على المعاهدات الدولية الفرع الثالث: التميز بين التحفظ

 فلع كج  تاكط  كالصلتف اكجلكددددددددددإب  بي  كجلةفظ ا يل  ت  كا ت،إ سدددددددددد،لطلق ف  اعك كج     
 .اجب لتييد      يل  ت  كجتصط ةإ  كجكبيتث  عك  ص ث ت  عج  كاةإطث ب  بكز  جير

 :للمعاهدات الدولية ز بين التحفظ واإل الن التفسيرييأوال: التمي

لف كجلفسيلي يزا  صإرل ت  طيلتيد كجلةفظ    كا ت  كجلفسديلي ت   ر  جاك،ب فإا ت  
تلع ق بتدإ ،صددددددددددددددد    يد  كجتعدإادرك  بةي  ال يقام بإسدددددددددددددددلبعإر كجتفعا  كجقإ،ا،   يزا كجدراجدث ا 
ا عزال ت  ،صددددددددددددددا  كجتعإار  بطليقث ع،   سدددددددددددددديللفج  الازعجل يترف   3ا لعري  عج تعإار  

زتإ   4كالصلى ااا تظتل سديإسدد  ج لسايل كجركص   ف  كجتقإم كألا  اجيس ت دتإ جألطلكف  تعي،ث
 ك،  ال يلتل  بسي عال قإ،ا،  ف  تاكجتث كجرا  كألطلكف كألصلى.

ي  ت  كجرا  كجل  عصددرلل  جةزم تع لفسدديلازعجل يقام بلداير كجرا  كألطلكف كألصلى بفزل     
بإجل م ت  اجار كصلتف بي  كجلةفظ اكا ت  كجلفسددديلي كج  ع،  قر يصددد  كج    كةزإم كجتعإار 
 3اتاإ  عجل ،صددددددددددددد  كجتإر    العك زإ  كجترف ،فس كألال كجتلللب     كجلةفظإ  رلجث كجلةفظ
ال يجاد ك  لقام كجتجتا ددإ  كجتسددددددددددددددد ةددث /9 :   كالصليددإلي اللفددإقيددث ةقاق كجطفدد ت  كجبلالازا 

                                                           
 1161اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة31/2المادة  1
ت  اعتماده من قسل  ،لحقوق اإلنسااان ، هو صااد دول ميثاق سااان خوسااي  ، والمعروفة أيضاااب ساساا فاقية األمريكية لحقوق اإلنسااانات،  31/2المادة  2

سعد إيداع  1178يوليو  18. دول حيز التنفيذ ف  1161نوفمسر عا   22لسلدان ف  نصااااك الكرة ال رس  ف  سااااان ووسااااي،، كوسااااتاريكا، ف  العديد من ا

 .(صد الموافقة الحادي عشر )صد غرينادا

 99    السابقالمرجع   تةتر تةتري3
  .31    تصل ط سكال  التحفظ  لى المعاهدات الدولية رؤية تحليلية، تةتر كجسعير كجتصلي4 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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كجتلتيد  ت  كجقاك  كجتسددد ةث أليث راجث ف  عيث ظلاف ت  ظلاف بلج،ير كا كسددددلصركم را  سدددد  
 كجةلبيث. كجاإت،ث  كل ف  كال تإ 

للصدع كجدرا  كألطلكف جتي  كجلدركبيل كجتتز،دث  ت يدإ جت،  ادعك كجلج،يدر اكالسدددددددددددددددلصركم بتإ عجل  /3 
 م اع  كجتتإلسإ .يالةل  جةظل ك لتإر كجلركبيل كجقإ،ا،يث كجتدتث

ال يؤال لطبيق اددع  كجتددإر  بتاجددب ادددعك كجبلالازا      كجتلزد كجقددإ،ا،  ألي طلف ف  / 2   
   1عي ،دكع تس ح.  

زتدإ   قد  جج،دث كجقدإ،ا  كجراج  ةا  كجلتيد بي  كجلةفظ اكا ت  كجلفسددددددددددددددديلي ف  كجتإر         
ف  كجزايل ت  كألةيإ  لصددددددددددددرل كجرا  ال ت،إ  ةا  فتتتإ جبعض كألتال كا لفسدددددددددددديلاإ  : 3/9

ا   اقر للق  كج  كجلةفظ العك كتعي،ث ااع  كا ت،إ  قر لزا  تجلر لاضديح جتاقف كجرا  ألةزإم
جددراج    جج،ددث كجقددإ،ا  كعبتع،    عددر  لطبيق كةزددإم كجتعددإاددر  بددإجطليقددث كجل  لب،يتددإ بتددإ لبكسددددددددددددددد

ي  العك تإ لبي  جتإ ع  كجرا  قصددر  السددلبعإر عا لعر لبل  كا ت  كجلفسدديلي اا ،فسدد  كجلةفظ ال
 2.كألال كجقإ،ا،  ج تعإار  جبعض كألةزإم كجل  جإب  بتإ ،صا  كجتعإار 

 

 للمعاهدة التحفظ والقبول الجزئييز بين يانيا: التمث

قددر اكلفق   يدد  كجددرا  كجتلعددإقددر   ا   يعلبل كجقبا  كججدئ  كجلكب ل،    يدد  كجتعددإاددرك  كجددراجيددث
 بقاجتإ: 9191ت  كلفإقيث فيي،إ جقإ،ا  كجتعإار   97،ص    ي  كجتإر  

تعإار  ،إفع  ال يزا  لضدددإ كجراجث كالجلدكم بجدب ت   32كج 91/ ت   رم كالصت  بإجتاكر ت  9 
 كال العك ستة  بعجل كجتعإار  كا اكفق      عجل كجرا  كجتلعإقر  كألصلى .

 "/ ال يزا  لضإ كجرا  كالجلدكم بتعإار  لستح بإالصليإل بي  ،صا  تصل فث سإليإ كال العك 3

                                                           
 * بروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال قي المناز ات المسلحةال  3كجتإر 1

 31كجرال  كجلكبعث اكجصتسا  كجتؤلخ ف   392ك لتر ا لض ج لاقي  اكجلصريق اكال،ضتإم بتاجب قلكل كججتعيث كجعإتث جألتم كجتلةر  
 .3223فبلكيل  32ع ف  رص  ةيد كج،فإ 3222عيإل/تإيا

 .22      المرجع السابق   ت كزيب بإك 2 
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 ف لضإاإ .لبي  كج  عي ت  كج،صا  ك،صل 

  فظإ  بعض كجتعإارك  ال يعلبل لةةي  يلبي  ج،إ ا،إ ك  كجقبا  كججدئ  كجعي لسدددددددددتح ب       
ت   سددددددإبقإ  كجتعزال  9191ت  اللفإقيث فيي،إ جقإ،ا  كجتعإارك  سدددددد،ث 97ااعك تإ اضددددددة  كجتإر 

 1صت  كجلتيد بي  كجلةفظ اكجقبا  كججدئ . 

 يز بين التحفظ واالجل والشرط وحق االختيار: يثالثا: التم

 كجقإ،ا،  جرصا  كجتعإار  ةيد كج،إفع.  دت،  تلع ق ببركيث ا،تإيث كألال  ،صلكألج : اا 

كجكدلط: اا ةر  يق  ف  كجتسدلقب  ايزا   يل تؤزرك جاقاع يةرر بركيث ا،تإيث كالجلدكم بتاضاع 
 كاللفإقيث.

ةق كالصليإل: ج راجث كجطلف ةق كصليإل كال،ضدتإم كا كجلصريق كا كجلاقي      بعض ،صا  
 كجتعإار  اال لةلإ َ جتاكفقث كجرا  كألصلى.

قيث ا لم كاللفإق ت  بسددددددددددددددتة  كجتعإار  ع العكال ،ا،يث الاإل قإعتإ بإج،سددددددددددددددبث ج لةفظ فتا ال ي،لج ع
كالجلدكم  عإربعي لصددددددددددلف يزا  بعير    كجلعري  كا كسددددددددددل  ابإجلإج  فث  صلى كجتلعإقر كألكجرا  

 2بإجتعإار  ف  تاكجتث كجرا  كألطلكف فت يعر لةفظإ ف  كجتع،  كالصطتة .

 والمراحل التي يمر بها   لى المعاهدات الدولية روط التحفظشي: المطلب الثان

يقام كجلةفظ     كدددددلاط اتلكة  تعي،ث  االيقب  ت  طلف كجراجث كجل  عبرل  الال بلاكفل تجتا ث 
 اس،لطلق جتإ ت  صت  فل ي  . ت  كجكلاط اافق تلكة  تعي،ث 

  لى المعاهدات الدولية الفرع األول: شروط التحفظ

  لاط كجلةفظ كج  كلاط كز يث اكلاط تاضا يث:ل،قسم ك

 للتا  ف  تجتا ث ت  كجع،إصل: أوال الشروط الشكلية:

                                                           
  9192ي،إيل  37رص   ةيد كج،فإع ف    9191 لض  ج لاقي  ف  عيإل /تإيا   اتفاقية قينا لقانون المعاهدات  97كجتإر  1
 .33الستإ ي  كلف   كجتلج  كجسإبق   2
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إت  عي كص  يت ل اايقث كجلفايض كجز  تفاضإ فظ ت  تفاض كجراجث ةي  يعلبلكجلة ىيبر /9
كصإ  عكجل  يقصدر بتإ كجاايقث كجصدإرل     كجسد طث كجتصلصث ف  كجراجث كجل  لعي  كصصإ كا 

عا ف  ال لتإر ،  كجتعإار  عا لاايق  عا ف  كجلعبيل    لضددددددإ   اي  كجراجث ف  كجتفإاضددددددإ جلت
 صل يلع ق بإجتعإارك  زثبركب كجلةفظ.ف  كجقيإم بسي لصلف آ اكجراجث كاجلدكم ب  ع

   :ت  را  كجةإجث كج  اايقث كجلفايض كجزإت  اام ا ا،إل تفاض

 .كجصإلجيث عاال: لؤسإب كجرا  الؤسإب كجةزاتإ   اادلكب

ا ع  عةر عجتدلتإ عااإ،يإ: لؤسدددددددددإب كجبعاإ  كجرب اتإسددددددددديث كجركئتث كجتعلتر  جرى ت،ظتث ةزاتيث  
 1اعجل بغلض البركب كجلةفظ.  كجتتا  كجتعلتر جرى ت،ظتث ةزاتيث راجيث

اع  لةظل كجرا  كجتلعإقر  اكجرا  كألصلى كجتصاجث بس  لصدددددددبح   كجلةفظ زلإبث ىيبريجب ك  / 3
 2كجتعإار  اعجل بلاجي  ،سل ت  كجلةفظ. عطلكفإ ف 

كجددرا   كج  اع  يلسددددددددددددددد زلدإبددث   اكال للكض   يد جدد   اكجقبا  كجصدددددددددددددددليحيجدب ع  يلم كجلةفظ / 2
  3ت  ةقتإ ك  لصبح طلفإ ف  كجتعإار . اكجرا  كألصلى كجتلعإقر  

 ،  يجبالال  عبري كجلةفظ اق  كجلاقي      كجتعإار  بكدددددددلط كجلصدددددددريق عا كجقبا  عا كجتاكفقث /3

ايعلبل   كجراجث كجتلةفظث ع  لؤزر  لسددددددددددددتيإ جرى كجلعبيل    كللضددددددددددددإئتإ كالجلدكم بإجتعإار     
   4كجلةفظ ف  اإل  كجةإجث قر لم ت  لإليل صرال اعك كجلسزير.

لبل كجلةفظ عيا كجرا  كألطلكف بثبركب كجقبا  كجصددددددليح ج لةفظ عا كال للكض   ي  زلإبث   لقام /1
  قب  ك،قضدددإب فلل  كا،   كدددل كدددتلك     للكض   ي  عي ك آاإل عك جم لز  تإ التقباال ت  كجراجث 

  5كا ف  لإليل لعبيلاإ    تاكفقلتإ     كالجلدكم بإجتعإار .  كعإلاإ ب ك

                                                           
ج  كجعرر كجتج ر كجاإ   اكجسيإسيثكجتج ث كألزإريتيث ج بةا  كجقإ،ا،يث    نساناال  لحقوق  لى االتفاقيات الدولية التحفظ  سإجم ةا 1

 .319   كألا 
 .319   المرجع نفسه  سإجم ةا 2 
  .73   3291س،ث  ركل كأليإم ج ،كل اكجلادي   تإ   الوجيز قي القانون الدولي العام  لكير  كجعإم3 
  .73   نفسهالمرجع   لكير  كجعإم4 
  .319   المرجع السابق   سإجم ةا 5 
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يسدددددددددددددددل دم قبا  كجلةفظ عا كال للكض   يد  قيدإم كجدراجدث كجطلف بدثبتغ جتدث كايدركع أل،  اع  / 9
     كاللفإقيث كجلةفظإ  زإ  عقإت    كج،ةا كجلإج : العك كألصيل  لتل ل كصلصدددددإ  كجلةفظإ   

عتإ العك عجإد  صدددددددددددلكةث عا ضددددددددددددت،يإ تزإ،  كجلةفظإ  زإ    جتث كايركع لفض قبا  عي لةفظ
صطإل كجرا  كألطلكف جلقريل تكدددددددلا يلتإ ت  ةي   رم لعإلضدددددددتإ ت     يتإ قبا  كجلةفظإ  اك 

يدركع لقام كجدراجدث كجطلف بدثبتغ كجرا  ادرف اتاضددددددددددددددداع كاللفدإقيدث ف  ةدإجدث  درم اجار جتدث كا
 1كألطلكف كألصلى اكجرا  كجتلةفظث.

    انيا: الشروط الموضو يةث

 :ت  كلفإقيث فيي،إ فقر عاضة  بس  91بإجلجاع الج  كجتإر  

لاقي  تعإار  تإ عا كجلصدددددددددددريق   يتإ عا قباجتإ عا القلكلاإ عا كال،ضدددددددددددتإم الجيتإ  ع   ىج راجث  جر
 :ك  الال العلةفظإ بريل

 عا ؛كجتعإار  اعك كجلةفظ ةظل  )ع(

كجتعدددإادددر      ع،ددد  ال يجاد ع  لاضددددددددددددددد  الال لةفظدددإ  تةدددرر  جيس ت  بي،تدددإ  ،صدددددددددددددددد  )ب(
 عا كجتع، ؛ كجلةفظ

كجلةفظ  ف   يل كجةدإال  كجل  ل،    يتدإ كجفقللدإ  كجفل يلدإ  )ع( ا)ب(  ت،إفيإ  ع  يزا  ) َ(
 .2 لضتإجتاضاع كجتعإار  ا 

  لى المعاهدات الدولية ل التي يمر بها التحفظالفرع الثاني: المراح

 ع  ج لةفظ تفتام اكةر جز  يصل ف لبعإ ج دت  كجعي يق  في  ةسب كألاضإع كجلإجيث:ت  بإجل م 

 أوال: التحفظ  ند التوقيع:

 9127يلتيد ا،إ كجلةفظ ف  اإل  كجتلة ث بس،   ،صدددل تفإجئث جرى كجتاقعث تاإ  كلفإقيث الاإي 
   3كلفإقيث اق    يتإ صت  اعك كجتؤلتل. 92كلفإقيث ت  بي   99     كجل  لم كجلةفظ

                                                           

  .319   نفسهالمرجع   سإجم ةا 1 
 .9191إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،11المادة  2

  .17   3221ركل ااتث س،ث    والمصادرالدولي العام "المفهوم  القانون  ب قإسمعةتر 3 
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 ثانيا: التحفظ  ند التصديق.

تلك ددإ   ايفسدددددددددددددددل بددإجل بددث ف   ف  كجااليددإ  كجتلةددر  كألتليزيددث يلب  اددعك كألسددددددددددددددد اب صددإصدددددددددددددددث
يزا  ج   ف  اع  كجتلة ث اا،إ كجلةفظ  كالصلصدإصإ  كجرسلاليث كجصإصث بتاكفقث تج س كجكياخ

  1كجتفإاضإ  لصبح كجرا  ت دتث بقبا  كجتعإار  عا لفضتإ. ابعر ك،لتإب   ث ت  كجس بيإ تجتا 

 ثالثا: التحفظ  ند االنضمام:

يتإ ت  را  عصلى عي يجاد كال،ضدددتإم الج تغ قثالعك زإ،  كجتعإار  تلعرر  كألطلكف تفلاةث  يل 
تإم يةق جز  راجث كال،ضدد تإ  عصلى  يل ل ل كجل  ككددللز  ف  ك ركراإ عا لاقيعتإ اع، عا ت،ظ
إئيدددث ،تدددلزا  كجتعدددإادددر   ف  اقددد  ك جدددرك أل،ددد  يق ل طاكجلةفظ ف  ادددإلددد  كجتلة دددث يزا  ص  2الجيتدددإ.

 3الزا  سإليث كجتفعا  بإج،سبث جألطلكف كألص يث اال سيتإ بإج،سبث ج تعإارك  كجتفلاةث.

   ت ايزا  كجلةفظ صدددددددددددددددليةدإ اقدإطعدإ ازد  اددإلد  كجصدددددددددددددددال للاقف      ددرم لعدإلض كجتعددإادر
ال اجب ةظل كجلةفظ  4.كال للكف بكلط كجلةفظ اك 

 الثانيالمبحث 

 أهمية التحفظ واآلثار المترتبة  ليه

 إجبإ تإ يزا  جرى كجراجث  ،ر لاقي  كجتعإار  عا كجلصددددريق   يتإ عا  ،ر عي كددددز  عصل        
عاتيث ا ظإ  تجتا ث ت  كجلةف ت  عكددددددددزإ  كجلعبيل    كللضدددددددددإئتإ كالجلدكم بإجتعإار  الزا  جتإ

 .5تعي،ث ،تإ كاإل  ل،لج

قي المعــاهــدات الثنــائيــة  الــدوليــة ومــده جواز أهميــة التحفظ  لى المعــاهــدات : المطلــب األول
 والمعاهدات المتعددة األطراف

 الدولية المعاهدات: أهمية التحفظ  لى ألولالفرع ا
                                                           

  .71   السابقالمرجع  كجعإم لكير  1 
 . 929   المرجع السابق  كجثتةتر ،إصل با د   كالسز،رليعةتر  2 
 .71     المرجع السابق    كجعإملكير3 
 .136ص  السابقالمرجع ، سوغزالةمحمد ناصر  االسكندري،أحمد  4
 .923   نفسه المرجع  با دكجث،إصل  كسز،رلي  تةترعةتر  5
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تإ عكددل،إ ارك  تسددسجث كجلةفظ ز،ظلك ألاتيث اعك كج،ظإم كجقإ،ا،   إجج  كلفإقيث فيي،إ جقإ،ا  كجتعإ
سدددددإبعإ ع  ج لةفظ صددددداللي   كجلةفظ بإالسدددددلبعإر اكجلةفظ كجلفسددددديلي  فإألا  بترف كج  كسدددددلبعإر 
كألال كجقددددإ،ا،  ج ،  تةدددد  كجلةفظ بددددس  ال يطبق ةزم تعي      كجددددراجددددث كجل  عبددددر  كجلةفظ 

عإلض ت  ل  ال يلاكجاإ،  بترف كج  ال طإب كج،  كجتلةفظ   ي  تع،  تعي  يطبق افق لفسدددددددددي
 1كجتبإرا كجل  يقام   يتإ كج،ظإم كجقإ،ا،  ج راجث كجتلةفظث.

ا    اعك كألسددددإس يلى تعظم كددددلكئح كجقإ،ا  كجراج  كجعإم ع  كجلةفظ     كجتعإارك  يعر عزال 
عاتيث كأل   تإ زإ  ف  كجتإضددددد  بسدددددبب كدريإر  رر كجرا  كجتكدددددللزث ف  كجتعإارك . ف  ةي  

كجعصدددددددل كجةإضدددددددل عةيإ،إ للم باكسدددددددطث تؤلتلك  راجيث عا باكسدددددددطث ت،ظتإ  ع  كجتعإارك  ف  
 راجيث.

عي  يجب كألصع بعي  كال لبإل كصلتف كأل،ظتث كجسدددددددديإسدددددددديث اكالقلصددددددددإريث ج را  العرر اقإفإلتإ 
اريدإ،دإلتدإ  زدإاسدددددددددددددددتم تات العك لع ق كألتل بإجتيلك  عا لعرر كجداجإ  عا  يلاإ فت ت،إ  ا،إ 

ا  كاسددددتتيث     اع  كج،صددددا  ت  الةللكم كج،صددددا  كألصلى ف  كجتعإار  ت  ع  للةفظ كجر
اجتإعك فإ  كسلصركم كجلةفظ يتز  كجرا  عا كجت،ظتإ  كجراجيث ت  ع  لصبح طلفإ ف  كجتعإارك  
كجل  للقبد  بعض عةزدإتتدإ  فدث  ت،ح كجدرا  عا كجت،ظتدإ  كجدراجيدث كجةق ف  كبدركب كجلةفظإ  يعر 

 بإ  كجل  لعيق كجقإ،ا  كجراج .اسي ث ج لص   ت  كجصعا 

كجسددتإح بإجلةفظ كجعي ال يلعإلض ت  تاضدداع ا لض كجتعإار  يسددإ ر      إجتيث كجتعإارك  
 2صصاصإ ل ل كجتعإارك  كجل  لض  عةزإتإ لتم كججتإ ث كجراجيث.

كجةق ف  البركب كجلةفظ يعر لعبيل    سيإر  اةليث كجرا  ف  ل،ظيم تصإجةتإ كجتكللزث  اكسل،إر 
ج  تبرع كجسديإر  فث  كجتعإارك  كجكإل ث كجتفلاةث جلاقي  جتي  كجرا  عا كجت،ظتإ  لت ل كدكباإ ك

كالكدددددللكل عا  رم كالكدددددللكل فيتإ ت،ع كجبركيث  زتإ لت ل ف  ،فس كجاق  ع  لةرر ترى ككدددددللكزتإ 
  ف  اع  كجتعإارك  افق كلاط تعي،ث  ا جتإ زإ،  كجرا  عا كجت،ظتإ  كجراجيث لصل ف ت  ةي

                                                           
  سددددددإ ل ت جإتعث  قإ،ا   إم لصصدددددد كجقإ،ا،يث   رزلالكب ف  كجع ام  الجزائر والقانون الدولي لحقوق اإلنســــان سددددددعإر كبح ل 1

 .12  .3299/3297 كجس،ث
 
  .923   السابق المرجع  با دكجث،إصل  كسز،رلي  تةترعةتر 2
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ع،ظتدث كجةزم عا كأل،ظتث كجركص يث  ال يزا  كججتإد كجتصل  بإجلاقي      كاللفإقيث اا ،فسددددددددددددددد  
كججتإد كجتصل  بإجلصدددددددريق   يتإ  ع  ا،إل ،  عا ،صدددددددا  ال يتز  ع  لاكفق   يتإ  ات  
ام فث  كجسددتإح بثبركب كجلةفظ  ،ر كجلصددريق     كاللفإقيث يتز،تإ ت  كجلص   ت  كألةزإم كجل  

قب تإ بإاضددإفث كج  لتزي،تإ ت  ع  لصددبح طلفإ ف  كاللفإقيث  فتات : ،رتإ ك،ضددت  كججدكئل ال ل
 93 ع  ،  بس،تإ ال يتز  ع  لقب  كجتإر   9192كجج،س كجبكدددددددددلي  إم  البإر  كج  كلفإقيث تزإفةث

ت  كاللفدإقيدث  زتدإ ع،تإ لعلبل ز  ،صدددددددددددددددا  كاللفإقيث ل،طبق     كألقإجيم  يل كجتلتلعث بإجةزم 
 1كجعكل .

الجرل كاكددددددددددددإل  كج  ع  كجلةفظ يزا  الال ف  كجتعإارك  كجراجيث كججتإ يث اال تجإ  جلطبيق  ف  
كجتعددإاددرك  كجا،ددإئيددث أل،دد  يزا  بتاددإبددث  لض جددريددر تعددرام ت  كجطلف كألصل  اعزددر      اددعك 

بدددس  كجلةفظ      9199جج،ددث كجقدددإ،ا  كجدددراج  ف  لع يقتدددإ     كجتكدددددددددددددددلاع كجدددعي ع دددرلددد   دددإم 
جتعإارك  كجا،إئيث ال يايل عي تكدددددددز ث أل،  يعلبل  لض جرير    طليق تفإاضدددددددث بي  راجلي  ك

 2ت  جرير ا    عسس جرير .

الظتل عاتيث كجلةفظ ف  ةل  كجراجث     كجةفإظ     سددددديإرلتإ بإسدددددلعتإج  جلعف  ،فسدددددتإ ت  
عرم كجلرص  اجث بلطبيق بعض كجتعإارك  كجراجيث كجل  لرص  طلفإ فيتإ  ازتإ لقلضدددد  سدددديإر  كجر

ف  كددؤا،تإ كجركص يث اكددؤا  كفلكراإ ا،ظلك ج قيار كجل  لضددعتإ كاللفإقيإ  كجراجيث جةقاق كال،سددإ  
    سدددددددديإر  كألطلكف للتا  ف  لعتراإ بإةللكم ةقاق كال،سددددددددإ  اكجةليإ  كجعإتث ااعك تإ يؤري 

 يتإ جل  لق   كج  صضدددددددا تإ جلقإبث ايئإ  صإصدددددددث  فتع  كجرا  لةل      ترى كالجلدكتإ  ك
    3بتاجب كاللفإقيث كجتع،يث  از  تإ يلس،  جتإ    طليق كجلةفظإ .

 مده جواز التحفظ  لى المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة األطراف الثاني:الفرع 

 :التحفظ  لى المعاهدات الثنائية أوال:

ل كقللكح أل  كجلةفظ ا،إ يعلببث ج تعإارك  كجراجيث كجا،إئيث  سددددددددددددددال  كجلةفظ ال يايل تكددددددددددددددإز  بإج،
بإجلعري  ال يةر  عال  تإ جم يقب   كجطلف كآلصل  فثعك لم كجقبا  فث  كجتعإار  لبلم افقإ جصاللتإ 
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عك لم كجلفض ت  كجطلف كآلصل فت،ددإ كجتعددإاددر   كججددريددر  كجتعددرجددث  فيصدددددددددددددددبح كجلةفظ جدبك ت،تددإ اك 
 1ل،تإل ت  عسإستإ.

 دة األطراف:: التحفظ  لى المعاهدات المتعدثانيا

  كجتعدإادرك  كجتلعدرر  كألطلكف ا   زس كجتعدإرك  كجا،دإئيدث أل،تإ لايل كجزايل ت  كجتكدددددددددددددددإز  ال
ابتدددعك   2أل،ددد  قدددر يقبددد  كجلةفظ طلفدددإ عا عزال ف  كجتعدددإادددر  ف  ةي  قدددر ال يقب ددد  عطلكف آصلا 

 كجكس  ظتل  ر  فلإاي فقتيث اكلجإاإ  اا  زإآلل .

   :للتا  ف   ية التحفظ:الفقهية قي موضوع مشرو  األراء(1

 قا دة العصبة " قا دة اإلجماع ":  -أ

ع،دد  يجددب كجتاكفقددث     تكدددددددددددددددلا يددث كجلةفظ ت  جتي  عطلكف كجتعددإاددر  عا  اددع  كجقددإ ددر تةلاى 
كجرا  كألصلى اكجت،ظتإ  كجل  جتإ تصددددددددد ةث تبإكدددددددددل  ف  لزإت  كجتعإار  عي كجرا  كجتاقعث ف  

فيتإ اجيس بثتزإ  كجراجث ع  لصدددددددبح طلفإ ف  كجتعإار  ات  كجتةلت  ع  لزا  عطلكفإ   كجتعإار 
 3الال العك عبر  لتسزتإ بإجلةفظ.

فددثعك زددإ،دد  كاللفددإقيددث لةظل عا لليح لةفظددإ  تعي،ددث عا جم ل،      ةزم كجلةفظددإ  اجم لاكفق 
لللب   ي  اال ل  ف  اإل  كجةإجث  يل تكددددددلاع بإط  علبلفي  زإفث كألطلكف كألصلى     كجلةفظ

راجث ف  اإل  كجةإجث ال لعلبل طلفإ ف  كاللفإقيث  ايصددددددددددبح كجلةفظ تكدددددددددددلاع العك عجإدل  اكج  آاإل
 .4كاللفإقيث اف  ةرار تإ لجيد  ازعجل كجةإ  العك سزل     ةزت  افي   زإفث كألطلكف

جز  يزا  كجلةفظ تقباال اتكددددددددددددلا إ ةسددددددددددددب كددددددددددددلاط كجتعإار  يجب ع  يقب  ت  جتي  كجرا  
برى صت  فلل  كجتفإاضدددإ  ايغيل عجل كجلةفظ كجعي لبر ب  كجراجث  ،ر كجتلعإقر  زتإ جا زإ  قر ك

 5ك،ضتإتتإ كج  كجتعإار  تا  لاقيعتإ بإط  اال قيتث ج .
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 اجقر لعلض  اإل  كجقإ ر  جتجتا ث ت  كال،لقإرك  ات  بي،تإ:

م بإججتار كجكدددددددددددددرير  بةي  ال لسدددددددددددددتح كجتعقاجث بثبركب كجلةفظإ  كجل  لةلإ َ كجرا  عا ع/ للسددددددددددددد
 كجت،ظتإ  كجراجيث ابركئتإ جتاكجتث صعابإلتإ كجرسلاليث عا كجركص يث

ب/ جإتر  عيضإ بإكللكطتإ ع  ياكفق     كجلةفظ زإفث كجرا  كجل  جتإ ةق كال للكض   ي  أل  
اعك سددددداف يتز  راجث عا راجلي  األسدددددبإب  يل تعقاجث ت  ت،  كجرا  كجل  لبري كجلةفظإ  ت  

 ع  كألطلكف كألصلى لقب  اع  كجلةفظإ  كالكللكل ف  كجتعإار  ل م

 َ/ قإ ر  كاجتإع لص  بتبرع كجتسدددددددإاك  ف  كجسددددددديإر  بي  كجرا  زتإ ع  اع  كجقإ ر  لةا  را  
 إجتيث كجتعإارك  كجتلعرر  كألطلكف اكججتإ يث ا    كألص  كجتعإارك  كجكدددددددإل ث اكجتعإارك  

 1كجتلع قث بإج،اكة  كالجلتإ يث اكا،سإ،يث.

 السوقياتية:القا دة  -ب

لتإ راع  كجقإ ر  لللزد     تبرع كجسدددددديإر  اتضددددددتا،تإ ع  جز  كجراجث كجةق ف  كبركب كجلةفظ بثلك
ك للض  اجا إ   ةل ت  جإ،ب اكةر  اع  لصدددددددبح طلفإ ف  كاللفإقيث كجل  لتسدددددددتإ اع  كجلةفظ

 ث  ي  طلف آصل عا عطلكف عصلى  ف يس كدددددددلطإ العك ك للض طلف     كجلةفظ ع  يت،  كجراج
 كجتلةفظث ت  كالكللكل ف  كجتعإار . 

اجقر ،إرى كاللةإر كجسددافيإل  اتجتا ث ت  كجرا  كالكددللكزيث بتإل  كج،ظليث عا،إب  لض تاضدداع 
  كجلةفظدإ      كلفإقيث لةليم البإر  كجج،س كجبكدددددددددددددددلي اكجعقإب   يتإ     تةزتث كجعر  كجراجيث

  ألطلكف كجتعإار  كجةق فلع  ع،  جيس ج  اع  كج،ظليث كجل  الال ع  اإل  كألصيل  ك للضدددد    
 كال للكض     كجلةفظ.

 اجقر لعلض  اع  كجقإ ر  كج  تجتا ث ت  كال،لقإرك  ت  بي،تإ:

ع/ كألصع بتع  كجقإ ر  يؤري كج  ك،تيإل كجتعإارك  كجتلعرر  كألطلكف أل  لسسددددددددددددددس تكددددددددددددددلا يث 
فإقيث لجإا  لإم جتاضدداع كالل كجلةفظ     كجسدديإر  بتع  كجصددال  كجتط قث ت  كددس،  ع  يؤري كج 

 ا لضتإ.
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ب/ ال  تبرع كجتسإاك  يلعإلض ت  تكلا يث كجلةفظ     كجسيإر  أل  كجراجث  ،ر لقريتتإ ج لةفظ 
لةدإا  ع  لدرف     ،فسدددددددددددددددتدإ جدبك ت  كج،دك دإ  كجتعدإادر  كجدعي يلةت د  كألطلكف كآلصلا  فيتإ 

 .1جرا  كألطلكفبي،تم ااعك يلعإلض ت  تبرع كجتسإاك  ف  كجسيإر  بي  ك

  اا  زإآلل : الخاصة بشأن التحفظ:االتجاهات (2

 االتجا  القائم  لى أساس قكرة السيادة:-أ

للى اددع  كج،ظليددث ع  كجلةفظ     كجتعددإاددرك  كجددراجيددث قددإئم     تبددرع كجسددددددددددددددديددإر  ااددعك تددإ عزددرلدد  
كججتعيث    كسلجإبث جط ب9119تإي  39تةزتث كجعر  راجيث ف  كجلعي كالسلكإلي كجصإرل ف  

عك زإ  البركب كجلةفظ يعلبل ت  ع تإ  كجسددديإر   يل  9112يا،يا  97كجعإتث جألتم كجتلةر  ف   اك 
 2ع  كالسلعتإ  كجتط ق جتقلض  تبرع كجسيإر  ت  كس،  الةرك  كجل،إق  ت  فطل  كجسيإر  عكل 

 التحفظ:القائم  لى أساس أن رقم  االتجا -ب

  كألطلكف ف  كجتعإار  لفض كجلةفظ كجعي لبري  راجث يلى عصددةإب اع  كج،ظليث بس،  يةق ج را 
عصلى  بةي  يةق جتؤالب كألطلكف كال للكض     كجلةفظ ات  ام ال لصددددددددددددبح كجراجث كجل  للير 

عك زإ  كجلفض ت  طلف راجث اكةر  ت  كجرا  كأل ضإب.  كجلةفظ طلفإ ف  كجتعإار  ةل  اك 

 ايث تص ةلتإ ت  كجطلف كألصلى ف  كجتعإار .الال ع  اعك كاللجإ  قر يتز  كجراجث اكةر  كج  لق

عتددإ بددإج،سدددددددددددددددبددث جألطلكف كألصلى كجل  جم لعللض     كجلةفظ بددإجددرصا  ف   تقددإ  كلفددإقيددث ت  
 3كجرا  كجل  لبري كجلةفظ ااتإ تإ يل،إقض ت  جاال  فزل  كجسيإر 

قرار اال ترام  لى  االتجا -ج ظ من التحفالقائم  لى الحق قي إبداء التحفظات من ناحية وا 
قرار اال ترام  لى التحفظ من ناحية ثانية:  الناحية وا 
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يسددع  عصددةإب اعك كاللجإ  كج  كجلافيق بي  كجلعيي  كجسددإبقي  اعجل بثقلكل كجسددإبقي  اعجل بثقلكل 
ةق كجددراجددث ف  البددركب كجلةفظ ت  جتددث اةق كجددراجددث كألصلى ف  كال للكض ت  جتددث عصلى     

صدددددددددددددددل عال ادعك كاللجدإ  ف   درم قيدإم  تقث كلفإقيث بي  كجراجث كجلةفظ ت  جتدث عصلى  ةيد  يقل
 كجل  عبر  كجلةفظ ابي  كجراجث عا كجرا  كجل  ك للض    ي .

اجقر عصع كجقضددددإب كجراج  بتعك كجلعي اعجل ف  كجلعي كالسددددلكددددإلي جتةزتث كجعر  كجراجيث كجصددددإرل 
اقعددث عا كجت،ظتددث كج  كجددعي جددإب فيدد  لفض كجتةزتددث فزل  ت،  كجددرا  كجت 9119تدددإي  39ف  

كلفددإقيددث تلعددرر  كألطلكف ت  ةق البددركب عي لةفظ بكدددددددددددددددس  العك زددإ،دد  كاللفددإقيددث عكلتددإ لت،  عجددل 
   1اعجإد  كجلةفظ بصال   تث العك زإ  ال بلعإلض ت  عاركف كاللفإقيث اتاضا تإ.

  لى المعاهدات الدولية : األثار المترتبة  لى التحفظنيالمطلب الثا

ث بإج،سددبث ج،اع كجتعإار  اجتعلفث اإل  كالاإل سدديلم رلكسددل  ف  كجع،إصددل كجلإجي لصل ف كاإل كجلةفظ
 .سلزا  ف  ةإجث كجقبا  اكال للكض اكجسةب 

 قبول التحفظ : الفرع األول

 ،ددرتددإ لقام راجددث طلف تددإ ف  كجتعددإاددر  بددثبددركب كجلةفظ اجددب     كجددرا  كألصلى كبددركب قبا  
 اكضح.ا كز  صليح بكجلةفظ ايزا  اعك كجقبا  

    تجتا ددث ت   9199ا9191ت  كلفددإقيددث فيي،ددإ جقددإ،ا  كجتعددإاددرك   32،  كجتددإر  اجقددر  
،لطلق الجيتإ ت   سددداكجل  ب،ي  كألسدددإس كجعإم جتيا  كجلةفظ كآلاإل كجقإ،ا،يث كجتلللبث    كجلةفظ 

 ،قإط اا  زإجلإج  :صت  

  كجرا  كجتلعإقرعي قبا  الةق ت ال يلط ب كجلةفظ كجعي لةيد  كجتعإار  صدددددددددددددددلكةث ال    
 كألصلى تإجم ل،  كجتعإار      عجل.

  يلط دددب كجلةفظ تدددإجم ل،ت  كجتعدددإادددر  ا    ةزم تصدددإجف  قبا  ججتدددإد تصل  ف  ل دددل
 ةي  لزا  كجتعإار  اايقث ت،كئث جت،ظتث راجيث كجت،ظتث اعجل 
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   قبا  كجلةفظ ت  راجدددث تلعدددإقدددر  عصلى يجعددد  ت  كجدددرا  كجتلةفظدددث طلفدددإ ف  كجتعدددإادددر
،سدددددددددددددبث كج  ل ل كجراجث كألصلى العك زإ،  كجتعإار  ،إفع  بي  اإلي  كجراجلي  عا تل  برع ،فإعاإ بإج

 بي،تتإ.
    تاكفقث راجث تإ     كالجلدكم بإجتعإار  ايلضدددددت  لةفظإ سدددددلي تفعا   عي  ت  يعبل

 .1فال قبا  كجلةفظ ت  اكةر      كألق  ت  كجرا  كجتلعإقر  كألصلى

 م  لى التحفظاإل ترا الفرع الثاني:

كألال كجددعي يةددرادد  كال للكض تلاقف     الركل  كجددراجددث عا كجت،ظتددث كجتعللضدددددددددددددددث فقددر يزا  اددعك 
كال للكض اكسد  كجترى بةي  يلفض كج،صا  كجل  جلى   يتإ كجلةفظ اف  ،فس كجاق  يقط  

إ تكجعتقدث كجلعدإقدريدث ايزا  تةدرار كجتدرى بةيد  لظد  كجتعدإادر  ،إفع  بي  كجتلةفظ اكجتعللض في
 .2 رك كج،  عا كج،صا  كجل  لعلض جتإ كجلةفظ 

 :اال ترام  لى التحفظ مع بقاء المعاهدة ناقذة: أوال

  العك جم لتإ،  كجراجث كجتعللضدددث  2كجفقل   39كجفقل  ب كجتعزال  سدددإبقإ اكجتإر   32 إجج  كجتإر  
لي بي  فت لسددددددددددددددد    كجلةفظ ف  رصا  كجتعددإاددر  ةيد كجل،فيدددع بي،تتددإ ابي  كجدددراجددث كجتلةفظددث  

،تةظ ع  كجددراجددث عا  3كجددراجلي  كج،صدددددددددددددددا  كجل  للع ق بتددإ كجلةفظ كج  كجةددر كجددعي ي،    يدد 
كجت،ظتددث كجددراجيددث كجتعللضدددددددددددددددث لبق  طلفددإ ف  كجتعددإاددر  عجددل ال يت،  ،فددإع كجتعددإاددر  بي  كجطلفي  

اجث راعجدل ال  جم لصدددددددددددددددلح كجدراجث كجتعللضدددددددددددددددث    ل بلتإ ف   رم ،فإع كجتعإار  بي،تتإ ابي  كج
عك  إب  كجل بث كجصدليةث يبق  ،فإع كجتعإار  ل م كال للكض     كجلةفظ  ا ،كيل   كجتلةفظث اك 

ا،إ ع،،إ ،،إقش بس  كجلةفظ يزا  جإئد بةسدددددددددددب كألصددددددددددد  كجعي ال ي،إ  ت  تاضددددددددددداع كجتعإار  
جغإب كجلةفظ قر ي غ  ،صف عا عزال جز  ال يؤال     تاضاع  ا لضتإ ا كجترف ت،تإ سقاط اك 

جتعددإاددر  زتددإ لتةظ كجددراجددث عا كجت،ظتددث كجتعللضدددددددددددددددث ع  كجلةفظ ال يؤال جااليددإ     ااددرف ك
      4كجعتقث كجلعإقريث.
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 اال ترام  لى التحفظ مع ا تبار المعاهدة غير ناقذة: ثانيا:

ال  تبرع كجةليث كجلعإقريث يصا  ج راجث عا كجت،ظتث كجةليث ف  كجقبا  عا كجلفض تإال للضدددددددددددد  ب  
اجتإعك     كجراجث كا كجت،ظتث   لةفظ    كج،صددددددددددددا  كجل  لم كاللفإق   يتإبسددددددددددددبب ك،ةلكف كج

كجددراجيددث   يتددإ ع  لقل  ك للكضدددددددددددددددتددإ     كجلةفظ بددث ت  صدددددددددددددددليح لعبل فيدد  ل بلتددإ بعددرم ،فددإع 
كجتعزال   32/3كجتعدإادر  بي،د  ابي  كجدراجدث عا كجت،ظتدث كجتلةفظدث اادعك تدإ ،صددددددددددددددد    يد  كجتإر  

 سإبقإ.

 يد : اا تدإ ججدس  جد  جد  كجدرا  كجعلبيدث ت  لةفظدإ      كجتعدإارك  كجل  ات  بي  كألتا دث   
لزا  السددددددلكئي  طلفإ فيتإ عا كجزيإ  كجصددددددتيا،  زتصددددددط ح ت،إسددددددب فزإ،  للبط قباجتإ بث ت  
يكدددلت      قباجتإ بسةزإم كجتعإار  كجعي يكدددلت      ك  قباجتإ بسةزإم كجتعإار  كجعي يجب عال 

جزيإ  كجصدددددتيا،  زراجث  ازعجل كدددددت      لفض كجعتقث كجلعإقريث يع،  عي ةإ  ع،  ك للف بإ
ز يإ بي  كجرا  كجعلبيث عا السددددددددلكئي  ةي  زإ،  السددددددددلكئي  لقإب  اعك كجلةفظ بلةفظ تتإا  للفض 

 .1في  كجعتقث كجلعإقريث ز يث بي،تإ ابي  كجرا  كجعلبيث

 : سحب التحفظ:الفرع الثالث

  تإ علكر  كجراجث عا كجت،ظتث كجتلةفظث سدددددددددددددددةب لةفظتإال  كجلةفظ  تد   يل تل اب في  فثعك 
سددددلجر للةإب ت  عطلكف كجتعإار  أل،  زتإ الةظ،إ سددددإبقإ ع  كجلةفظ ارف  كجلعري  عا كسددددلبعإر 

اال يتز  ع  ،لصدددددددددددددددال ع  كجدرا  عا كجت،ظتإ  كجل   ،  عا ،صدددددددددددددددا  قدإ،ا،يدث ت  كجتعدإادر  
ت  قإ،ا  فيي،إ  33 ي  كجتإر  ك للضددد      كجلةفظ سددداف للفض سدددةب كجلةفظ اقر ،صددد   

تإجم ل،  كجتعإار      صتف عجل يجاد سددددددددددةب كجلةفظ ف  عي اق   -9 :2جقإ،ا  كجتعإرك 
تإجم ل،  كجتعإار   -3زإ  اال يكددددددللط ت  عج  عجل لضددددددإ كجراجث كجل  زإ،  قر قب   كجلةفظ 

م   ةز    صتف عجددل يجاد سدددددددددددددددةددب كال للكض     كجلةفظ ف  عي اقدد  زددإ   عا يلفق   
 عصل  ،رتإ لل ق  كجراجث بت إ بعجل .

،سدددددددددددل،لج ع،  بثتزإ  كجراجث كجتلةفظث سدددددددددددةب لةفظتإ ف  عي اق  ارا  عي كدددددددددددلط بعر قبا  
كألطلكف ايزا  كجسدددةب صدددليةإ قإطعإ  ايجب الةضدددإل كألطلكف    طليق كجزلإبث زتإ يلللب 
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تإ   كجرا  كجل  سدددددبق ج    سدددددةب كجلةفظ سدددددليإ  زإفث عةزإم كجتعإار  كألصددددد يث ف   تقث بي
كجلةفظ ازددإفددث عطلكف كجتعددإاددر  كألصلى بغض كج،ظل  تددإ العك زددإ  قددر قبدد  كجلةفظ عا ك للض 

 1  ي  قب  سةب 
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 الثاني لفصلا
 

 لطبيقإ  ةا  كجلةفظ
 ،تاعجإ كلفإقيث سيركا     
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 إايثسددددداةقاق تل  للتيد ةقاق كا،سدددددإ  بثقلكل كجتجلت  كجراج  بس  ج ،سدددددإ  زلكتث عصددددد يث    
 ااإبلث الكز  عسإس كجةليث اكجعر  اكجستم ف  كجعإجم.

ج تددعكاددب كا،سدددددددددددددددإ،يدث اكج  كجزفدإح كجدركئم ت  عجدد  كجةليددث  اتلر عجدل كج  كجللك  كألصددددددددددددددديدد     
ف  جتي  ع،ةإب كجعإجم  اكج  كجر اك  اجغإب كجلق اكجعباريث اع  كجسدد م اكألت  كجراجيي    اكجتسددإاك

كجس م كالجلتإ    اكألت  ف  لؤيث كجعإجم اقر كسلقل في  س م يليح ججتي  قإتث الج  يلةققإ الال بعر 
كددددددددل ف  جتي  كجرا  ضددددددددتإ،إ بس  بايافل ججتي  كج  كألتم سددددددددب  كجعيش ف  عتإ  ركص  ةراراإ
 يعيكاك ةيإلتم تلةللي  ت  كجصاف اكجعاد.

العددر   1تلةدر اجقدر الر  ةقاق كا،سدددددددددددددددإ  ف  كجعدريددر ت  كجتاكر ت  تياددإق ت،ظتدث كألتم كج    
 2ةقاق كا،سإ  ت  عزال كجتجإال  كجل  لسلقطب كالالتإم ف  كجعتقإ  كجراجيث.

ر كا ت  كجعإجت  جةقاق كا،سددددددددإ  عبلت  كجعرير ت  كاللفإقإ  زإلفإقيث كجقضددددددددإب     جتي  عب
ث تج جتث  ات ا يلاإ ت  كاللفإقإ  كجتبلتث اعك ت   (كلفإقيث سدديركا)عكددزإ  كجلتيد ضددر كجتلع  

تددإ  ظعصلى كلصدع  زدإفددث كاجلكبك  اكجلدركبيل كجقددإ،ا،يدث جلعديد كةللكم ةقاق كا،سدددددددددددددددإ  ف  كجت،
ك رلكسدددددددث اعاسددددددد،ل،إا  ز،تاع َ كلفإقيث سددددددديركا ف  اعك كجفصددددددد  اسددددددد،لطلق ج 3كاق يتيث اكجراجيث.

 :صت  تبةاي  ت كجتاضاع 

 كا  كجتلع   كلفإقيث سيرتإايث كلفإقيث كجقضإب     زإفث عكزإ  كجلتييد ضر كجتبة  كألا : -

 .كجلةفظإ      اللفإقيث سيركاكجتبة  كجاإ، : -
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 األولالمبحث 

 " سيداو اتفاقية" القضاء  لى كاقة أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية ماهية

 إ،  كجتلع   قارك طاي ث ت  كجظ م اكالضددددددددطتإر اكالدرلكب  اةلت  ةقاقتإ كالجلتإ يث         
إجيث  ا،ظلك الجيتإ ف  زايل ت  كألةيإ  ،ظل   يل  إرجث ،إج  ت  زلكتلتإ اةط  اكجسددديإسددديث اكجت

،سدددددددددددددددإ،يلتددإ فقدر ك لبل  عةيددإ،دإ بت،دجدث عر،  ت  ت،دجددث كجلجد   بد  ال  بعض كجقاك،ي   ت  قدرلاددإ اك 
 ك لبللتإ تلإع يبإع ايكللى اقر ةإاج  كجتلع  ،ضإجتإ ت،ع س،اك   رير .

ت  كجدت  كجةصا      ةقاقتإ اك لبإلاإ كا،سإ،  الةقيق اقر ةإاج  كجتلع  صت  لرح طاي  
كجتلع  جيسدددددددد  كدددددددديئإ يعط  عا يؤصع ب  ا  صدددددددد ب ةقاق كجتسددددددددإاك  ت  كجلج    تإ ع  ةقاق 

 1كا،سددددددددددإ  از  اعك عرى كج  ظتال كلفإقيث كجقضدددددددددددإب     جتي  عكدددددددددددزإ  كجلتييد ضدددددددددددر كجتلع 
تإ صت  كجتط بي  كألا  ةا  تفتاتلعلف     اإل  كاللفإقيث سدددددددد،لطلق كج  لاضدددددددديةتإ ت   اج

 اكجاإ،  ةا  كجطبيعث كجقإ،ا،يث.

  لى كاقة أشكال التمييز ضد المرأة مفهوم إتفاقية القضاءاألول: المطلب 

جإب  اإل  كاللفإقيث ج قضدددإب     زإفث عكدددزإ  كجلتييد ضدددر كجتلع  اجلاضددديح عجل سددد،لطلق كج  
كددددددددددددزإ  كجقضددددددددددددإب     زإفث ع كلفإقيثبلعليف قام كجفلع كألا  ، ف  ف  اعك كجتط ب  اتاث فلاع

 كجقضدددددددإب     عكدددددددزإ  كجلتييد ضدددددددر كجتلع  كلفإقيثعاركف كجفلع كجاإ،  ف  ا   كجلتييد ضدددددددر كجتلع 
ضددددددددددإب     كلفإقيث كجقعتإ ف  كجفلع كجاإج  سدددددددددد،لطلق الج  عاتيث   اكجةقاق كجل  للتل  بتإ كجتلع 
 .زإفث عكزإ  كجلتييد ضر كجتلع 

 القضاء  لى كاقة أشكال التمييز ضد المرأة تفاقيةاتعريف لفرع األول: ا

 لعليف كالفإقيث  كجتلع   ابعراإ،قام ف  كألا  بلعليف تصط ح كجلتييد ضر س

 أوال: تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة
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عي لفلقث عا كسدددددددددلبعإر عا لقيير يلم     عسدددددددددإس كجج،س ايزا  ت  آاإل  عا ع لكضددددددددد  كج،ي  ت  
سدددإاك  بي  كجلج  اكجتلع   ف  كجةقاق اكجةليإ  كالسدددإسددديث اف  كجتيإري  كجسددديإسددديث كال للكف بإجت

اكالقلصدددددددددددددددإريدث اكالجلتدإ يدث اكجاقدإفيدث اكجتدر،يث عا ف  عي تيرك  آصل  عا البطإ  كال للكف ج تلع  
 1.بتع  كجةقاق عا لتلعتإ بتإ اتتإلسلتإ بغض كج،ظل    ةإجلتإ كجداجيث

  إتفاقية القضاء  لى كاقة أشكال التمييز ضد المرأة لى  القضاء تفاقيةإتعريف  :ثانيا

كج   بصددددددددال  كددددددددإت ثلعر كلفإقيث سدددددددديركا بيإ،إ  إجتيإ لؤزر     ةقاق كجتلع  كا،سددددددددإ،يث  الر ا 
كجتسدددددإاك  كجتط قث بي  كجتلع  اكجلج  كجسددددديإسددددديث اكالقلصدددددإريث  كجاقإفيث اكجتر،يث  ابعر كجتصدددددإرقث 

جث كجتاقعث بل،فيع ب،اراإ  العلبل ت  عام كجصددزال كجراجيث كجل  لضددم   يتإ لعر ت دتث قإ،ا،إ ج را 
تبإرا عسددإسدديث لر ا كجتلع  ج لتل  بزإفث ةقاقتإ اع  كجلتييد ضددر يعر الاإ،ث ج زلكتث كا،سددإ،يث جعك 
يجب الجغإب زإفث كجقاك،ي  اكأل لكف اكجتتإلسددإ  كجل  لكددز  لتييد ضددر كجتلع . فت  بتاإبث قإ،ا  

ةقاق كجتلع  ايجب     كجراجث كجتاقعث ع  للصع زإفث كجلركبيل ج قضإب     كجلتييد راج  جةتإيث 
بي  كجلجإ  اكج،سدددإب سددداكب     تسدددلاى كجةيإ  كجعإتث فيتإ يلع ق بتتإلسدددث جتي  كجةقاق كجتر،يث 

 .2تث     عسإس ري،  عا عصتق  عا كجلتإ  اكجسيإسيث اكالقلصإريث عا كجتقإ

 اتفاقية القضاء  لى كاقة أشكال التمييز ضد المرأةفاقية : أهمية إتنيالفرع الثا

 للتا  عاتيث اللفإقيث كجقضإب     عكزإ  كجلتييد ضر كجتلع  ف  تإي  :

،تإئيث _ لص ق ،اع ت  كجللكبط بي  عصددددد،إف كجةقاق كجتصل فث  القللح لركبيل سدددددديإسدددددديث اقإ،ا،يث اك 
  تتإ يسإ ر     كجتسإبجث.

للزد     كججتددإ  كجةزاتيددث كجل  ل،لتددل كجةقاق  عتددإ اللفددإقيددث صلى ف  كالفددإقيددإ  كجددراجيددث كأل-
 سيركا لةت  كجرا  زز  تسؤاجيث كجلتييد.

_لقام كالفإقيث بتعإججث  رم كجلزإفئ ف   تقإ  كجقا  بي  كجج،سددددي      كجتسددددلايإ  زإفث  ت  
 كجعإئ ث الج  كجتجلت  الج  كجراجث.
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لسددددددددم كاجلتإ يث اكجعلفيث اكجاقإفيث كجل  ل كجعإرك   لعللف سدددددددديركا بإجلسايل كجسدددددددد ب  كج،إجم   _
 .ع،تإطإ را،يث ج تلع 

اللصإع كجلركبيل كجتإرفث جلةقيق كجتسددإاك  كجفع يث بي  كجج،سددي    بغض كج،ظل    كجةإجث كجداجيث _
 . ف  زإفث كجتيإري 

 1.إيكلع كألسس ج تطإجبث بتسإاك  كجتلع  ا رم كجلتييد ضراإ تة ي لفايض راج  لعلبل _

 وأهداقها  اتفاقية القضاء  لى كاقة أشكال التمييز ضد المرأةالمطلب الثاني: بنود 

،  افق ب،ار تعي،ث  ابعض اإل  زإ كلفإقيث كجقضددإب     زإفث عكددزإ  كجلتييد ضدددر كجتلع جإب  
 .تصإجفث كجكليعث كاستتيث اجتعلفث عزال س،اضح عجل ت  ةت  فل ي  ااتإ زإآلل 

 اتفاقية القضاء  لى كاقة أشكال التمييز ضد المرأةود الفرع األول: بن

ل،  كاللفإقيث     كجتسإاك  بي  كجلج  اكجتلع   اةقاق كا،سإ  اكجةليإ  كألسإسيث ف  كجتيإري  
كجسدددددديإسدددددديث اكالقلصدددددددإريث  اكالجلتإ يث  اكجاقإفيث  اكجتر،يث  عا عي تيرك  آصل. زتإ لة  كجراجث 

 كبك   الكت  عةزإتتإ تإ يسل :كأل ضإب     كلصإع بعض كاجل 

للصع جتي  كجرا  كألطلكف عا كألطلكف كجتاقعث     كلفإقيث جتي  كجلركبيل كجت،إسددددددددددددبث جلعري   -
 عا الجغإب كجقاك،ي  اكجتتإلسإ  كجقإئتث     كجلتييد ضر كجتلع .

 لقام كجرا  كألطلكف بت،  كجلجإل  بإجتلع  اكسلغتجتإ. -

 لصاي  ف  كال،لصإبإ      قرل كجتسإاك  ت  كجلج لزا  كجتلع  قإرل      كج -

 كجتسإاك  ف  كجةصا      كجلع يم بتإ ف  عجل كجت،إطق كجليفيث. -

   2كجتسإاك  ف  كجةصا      كجل إيث كجصةيث اكجتعإتت  كجتإجيث اكجةقاق كجت زيث. -

 جلتييد ال،كإب تةإزم اكجتؤسسإ  كجعإتث كألصلى جضتإ  كجةتإيث كجفعإجث ج تلع  ضر ك -

                                                           
 ".".www.rdfl women.orgإتفاقية سيداو " التجمع النسائ  الديموقراط  اللسنان "، 1

 .2323يا،يا22-29-لةري  آصل  سيداواتفاقية  كجةتيقث  تإا  إر   2
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لؤزدر كاللفدإقيدث     ةقاق كايجدإبيدث ج تلع  اكألادركف كجاقإفيث اكجلقإجير بإ لبإلاإ قاى تؤال  ف   -
لكدددددددزي  كألراكل بي  كجج،سدددددددي  اكجعتقإ  كألسدددددددليث ايؤزر ةق كجتلع  ف  كزلسدددددددإب ج،سددددددديلتإ عا 

 1لغييلاإ عا كالةلفإظ بتإ ابج،سيث عطفإجتإ.

 ا ث ت  ب،ار كلفإقيث سيركاات  بي  كجتاكر كجل  ،ص      تجت

ت  كلفإقيث كجقضدددإب     جتي  عكدددزإ  كجلتييد ضدددر كجتلع :   لكدددجب كجرا  كألطلكف  3كجتإر   -
جتي  عكددددددددزإ  كجلتييد ضددددددددر كجتلع  الاكفق     ع  ل،لتج بز  كجاسددددددددإئ  كجت،إسدددددددددبث ارا  البطإب 

 تإي  :سيإسيث كجقضإب     كجلتييد ضر كجتلع   الةقيقإ جعجل للعتر بإجقيإم ب

ع/ لجسددير تبرع كجتسددإاك  بي  كجلج  اكجتلع  ف  رسددإليلاإ كجاط،يث عا لكددليعإلتإ كجت،إسددبث كألصلى  
العك جم يز  ادددعك كجتبدددرع قدددر رتج فيتدددإ ةل  كأل  ازفدددإجدددث كجلةقيق كجعت   جتدددعك كجتبدددرع ت  صت  

 كجقإ،ا  اكجاسإئ  كجت،إسبث كألصلى.

ا يلاإ بتإ ف  عجل تإ يقلضددددي  كألتل ت  الجلكبك   ب/ كلصإع كجت،إسددددب ت  كجلركبيل كجلكددددليعيث 
 جةظل ز  كجلتييد ضر كجتلع .

 َ/ القلكل كجةتإيث كجقإ،ا،يث جةقاق كجتلع      قرم كجتسدددددددددإاك  ت  كجلج  اضدددددددددتإ  كجةتإيث كجفعإجث 
ج تلع      طليق كجتةإزم كجاط،يث عك  كالصلصدددددإ  اكجتؤسدددددسدددددإ  كجعتث كألصلى ت  عي  ت  

 لتييدي.

إع    كالضدددددتع بسي  ت  عا تتإلسدددددث لتييديث ضدددددر كجتلع  ازفإجث لصدددددلف كجسددددد طإ  ر/ كالتل،
 اكجتؤسسإ  كجعإتث يتإ يلفق ااعك كالجلدكم.

ه/ كلصإع جتي  كجلركبيل كجت،إسددددددبث ج قضددددددإب     كجلتييد ضددددددر كجتلع  ت  جإ،ب عي كددددددص  عا 
 ت،ظتث عا تؤسسث.

جلعددريدد  عا الجغددإب كجقاك،ي  اكأل،ظتددث  ا/ كلصددإع جتي  كجلددركبيل كجت،ددإسدددددددددددددددبددث بتددإ ف  عجددل كجلكدددددددددددددددلي 
 اكأل لكف اكجتتإلسإ  كجقإئتث كجل  لكز  لتييد ضر كجتلع .
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  1د/ الجغإب جتي  عةزإم قاك،ي  كجعقابإ  كجاط،يث كجل  لكز  لتييد ضر كجتلع . 

 

 بها تمتعت التي الحقوق و المرأة ضد التمييز أشكال  لى القضاء إتفاقية أهداف: الثاني الفرع
 أة المر 

 المرأة ضد التمييز أشكال  لى القضاء إتفاقية أهداف أوال:

  اضددددددتإ  كجتلع  ضددددددر كجلتييد عكددددددزإ      كجقضددددددإب عج  ت  تعي،ث بساركف كالفإقيث جإب  
 . كا،سإ،يث ةقاقتإ جزإفث تتإلسلتإ

 : ي   تإ ف   كجلتييد عكزإ      كجقضإب اللفإقيث عاركف للتا 

 اكةر  ث،تطي ،ظل    يتإ لغ ب كجفلر فت  ةيإ  ف  ارال  صتقاكأل كجري  كالفإقيث عات  _
 . كجغلبيث كج،ظل  اا  اكجةيإ  اكجزا  ج ،سإ 

 ثت،إصدددف كجت،إصدددب جتي  كدددغ  صت  ت    كجعت  تجت  ف  اكجلج  كجتلع  بي  كجلتييد  رم_
 إل َص جلبس ج عت  للفلغ ع  بإجتلع  يؤري تإ  ااعك كجت،د  كددددددغ  ف  ةل  اكج،سددددددإب كجلجإ  ت 

 .كجبي 

 المرأة  بها تتمتع التي ثانيا: الحقوق

   .كجبكل جز  ج لصلف قإب   يل ةق باصف  كجعت  ف  كجةق     كالفإقيث عزر _ 

 : الحق قي الحياة:1

يعلبل كجةق ف  كجةيإ  اكجسدددددددتتث كجبر،يث ج ،سدددددددإ  اةليل  ا  عسدددددددإس ز  كجةقاق كألصلى جعجل 
زدإ،د  عا  تدإ ،      ةتدإيلد  راجيدإ ت  صت  ،  ريبدإجدث تياإق كألتم  اليتإ  كجرا  كجتاقعث 
    كجةقاق كألسدددددددإسددددددديث ج ،سدددددددإ  ازلكتث كجفلر  ا،  ف  تإرل  كألاج   ال   ت  اع  كجت،ظتث 

                                                           
ي  ا لضدددددلتإ ج لاق ك لترلتإ كججتعيث كجعإتث كجتلةر  كألتم المرأةالقضــــاء  لى جميع أشــــكال التمييز ضــــد  اتفاقية  3كجتإر   1

 9171زددددددددإ،دددددددا  كألا  / ريسدددددددددددددددددددددتددددددددبدددددددل  99كجدددددددتددددددددؤلخ فددددددد   23/992اكجدددددددلصدددددددددددددددددددددريددددددددق اكال،ضدددددددددددددددددددددتددددددددإم بدددددددقددددددددلكلادددددددإ 
 .27   طبقإ ألةزإم كجتإر 9199عي ا  / سبلتبل  2لإليل برب كج،فإع: 
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  لعديد ةقاق كا،سددددإ  اكجةليإ  كألسددددإسدددديث ج ،إس جتيعإ ا  ي  ز  كألفعإ  كجل  ت  يلتةال ف
 1كس،تإ كجتسإس بةق كجفلر ف  ستتث جست  زةق عسإس  ال،سإ،  

ت  كا ت  كجعدإجت  جةقاق كا،سدددددددددددددددإ  فلؤزدر     ع  جزد  فلر ةق كجةيدإ  اةليددث  2عتدإ كجتدإر  
 2استتث كصصيث 

      ع  جز   9199ر كجراج  ج ةقاق كجتر،يث اكجسدديإسدديث جسدد،ث ت  كجعت 9/9زتإ ،صدد  كجتإر  
ك،سددددددددددإ  كجةق كجطبيع  ف  كجةيإ  ايةت  كجقإ،ا  اعك كجةق  اال يجاد ةلتإ  عي فلر ت  ةيإل  

 3بكز  لعفس  

 : الحق قي السالمة البدنية:2

يث ت،إاضث اقر  لف  كلفإق 4للتل  كجتلع  بةق عسدإسد  ف  جتي  كألاقإ  بعرم كجلعلض ج لععيب
كجلععيب ا يل  ت  ضددددلاب كجتعإت ث عا كجعقابإ  كجقإسدددديث عا كجتال،سددددإ،يث عا كجتتي،ث جلععيب ت  

ع،    أل لكض اع  كاللفإقيث يقصدددددر بإجلععيب عي  ت  ي،لج  ،  عجم عا  عكب  9/9صت  كجتإر  
 كدددرير  جسدددريإ زإ  عم  ق يإ  ي ةق  ترك بكدددص  تإ بقصدددر كجةصدددا  ت  اعك كجكدددص  عا ت 
كدددددددددددددص  اإج      تع اتإ  عا     ك للكف  عا تعإقبل       ت  كللزب  عا يكدددددددددددددلب  ف  ع،  
كللزب   اا عا كدددددددددص  اإج  عا لصايف  عا الل إت  اا عا عيكدددددددددص  اإج  عا  ،رتإ ي ةق تا  
اعك كألجم عا كجععكب ألي سددددددبب يقام     كجلتييد عيإ زإ  ،ا    عا يةلض   ي  عا ياكفق   ي  

اظف لسددت  عا عي كددص  يلصددلف بصددفل  كجلسددتيث اال يلضددت  عجل كألجم عا عا يسددز   ،  ت
كجععكب كج،إكئ فقط    كجعقابإ  قإ،ا،يث عا كجتتدم جتع  كجعقابإ  عا كجعي يزا  ،ليجث  لضيث 

 5جتإ.
                                                           

ل  ز يث كجةقاق تعزل  تإسلل  جإتعث تاالي كجطإا  اإلنسان لحقوق الدولي القانون قي وحمايتها المرأة حقوق  ز،إس ،ال كجري  1
 .33 اكجع ام كجسيإسيث قسم كجةقاق  سعير   كججدكئل 

-93-92كجتؤلخ ف   39كجعي صرل بتاجب قلكل كججتعيث كجعإتث جألتم كجتلةر  لقم   إ الن العالمي لحقوق اإلنسان  2كجتإر   2
9139. 

كجتؤلخ ف   3322كل كججتعيث كجعإتث لقم كجعي ك لتر بقل   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 9/9كجتإر   3
 32/22/9179رص  ةيد كجل،فيع ف  -92/93/9199

 31 -كجتلج  كجسإبق-ز،إس ،ال كجري  4
اتفاقية األمم المتحدة المناهضة لتعذيب وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  9/9كجتإر   5

 9197ةديلك /يا،يا  39ارص   ةيد كج،فإع  9193زإ،ا  كألا /ريستبل  92ل  كاللفإقيث ف  ك لتر  كججتعيث كجعإتث اإ المهينة
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ازعجل للتل  كجتلع  بإجةتإيث ت  كجتعإت ث عا كجعقابث كجقإسدددديث عا ال،سددددإ،يث عا كجتتي،ث عا عي كددددز  
ت  كجعتر كجراج  كجصإ   7كجع،ف كجبر،  عا كجج،سددددددددد  عا كج،فسددددددددد . فل،  كجتإر  ت  عكدددددددددزإ  

بإجةقاق كجتر،يث اكجسددديإسددديث ع،    ال يجاد الصضدددإع عي فلر ج لععيب عا كجعقابث عا تعإت ث قإسددديث 
عا  يل ال،سددددإ،يث عا تتي،ث ا    اجا  كجصصددددا  الصضددددإع عي فلر را  لضددددإئ  كجةل ج لجإلب 

 1كجطبيث عا كجعت يث 

 : الحق قي التصويت:3

يقصدددر بإجةق ف  كجلصددداي    كجةق ف  كجتكدددإلزث كايجإبيث ف  كال،لصإبإ  اكالسدددلفلإبك  كجعإتث 
 2الصلبإل ،اكب يتا ا  عفلكر كجتجلت  ف  كجتجإجس كج،يإبث اف  ت،صب لئيس كججتتاليث .

ع         39/9ت  صت  كجتإر   9131ةي  ،  كا ت  كجعإجت  جةقاق كا،سددددددددددإ  جسدددددددددد،ث 
جز  كددددددددص  ةق كجتكددددددددإلزث ف  الركل  كجكددددددددؤا  كجعإتث جب ر  التإ تبإكددددددددل  عا باكسددددددددطث ت،لصبي  

 3يصلإلا  كصليإلك ةلك .

ت  ال ت  كجقضإب كجلتييد ضر كجتلع      ع    للصع كجرا  كألطلكف جتي   7زتإ ،ص  كجتإر  
ر  اباج  كجعإتث ج ب كجلركبيل كجت،إسددددددبث ج قضددددددإب     كجلتييد ضدددددددر كجتلع  ف  كجةيإ  كجسدددددديإسددددددديث ا 

صدإ  لزفد  ج تلع      قدرم كجتسدددددددددددددددإاك  ت  كجلجد  كجةق ف  كجلصدددددددددددددددايد  ف  جتي  كال،لصإبإ  
 4اكالسلفلإبك  كجعإتث اعا يث كال،لصإب ججتي  كجتيئإ  كجل  ي،لصب ع ضإؤاإ بإالقللكع كجعإم .

 كدددددعاب كجةق ف ت  كجعتر كجراج  بإجةقاق كجتر،يث اكجسددددديإسددددديث  جزإفث كج 9فقل   9،صددددد  كجتإر  
لقليل كجتصديل  اجتإ كسدل،إرك جتعك كجةق ع  لقلل بةليث زيإ،تإ كجسديإس  اع  لاكص  بةليث ،تااإ 

  5كالقلصإري اكالجلتإ   اكجاقإف  

                                                           
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  7كجتإر   1
 22    كجتلج  ،فس  ز،إس ،ال كجري  2
 .9131  اإل الن العالمي لحقوق االنسان  39/9كجتإر   3
 1167تشرين الثان  /نوفمسر  7نشر سموجب قرار الجمعية العامة لألم  المتحدة المؤرخ ف   تمييز ضد المرأةإعالن القضاء على ال،7المادة  4
ك لتر ا لض ج لاقي  اكجلصريق اكال،ضتإم بتاجب قلكل كججتعيث كجعإتث   العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 9/9كجتإر   5

 ا فقإ ألةزإم كجتإر   9179آعكل/تإلس  32لإليل برب كج،فإع: 9199زإ،ا /ريستبل 99)كجتؤلخ ف   39-عجف )ر3322جألتم كجتلةر  
3. 
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ا    كجصددعير كاق يت  ،صدد  كجتإر  ت  كلفإقيث كألتليزيث جةقاق كا،سددإ    كجةق ف  كجتكددإلزث 
 1إتث .    قرم كجتسإاك  ف  الركل  كجكؤا  كجع

 الحق قي الترشح: 4

يقصددددر ب  ط ب كجعضددددايث ف  كج،يإبث سدددداكب كجبلجتإ  عا كجتجإجس كجتة يث ت  صت  كجلقرم بط ب 
كجللكدددديح ج جتث كجتصلصددددث  ا لض بل،إتج ك،لصإب  تقبا  عتإم كجتاكط،ي  اكجل،إفس كجكددددليف ف  

 2كجللكح

   اك  بي  كجلج  اكجتلع  اجقر عزر  ،لى ع  كجعرير ت  كاللفإقيإ  كجراجيث لسزر     ضدلال  كجتسإ
كجلعي كا ت  كجعإجت  جةقاق كال،سدددإ  ازعجل كجعتر كجراج  كجصإ  بإجةقاق كجتر،يث اكجسددديإسددديث 

  بثلإةث كجةق جز  تاكط،  بس  ي،لصب ا    قرم كجتسدددددإاك  اع  يكدددددإلل  31/3ت  صت  كجتإر  
 3لإلي  بةليث .ف  سيل كجةيإ  كجعإتث التإ تبإكل  كا    طيق تتا ي  تص

 الحق قي تقلد الوظائف العامة:: 5

كجتقصددددار بتعك كجةق كجتسددددإاك  الزإفؤ كجفل  بي  جتي  كجتاكط،ي  ف  كجلقرم اكالجلةإق كجتبإكددددل 
بإجاظيفث  ابتقلضدد  اعك كجةق  رم لفضددي  كددص      كددص  آصل ف  لق ر اظيفث عا كجلقرم 

 4ايةقق كج،تضث بإجفلر اكجتص ةث كجعإتث.جتإ تتإ يةقق كجتسإاك  بي  عفلكر كجكعب كجاكةر 

      ةق  9،  ال ت  كألتم كجتلةر  ج قضدإب     جتي  عكدزإ  كجلتييد كجع،صلي ف  كجتإر  
 5ز  كص  ف  لاج  كجاظإئف كجعإتث ف  ب ر      قرم كجتسإاك   

                                                           
 99./33/9191 ،االتفاقية األمريكية لحقوق االنسان  32كجتإر   1
 23  –كجتلج  كجسإبق –ز،إس ،ال كجري   2
 يدددددددث كجعدددددددإتدددددددثك لتدددددددر ا،كددددددددددددددل     كجتأل بتاجدددددددب قلكل كججتع ،إل الن العـــــالمي لحقوق اإلنســـــــــــــان2 /31ككجتدددددددإر   3

 .9139زإ،ا  كألا /ريستبل  92( كجتؤلخ ف  2-عجف )ر 397جألتم كجتلةر  
 22 –كجتلج  كجسإبق –ز،إس ،ال كجري   4

 22 –كجتلج  ،فس  –ز،إس ،ال كجري   5
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عا يث لق ر     ع،    ج ،سإب  9113ت  كلفإقيث كجةقاق كجسيإسيث ج تلع  جس،ث  2زتإ ،ص  كجتإر  
كجت،إصددددب كجعإتث اتتإلسددددث كجاظإئف كجل  ي،كددددساإ كجلكددددلي  كجاط،  بكددددلاط كجلسددددإاي ت  كجلج  

 1را  عي لتييد .

  

 

 المبحث الثاني:

 التحفظات  لى اتفاقية سيداو

     جج،ث كجقضددددددددإب ت  صت  لفإقيثكاكج  زيف يزا  كجلةفظ      كجتبة ف  اعك سدددددددد،لطلق 
 .بعض كجرا  كجعلبيث     كالفإقيث ةفظال كجلتييد ضّر كجتلع 

التحفظ  لى جميع أشـكال التمييز ضد و  التمييز ضـد  المرأة  لى لجنة القضـاء المطلب األول:
 المرأة

مده تواقق التحفظات للجنة المعنية و التمييز ضــــــــد  المرأة   لى لجنة القضــــــــاء :الفرع األول
 بالقضاء  لى أشكال التمييز ضد المرأة

زإفث عكدددددزإ  كجلتييد ضدددددر كجتلع   البي  ترى لاكفق كجلةفظإ   ،ث ج قضدددددإب    جإب  اإل  كج ج
 بإجقضإب     عكزإ  كجلتييد ضر كجتلع 

 التمييز ضد  المرأة  لى لجنة القضاء أوال:

ت  كلفإقّيث  97جلى ال،كدددددإب كج ج،ث كجتع،يث بإجقضدددددإب     كجلتييد ضدددددّر كجتلع  بتاجب كجتإر      
ي  عكزإ  كجلتييد ضّر كجتلع   اكجل  ك لترلتإ كججتعيث كجعإتث جألتم ج قضدإب     جت 9171 إم 

راجث عطلكًفإ ف  كاللفإقيث. اكج ج،ث تسدددددددؤاجث  991  صدددددددإل  3291كجتلةر . اف  ةديلك / يا،يث 
 32   كجتلكقبدث اكاكدددددددددددددددلكف     لطبيق كالّلفدإقيدّث ت  قبد  كجرا  كألطلكف. اللزا  كج ج،ث ت  

                                                           
ــــالمي لحقوق األنســـــــــــــان  39/9كجتددددددإر   1  ك لتددددددر ا،كددددددددددددددل     كجتأل بتاجددددددب قلكل كججتعيددددددث كجعددددددإتددددددث  اإل الن الع

 9139زإ،ا  كألا /ريستبل  92( كجتؤلخ ف  2-عجف )ر 397جألتم كجتلةر  
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إس ك،لصإب اؤالب جتر  علب  س،اك      عس   قفب  كجرا  كألطلكف. ايلمبي  تت،لص تسلقت كصبيل 
 1.كجلادي  كججغلكف  كجعإر  ت  اليتب كال لبإل جأل،ظتث كجقإ،ا،يث كجلئيسيث ف  كجعإجم

 مده تواقق التحفظات للجنة المعنية بالقضاء  لى أشكال التمييز ضد المرأة ثانيا:

   كجلتييد ضددددر كجتلع  جيسدددد  جريتإ صددددتةيإ  ت دتث فيتإ ،جر ع  كج ج،ث كجتع،يث بإجقضددددإب     
ا تا      عجل  ت  كألاتيث ع  لسصع ف  كال لبإل كجفلق   يلع ق بلةدريدر ترى لاكفق كجلةفظإ 

كج ج،دددث كجتع،يدددث “بي  كجلقييم كجدددعي عجللددد  كجتيئدددإ  كجت،كدددددددددددددددددس  بتعدددإادددرك  كألتم كجتلةدددر   تاددد  
 .جتيئإ  كاق يتيث تا  كجتةزتث كألالابيث جةقاق كا،سإ   اكجقلكلك  كجل  للصعاإ ك”بإاللفإقيث

البي  كج،ظل  كجعإتث جتعإلضددددددث كج ج،ث كجتع،يث بإجقضددددددإب     كجلتييد ضددددددر كجتلع  ع،تإ عصددددددبة  
عزال ،كدددددددددددددددإطددإ فيتددإ يلع ق بلقييم  ددرم لاكفق ل ددل كجلةفظددإ   اك   جم يز  الج  ةددر يقددإل  بددإج،تج 

بةقاق كا،سدددددإ . اكجصددددديغث كجل  كسدددددلصرتلتإ كج ج،ث كجتع،يث كج،كدددددط كجعي ك لترل  كج ج،ث كجتع،يث 
   كجتؤلتل كجعإجت  كجلكب  كجتع،   9111بإجقضددددددددددإب     كجلتييد ضددددددددددر كجتلع  ف  لقليلاإ جعإم 

 بإجتلع  يعزس كالتإتتإ كألاج  فيتإ يلع ق بإصلصإصتإ ف  اعك كجصرر. 

كألصلى كجت،كددددددددددس  بتاجب تعإارك   كجتيئإ  الر إبا    كجل م ت  ع،تإ جم لعلب    كلفإقتإ ت  
فيتإ يلع ق بضدددددلال  لغييل ،ظإم كجلةفظإ  القييم  رم لاكفق كجرا  ت،فلر   فث   ت تإ ير      
لةا  لرليج  ،ةا لةرير عزال كلسدددددددددإقإ جعرم لاكفق كجلةفظإ  ف  بيإ،إلتإ  اكجلاصددددددددديإ  كجعإتث  

 .اكجتتةظإ  كجصلإتيث

   ،رتإ ك للف صدلكةث بإصلصإص  ف  9/ 39كجقلكل اقر ك،عزس اعك كجلةا  بكدز  صإ  ف  
لةرير جاكد كجلةفظإ . ابعبإل  عصلى  كضددط ع  جج،ث كجقضدددإب     جتي  عكدددزإ  كجلتييد ضدددر 
كجتلع  برال عزال ،كدددإطإ فيتإ يلع ق بإجلةفظإ   العلب كجيام    آلكئتإ بكدددس  اع  كجتسدددسجث جرى 

عاتيث كألةزإم كألسإسيث جتلفإقيث اضلال  قيإم كجرا  كألطلكف. اعزر  ت  جرير بقا  ابإسدلتلكل 
كجدرا  كألطلكف بسدددددددددددددددةدب لةفظدإ   يل تل،دإسدددددددددددددددبدث ف  عاقدإ  تصل فدث  اال سددددددددددددددديتدإ ت،ع عاكصل 

( ع  31القم  39)لقم  3292الج   إم 3292كجلسدعي،يإ . الؤزر لاصيإلتإ كجعإتث كألصيل  جعإم 
)كجةيإ   99كددددددددددددليعإ  كجاط،يث( ا )ةظل كجلتييد ف  كجرسددددددددددددإليل اكجل 3كجلةفظإ      كجتإرلي  

                                                           
 humanitarian-https://ar.guide-، القاموس العلم  للقانون اإلنسان . اللجنة المعنّية بالقضاء على التمييز ضّد المرأة 1

law.org 
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كألسدليث( ت  كاللفإقيث  يل تسدتاح بتإ  اكجل  لبتإ لقام     عسإس ري،  عا اقإف   ت  ام فت  
ت   97/3  كجفقل  39للعإلض ت  تاضدددددددددددداع ا لض كاللفإقيث  اعجل  يل جإئد بتاجب كجتإر  
قرتث فظإ  ال لدك  ف  تكاللفإقيث  ت  ضدددددلال  سدددددةبتإ عا لعري تإ. البي  عيضدددددإ ع  تسدددددسجث كجلة

 .1جرا  ع تإ  كج ج،ث

بإاضددإفث الج  عجل  فث  كجعرير ت  كجرا  كألطلكف كألصيل  لضدد  لةفظإ   إتث  تتإ يجع  ت  
كجتسدددددددددددددددلةيد  لةدريددر تدرى كجلدكم اددع  كجدرا  بددإالتلادإ  ألةزدإم كجتعددإادر . ابتدإ ع  ادع  كجلةفظددإ  

لي   فت  كجاكضددددح ع  كصلصددددإ  ايئإ  عصددددبة  عزال الكددددزإجيث ت،ع بركيث كجقل  كجةإري اكجعكدددد
كجتعإارك  كجت،كس  ةرياإ جلةرير  رم لاكفق كجلةفظإ   جم يز  ج  عال زبيل     كجرا  كألطلكف 
كججرير  ف  كلفإقيث كجقضددددددإب     جتي  عكددددددزإ  كجلتييد ضددددددر كجتلع . ات  عجل  يتز  كجقا  بس  

ل س   رم لاكفق كجلةفظإ  زإ  ج  عاقلكل كج ج،ث كجتع،يث بإجقضدددددددإب     كجلتييد ضدددددددر كجتلع  بكددددددد
اليجإب      كجرا  كجل  صدددددددددددرق      كاللفإقيث صت  كجعقري  بعر رصاجتإ ةيد كج،فإع. اقر عرى 
 ت تإ الج  سددددددةب كجزايل ت  كجلةفظإ  العريتلتإ ت،ع كجلسددددددعي،إ   فضددددددت    ديإر  اإئ ث ف  

 .2كال للكضإ  كجل  قرتلتإ كجرا  كألطلكف كألصلى

 التحفظ  لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة :نيالفرع الثا

ال لدك  كلفإقيث كجقضإب     جتي  ع،اكع كجلتييد ضر كجتلع  اكجبلالازا  كالصليإلي كجتتةق بتتإ 
اتإ كجتعإارلإ  كجراجيلي  كجتزلسدددلإ  جةقاق كجتلع   ابسدددبب تإ ةققل  كجتلع  ت  ،جإح كج  جإ،ب 

صت  كجسددد،اك  كجصتس اكجعكدددلي  كجل  تضددد      لب،   اكت  عصلى  فقر قطع  ةقاق كجتلع  
كاللفإقيث كدددددداطإ بعيرك كج  كألتإم بإجل م ع،  ال يدك  كجزايل كجعي ي،بغ  ال،جإد   ال  صددددددرق      

 3راجث كجكلق كألاسط اكجكتإ  كفليقيإ. 93راجث بي،تإ  979كجتعإار  عا ك،ضت  الجيتإ 

إ  عا عير  لةفظإ  ت  كدددددددددس،تإ كسدددددددددلبعإر ال  كجرا  كجل  صدددددددددرق      كجتعإار  قإت  بث ت،
كجلطبيق كجتة   اللفددإقيددث كجتلع  ز يددإ عا كال،لقددإ  ت،دد   عتددإ بصصدددددددددددددددا  تددإ يلع ق بددرا  ت،طقددث 
كجكددددددلق كألاسددددددط اكددددددتإ  الفليقيإ كجعي يغطيتإ اعك كجلقليل فث  ع  بيث اع  كجلةفظإ  كسددددددل،ر كج  

                                                           
 .2217حزيران/يونيو  27األرسعاء ،التحفظات الدولية حول اتفاقية سيداو  ،رشا العشري 1
 المرجع نفس . ،رشا العشري 2

: لفايض ةتإيث كجتلع  ت  كجع،ف ف  كجكدددددلق كألاسدددددط التحفظات  لى اتفاقية القضاء  لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  3
 .22/99/3223ابلإليل  IOR 3223/221/19كجاايقث  لقم-كفليقيإاكتإ  
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ض ت  لاح عا تاضددددددداع ا لض كجكدددددددليعث كاسدددددددتتيث  ابغض كج،ظل فث  كجلةفظإ  كجل  لل،إق
 ت  كلفإقيث كجتلع . 39/3كاللفإقيث  يل تستاح بتإ بتقلض  كجتإر  

ال  بعض اع  كجلةفظإ  اكسددددد  كج،طإق بةي  لصدددددعب تلكجعل  عا كال للكض   ي  بي،تإ لسدددددل،ر 
عصلى ف  كاق يم جم لبر كجلةفظإ  ،فسدددددتإ بتإ ير      ع  اتث لسايت  تصل فث ج كدددددليعث ازعجل 

م كجلكددددلي  كجاط،  عيضددددإ زسسددددإس ج لةفظإ  ت  ع  تا  اعك كالسددددلصركم ج لكددددلي  تةلم كسددددلصرك
 1بتاجب كجقإ،ا  كجراج .

ال  تعظم اع  كجلةفظإ  يلع ق بإجقضدددإب     كجلتييد ضدددر كجتلع  اضدددتإ  لتلعتإ بإجةقاق كجل  
كجعركجث عا  بلز فتإ اللفإقيث  اةتإيلتإ ت  كجع،ف ات  كس  بقإئتإ ع  يفاض قرل  كجتلع      ط 

 كجاصا  كج  كال،صإف  بل كآلجيإ  كجاط،يث.

ي ق  ادددعك كجلقليل ،ظل   دددإتدددث     ادددع  كجلةفظدددإ  اكا ت،دددإ  ت  جدددإ،دددب را  كاق يم ةيدددإ  
 2كلفإقيث.

 المطلب الثاني تحفظات الدول العربية

 وأسباب تحفظها  الدول العربية الموقعة  لى إتفاقية سيداو :الفرع األول

 ل العربية الموقعة  لى إتفاقية سيداوالدو أوال:
  

 الدولة

  

تاريخ التصـــــــــديق 
  لى االتفاقية

  

 المواد التي تم إبداء التحفظ  ليها

 2المــــادة     
تـــــدابـــــيـــــر 
حــــــــظــــــــر 

 التمييز

ــمـــــادة   ال
7 

الـــحـــيـــــاة 
يالسياس

 ة

ــمـــــادة  ال
1 

الجنسي
 ة

الـــمـــــادة 
15 

 القانون

الـــــــمـــــــادة 
19 

ـــــــــــزواج  ال
ـــات  والعالق

 االسرية

الــمـــــادة 
21 

 مالتحكي

                                                           
 ،فس . كجتلج  ،رأةالمالتحفظات  لى اتفاقية القضاء  لى جميع أشكال التمييز ضد  1
 .،فس  كجتلج   المرأةلتحفظات  لى اتفاقية القضاء  لى جميع أشكال التمييز ضد ا 2
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 * * * *   * 22/5/1119 الجزائر

 * * * *   * 11/9/1114 البحرين

             31/11/1114 جزر القمر

             2/12/1111 جيبوتي

 * *   *   * 11/1/1111 مصر

 * *   *   * 13/1/1119 العراق

   * * *     1/7/1112 األردن

 * *   * *   21/4/1117 الكويت

 * *   *     2/1/1114 لبنان

الجمــاهيريــة 
ــــيـــــة  ــــعــــرب ال

 الليبية

19/5/1111 *       *   

             11/5/2111 موريتانيا

 * * * *   * 21/9/1113 المغرب

             9/2/2119 ُ مان

الـــمـــمـــلـــكـــــة 
ــــيـــــة  ــــعــــرب ال

 السعودية

7/1/2111 * * * * * * 

 * * * *   * 2113/ 21/3 سوريا

 * * * *     21/1/1115 تونس

ــــــــــــــــــــــة  دول
االمـــــــــــــارات 

ــي  ــثـــــان كـــــانــون ال
2114 

          1 

                                                           
كلية اإلما  األوزاع  للدراسات ، حالة لبنان دراسة ،    CEDAWقراءة إسالمية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  نهى القاطرج  1

 .2228أكتوسر  -1-7مصر -جامعة طنطا ،"أحكا  األسرة سين الشريعة اإلسالمية واالتفاقات واإلعالنات الدولية "،سحث مقد  لمؤتمر ،نلسنا -اإلسالمية سيروت



 (اتفاقية سيداو نموذجا)تطبيقات حول التحفظ                         الفصل الثاني:

37 
 

ــــيـــــة  ــــعــــرب ال
 المتحدة

 

  لى إتفاقية القضاء  لى أشكال التمييز ضد المرأة أسباب تحف ظ الدول العربية ثانيا:

ال  تإ جإب  ب  كالفإقيث ف  بعض كجتاكر تلسصل   تإ جإب ف  كجكددددددددليعث كاسددددددددتتيث  ابعضدددددددد  
تإ يصدددددّح ف  كجغلب ال يصدددددح     كجعلب  ف  علب اقإفلتم اقيتتم  اع   1تصإجفإ ج كدددددليعث لتإتإ

 2كجصإصث.

أل  ت  اضدعاك كالفإقيث زإ   بإل     لر  فع  جألاضإع كجتدليث كجل  لعيكتإ كجتلع  ف  ب رك  
ف  كجتسددددددإاك  تبإجغث ع،سددددددلتم كجفلاق كجةقيقيث بي  كجعزال  كاسددددددتتيث  بإجغاكال لةزتتإ كجكدددددليعث 

 اكا،إ .

ف ع  كجكددددليعث كاسددددتتيث سددددإا  بي  كجلجإ  اكج،سددددإب ت  ةي  كجص قث فز  ت،تم رت  اتإج  يعل 
 3ازلكتل  تةفاظث بتاجب عةزإم كجكليعث كاستتيث.

سدددددددددددددد،لطلق الج  بعض تصإجفإ  كالفإقيث ج كددددددددددددددليعث جلبليل ةلتإ  كج،سددددددددددددددإب ت  بعض كجةقاق  
 كاستتيث اعسبإب لةفظ كجرا  كجعلبيث:

جغددإب كجفلاق بي،تتددإ اف  عجددل ( ل،   9كجتددإر  )    كجلتددإادد  اكجلطددإبق كجلددإم بي  كجلجدد  اكجتلع  اك 
ت،إقضددددددث ج فطل  كال،سددددددإ،يث  اتصإجفث ج ةقإئق كجزا،يث  فإي سددددددبةإ،  العإج  ص ق داجي   كجعزل 

ي  ف كجعلز ل  ا كأل ، ا  : قإ  لعإج ا  4اكأل،ا   ا ج    39سال  كج،جم كآليث   ا ع ،ل   ص   ق  كجدل
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ع       :اقإ  لعإج   ي  ف كجعلز ل  ا كأل ، ا   ف ج  ا ج  ،    كجدل اتف     :اقإ  لعإج  21سدددددددددال  كجقيإتث كآليث  "تف
ي  ف  ا ج  ْب ص   ق ، إ د  ع ل ت إ ق إج    ل بج الف،ج  " :. اقإ  لعإج 31سدددددددال  كجعكليإ  كآليث  "ز  ج كددددددد    ضددددددد  ف   تلإ ا 

ع ل ت إ ع ، ا   ا كج ل   ع   ج ي س  كجعلز ل  ز إأل ، ا  ا ض  ع    ا   29.1-21ك  كآليلإ  سال  آ   تل      م  بفت إ ا ض 

( ل،      البطدددإ  زدددإفدددث كألةزدددإم كجدددري،يدددث ا يلادددإ كجل  ل تيد بي  كجلجددد  اكجتلع  ت  3كجتدددإر  )
قاك،ي  كجرا  كجتاقعث   يتإ  ااعك في  تصإجفٌث صدددددليةٌث ااكضدددددةٌث ج كدددددليعث كاسدددددتتيث  ات  ا،إ 

سل  تطإجبإ  كججتعيإ  كج،سددددددايث بسال لزا  كجكددددددليعث كاسددددددتتيث تصددددددرلًك ج قاك،ي   فقر الر ف  ل
جم يز  ج تلع  كجف سدددددددطي،يث ع  لسدددددددتا باضدددددددعتإ كجقإ،ا،   :اايقث ةقاق كجتلع  كجف سدددددددطي،يث تإ ي  

كجصددإ  را  ع  لسدددددددددددددددل،ددر ف  تطددإجبتددإ الج  ت،ظاتددث قددإ،ا،يددث تلزددإت ددث  لللزد ف  تجت تددإ     
ت  كجااكب  اكجةقاق كجقإ،ا،يث كجل  لةقق ف  تجتا تإ ،لإئج كيجإبيث  جلةقيق كجتسدددددددإاك  تجتا ث 

كجتط قث بي،تإ ابي  كجلج   ةسددددب تإ ،صدددد    ي  كجتاكايق اكأل لكف كجراجيث اكجقإ،ا  كألسددددإسدددد  
 .كجف سطي، 

ابإجلإج    ا  ي  فث  كججتعيإ  كج،سدددددددددددايث للير  ع  ل بط  جتي  كألةزإم كجكدددددددددددل يث كجتلع قث بإجتلع 
بجل  ال   :"،إسددددصًث ألةزإم كجكددددليعث كاسددددتتيث  يقا  سددددبةإ،  لعإج “سدددديركا ” لزا  كلفإقيث  ف ت  ا ل 

ي سددددددددد   ي    ا  ل جًإ تجتلإ ق ضددددددددد  تفم  ة  ر اك  فف  ع ،ف سدددددددددف ل  ب ي ، ت م  ا مل ال  ي جف ج  إ كددددددددد  زجت ال  ففيت  لل   ي ة  تف، ا   ة   جت اك  ي ؤ 
 .91كج،سإب كآليث سال  "ل س  فيتإً 

( ال،      لغييل كأل،تإط كالجلتإ يث اكجاقإفيث جسددددددددد ال كجلج  اكجتلع   بترف لةقيق 1كجتإر  )
اكجعإرك  كجعلفيث از  كجتتإلسددددددددإ  كألصلى كجقإئتث      كجتتإلسددددددددإ  كاجلتإ يثكجقضددددددددإب     

 .ج لج  اكجتلع كال لقإر بزا  عي ت  كجج،سي  عر،  عا ع    ت  كآلصل  عا     عراكل ،تطيث 

؛ أل،تإ ل،صددددددددددب     لغييل كأل،تإط كالجلتإ يث “سدددددددددديركا ” ااع  كجتإر  عةر عام عاركف كلفإقيث 
اكجاقإفيث جسددد ال كجلج  اكجتلع   ااعك يع،  لغييل رال كجتلع  زداجث اعم للب  كألاالر  الغييل رال 

ت  بإجج،رل  ااا ت،ظاتث كجلج  زسْب ج  ةقُّ كجقاكتث ف  كألسدددددددددددل . ااعك اعكل يقار الج  تإ يسدددددددددددل 
ف سدددددددددددفيث تلزإت ث ت  كجقيم كجغليبث     تجلتع،إ كاسدددددددددددتت   لترف الج  الجغإب زإفث كجفلاق بي  
كجلج  اكجتلع   اكجلعإت  ت  كجبكددددددددل     ع،تم ،اٌع ت  كجتص اقإ  كجتلسددددددددإايث ف  ز  كدددددددد ب ت  
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ج،رل( فإجرلك ا  الج  )كج كجصصدددإئ  اكجتقاتإ   ااعك كج،اع كا،سدددإ،  ف  تقإب  كجةياك  اكج،بإ  
تلع  كأل ضدددددإب اكجتلتا،إ  بي  كجلج  اكج   يعلبلا  ع  كجفاكلق كجلكدددددليةيث اكجفاكلق بي  اظإئف

 .جم لعر عك  قيتث  اع،  يتز  لصطيتإ اك لبإلاإ  يل تؤال 

( ال،      كلصإع جتي  كجلركبيل كجت،إسدددددددددددبث  بتإ ف  عجل كجلكدددددددددددليع  ت،تإ  جتزإفةث 9كجتإر  )
 .عكزإ  كاللجإل بإجتلع  اكسلغت  بغإب كجتلع جتي  

  كجل  لفع  Radical Feminism ااع  كجتإر  لزلجس صتصددث فزل كجةلزث كأل،اايث كجلكريزإجيث
  عي ةق كجتلع  كجزإت  ف  كجلةزم ف  جسدددراإ  فقر طإجب  «My Body is My Own» كدددعإل

جددإل بتددإ  اجيس تزددإفةددث كجددر ددإل  عكلتددإ  كجتددإر  كجتددعزال  بتزددإفةددث كسدددددددددددددددلغت  ر ددإل  كجتلع   اكالل
بتع،  ع   ت تإ ف  كجر إل  جةسدددددددإب ،فسدددددددتإ يرص  ضدددددددت  ،طإق لةزتتإ ف  جسدددددددراإ  عتإ العك 
كسددلغ  آصلا  اعك كجعت  جةسددإبتم  فث  اعك اا تإ طإجب  كاللفإقيث بسدد  كجلكددليعإ  جتزإفةل . 

 .1لؤيث ،قريث ت  ت،ظال كل  “سيركا ” ك،ظل كلفإقيث 

( كجل  ل،      كجقضدددددددددددددددإب     عي تفتام ،تط     رال كجلجدد  ارال كجتلع  ف  92كجتددإر  )
 .جتي  تلكة  كجلع يم بجتي  عكزإج      طليق لكجي  كجلع يم كجتصل ط

فتع  كجتإر  لط ب لكددددجي  كجلع يم كجتصل ط ف  جتي  تلكة  كجلع يم  ااع  لصإجف كجفطل  كجسدددد يتث 
،ا   العإلض قاك ر كجكدددددددددددليعث كاسدددددددددددتتيث  اصإصدددددددددددث اكجفلاقإ  كجفسدددددددددددياجاجيث بي  كجعزل اكأل

 .كالصلتط ف  تلة ث كجتلكاقث

اال كددل ع  كجلع يم كجتصل ط عةر   اكت  ،كددل كجفسددإر اكافسددإر ف  كجتجلت   اكالصلتط ف  كجلع يم 
عصدددددبح سدددددببًإ ج قضدددددإب     زايْل ت  كجقيم اكألصتق  فإجةيإب قر ل ف   اكجةكدددددتث قر اج   اكجعفث 

لصلف   اك،لدع كجةيدإب ت  كجط بدث الال كجق يد   اصدددددددددددددددإل  كجتددركلس كجاددإ،ايدث اكججددإتعددإ   زدإر  ع 
 .2تعإلض جألديإب اتسلةًإ ابلكد تفإل  كجتلع  ف   لْي فإضْح لفاق      لي كججإا يث كألاج 

كجل  ل،      كجلركبيل كجت،إسدبث ج قضدإب     كجلتييد ضر كجتلع  ف  تيرك  كجل إيث  :93كجتإر  
يث ت  عج  ع  لضدددددددت  جتإ      عسدددددددإس كجتسدددددددإاك  بي  كجلج  اكجتلع   اكجةصدددددددا      كجصدددددددة

 .صرتإ  كجل إيث كجصةيث  بتإ ف  عجل كجصرتإ  كجتلع قث بل،ظيم كألسل 
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ااع  كجتإر  لع،  ةصدددددا  كجلجإ  اكج،سدددددإب  يل كجتلداجي      صرتإ  ل،ظيم كألسدددددل  زاسدددددإئ  
قلكل عجل يع،  القلكل ةق كج تتإلسددددث كجج،سدددديث جغيل كجتلداجي . اال كددددل ف  لةليم ت،  كجةت   اك 

 .1عجل كل ًإ  فز   تقث ج،سيث صإل َ ،طإق كجداك َ ت  كجتةلتإ  قطعإً 

إ اصصددا « كجةيإ  كالقلصددإريث اكالجلتإ يث»لضددت  اع  كجتإر  كجتسددإاك  ج تلع  ف    :92جتإر  ك صددً
 كجةصدددددددا      كجقلاضبإجةق ف  كجةصدددددددا  كالسدددددددلةقإقإ  كألسدددددددليث  اكجةق ف  »فيتإ يلع ق 

إ ةقتإ ف  كجتكددددإلزث  كجتصددددلفيث  اكجلاا  كجعقإليث ا يل عجل ت  عكددددزإ  كالئلتإ  كجتإج   اعيضددددً
،صدددد       ."ف  جتي  كأل،كددددطث كجللفيتيث  اكجليإضددددإ  كجتصل فث  زعجل زإفث كأل،كددددطث كجاقإفيث
إريث ةيإ  كالقلصددددددددكجلركبيل كجت،إسددددددددبث ج قضددددددددإب     كجلتييد ضددددددددر كجتلع  ف  كجتجإال  كألصلى ج 

 .اكالجلتإ يث جز  لزف  جتإ      عسإس كجتسإاك  بي  كجلج  اكجتلع  ،فس كجةقاق

ااعك بز  بسدددددإطْث ي غ  تإ قللل  كجكدددددليعث كاسدددددتتيث بث طإب كأل،ا  ،صدددددف ،صددددديب كجلج  ف  
ظج كأل  : كجتيلك  زتإ قإ  لعإج  ا    ة  ز م  جف علز لف تف يز م  كجّ    فف  ع ا ال رف سدددددددددال  كج،سدددددددددإب كآليث   ف ،ا ي ي  ي اصدددددددددف

992. 

    ت،ح كجتلع  ةقإ تسإايًإ جةق كجلج  ف  تإ يلع ق بج،سيث عطفإجتتإ. جز  رااًل  1ل،  كجتإر  
  لبيث زايل  ال لستح ج ،سإب بث طإب ج،سيإلتّ  ألطفإجت .

لصدددددددد  تكجرا  كألطلكف الج  ت،ح كجتلع   ،فس كجةقاق ف  تإ يلع ق بإجلكددددددددلي  كج 91لر ا كجتإر  
قإتلتم   اجز  رااًل  لبيث زايل  لقّير ةليث ةلزث  بةلزث كألكددددصإ  اةليث كصليإل تة  سددددز،تم اك 

 3كجتلع  اللبطتإ بد اج  عتلاإ .

للصع كجرا  كألطلكف جتي  كجلركبيل كجت،إسددبث ج قضددإب     كجلتييد ضددر كجتلع  ف   1 : 99كجتإر  
يث  اباج  صإ  لضت       عسإس كجتسإاك  بي  زإفث كألتال كجتلع قث بإجداك َ اكجعتقإ  كجعإئ 

 :كجلج  اكجتلع 

                                                           
 
 Convention on the Elimination of All Forms of :ساإلنجليزية) سيداو أو أشاكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضااء على جميع  ،13المادة  2

Discrimination Against Womenاوتصاااااراب ، و: CEDAW) وتصاااافها على 1171عا   الجمعية العامة لألم  المتحدة ه  معاهدة دولية اعتمدتها .

 . 1181سستمسر من عا   3أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، ُصّدقت المعاهدة ف  
اس  3 مااااايااااو  20،ذه تااااحاااافااااظااااات الاااادول الااااعاااارباااايااااة عاااالااااى إلاااا اااااء الااااتاااامااااياااايااااز ضااااااااااد الااااماااارأةهاااا ،حساااااااااان عااااسااااّ

2216،https://www.irfaasawtak.com/women/ 
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 ع( ،فس كجةق ف   قر كجداك َ 

 ب( ،فس كجةق ف  ةليث كصليإل كجدا َ  اف   رم  قر كجداك َ الال بلضإاإ كجةل كجزإت  

  َ( ،فس كجةقاق اكجتسؤاجيإ  عا،إب كجداك َ ا ،ر فسص  

كج،ظل    ةإجلتتإ كجداجيث  ف  كألتال ح( ،فس كجةقاق اكجتسدددددؤاجيإ  باصدددددفتتإ عباي   بغض 
 كجتلع قث بسطفإجتتإ اف  جتي  كألةاك   يزا  جتص ةث كألطفإ  كال لبإل كألا  

اددددددددددددد( ،فس كجةقاق ف  ع  لقلل  بةليث ابثرلكل ج ،لإئج   رر عطفإجتإ اكجفإص  بي  كجطف  اكجعي 
ث اع  ي،تإ ت  تتإلسدددددددددددددي ي   اف  كجةصدددددددددددددا      كجتع اتإ  اكجلاقيف اكجاسدددددددددددددإئ  كجزفي ث بلتز

 كجةقاق 

ر( ،فس كجةقاق اكجتسددؤاجيإ  فيتإ يلع ق بإجااليث اكجقاكتث اكجاصددإيث     كألطفإ  الب،يتم  عا تإ 
كددإب  عجل ت  كأل لكف  ةي  لاجر اع  كجتفإايم ف  كجلكددلي  كجاط،   اف  جتي  كألةاك  يزا  

 جتص ةث كألطفإ  كال لبإل كألا  

 دا َ اكجداجث  بتإ ف  عجل كجةق ف  كصليإل السدددددم كألسدددددل  اكجتت،ث د( ،فس كجةقاق كجكدددددصصددددديث ج
 ا،اع كجعت  

ركللتددإ  ح( ،فس كجةقاق جزت كجداجي  فيتددإ يلع ق بت زيددث اةيدإد  كجتتل زدإ  اكاكدددددددددددددددلكف   يتددإ اك 
 .اكجلتل  بتإ اكجلصلف فيتإ  ساكب بت تقإب  عا تقإب   اض

،   اللصع جتي  كاجلكبك  كجضددددددددددددلاليث  بتإ ال يزا  جصطابث كجطف  عا داكج  عي كال قإ،ا  .2
ف  عجل كجلكددددليع  ت،تإ  جلةرير سدددد  عر،  ج داك َ اججع  لسددددجي  كجداك َ ف  سددددج  لسددددت  عتلك 

 1 .الجدكتيإ

كجلج  اكجتلع  ،فس كجةقاق ف  تإ ص   قر كجداك َ اف  تإ ص  ةضدددددددددددددددإ،ث بتع،  ع،تإ لعط  
إم للك   كجكدددليعث كاسدددتتيث ف  اعك كجتق كألطفإ . اجز  قاك،ي  كألةاك  كجكدددصصددديث كجعلبيث كجل 

لفّلق بي  كجلج  اكجتلع      تسددددلاى كجةضددددإ،ث زتإ لبيح ج لج  كجتسدددد م كجداك َ ت   زلإبيث  را  
 ع  لستح ج تلع  كجتس تث بإجداك َ ت   زلإب  .

                                                           
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضااتها للتوقيع  المتحدة األم  المرأةالقضاااء على جميع أشااكال التمييز ضااد  اتفاقية ،،16المادة  1

 .1171كانون األول / ديسمسر  18المؤرخ ف   34/182والتصديق واالنضما  سقرارها 
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كجل  لعللض   يتإ تعظم كجرا  كجعلبيث فت  تإر  ل،       لض عي صتف  31د عتإ كجتإر  
 جلي  عا عزال ت  كجرا  كألطلكف ةا  لفسيل عا لطبيق اع  كاللفإقيث     كجلةزيم.بي  را 

دكجث كجلةّفظ  .بي  لةفظ اكس  اك 

ت   سددددددددددديركا  اا  تإر  ل،      كجتسدددددددددددإاك  بي   7ل،فلر راجث كجزاي  ف  كجلةّفظ     كجتإر  
ل،فيعاإ  اف  تث ا اكجتكإلزث ف  صيإ ث سيإسث كجةزا كجلصداي  كا،لةإب  اكجللكح  ف كجج،سدي  

 كغ  كجاظإئف كجعإتث.

اتاليلددإ،يددإ الع ال  ،ّ  لةفّظتتددإ     كاللفددإقيددث اقددر يطددإ  زدد   الساااااااعوديااة البلد ةددإجلددإ راجل 
كجكدددددددددددددددليعدددث ت،دددرلجدددإلتدددإ. فدددإألاج  لةفظددد  بكدددددددددددددددزددد   دددإم      جتي  كجب،ار كجل  للعدددإلض ت  

 كاستتيث   اكجاإ،يث      جتي  كجب،ار كجل  للعإلض ت  كجكليعث كاستتيث اكجقاك،ي  كجركص يث .

ف  كجتقددإبدد   فددث  لةفظددإ  بعض كجددرا  كجعلبيددث     كاللفددإقيددث جم يعددر جتددإ تع، . فددإججدكئل كجل  
 .3221 إم زإ،  قر لةفظ      كجتإر  كجلإسعث  ت،ة  كجتلع  ةق ت،ح ج،سيلتإ ألاالراإ 

ت  جإ،ب آصل  لفع  لا،س اكجتغلب لةفظإلتتإ كجسددإبقث     كاللفإقيث. اجز  جم ي،لج    عجل 
 ك ب اال لدك  تطإجبإ  كجت،ظتإ  كج،سايث للكاح تزإ،تإ.

 تحفظات الجزائر  لى اتفاقية سيداو: الثاني: الفرع

كج،قإش ةإرك ةا  ت   سددددد،ث     لصددددددريق كججدكئل     اع  كاللفإقيث تإدك 32بإجل م ت  تلال 
يعلبلاإ صطا  اإتث ف  للقيث ةقاق كجتلع  اةتإيلتإ ت  كدددل  ع،اكع كجلتييد  ابي  ت  يعلبل ع،تإ 
ت،إفيث جصصاصيإ  كجكعب كججدكئلي ا إرجث القإجير  اع لكف   جعجل اجب كجل،بي  كج  ع  كججدكئل 

اتث كججدكئليث كجل  قرل  كجةزقر لةفظ  بت،إسددبث كجلاقي      اع  كاللفإقيث     بعض ب،اراإ ا 
ع،تإ للعإلض ت  كجت،ظاتث كجقيتث اكجري،يث اكالجلتإ يث اكجاقإفيث كججدكئليث اف  اعك كجسددددددددديإق جإب 

ت  كلفإقيث كجقضدددددددددددددإب     جتي   31  كجتإر  91/3  كجتإر  21/3كجتإر   23كجلةفظ     تإر  
 1عكزإ  كجلتيد ضر كجتلع .

                                                           
 كجتاق : 2993عفلي  3  تحفظات الجزائر  لى اتفاقية سيداو مقال  ةتد صضلي  1

Ljazair alyoum.com.  
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كجتعزال  سددددددإبقإ اكجعي  بل بتقلضددددددإ  كجةزاتث  23ا  كجتإر  : يلع ق بتضددددددتأوال: التحفظ األول
 كججدكئليث     كسلعركراإ جلطبيق عةزإتتإ بكلط  رم لعإلضتإ ت  عةزإم قإ،ا  كألسل  ججدكئليث.

كجلدكم كجرا  كألطلكف بسةب جتي  عكزإ  كجلتييد ضر كجتلع  اك،لتإ َ بز  كجاسإئ  كجت،إسبث را  
    لتييد ضددر كجتلع   السدديتإ لجسددر تبرع كجتسددإاك  بي  كجلج  البطإب سدديإسددث لسددلترف كجقضددإب 

اكجتلع  ف  رسددإليلاإ كجاط،يث الكددليعإلتإ الطبيق كجلكبك  لعإقب     كأل تإ  كجتجسددر  ج لتييد 
اكالتل،إع    كالضدددددددطتع بسي  ت  عا تتإلسدددددددث للتيد ب  ضددددددددر كجتلع  ايظتل ت  اعك كجلةفظ 

ظث     صصدددددداصدددددديإ  كجتجلت  كججدكئلي ف  كجتسددددددإئ  ةل  كجسدددددد طإ  كججدكئليث     كجتةإف
كجتلع قث بإألةاك  كجكددصصدديث عجل ع  قإ،ا  كألسددل  يسددلتر تعظم عةزإت  ت  كجكددليعث كاسددتتيث 

   1كجل  لعلبل كجتصرل كجاإ،  ت  تصرل كجلكلي  بتقلض  كجتإر  كألاج  ت  قإ،ا  كجتر، .

ا  كألطلكف لت،ح ج تلع  ةقإ تسدددددإايإ جةق ،صددددد      ع  كجر 1/3: كجتإر  ثانيا: التحفظ الثاني
كجلج  فيتإ يلع ق بج،سددددددددددديث عطفإجتإ اقر عصدددددددددددبح اعك كجلةفظ ف  ةزم كجت غ  بإ لبإل ع  لعري  

جع  كجج،سدددديث جدكئليث كألصدددد يث جز  اجر تاجار ألب جدكئلي عا عم  3221قإ،ا  كجج،سدددديث سدددد،ث 
 جدكئليث.

ج تلع  كجةق ف  كصليإل تزإ  كقإتلتإ اسز،تإ  ،صد      ع  91/3: كجتإر  ثالثا: التحفظ الثالث
ااا تدإ يلعدإلض ت  قدإ،ا  كألسدددددددددددددددل  كججدكئلي كجدعي ي دم كجتلع  كجتلداجدث بدإاقإتث ف  تسدددددددددددددددز  
كجداجيددث  ااا كجلعدددإلض كجددعي رف  كجةزاتددث كججدكئليدددث ج  ت      لةفظتددإ     اددع  كجتدددإر  

ع  سدددددددددز  كجتلع  كجتلداجث ت  داجتإ  بغيث كجتةإفظث     كأل لكف كججدكئليث كجل  لقضددددددددد     
 ز،ليجث ةلتيث ات،طقيث جعقر كجداك َ.

كجتلع قث بإجلدكم كجرا  كألطلكف ف  ضدددددتإ  كجتسدددددإاك  بي  كجلج   99: كجتإر  رابعا: التحفظ الرابع
اكجتلع  ف  ز  كجتسددددددددإئ  كجتلع قث بإجداك َ  اسددددددددبب لةفظ كججدكئل زتإ ا  ف  كجةإال  كجسددددددددإبقث 

ةإفظث صصدددددداصدددددديث ل،ظيم كألةاك  كجكددددددصصدددددديث ف  كججدكئل كجتسددددددلتر  ت      ةل      كجت
  2كجكليعث كاستتيث ات  ع لكف كجتجلت  كججدكئلي.

 
                                                           

 .السابق المرجع  ةتد ةضلي  1
 السابق. المرجع ،ةتد صضلي  2
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 كجصإلتث:
جقر لم كجلعلض ف  تاضا ،إ كج  كجلةفظ  بربك بإاطإل كجتفإايت  ف  كجفص  كألا  ت     

 صت  تبةاي :

عإارك  كجراجيث بصفث  إتث  عتإ كجتبة  كجاإ، : ف  كجتبة  كألا : ةا  تإايث كجلةفظ     كجت 
 ةا  عاتيث كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث كجل  اكألاإل كجتلللبث   ي .

جيلم لصصي  كجفص  كجاإ، : زجإ،ب لطبيق  ج لةفظ     ،تاع َ تلتا  ف  كلفإقيث سيركا ت  
 صت  لةرير تفتاتتإ  اب،اراإ اكجلةفظ   يتإ.

بإجتقرتث ةا  ترى التزإ،يث البركب الجلكب كبركب كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث  اقر طلة،إ الكزإجيل،إ 
يث  بإجلاص  الج  ع  كجلةفظ قيم اعال  اكس  ازبيل     لطبيق كالفإقيإ  كجراج تإياقت،إ بإاجإبث   

 ات  بي  اإل  كالفإقيإ   اللفإقيث  كجقضإب     عكزإ  كجلتييد ضر كجتلع .

 :كج،لإئج

 جتجتا ث ت  كج،لإئج اا  زإآلل  اقر ص ص،إ 

ظ     ع،  كجلةف ص،فيفقت  جإت  ا تإ،  ج لةفظ   فت  كجفق  ت   فيصعابث اليجإر لعل  -  
فزل   عإلضيت  ت،تم  إر  يع،  ت  ع تإ  كجس قا يات،تم  ح يبس،  لصل  قا يال ت  ا ت،تم ت  

 كجلةفظ .

 تإ ياك ر كجتعإار  كجتصإرق   ق  ياجاب ع  يزا  كجلةفظ بكز  تزلاب اافق تإ ل،     
   كجتعإارك .  جقإ،ا  ،إييف ثيالبركب  ،لج  جألص  كجعإم اا  اللفإق ثيفياف  ةإجث  رم ،صتإ     ز

كجلةفظ ا تجتا ث ت  كا ت،إ  ات  بي  اإل  كا ت،إ  كا ت    يب ديي_صعابث كجلت
كجتعإارك   الال  جقإ،ا  ،إييف ثيقف  اللفإ  يكج،     لميجم  ليكجلفسيلي  بإجل م ت  ع  اع  كألص

كألتل ع  كجترف ت  ال،لتإج  اا  قثيل جس ج  ا ف   ةق ثيت  كجتتإلسإ  كجراج ريع،،إ ،جر كجعر
 كجرا  إسإ يا س لتئمي،  كجتعإار  بتإ  ليتةض عزال ت،  قإ،ا،   اارف  لفس إس يس رفا
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 تإيف للطكيكجلةفظإ  كجل  طإب  كجغتاض ا  رم كجرقث بعزس  تإي   غ بيكجل  ججئ  ج   ا 
 كجاضاح .

كجراجث   يالصلتف كآلاإل كجقإ،ا،يث كجتلللبث    كجلةفظ ساكب بإجلفض عا كجقبا  عا كجسةب ب -
ا عتإ بإج،سبث جآلاإل كجتلللبث ت  كجرا  كأل ضإب  ث يكجرا  كألطلكف بإاللفإق ثيكجتلةفظث ا بق

 إجلفضببإسلا،إب تاكر كجلةفظ  عا  ،تتإيي بفلزا  التإ بإجقبا  ا ا،إ لسلي كجتعإار  بكز   إر
ي كجتعإار  فلسل  ثيفلح كجةقإئب كجرب اتإس ثيف  قض  يا راجث كجبةل  ثيكجغلب إيزتإ ةإجث عجتإ،

بكز  زإت  را  قبا  كجلةفظ  عا كجسةب ا اا بإجلص      كجلةفظ ت  طلف كجراجث كجتلةفظث 
 جتإ.  ثيجتعإار  بكز  زإت  زتإ كجةإجث كألص ا الصطإل كجرا  كألصلى بإاجلكب كجتلصع  ا لسلي ك

_ الللبإط كجلةفظ بإجصصاصيث كجاقإفيث ت  صت  كجستإح ج را  كألطلكف بإجلةفظ     كجتعإارك  
 كألسإسيث جل ل كجراجث. ميكجل  للعإلض ت  كجق

_ كجلةفظ     كاللفإقيإ  ةق جز  راجث بكلاط  كجكز يث اكجتاضا يث كجتاضةث ف     
اكجلةفظ ال يجع  ت  كجراجث كجتلةفظث صإل َ كاللفإقيث ب      كجرا  كألطلكف قباجتإ  كجتاضاع 

زعضا ف  كاللفإقيث  اج لةفظ تبللك  زايل  جز  راجث ،ظلل  كجصإصث جتلفإقيإ   كليطث عال 
 ارف كاللفإقيث كألصي . ةفظيصإجف كجل

كجلتييد  إقيث كجقضإب     عكزإ كجرا  كجعلبيث     بعض كالفإقيإ  كجراجيث عال اا  اللف لاقي 
ضر كجتلع  ت  تجتا ث ت  كجلةفظإ  ألسبإب تعي،ث اع  تإ يصّح ف  كجغلب ال يصح     
كجعلب  ف  علب اقإفلتم اقيتتم كجصإصث   ات  بي  اإل  كجرا  كججدكئل  قر لةفظ  بت،إسبث 

لعإلض ت  ليث ع،تإ لاع  كاللفإقيث     بعض ب،اراإ اكجل  قرل  كجةزاتث كججدكئ    كجلاقي  
كجت،ظاتث كجقيتث اكجري،يث اكالجلتإ يث اكجاقإفيث كججدكئليث اف  اعك كجسيإق جإب كجلةفظ     كجتاكر 

 ت  كلفإقيث كجقضإب     جتي  عكزإ  كجلتيد ضر كجتلع   . 31  91/3   21/3   23كجلإجيث 

 :كجلاصيإ 

 ف  ضاب ،لإئج كجرلكسث ،ص  الج  :    

كب كجلةفظ     كجتعإارك  كجتلعرر  كألطلكف ..كجلق ي  ت  البر9
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. رم البركب كجلةفظ  ،ر كال،ضتإم الج  كجتعإار   زا،  عساع لاقي  ج لةفظ أل،  يةر  بعر ع  3
 لزا  كجتعإار  قر رص   ةيد كج،فإع بي  كجتلعإقري  كألص يي  .

 فستإ .  كألطلكف ،. لةرير كلاط قبا  كجلةفظ اكال للكض   ي  ف  كجتعإارك  كجراجيث تلعرر2

 .كجلقسيم كجتسلتل آلاإل كجلةفظإ  ف  كجتعإارك  تلعرر  كألطلكف ت  صت  كجلطبيق. 3

ت  صت  اع  كج،لإئج اكجلاصيإ   فث  تاضاع كجلةفظ تإدك  يةلإ َ ج رلكسث فتا تاضاع  ابإجلإج 
 اكس  اب  كجرلكسإ  تتتث.
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 ــــــــــــــــــمراـجــــــــــــع:قـــــــــــائـــــــــــمــــــــة الـــــــ

 أوال: القرآن الكريم: 

 _سال  كجلةليم.

 _سال  كج،سإب.

 _سال  كج،جم.

 _سال  كجقيإتث .

 _سال  كجعكليإ  .

 _سال  آ   تلك  

 ثانيا: الصكوك الدولية:

 -  ك لتددر  ت  قبدد  كجتؤلتل كألتم كجتلةددر  بكدددددددددددددددس  قددإ،ا  كلفدإقيددث فيي،ددإ جقددإ،ا  كجتعددإادرك
كجتؤلخ ف   3999عدإادرك  كجدعي  قر بتاجب قلكلي كججتعيث كجعإتث جألتم كجتلةر  لقم كجت
زدددإ،ا  كألا /ريسدددددددددددددددتبل  9كجتؤلخ ف   3397  القم 9199زدددإ،ا  كألا /ريسدددددددددددددددتبل  1

 33آعكل/تددإلس الج   39  اقددر  قددر كجتؤلتل ف  راللي  ف  فيي،ددإ صت  كجفلل  ت  9197
  اك لتر  9191آيإل/تإيا  33إ /كبلي  الج  ،يسددددددد 1اصت  كجفلل  ت   9199آيإل/تإيا 

عيإل/تإيا  32ا لضددددددد  ج لاقي  ف    9191عيإل/تإيا  33كاللفإقيث ف  صلإم ع تإج  ف  
زإ،ا   37.ارص   ةيد كج،فإع ف   9191عيإل/تإيا  32ا لضدددددددددد  ج لاقي  ف    9191

 9192كجاإ، /ي،إيل 
   تاجب ي  اكجلصددريق اكال،ضددتإم بك لتر  ا لضدد  ج لاق_كلفإقيث كجةقاق كجسدديإسدديث ج تلع

زدإ،ا  كألا /ريسدددددددددددددددتبل  32( كجتؤلخ ف  7-)ر 932كجتلةدر   جألتم قلكل كججتعيدث كجعدإتددث
9113 

 .9  افقإ ألةزإم كجتإر  9113لتاد/ياجي   7لإليل برب كج،فإع: 
   تياإق سددإ  صاسددي   اا صددل  عيضددًإ بإسددم اكجتعلافث كاللفإقيث كألتليزيث جةقاق كال،سددإ

لم ك لتإر  ت  قب  كجعرير ت  كجب رك  ف  ،صددددف كجزل  كجغلب  ف   .جةقاق كا،سددددإ  راج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ياجيا  99جل،فيع ف  . رص  ةيد ك9191،افتبل  إم  33سددددددإ  صاسددددددي   زاسددددددلإليزإ  ف  
 .بعر اليركع صل كجتاكفقث كجةإري  كل )صل  لي،إرك 9179

  كألتم كجتلةر كجلتييد ضر كجتلع  كلفإقيث كجقضإب     جتي  عكزإ . 
  كجلةفظإ      كلفإقيث كجقضددددددددإب     جتي  عكدددددددددزإ  كجلتييد ضدددددددددر كجتلع : لفايض ةتإيث

 IOR51/3223/221م كجاايقث كجتلع  ت  كجع،ف ف  كجكدددددلق كألاسدددددط اكدددددتإ  الفليقيإ  لق
 .2/99/3223بلإليل 

   كا ت  كجعإجت  جةقاق كا،سدددددإ  كجعي صدددددرل بتاجب قلكل كججتعيث كجعإتث جألتم كجتلةر
 .92/93/9131ف   397لقم 

 .كجبللزا  كاصليإلي الفإقيث ةقاق كجطف  بكس  الكللكل كألطفإ  ف  كج،دك إ  كجتس ةث 
 ثالثا:الكتب
 .3221 ركل كج،تضث  ركل ااتث  كجراج  كجعإم   تفتام اكجتصإرل  كجقإ،ا -عةتر ب قإسم

 كجترص -تةإضدددددددددددلك  ف  كجقإ،ا  كجراج  كجعإم -عةتر كسدددددددددددز،رلي تةتر ،إصدددددددددددل با دكجث 
 رلكل كجفجل ج ،كل اكجلادي  طبعث كألاج .-اكجتعإارك  كجراجيث

  ،م ج ،كددددددددددل ركل كجع ا -كجترص  اكجتصددددددددددإرل-كجقإ،ا  كجراج  كجعإم-جتإ   بر كج،إصددددددددددل تإ
 اكجلادي .

 ركل كأليإم ج ،كددددددددددددل اكجلادي   تإ  سدددددددددددد،ث -كجاجيد ف  كجقإ،ا  كجراج  كجعإم-لكددددددددددددير  كجعإم
3291. 

 ث ركل كجص را،يث كجطبعث كألاج  س-ةقاق كا،كإ  ف  كجقإ،ا  كجراج - بر كجعديد كجعكإاي،
9322-3223. 

 جقإ،ا   فيي،إكجقإ،ا  كجراج  ج تعإارك  بعض كجتتةظإ  ةا  تعإار  -تةتدر سدددددددددددددددعدإري
 .3293ركل كججإتعث كججرير  كاسز،رليث س،ث -كجتعإارك  كجراجيث

 ركل كججتإ ث ج ،كددل كاسددز،رليث -كجقإ،ا  كجراج  كجعإم ج قإ ر  كجراجيث-تصددطف  عةتر فؤكر
 م.9117س،ث 

 لتص كألط س-لؤيث لة ي يث-كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث-تةتر كجسعير كجتصلي.   
 الت  لمية:: مجالت ومقارابعا 
 رلكسدددددددددددددإ  اعبةإ  قإ،ا،يث تقإ  -_آيإ  تةتار سدددددددددددددعار: كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث

 www.mahewar.orgكجزللا،  

http://www.mahewar.org/
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 ا  كجعرر كأل-كجتج ر كجاإج -سدددددددددإجم ةا : كجتج ث كألزإريتيث ج بةا  كجقإ،ا،يث اكجسددددددددديإسددددددددديث
 لإليل كالسلستم.-جراجيث جةقاق كال،سإ تقإ : كجلةفظ     كلفإقيث ك

  : 92/2/3291لإليل قبا  كجتقإ   97/3/3291تقإ. 
  كجتاق :-9جدب-كجقإ،ا  كجراج  كجعإم-_    ص ي  السددددددتإ ي  كجةريا //almerja.net: 

http 
  كلفإقيث كجقضدددددددإب     جتي  عكدددددددزإ  كجلتييد ضدددددددر كجتلع  كجعرر -_،إرل  بر كجعديد كدددددددإف

 www.lebarmy.goobl://httpتاق : . كج3299عيإل -299
 تقإ  الجزللا، : -كلفإقيث سيركا-_كجكيل عةتر ،صإل www.siadadays.com 
 3232يا،يا 9.2آصل لةري -تإايث كلفإقيث سيركا-_ إر  كجةتيقيث 
  : كجتاقwww.mawdoo3.com://http 
 3291عزلابل  33-ب،ار كلفإقيث سدددددديركا اتصإجفلتإ ج كددددددليعث كاسددددددتتيث-_ت،  عبا كجعدكئم 

 www.assayh.netتقإ  كجزللا، : 
     ة  ب  جب،إ  - رلكسددددددإ  كاسددددددتتيث بيلا ز يث كاتإم كألادك   ج،  رلكسددددددث ةإجث جب،إ

  "عةزإم كألسددددددددددل  بي  كجكددددددددددليعث كاسددددددددددتتيث اكاللفإقإ  اكا ت،إ  كجراجيث "تقرم جتؤلتل 
 .3229عزلابل  -1-7تصل -جإتعث ط،طإ

 3299تإيا  20  اع  لةفظإ  كجرا  كجعلبيث     الجغإب كجلتييد ضر كجتلع  حسن  ب اس 
 ف  كلفإقيث كجقضددإب     جتي  عكددزإ  كجلتييد ضددر كجتلع قلكب  السدتتيث ،  ،ت  كجقإطلج 

CEDAW ، https://www.irfaasawtak.com/women/. 

  األمم المتحاادة للمرأة ، هيئااة2192البرلمااانيااة اللبنااانيااة  صاااااااااف ، االنتواااساااتجااان، 

unwomen.org/ar/countries/lebanonhttps://arabstates.. 

  لب  آسدددديإ  كج ج،ث كالقلصددددإريث اكالجلتإ يث  اللفإقيث كجقضددددإب     جتي  عكددددزإ  كجلتييد 
 .3227 س،ث كجتلةر   ،ياياللضر كجتلع   لقإليل كجظ  ف  كجب رك  كجعلبيث  كألتم 

     ك،سدددددددددددددددإ    كجكدددددددددددددددبزث جي،درك تطل  يام كجتلع  كجعدإجت   اكق  ةقاق كجتلع  ف  جب،إ   تاق
 .كجع،زباليث

  قضدددإيإ تعإصدددل ،بعم بنود اتفاقية ســيداو مخالفة للشــريعة  سدددتإةث  ،اح     سددد تإ  
 بةايث ركل : ،اع كجفلاى  : كجلصدددددددددد،يف 2010-08-10 : كجلإليل 912 : لقم كجفلاى،

 اإلفتاء

 .2217حزيران/يونيو  27األرسعاء ، التحفظات الدولية حول اتفاقية سيداو ،رشا العشري

http://www.lebarmy.goobl/:http
http://www.siadadays.com/
http://www.siadadays.com/
http://www.mawdoo3.com/:http
http://www.assayh.net/
https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/lebanon
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 الموقع: 2216أفريل 4 ،تحفظات الجزائر على اتفاقية سيداو مقال حمزة،وضري 

Ljazair alyoum.com 

   قسم المرأة واألسرة   ف المواد المسـرطنة قي إتفاقية سـيداوكجكديل ةسدإم كجري   فإ،ث  
.3291-93-99كجتقإال   كبزث يسسجا،ل كاستتيث   

   Rapport de la commission du droit international session.63.20011 
 سا: الرسالة والمذكرات الجامعية:خام 
  ،كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث رلكسدددددددث لسصدددددددي  تقإل،ث -السدددددددتإ ي  ص ف سدددددددعير كجدالك

-تقرتث ج ةصدددددا      رلجث كجتإجسدددددليل لة  الكدددددلكف كجرزلال تةتر ب  ،إصدددددل كجبجإر
 كجليإض.-كجع يإ جإتعث ،إيف كجعلبيث ج ع ام كألت،يث ز يث كجرلكسإ 

  ث جج ةصدددا      رل  كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث تلعرر  كألطلكف- ت كدددزيب بإكددد
دكلك كجع،زب  جإتعث كجكدلق كألاسط ج رلكسإ  كجع يإ ز يث ،كجتإجسدليل لة  الكدلكف كجرزلال 

 كأللر .-9/93/3229كجةقاق 
  ي  كتإر  زل  لزتي يث جتع كجلةفظ     كاللفإقيإ  كجراجيث جةقاق كال،سإ -كستإ ي  كلف،

  جإتعث كجعلب  ب-كجتإسددلل لصصدد  ت،إد إ  راجيث لة  ككددلكف كجرزلال د رار جع ا 
 .3299-3291عم كجباكق  س،ث -تتيري

 عزل  ت كجلصليةإ  كجلفسيليث اعالاإ     كاللفإقيإ  كجراجيث جةقاق كال،سإ -تةتر تةتري
 بإل،ث.- يث كجةقاق اكجع ام كجسيإسيثز-ج،ي  كتإر  كجتإجسليل قإ،ا  راج  جةقاق كال،سإ 

  تعزل   اإلنســـــان لحقوق الدولي القانون قي وحمايتها المرأة حقوق  ز،إس ،ال كجري 
تإسددددددددلل  جإتعث تاالي كجطإال  ز يث كجةقاق اكجع ام كجسدددددددديإسدددددددديث قسددددددددم كجةقاق  سددددددددعير  

 ل كججدكئ
 : كجقاكتيسسإرسإ 
 دب كجسإب . بيلا .كجج-ركل صإرل-جسإ  كجعلب-كب  ت،ظال تةتر ب  زلم 
 :اإت،إ: كجتاكق  كالجزللا،يث 
   :تفتام كلفإقيث سيركا//ar.m.wikipedia.org :https   
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 ع تقرتث 

 9 و اآلثار المترتبة  ليه للتحفظاإلطار المفاهيمي  كجفص  كألا 
 3 تعإارك  كجراجيث    كجتإايث كجلةفظ  كجتبة  كألا 
 3     كجتعإارك  كجراجيث تفتام كجلةفظ كجتط ب كألا 
 3     كجتعإارك  كجراجيث لعليف كجلةفظ كجفلع كألا 
 7     كجتعإارك  كجراجيث ع،اكع كجلةفظ كجفلع كجاإ، 
 9 كجلتييد بي  كجلةفظ اك  ت،إ  عصلى كجفلع كجاإج 

 92 اكجتلكة  كجل  يتل بتإ.كلاط كجلةفظ اتكلا يل   كجتط ب كجاإ، 
 92 كلاط كجلةفظ كجفلع كألا 
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 ث اكجتعإارك  كجتلعرر  كألطلكفكجا،إئي
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 93 عاتيل  كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث كجفلع كألا 
 99 ترى جاكد كجلةفظ     كجتعإارك  كجراجيث  كجفلع كجاإ، 
 32     كجتعإارك  كجراجيث : كآلاإل كجتلللبث    كجلةفظ ، كجتط ب كجاإ
 32 قبا  كجلةفظ كجفلع كألا 
 39 لكض     كجلةفظكا ل كجفلع كجاإ، 
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 الملخص                                                                                                                                            

جقر لتةال  رلكسددددل،إ ةا  عام تاضددددا إ  كجقإ،ا  كجراج   عال ااا تاضدددداع كجلةفظ     
كجلةفظ     كجتعإارك  اكآلاإل كجتعإارك  كجراجيث  ةي  لترف اع  كجرلكسددددددددددث كج  البلكد كددددددددددز  

ر ر ت،إ رلكسدددل،إ بةت ث ت  كجلطبيقإ  كجعت يث ج لةفظ   كلفإقيث سددديركا  اقر لزد،إ قكجتلللبث   ي  ا 
رال كجةلزث كج،سددددايث كج ب،إ،يث ف  ل،فيع اللفإقيث كجقضدددددإب     عكدددددزإ  كجلتييد ضدددددر ف  جدب تعي  

 .كجتلع  

ز  اا ت  اضدددددددددددددددعدد  ف  الطددإل تت،تج لت صف  ع،دد  تاضددددددددددددددداع يةلددإ َ جاقدد  طايدد  ج،اال 
 الال ع  اعك ال يت،  ت  كجلعتق في  عزال.   بإاضإفث كج  ق ث كجتلكج  كجتلصصصث ب 

ةي  لعلضدددددد،إ بكددددددز   إم جتسددددددسجث كجلةفظ بإجللزيد     كججإ،ب كجقإ،ا،  زا،  عا طبيعث 
  لسدددددددددإؤالسددددددددديإسددددددددديث قإ،ا،يث الال ع  اعك كجبة  تجلر ،بع  قصددددددددديل  اتدك  تجإ  كجبة  تفلاةإ ج

  رير .

 ات  بي  اإل  كألسئ ث كجلسإؤ     جراى كجلةفظ بإج،ظل جتعإييل كجقاى كجعإجتيث.

ابإجلإج  ت  صت  عةر اع  كجلسدددددددددإؤال  فث  تاضددددددددداع كجلةفظ تإدك  يةلإ َ ج رلكسدددددددددث ااا 
 تاضاع اكس  اب  كجرلكسإ  تتتث.

 

 

 

 

 

 

 


