وكانت ال�سويد �أول دولة ت�صادق على الأتفاقية يف  2يوليو 1980

دول مل ت�صادق على ال�سيداو

هناك  7دول مل ت�صادق على الأتفاقية ومنها ال�سودان ،ال�صومال ،وايران،
و الواليات املتحدة الأمريكية التي وقعت على الأتفاقية يف  1979ولكنها مل
ت�صادق عليها� ،سوي�سرا  ،الكامريون وافريقيا الو�سطى ولي�سوتو.

دول رفعت التحفظ

• الكويت رفعت التحفظ عن املادة  7حول احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة.
• تون�س واجلزائر واملغرب رفعت التحفظ عن املادة  )2( 9وذلك عام
2006

• االردن رفع التحفظ عن املادة .15
• املغرب رفع حتفظاته عن ال�سيداو يف  10دي�سمرب .2008
ويف مقارنة بني الدول العربية املتحفظة على بع�ض بنود الأتفاقية كونها
تتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية جند هناك بع�ض االمثلة لدول
�إ�سالمية واي�ضا عربية مثل:
• تون�س :مل تتحفظ على املادة( )2من االتفاقية والتي تن�ص على اتخاذ
كل التدابري الت�شريعية لإلغاء كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .كما �أنها
ب�صدد �إلغاء كل التحفظات.
• باك�ستان :متحفظة فقط على الفقرة  1من املادة ( ،)29املتعلقة
بخ�ضوع البلد للم�ساءلة الدولية.
• تركيا :متحفظة فقط على الفقرة  1من املادة ( ،)29مما ي�شري اىل
�أن �إلغاء التمييز ال يتعار�ض مع الثقافة والقوانني وال�شريعة.
ف�ض ًال عن �أن الد�ستور البحريني ي�ؤكد على امل�ساواة يف احلقوق والواجبات
بني الرجل واملر�أة.

هاتف ,0097317722000 :فاك�س0097317722424:
ndasadmin@gmail.com

�ص.ب , 2815 :املنامة  -مملكة البحرين
مبنى  252طريق  3905املنامة � 339أم احل�صم
املوقع االلكرتوينwww.aldemokrati.org :

@Waad_bh

@Waad_bh

Waad.bh

اتفاقية القضاء على
كافة اشكال التمييز
ضد المرأة.
(السيداو)

هي معاهدة دول ّية مت اعتمادها يف  18دي�سمرب عام 1979م � .2 ،إتخاذ جميع الدول املوقعة التدابري املنا�سبة ل�ضمان تقدم املر�أة وتطورها
يف جميع امليادين .
التحفظ هو �إعالن من جانب واحد �آيا كانت �صيغته �أو ت�سميته ي�صدر عن
وتن�ص على الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز الذي ميار�س
� .3أ) �إتخاذ الدول املوقعة تدابري م�ؤقتة تهدف �إىل التعجيل يف عملية امل�ساواة  .الدولة عند توقيعها �أو ت�صديقها �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها �إيل معاهدة
�ضد املر�أة  ،وهي وثيقة حقوق عاملية للن�ساء �أ�صدرتها و�أقرتها
 ،وتهدف به ا�ستبعاد �أو تعديل الأثر القانوين لإحكام معينة يف املعاهدة من حيث
اجلمعية العامة للأمم املتحدة  ،ودخلت حيز التنفيذ يف  3ب) �إتخاذ الدول املوقعة تدابري حلماية الأمومة ال يعترب �إجراءاً
�سريانها علي هذه الدولة.
ّ
ّ
متييزياً.
�أنواع التحفظات علي املعاهدات:
�سبتمرب1981م.
� .4أ) تعديل الأمناط الإجتماع ّية والثقاف ّية ل�سلوك ّيات املر�أة والرجل .
التحفظ نوعان
تنطلق الإتفاقية من �أن التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،ب) ت�ضمن الرتبية الأ�سر ّية تفهم ًا �سليم ًا ملعنى الأمومة.
 .1حتفظ باال�ستبعاد ويهدف �إيل ا�ستبعاد الأثر القانوين للن�ص املتحفظ عليه.
ورفاهية العامل ،و ق�ضايا ال�سلم ،تتطلب �أق�صى م�شاركة � .5إتخاذ الدول الإجراءات املنا�سبة ملنع الإجتار باملر�أة وا�ستغاللها ملمار�سة
 .2حتفظ تف�سريي ويهدف �إىل تطبيق الن�ص وفق تف�سري اليتعار�ض مع القيم
الدعارة .
ممكنة للمر�أة جنباً �إىل جنب مع الرجل يف جميع امليادين،
واملبادئ التي يقوم عليها النظام القانوين للدولة املتحفظة .
وت�ضم الإتفاقية  30مادة  ،مت و�ضعها يف قالب قانوين � .6أن يكون للمر�أة دور ف ّعال يف احلياة ال�سيا�س ّية والعامة للبال د .
تاريخ الت�صديق
� .7أن متنح املر�أة الفر�صة لتمثيل بالدها على ال�صعيد الدويل .
ملزم ،ي�شمل املباديء والتدابري املتوافق عليها دول ّياً لتحقيق
� .8أ) حق املر�أة يف املحافظة على جن�سيتها �أو تغيريها يف حالة زواجها من �صادقت البحرين على االتفاقية بتاريخ  18يونيو  ،2002مبوجب مر�سوم بقانون
امل�ساواة للمر�أة يف احلقوق.
رقم  5ل�سنة .2002
�أجنبي .
ب) متنح حق ًا م�ساوي ًا للرجل فيما يتعلق بجن�س ًي ِة �أطفالها .
املواد املتحفظ عليها
 .9حق املر�أه يف التعليم والعمل جنب ًا �إىل جنب مع الرجل.
املادة رقم ( ،)2تهدف لتج�سيد مبد�أ امل�ساواة يف الد�ساتري والت�شريعات

معنى التحفظ

ون�صت الإتفاقية على ما يلي

تعريف التمييز

� .1أن ت�شجب الدول املوقعة جميع �أ�شكال التمييزاملمار�س �ض ّد املر�أة  ،و�أن تنتهج
�سيا�سة الق�ضاء على هذا التمييز  ،ولتحقيق ذلك عليها القيام مبا يلي � -:أى تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من اثاره �أو �أغرا�ضه
توهني �أو �إحباط االعرتاف للمر�أة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف
• جت�سيد مبد�أ امل�ساوا ِة بني اجلن�سني يف الد�ساتري والت�شريعات ويف
امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أى ميدان
القوانني الوطنية..
�آخر � ،أو توهني �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو ممار�ستها لها  ،ب�صرف النظر
• �إتخاذ التدابري وفر�ض اجلزاءات حلظر التمييز �ضد املر�أة .
عن حالتها الزوجية وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل.
• فر�ض احلماية القانون ّية للمر�أة �أ�سوة بالرجل .
التوقيع Signature
• الإمتناع عن ممار�سة �أي متييز �ضد املر�أة ،و�إتخاذ ال�سلطات القرارات
التوقيع اليعترب من الإجراءات الكافية لقبول املعاهدة نهائيا  ،لأنه يلزم  ،عادة ،
املنا�سبة يف حالة الإخالل بهذا الأمر.
• �إتخاذ التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة من جانب �أن تقوم الأجهزة املخت�صة يف الدولة بالت�صديق عليها بعد التوقيع حتى تكت�سب
املعاهدة قوتها الإلزامية وبالتايل القابلية للتنفيذ.
�شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة.
• العمل على �إلغاء الت�شريعات والقوانني والأعراف واملمار�سات
الت�صديق Ratification
والعادات  ،القائمة على التمييز وا�ضطهاد حق املر�أة
يق�صد بالت�صديق قبول املعاهدة ر�سميا من ال�سلطة التي متلك عقد املعاهدات
نيابة عن الدولة ،والت�صديق يعترب الإعالن احلقيقي لإرادة الدولة يف االلتزام
• �إلغاء جميع الأحكام والعقوبات التي ت�شكل متييز ًا �ضدها .
باملعاهدة.

والتحقيق العملي لهذا املبد�أ.
املادة رقم ( )9الفقرة  ،2وتدافع عن مبد�إ اك�ساب االبن جن�سية الأم.
املادة رقم( )15الفقرة  4جت�سد ،امل�ساواة بني اجلن�سني �أمام القانون مثل احلقّ
يف �إبرام العقود.وحرية التنقل وال�سكن..
املادة رقم  16جت�سد مبد�أ عدم التمييز فيما تنتظم به عالقات الزواج وقوانني
الأ�سرة
املادة رقم ( )29الفقرة  1جت�سد حق الدولة املوقعة على االتفاقية يف �إعالن
عدم التق ّيد بنظام التحكيم يف حال ن�شوء خالف بني الدول.

دول من�ضمة لالتفاقية مع حتفظ

م�صر� ،سوريا ،الكويت ،العراق ،لبنان ،ليبيا ،املغرب� ،سلطنة عمان،
اململكة العربية ال�سعودية ،االمارات العربية املتحدة ،تون�س ،اليمن ،قطر
اما الدول الإ�سالمية فمن بني  57دولة ت�شكل �أع�ضاء منظمة التعاون الإ�سالمي
هناك  25دولة �صادقت مع حتفظ و 29دولة �صادقت دون حتفظ ،منها تركيا،
ماليزيا ،موريتانيا ،اندوني�سيا ،اليمن  ،باال�ضافة �إىل جزر القمر وجيبوتي.

