
(سيداو)لمحة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تعريف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تحفظات مصر على انفاقية السيداو

 اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة  اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة)سيداو( عام 1979

 غالًبا ما توصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة وتنص على   مجموعة شاملة من حقوق المرأة في
المجاالت المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

كما تقدم تعريفا للتمييز ضد المرأة

)

 أي تفرقة  أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له اثر  أو غرض يعيق أو يبطل  االعتراف
أو االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  المجاالت  في  األساسية  والحريات  االنسان  بحقوق   للمرأة  
 الثقافية أو المدنية أو أي مجال آخر ,او احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها  بغض النظر عن

حالتها الزوجية ،و على أساس المساواة بين الرجل والمرأة . “)المادة 1
)تحتوي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على تمهيد )مقدمة( و 30 مادة )بنود

 صادقت جمهورية مصر العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(
في عام ١٩٨١ مع التحفظ على المواد التالية

 المادة ٢ )تدابير السياسة العامة( مع مراعاة التحفظ العام الذي ترغب مصر في االلتزام 
به بموجب هذه المادة بشرط أال يتعارض هذا االمتثال مع الشريعة اإلسالمية

)المادة ١٦ )المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحياة األسرية 
)المادة ٢٩)٢( )إدارة االتفاقية والتحكيم في المنازعات 

 سحبت مصر تحفظها على المادة ٩ )٢( في عام ٢٠٠٤ بعد تعديل قانون الجنسية  إلزالة التمييز ضد
المرأة في منح الجنسية ألطفالها

١-تعريف التمييز 

 ٢-تدابير السياسة العامة  

٣-المساواة 

 يشمل التمييز ضد المرأة أي تفرقة  أو استبعاد أو تقييد يؤثر على تمتع المرأة بالحقوق السياسية، واالقتصادية،
واالجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي حقوق أخرى على قدم المساواة مع الرجل

يجب على الدول سن القوانين واللوائح وتنفيذ السياسات وتغيير الممارسات للقضاء على التمييز ضد المرأة

 المرأة متساوية في األساس مع الرجل في جميع مجاالت الحياةينبغي على الدول أن  تتخذ إجراءات لضمان
تمتع المرأة بحقوق اإلنسان األساسية و الحريات األساسية

 العمل اإليجابي أو التدابير الخاصة المؤقتة ينبغي ويمكن أن تستخدم )مثل الحصص أو الخدمات المخصصة
للنساء فقط( لتسريع مساواة النساء

٤- التدابير الخاصة المؤقتة

ملخص: المواد 1-16

٩-الجنسية 

  ٦-االتجار بالبشر والبغاء

 ١٠-حقوق متساوية في التعليم

٧-الحياة السياسية والعامة 

١١-التوظيف 

 تعترف االتفاقية بتأثير الثقافة والتقاليد في تقييد تمتع المرأة بالحقوق. يجب على الدول تعديل أو إلغاء
 الممارسات الثقافية التمييزية واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على القوالب النمطية لألدوار اإلجتماعية

النمطية للرجل و المرأة والتحيز الناشئ عن فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين على اآلخر

بها االحتفاظ  أو  تغييرها  أو  جنسيتها   اكتسابها  في  الرجال  مع  متساوية  بحقوق  المرأة   تتمتع 
 وكذلك أوالدها

 يجب على الدول األطراف اتخاذ جميع التدابير ، بما في ذلك التشريع لوقف كل أشكال االتجار واستغالل
النساء في البغاء

 تتمتع المرأة بحقوق متساوية في التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه والتعليم
 المستمر والرياضة والمنح الدراسية.يجب أن يمنع محتوى المنهج من تكرار الصور النمطية

السلبية ويجب أن يكون التثقيف الصحي الجنسي متاًحا

 تتمتع المرأة بحقوق متساوية في التصويت وتقلد المناصب العامة والمشاركة في المجتمع المدني

 للمرأة الحق في العمل ، وفرص العمل ، وفي اجر عادل متساو. حرية اختيار المهنة والعمل  ،
 الضمان االجتماعي والحماية الصحية يحظر التمييز على أساس  الزواج والحمل و الوالدة ورعاية

 األطفال

يجب أن تكون المرأة قادرة على تمثيل بلدها دوليا و
العمل مع المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجال

 تتمتع النساء بحقوق متساوية في الحصول على الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة  الجنسية و
خدمات تنظيم األسرة والرعاية قبل الوالدة وبعدها

 ٨-المشاركة على الصعيد الدولي 

 ١٢-الرعاية الصحية وتنظيم االسرة

 ٥-المسئوليات المشتركة و األدوار اإلجتماعية النمطية للرجل و المرأة

١٣-المزايا االقتصادية واالجتماعية 

 ١٤-المرأة الريفية

في المشاركة  و  المالي  واالئتمان  األسرة  استحقاقات  في  متساوية  بحقوق  المرأة   تتمتع 
 األنشطة الترفيهية والحياة الرياضية والثقافية

 يجب على الدول سن القوانين واللوائح وتنفيذ السياسات وتغيير الممارسات للقضاء على
التمييز ضد المرأة

 ١٥-المساواة أمام القانون
إبرام في  القانوني  الحق  لديهن  النساء  القانون.  أمام  المساواة  قدم  على  النساء  معاملة   يتم 

العقود وامتالك الممتلكات واختيار المكان الذي تريد أن تعيش فيه

 تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في الزواج بما في ذلك تنظيم االسرة وتملك الممتلكات
وشغلها

١٦-الزواج واالسرة 

،
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