




 
 من أقوال 

 مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك
 

هي شريكة للرجل يف عملية البـنـاء   .... .   ”  
      فالـفـتـاة    . . .   بكل ما للمشاركة من معان

اليوم مل تعد أسرية دورها التقليدي داخـل        
بل انفتحت أمامها آفـاق أوسـع     .. . .   البيت  

 ”وأصبحت عضوا كامال يف جمتمعها
 

 فاطمة بنت مبارك
 رئيسة االحتاد النسائي العام

 
 
 





 ماهية االتفاقية؟
تعترب االتفاقية يف جوهرها إعـالن عـاملـي          
حلقوق املرأة ، تعتمد على أن  الـتـسـلـيـم          
بإنسانية املرأة لـيـس كـافـيـا لضـمـان              
حقوقـهـا حسـب املـعـايـري الـدولـيـة                

 .واالقتصادية
 

 املبادئ األساسية لالتفاقية
تقوم االتفاقية على مبدأين أسـاسـيـني         

 : مها
 .مشولية وعاملية حقوق املرأة •
 .عدم جتزئة هذه احلقوق •
 

 ما املقصـود بالتمييز ضد املـرأة؟
 أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عـلـى           
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أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغـراضـه،         
توهني أو إحباط االعتراف للمـرأة حبـقـوق          
اإلنسان واحلريات األساسية يف املـيـاديـن         
السياسية واالقتصادية واالجـتـمـاعـيـة        
والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخـر، أو          
توهني أو إحباط متتعها ذه احلـقـوق أو           
ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالـتـهـا         
الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبـني        

  .الرجل
 

 أهـداف اتفاقيـة السيـداو
تدعو االتفاقية الدول األطراف إىل القيـام       

 : مبا يلي
إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف  )   أ( 

دساتريها الوطنية أر تشريعاا املناسبـة       



األخرى، إذا مل يكن هذا املبـدأ قـد أدمـج            
فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيق العملـي       
هلذا املبدأ من خالل التشريع وغـريه مـن          

 الوسائل املناسبة، 
 
اختاذ املناسب من التدابري، تشريـعـيـة       )   ب( 

وغري تشريعية، مبا يف ذلك ما يناسب مـن          
 جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة، 

 
فرض محاية قانونية حلقوق املرأة علـى  )   ج( 

قدم املساواة مع الرجل، وضمان احلـمـايـة     
الفعالة للمرأة، عن طريـق احملـاكـم ذات            
االختصاص واملؤسسات العامـة األخـرى       

 يف البلد، من أي عمل متييزي، 
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االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو   )   د( 
ممارسة متييزية ضد املرأة، وكفالة تصـرف        
السلطات واملؤسسات العامة مبا يـتـفـق        

 وهذا االلتزام، 
 
اختاذ مجيع التدابري املناسبة للـقـضـاء    ) و( 

على التمييز ضد املـرأة مـن جـانـب أي              
شخص أو منظمة أو مـؤسـسـة، اختـاذ            
مجيع التدابري املـنـاسـبـة، مبـا يف ذلـك               
التشريعي منها، لتغيري أو إبطال الـقـائـم     
مــن الــقــوانــني واألنــظــمــة واألعــراف       

 واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة، 
 
إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنيـة    )   ز( 

 . اليت تشكل متييزا ضد املرأة



 حمتـوى اتفاقيـة السيـداو
 

تتضمن االتفاقية ديباجة وتتبعها ثالثـون      
مادة تطبيقية وتقسم االتفاقية إىل عـدة       

 :أجزاء
 
علـى الـدول      ):  6  -1املواد  (   اجلزء األول    •

األطراف اختاذ كافة التـدابري املناسـبة        
لتقدم املرأة من خالل إجراءات قانونيـة       
وإدارية من أجل تعديل أمنـاط الـسلوك       
االجتماعيــة والثقافيــة ومكافحـــة      
االجتار بـاملرأة واسـتغالهلا يف أعمـال         

 .  البغاء
 
يتــضمن    ):9  -7املــواد  (  اجلــزء الثــاين    •
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محاية حقـوق املـرأة يف جمـال احليـاة           
السياســية والعامــة ومنــح املــرأة يف      
االنتخاب على أساس من املساواة مـع        
الرجل كما متنح املرأة وأطفاهلا حقوقاً    

 .متساوية مع الرجل يف اجلنسية
 
عـرف  ت  ) :   14  -10املـواد   (   اجلزء الثالـث     •

ــات         ــة االلتزام ــراف كاف ــدول األط ال
املختلفـة للقــضاء علــى التميــيز يف       
التعليم والعمل والـصحة ويف احليـاة        
االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة    
إضافة إىل اختـاذ التـدابري ملنـع التميـز           

 .وضمان حقوق املرأة الريفية
 
تتـضمن  و  ):16  –15املـواد   (  اجلزء الرابع    •



توفري املساواة للمرأة مـع الرجـل أمـام        
ــا        ــتها حلقوقهـ ــانون ويف ممارسـ القـ
القانونيــة وعلــى وجــه اخلــصوص يف      

 .ميدان األحوال الشخصية واألسرية
 
هـي  و  ) :  22  -17املـواد   (   اجلزء اخلـامس     •

تركــيز علــى آليــة لتنفيــذ االتفاقيــة      
وذلك من خالل تشكيل جلنة للقـضاء       
ــة           ــرأة ملراقب ــد امل ــيز ض ــى التمي عل
االتفاقية وتعهد الدول بتقدمي التقاريـر   
حــول تبنيهــا والتــدابري الــيت تبنتهــا       

األول بعـد سـنة     (  لتفصيل االتفاقية   
من تاريخ املصادقة مث تقريـر كـل أربـع           

 ).سنوات
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هـي  و  ):  30  -23املـواد   (   اجلزء السادس    •

تقضي بعدم جواز أن يكون لالتفاقيـة       
أي مساس أو تـأثري ضـار بأيـه أحكـام            

ميكـن أن تفـضي إىل      .   وطنية أو دولية  
إضـافة  .  حتقيق املساواة بـني اجلنـسني     

إىل إلزام الدول األطراف باختـاذ مجيـع         
التدابري امللزمة على الصعيد الوطـين      
من أجل إجناز احلقوق اليت تنص عليهـا       

 .االتفاقية
 

 ما اجلديد الذي أتت به االتفاقية ؟

توسيع مفهوم حقوق املرأة اإلنـسانية       •
 .وبالتايل توسيع أطر املعاجلة



كوــا اتفاقيــة وليــس إعــالن بذلــك       •
تكون فيهـا صـفة اإللزاميـة للـدول           

 .املنظمة

إلزامها للـدول املنظمـة إليهـا باختـاذ           •
مجيع ما يلزم من تدابري للقضاء علـى      
التمييز ضد املرأة الذي ميارس من قبـل        
أي شــخص أو منظمــة أو مؤســسة        
ــسياً          ــازاً رئي ــزام إجن ــذا اإلل ــترب ه ويع

 .لالتفاقية

ــة الــدول بتغــري سياســتها         • مطالب
وتشريعاا الوطنيـة للقـضاء علـى        

 .التمييز ضد املرأة
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ــق          • ــة إىل حتقي ــدابري اهلادف ــاذ الت اخت
 .املساواة يف خمتلف امليادين 

توصي باختـاذ إجـراءات للتعامـل مـع           •
القيــــم والتقاليــــد االجتماعيــــة     
والثقافية الـيت تـؤدي للتميـيز ضـد          

 .املرأة

تتعامل مـع مجيـع مـستويات صـنع           •
القــرار مــن احلكومــات إىل مجيــع          
مؤســسات القطــاع اخلــاص واتمــع     

 . املدين

الــتزام الدولــة للقيــام جبهــود الختــاذ        •
إجراءات وآليات كفيلة بضمان حقـوق      



 .املرأة اإلنسانية

ــة          • ــان ومعرف ــارير يف بي ــة التق أمهي
التقدم يف جمـال منـع التميـيز ضـد           
ــق الفعلــي         ــس التطبي ــرأة وتعك امل

 .لالتفاقية

ــرأة يف رســم السياســات         • إشــراك امل
 .وصنع القرار 

تأســيس مؤســسات أو جلــان معنيــة        •
لشؤون املرأة تعمل على متابعة وضـع      

 .املرأة يف الدولة

تركــز علــى تــدريب كــوادر يف مجيــع         •
 . املستويات مب فيها على حقوق املرأة
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 مصطلحات هامة

 التوقيع على االتفاقية
ميثل وعـداً مـن الدولـة بالتقيـد باملبـادئ            
ــدون أي          والقواعــد احملــددة يف الوثيقــة ب

والتوقيــع هــو اخلطــوة    .  واجبــات قانونيــة 
 .األوىل اليت تتخذها الدول حنو التصديق

 
 التصديق على االتفاقية

ميثل التصديق على اتفاق دويل وعـداً مـن          
ــد         ــد بالقواع ــرته وبالتقي ــة مبناص الدول

 .القانونية اليت حيددها
 

 التحفظ على االتفاقية 



يشري التحفظ على املعاهـدة إىل أن دولـة          
طرفاً ال توافق على االلـتزام مبـادة أو أكثـر          
من أحكامها واملقصود بالتحفظـات مـن       
حيــث املبــدأ أن تــستخدم مؤقتــاً فقــط        
عندما تكون الدول غري قادرة علـى تنفيـذ          

 .مادة من مواد املعاهدة
 

 مرفقات االتفاقية 
 : يتبع االتفاقية نوعني من املرفقات هي

مرفقات تكمل االتفاقية وتشمل أربـع      •
ــات   ــرأة     :  مرفق ــوق امل ــة وحق االتفاقي

اإلنــسانية، طريقــة عمــل االتفاقيــة،     
الــدول األطــراف يف االتفاقيــة وأخــرياً      

 .تطبيق الدول العربية
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نشرات تشرح وتلقـي الـضوء بتوسـع         •
على حقـوق املـرأة بـشكل تفـصيلي          

ــي     ــات هـ ــشمل مرفقـ ــوق :  وتـ احلقـ
االقتــــصادية، احلقــــوق اإلجنابيــــة     
واجلنسية، حقوق املرأة والطفل، حقوق      
الفتيات، العنف ضد املـرأة، املـشاركة       
السياسية، الوضـع القـانوين والواقـع       

املمارسـات  ( (  القانوين، املرأة والثقافـة     
ــة    ــرأة والــرتاع      ))  التقليدي ــرياً امل وأخ

 .املسلح
 



موقف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
 من االتفاقية

صادقت دولة اإلمارات العربية املتـحـدة       •
 مجـيـع     عـلـى  على اتفاقية القضـاء      

 أكتـوبـر    6أشكال التمييز ضد املرأة يف      
2004. 

 
حتفظت دولة اإلمارات العربية املتـحـدة        •

 :على نصوص التالية
 

ترى دولـة اإلمـارات       :   ) و( فقرة  )   2( املادة  
العربية املتـحـدة يف هـذه الـفـقـرة              
خمالفة ألحكام املرياث الـيت أقـرـا          

 .أحكام الشريعة اإلسالمية
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 ترى دولة اإلمارات الـعـربـيـة          ) : 9( املادة  
املتحدة بأن اكتساب اجلنـسـيـة شـأن          
داخلي تـنـظـمـه وتضـع شـروطـه              

 .وضوابطه التشريعات الوطنية 
 

ترى دولة اإلمـارات    :   ) 2( فقرة  )   15( املادة  
العربية املتحدة بأن هذه الفقرة تعارض       
أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق     
بالوالية والشهادة وصفـة الـتـعـاقـد          

 .الشرعية
 

تلتزم دولة اإلمارات العربـيـة   :   ) 16( املادة  
املتحدة مبضمون هذه املـادة إىل املـدى        
الذي ال يتعارض مـع مـبـادئ أحـكـام             
الشريعة اإلسالمية حيـث تـرى دولـة          



اإلمارات العربية املتحدة  بأن أداء املـهـر         
والنفقة التزام يقع على الزوج، كمـا أن      
للزوجة ذمتها املالية املستقـلـة وهلـا         
حقوقها الكاملة على أمـواهلـا وهـي         
غري ملزمة بـاإلنـفـاق عـلـى زوجـهـا               

 . ونفسها من ماهلا اخلاص
 

2( املادة    تقدر وحتترم   :   ) 1( فقرة   )   9
اإلمارات مهام هذه املادة اليت تدعو إىل        
عرض اخلالف بني دولتني أو أكثر من             
الدول األطراف إىل حمكمة العدل           

إال أن هذه املادة خمالفة         “  . ...الدولية
للمبدأ العام الذي يقضي بأن تتم            
إحالة أي قضية إىل هيئة حتكيم              
مبوافقة الطرفني، كما أا قد تشكل        
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منفذاً لبعض الدول ملقاضاة دوالً أخرى      
دفاعا عن مواطنيها، وقد حتال القضية      
إىل اللجنة املعنية مبناقشة تقارير            
الدول اليت فرضتها االتفاقية ويتم         
إصدار قرار ضد هذه الدول النتهاكها        

 .أحكام هذه االتفاقية





 االحتــاد النسائـي العـــام
 اإلمارات العربية املتحدة - أبوظيب 130ب .ص

  +971 2 4475333: هاتف
 +9712 2 4475202: فاكس

  www.wu.gov.ae: املوقع اإللكتروين
 womenunion@wu.gov.ae: الربيد اإللكتروين
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