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احلقوق وال�ضمانات  -االتفاقيات الدولية
المواد األساسية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

§2

مادة عامة تأسيسية توقع االلتزام على جميع الدول األعضاء بالقضاء بدون إبطاء
على جميع أشكال التمييز ضدالمرأةفي تشريعاتهامع إقرارالحمايةالقانونيةللمرأة
منخاللالقانونوالمحاكمالوطنية.

عادة يشار إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( )CEDAWالتي
صادقت عليها الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة سنة 1979بأنها ميثاق الحقوق
للنساء.

§7
§15

تتعلقبالقضاءعلىالتمييزضدالمرأةفيالحياةالسياسيةوالعامةللبلد.
مساويا لحق الرجل عند الحصول على
حقا
تتعلق بقوانين الجنسية ومنح المرأة ً
ً
الجنسيةواالحتفاظبهاأونقلها.

§9

تشترط هذه المادة منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل
بحركةاألشخاصوحريةاختيارمحلسكناهموإقامتهم.

§16

تتعلق بالحقوق المتساوية في الزواج وفي جميع األمور المتعلقة به مع إنهاء التمييز
في هذه األمور.

()سيداو)

عرف االتفاقية التمييز كما يلي“ :أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون
ُت ِّ
منآثارهأوأغراضهالنيلمناالعترافللمرأة،علىأساستساويالرجلوالمرأة،بحقوقاإلنسان
والحريات األساسية في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو
في أي مجال آخر”...
وعلى الدول التي تقبل اتفاقية السيداو أن تعمل بنشاط بهدف إنهاء التمييز ضد النساء بجميع
أشكاله.

التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
عددا من الدول أعربت عن تحفظاتها على بعض المواد الواردة في االتفاقية
غير أن
ً
ومن بينها النمسا وأستراليا وأيرلندا وسنغافورة والدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.
•وقد صادقت جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ عددها  57دولة على االتفاقية
باستثناء  3دول وهي إيران والسودان والصومال .ولكن  29دولة منها فقط هي التي
صادقت عليها دون تحفظات وتشمل إندونيسيا واليمن (ولكن كلتا الدولتين أصدرتا
إعالناتمفادهاعدمتأثرااللتزاماتالقانونيةللدولةبموجبهذهاالتفاقية).كانلتركيا
تحفظاتعليهافيالبدايةولكنهاحذفتها.
•صادقت مصر على اتفاقية السيداو مع تحفظات – فبالنسبة للمادة ( )2ذكرت مصر أنها
“ترغب في االلتزام بما نصت عليها المادة شريطة أال يتعارض التزامها هذا مع الشريعة
اإلسالمية”.
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البلدان التي تدمج المعاهدات واالتفاقيات الدولية
مع القانون /الدستور الداخلي
•أعلنت بلدان مثل جواتيماال وكولومبيا وكوستاريكا في دساتيرها أن المعاهدات
واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان لها األولوية على القانون المحلي .وتنص
مادة ( )10 -2من الدستور األسباني على أن القواعد والحريات ُتفسر بما يتوافق مع اإلعالن
يجب العهد الدولي الخاص بالحقوق
العالمي لحقوق اإلنسان ،وفي كل من إسبانيا وهولندا
ُّ
المدنيةوالسياسيةالدستور.
•كما تمنح مادة  22/75من الدستور األرجنتيني المعاهدات واالتفاقيات الدولية وضعية
فوق تشريعية وتذكر عشر وثائق (من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة) ُتمنحوضعيةدستورية.
•وفي دستور الواليات المتحدة األمريكية عادة ُتفسر المادة ( )6على أنها تمنح المعاهدات
وضعيةالقوانينالفيدراليةذاتها.

من بين األمثلة على التحفظات التي أبدتها الدول بناء على أساس عدم االتساق مع
الشريعة اإلسالمية ما يلي
§ 16
سوريا

§ 16
العراق

الكويت

§ 16،2
البحرين

§ 16
حتفظ عام على
النص بأكمله

§ 16،2
ليبيا

§ 16،2

السعوديه

§ 16،2
املغرب

مرص

ال تتوافر قائمة حصرية بالتحفظات المقدمة بناء على الشريعة ،إذ لم ُتشر جميع دول منظمة
اعتبارا لمخالفة
التعاون اإلسالمي أو الدول ذات “األغلبية المسلمة” إلى التحفظات ذاتها
ً
الشريعة .ولكن يبدو توافر قدر من التجانس بين الدول العربية الموقعة على االتفاقية بالنسبة
لتعارضالمادتين()2و()16للشريعةاإلسالمية.

أعربت بعض البلدان األخرى عن تحفظات بسبب تعارض االتفاقية مع
التشريعات الوطنية التي تشمل
§ 16،7
إرسائيل

§ 9،7
الكويت

§ 16،15،9،2
اجلزائر

يعني هذا التحفظ بسبب التشريعات الوطنية أن الدول كانت لتصادق على االتفاقية دون
تحفظات لوال أوجه التعارض بين بعض نصوصها ونصوص التشريعات الوطنية .ولكن لم تضع
قيدا على مدة التحفظ بحيث يمكنها تغيير التشريع الوطني لكي يتوافق
أي دولة من هذه الدول ً
معاتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأة.
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