
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال  التمييز ضد المرأة 
  
  )سيداو( 

  خلفيه
  

بعد مشاورات دامت لمده خمس سنوات اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القضاء على جميع أشكال التميز 
مع أربع تحفظات أهما الفقرة  1981، وصدقت عليها مصر سنه  1979ديسمبر  8ضد المرأة وذلك فى يوم 

  .متعلقه بالميراثال
  

و تعنى االتفاقية بعدم التميز ضد النساء أى تفرقه أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر فى تمتع النساء 
بحقوقهن السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، والثقافية ، والمدنية ، وأى حقوق أخرى وذلك على قدم المساواة 

  .التهن الزوجية مع الرجال ، وبصرف النظر عن ح
  

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  - وتدعو االتفاقية الى المساواة التامة للمرأة فى جميع الميادين 
والمدنية ، وقد دعت االتفاقية الى سن تشريعات وطنية تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وباتخاذ خطوات 

  .فية التى تكرس  التميز ضد المرأة  تستهدف تعديل األنماط االجتماعية والثقا
  
  - :مادة، وتنقسم إلى ستة أجزاء  30و تحتوى االتفاقية على  
  

الجزء األول من االتفاقية يلزم الدول باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة وشجب جميع أشكال 
ونية للنساء عن طريق الهيئات الوطنية التمييز ضدها ،  وسن التشريعات المختلفة التى تضمن الحماية القان

والمؤسسات  العامة األخرى ،مع تعديل أو إلغاء القوانين واألعراف والممارسات التى تشكل تميزا ضد النساء ، 
ومن منطلق أدراك االتفاقية لتأثير الثقافة والتقاليد فى تقييد تمتع النساء بحقوقهن ، تدعو . بما فيها أحكام العقوبات 

  . قية الى اتخاذ التدابير المناسبه للقضاء على األدوار النمطية للجنسيناالتفا
  

آما تطالب االتفاقية الدول بمكافحة جميع أشكال االتجار بالنساء واستغاللهن فى الدعاره مع إلزام الدول باتخاذ 
  .التدابير لمنع النساء والفتيات من اللجوء الى البغاء من اجل البقاء

  
نى من االتفاقية فهو يتعرض للقضاء على التمييز ضد المرأة فى الحياة السياسية والعامة للبلد ويؤآد أما الجزء الثا

على وجوب إعطاء الحق للمرأة فى التصويت  وأهلية االنتخاب ، والمشارآة فى وضع السياسات الحكومية ، 
  .وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل

  
لمشارآة فى المنظمات الغير حكومية وغيرها بما   فى ذلك األحزاب السياسية آما يؤآد على أهلية المرأة ل

واالتحادات والنقابات المهنية على قدم المساواة مع الرجل ، مع منح النساء فرص متساوية لتمثيل حكوماتهن 
  .والمشارآة فى أعمال المنظمات الدولية وغيرها 

  
وى لحق الرجل فى اآتساب جنسيتها أو تغيرها أواالحتفاظ بها مع وتلقى االتفاقية الضوء على حق المرأة المسا

التأآيد على انه ال يتوجب ان تتغير جنسية المرأة تلقائيا أو  أن تجبر على تغيير جنسيتها أو ان تصبح بال جنسيه 
فيما يتعلق وتؤآد االتفاقية على حق المرأة المساوى لحق الرجل .إذا تزوجت أجنبى ، أو إذا غير زوجها جنسيته 

  .بجنسية أطفالها
  

والجزء الثالث من االتفاقية يلزم الدول بالقضاء على التميز ضد المرأة فى التربية ومجال التعليم فيؤآد على 
وجوب ان تلقى النساء والفتيات توجيهًا وظيفيًا ومهنيًا على جميع المستويات ، وفى المناطق الريفية والقرية على 

رأة الفرص نفسها لالستفادة من المنح التعليمية وبرامج التعليم وبذل الجهد من اجل خفض حد سواء مع إعطاء الم
  .أعداد الفتيات المتسربات من التعليم والعمل على تنظيم برامج للفتيات الالتى لم يدخلن مجال التعليم 

  
وحرية اختيار المهنة آما تؤآد االتفاقية على ضمان الحقوق المتساوية فى العمل للمرأة من فرص التوظيف 

  والعمل ، والحق فى الترقية واألمن الوظيفى ، والحق فى التدريب واعادة التدريب المهنى والحق فى المساواة 
فى األجر وآذلك فى المعاملة وفى تقييم نوعية العمل وأيضا الحق فى الضمان االجتماعى والسيما فى حاالت 

الشيخوخة ،والحق فى إجازة مدفوعة األجر وحق المرأة فى الوقاية التقاعد ، البطاله ، المرض ، والعجز  ،و



الصحية وسالمه وظروف العمل ،بما فى ذلك حماية الوظيفة االنجابية  لها مع توفير حماية خاصة للمرأة أثناء 
  . الحمل

  
توفير العالوات االجتماعية  آما تؤآد على منع التمييز بسبب الحمل أو إجازة االمومه أو الحالة الزوجية مع

  .والخدمات  الداعمة للعناية باالطفال
  

آما يشير هذا الجزء الى التمييز ضد المرأة فى ميدان الرعاية الصحية مع توفير الخدمات الصحية وخدمات 
  .التخطيط األسرى للرجال والنساء وآذلك التغذيه الكافية للمرأة خالل فترة الحمل والرضاعة 

  
تفاقية على اتخاذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى مجاالت الحياة االقتصادية وتؤآد اال

  0واالجتماعية
  
آما تتناول االتفاقية على وجه الخصوص القضاء على التميز ضد النساء الريفيات حيث تؤآد على ان تتعهد  

لريفية حتى يتسنى لهن المشارآة فى التنمية الريفية الدول بالقضاء على التمييز ضد النساء فى المناطق ا
واالستفادة منها بالتساوى مع الرجال وان تكفل الدول للنساء الريفيات بوجه خاص الحق المتساوى فى المشارآة 

فى التخطيط اإلنمائى وسهوله الوصول الى الخدمات الصحية واالستفادة من برامج الضمان االجتماعى ، 
يع أنواع التدريب والتعليم  الرسمى والغير رسمى ، وتنظيم جماعات المساعدة الذاتية والحصول على جم

  .والتعاونيات ، باإلضافة الى المشارآة فى جميع أنشطة المجتمع 
  

مع آفالة تمتع النساء فى الريف بظروف معيشية مالئمة ،بمافى ذلك اإلسكان والتمديدات الصحية واالمداد 
  .والنقل ، واالتصاالت بالكهرباء ، والمياه 

  
ويلقى الجزء الرابع من االتفاقية الضوء على مساواة المرأة أمام القانون ومنح المرأة المكانة القانونية الممنوحة 

والمعاملة على قدم المساواة مع .للرجال فى األمور المدنية نفسها وحق المرأة فى إبرام العقود وإدارة الممتلكات  
  .والهيئات القضائية ،مع ضمان حرية المرأة فى الحرآة وحق اختيار مكان السكن واالقامه الرجال فى المحاآم 

  
آما تؤآد على آفالة الدول للمرأة المساواة فى الزواج والعالقات األسرية وحق المرأة فى الزواج وحرية اختيار 

م اعتبار أى اثر قانونى لزواج الزوج مع إلزام الدول بتحديد سن ادنى للزواج ، وتسجيل جميع الزيجات ، وعد
  . األطفال

  
آما تعطى للمرأة الحقوق نفسها التى للرجل أثناء الزواج عند فسخه وتعطى المرأة حقوق متساوية آالرجال فيما 

  .يتعلق باألطفال وفيما يتصل بالوصاية والوالية والتبنى
  

العائلى والمهنة أو الوظيفة وفى الملكية واداره  وأيضًا تعطى النساء الحقوق نفسها آما الزواجهن فى اختيار اللقب 
  .الممتلكات وبيعها

  
إما الجزءين الخامس والسادس من االتفاقية فهما يتعرضان لمراقبة تنفيذ  بنود االتفاقية وإجراءات التصديق 

  .والموافقة عليه من قبل الدول  الموقعة والمصدقة على االتفاقية
  
  

ال التمييز ضد المرأة تعد خطوة هامة فى سبيل حصول المرأة على حقوق متساوية اتفاقية القضاء على جميع أشك
  للحقوق التى يحصل عليها الرجل وهذه االتفاقية تضع فى اعتبارها إسهام المرأة الكبير  فى رفاهية األسرة 

من منطلق . ة األطفال وتنمية المجتمع ،واألهمية االجتماعية لالمومه ولدور  الوالدين آليهما فى األسرة وفى تنشئ
االدراك أن دور المرأة فى اإلنجاب ال ينبغى  ان يكون أساسا للتمييز بل ان تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك 

وذلك من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة  .تقاسم المسئولية بين الرجل والمرأة والمجتمع آكل 
  . ور  التقليدى للرجل وآذلك فى دور المرأة فى المجتمع واألسرةوالتى تتطلب  إحداث تغير فى الد

  
وعلى الحكومات والمنظمات واألفراد أن يتعاونوا  معًا من أجل تحقيق بنود االتفاقية وتعريف الناس بحقوق 
ين المرأة المتساوية مع حقوق الرجل ، وتعليم الناس آيف يمكن أن يعيش الرجل والمرأة فى مجتمع واحد متساوي

  .فى آل الحقوق والواجبات



  
أننا مطالبون جميعًا بتنظيم أنفسنا وتنظيم الندوات والحلقات النقاشية وسط جمهورنا من آافة فئات المجتمع لنعليم 

  .التعدد والتنوع واالختالف 4الناس والتعلم معهم آيف يمكن أن نساهم فى خلق مجتمع حر يكفل حق
  

 .اة بين جميع األفراد مجتمع يسع الجميع يقوم على المساو


