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  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية  
   

، إلى المجلس 1963عام في   المعقودةطلبت الجمعية العامة، في دورتها الثامنة عشرة 
 لرصد 1946 عام  فياالقتصادي واالجتماعي أن يدعو لجنة وضع المرأة، وهي هيئة أنشئت

ن بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة إعداد مشروع إعالإلى حالة المرأة وتعزيز حقوقها، 
 المجلس االقتصادي في دورةو). 1963ديسمبر / آانون األول5المؤرخ ) 18-د (1921القرار (

هذا القرار إلى  المجلس ، أحال1964عام المستأنفة المعقودة في واالجتماعي، السادسة والثالثين 
 دورتها الثامنة عشرة، فين  مشروع إعال وضع التي نظرت في مسألة،لجنة وضع المرأة

انظر تقرير لجنة وضع (، وأنشأت لجنة صياغة إلعداد نص أولي 1965عام المعقودة في 
بشأن  العمل ، واصلت1965من إنجاز عملها في عام اللجنة  لم تتمكن ولما). E/4025المرأة، 
م إلى دِّالن ُق مشروع إعوأعدتالسنة التالية، خالل دورتها التاسعة عشرة، في موضوع هذا ال

)). 19-د (1لجنة وضع المرأة  قرار( 1966مارس / آذار8المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
-د( 1131، اتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي باإلجماع القرار 1966يوليه / تموز26وفي 

ما يكفي مة لجمعية العاولم يتوافر ل. ، الذي أحال بموجبه مشروع اإلعالن إلى الجمعية العامة)41
-د (2199، ولكنها اتخذت القرار 1966 في عام  نص مشروع اإلعالنستعراضمن الوقت ال

، الذي طلبت فيه إلى المجلس االقتصادي 1966ديسمبر / آانون األول16المؤرخ ) 21
مشروع في دورتها التالية، مع النص استعراض واالجتماعي أن يدعو لجنة وضع المرأة إلى 

االقتصادي  واألربعين للمجلس ت التي قدمتها الدول األعضاء أثناء الدورة الحاديةمراعاة التعديال
 أثناء والدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة، وآذلك المناقشات ذات الصلة واالجتماعي،

عام في الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة وضع المرأة انعقاد دورة آل من 
دورتها الثانية عليا في تولي مشروع اإلعالن أولوية آذلك أن رت الجمعية قرَّو .1966

 1967أنجزت لجنة وضع المرأة في عام وهكذا، . 1967 في عام   التي ستعقدوالعشرين
مارس / آذار2مشروع في صيغة منقحة لل باإلجماع أقرَّتواإلعالن  لنص مشروع استعراضا

جلس االقتصادي واالجتماعي مشروع اإلعالن إلى وأحال الم)). 20-د (1القرار  (1967
مايو / أيار29المؤرخ ) 43-د( 1206  رقمقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي(الجمعية العامة 

 تشرين 16وفي . وقررت الجمعية العامة أن تحيله إلى اللجنة الثالثة لكي تنظر فيه) 1967
 7الذي أوصت به لجنة وضع المرأة، وفي  اللجنة الثالثة النص اعتمدت، 1967أآتوبر /األول

 فيه عن أصدرت، الذي )22-د (2263نوفمبر، اتخذت الجمعية العامة القرار /تشرين الثاني
 . إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة

 
 ، قررت لجنة وضع المرأة أن تنظر خالل دورتها الخامسة والعشرين1972وفي عام  

 من صك جديد أو صكوك جديدةمقترحات من أجل وضع  ، في1974 عام المقرر عقدها في
فبراير / شباط24المؤرخ ) 24-د( 5القرار (ضاء على التمييز ضد المرأة لي للققانون الدوال

اآلراء استنادًا إلى  ورقة عمل عن هذه المسألة، إعدادوطلبت أيضًا إلى األمين العام ). 1972
 وعالوًة. طبيعة هذا الصك الجديد ومضمونهن بشأتحيلها الدول األعضاء سوالمقترحات التي 

 دورتها بدءاللجنة قبل أعضاء عضوًا من  15فريق عامل يضم أن ينشأ على ذلك، قررت 
إعداد مشروع الصك في العمل بشأن هذا الفريق يشرع خمسة أيام وأن بالخامسة والعشرين 

 . الجديد
 

 الذي عقد ،الفريق العاملتوصية وبناء على  ،1974يناير / آانون الثاني24وفي  
، قررت اللجنة أنه ينبغي 1974يناير / آانون الثاني18 وفي 11 إلى 7من  في الفترة اجتماعًا 11

بإمكانية  ساس بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، دون المشاملة واحدةإعداد مشروع اتفاقية 
 من 2 الفقرةانظر ( ن محددةالتمييز في مياديموضوع  يتناولي صك القيام مستقبال بإعداد أ
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وطلبت اللجنة أيضًا إلى ). E/5451دورتها الخامسة والعشرين، عن تقرير لجنة وضع المرأة 
المرآز  األمين العام أن يدعو الحكومات والوآاالت المتخصصة والمنظمات غير الحكومية ذات

 نص مشروع االتفاقية الذي أعده الفريق العامل إلى التعليق علىاالستشاري لدى األمم المتحدة 
 آانون 25المؤرخ ) 25-د (1انظر القرار ) (E/CN.6/574( في تقريره ة الواردبصيغته
 ).E/5451الوثيقة في المستنسخ  1974يناير /الثاني

 
 1975 عام  فيواتخذ المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة الذي عقد في المكسيك 

لذي أهاب فيه بالمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يدعو لجنة وضع المرأة إلى ا 25القرار 
 إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي تقديمه لنوالعشري  دورتها السادسةفيإعداد مشروع اتفاقية 

عداد إل علياأولوية على أن تولي  المعنية فاعلة جميع األطراف الالجمعية العامة، وحثَّإلى و
 ).E/CONF.66/34 ،انظر تقرير المؤتمر( 1976 عام االتفاقية في

 
 السادسة والعشرينوها السادسة والعشرين يوآان معروضًا على اللجنة، في دورت 

التعليقات  على أساس ها الفريق العامل، ورقة العمل التي أعد1976َّعام في  المستأنفة المعقودتين
). E/CN.6/574(غير الحكومية  ات من الحكومات والوآاالت المتخصصة والمنظمالواردة
 اللجنة مشروع االتفاقية وقدمته إلى المجلس اعتمدت، 1976ديسمبر / آانون األول17وفي 

م المجلس ، قد1977َّوفي عام . ))26-د( 1لجنة وضع المرأة قرار (االقتصادي واالجتماعي 
عتباره مسألة ملحة ودعا  بافيه الجمعيةمشروع االتفاقية إلى الجمعية العامة، وأوصى بأن تنظر 

 إلى األمين العام في أقرب وقت  تعليقاتهاالدول األعضاء والوآاالت المتخصصة إلى أن تقدم
 .)1977مايو / أيار12المؤرخ ) 62-د( 2058قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي (ممكن 

 
 أن تحيل 1977عام المعقودة في وقررت الجمعية العامة في دورتها الثانية والثالثين  

تحليًال يتضمن  التي آان معروضًا عليها تقرير األمين العام الذي ،المسألة إلى اللجنة الثالثة
لمشروع النص على أساس التعليقات الواردة من الحكومات والوآاالت المتخصصة 

)A/32/218 و Add.1 أنشئ فريق عامل في 1977أآتوبر / تشرين األول19وفي ). 2 و ،
 آانون 16وفي . لثالثة للنظر في مشروع االتفاقية ووضع صيغته النهائيةإطار اللجنة ا

 جدول أعمال دورتها في، قررت الجمعية العامة أن تدرج مشروع االتفاقية 1977ديسمبر /األول
وصت بإنشاء فريق عامل آخر في تلك الدورة أ، و1978 في عام  التي ستعقدالثالثة والثالثين

قرار الجمعية العامة  (المنعقدة آنذاك الدورة خاللالمواد التي لم تنجز  ي بمواصلة النظر فُيكلَّف
32/136 .( 

 
 الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العامة فيوعقد الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة الثالثة  

 20 اتخذت الجمعية العامة، في ومن ثم.  اجتماعًا دون أن يتمكن من إنجاز مشروع االتفاقية21
بداية أوصت فيه بإنشاء فريق عامل في الذي ، 33/177، القرار 1978ديسمبر /آانون األول

دورتها الرابعة والثالثين، للنظر في األحكام النهائية وإعادة النظر في المواد التي لم تنجز بعد 
لفريق  اوأقرَّ. 1979  في عام التي ستعقد دورتها الرابعة والثالثينفياالتفاقية اعتماد بغرض 
مه إلى مشروع االتفاقية، وقدَّل  النهائينصال، 1979سبتمبر / أيلول24 في ذي أنشئ ال،العامل

 في مشروع االتفاقية أن نظرت اللجنة الثالثةوبعد . نوفمبر/تشرين الثاني 29اللجنة الثالثة في 
عدة ال ، أقرته اللجنة بعد إدخ1979ديسمبر / آانون األول7 و 6عقدت في جلسات خالل أربع 
الجمعية العامة اتفاقية القضاء اعتمدت ، 1979ديسمبر / آانون األول18وفي .  عليهتعديالت

 عضوًا عن 11وامتناع  صوتًا مقابل ال شيء، 130أغلبية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ب
م المتحدة وفتح باب التوقيع على االتفاقية في مقر األم). 34/180قرار الجمعية العامة  (التصويت

ثالثين  بعد، 1981سبتمبر / أيلول3في وبدأ نفاذ االتفاقية . 1980مارس /آذار 1بنيويورك في 
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، امتثاًال لألحكام الختامية ذات الصلة الواردة في صك التصديق العشرين إيداع يوما من تاريخ
 . من االتفاقية27 المادة

 


