إتفاقية السيداو؟
ما هي
ّ

المواد األخرى ثالث مجموعات:

تــم اعتمادهــا فــي
 -1وثيقــة حقــوق
ّ
دوليــة ّ
العامــة
ــة
الجمعي
قبــل
مــن
 18ديســمبر 1979
ّ
ّ
لألمــم المتّ حــدة.

-2
-3

حيز التنفيذ في  3أيلول .1981
دخلت ّ

تهــدف إلــى القضــاء علــى أشــكال التمييــز
ضــد المــرأة علــى ثالثــة مســتويات:
الدولة ،المجتمع ،األسرة.
تعــرف « التمييــز ضــد
دوليــة
إتفاقيــة
ّ -4أول
ّ
ّ
ّ
النســاء» بصــورة شــاملة وفــي ّ
كل اإلتجاهــات.

عدد المواد في إتفاقية السـيداو  29مادة
تعتبر المادة األولى روح اإلتفاقية وهي
المعنية بمصطلح التمييز .
ّ
ما هو التمييز؟
أي تفرقة
عني مصطلح التمييز ضد المرأة ّ
يتم على أساس الجنس
أو إستبعاد أو تقييد ّ
ويكون من آثاره أو أغراضه إضعاف اإلعتراف
األساسية في
والحريات
للمرأة بحقوق اإلنسان
ّ
ّ
واإلجتماعية
واإلقتصادية
السياسية
الميادين
ّ
ّ
ّ
أي ميدان آخر ،أو
في
أو
ة
والمدني
ة
والثقافي
ّ
ّ
ّ
إضعاف تمتّ عها بهذه الحقوق أو ممارستها لها،
الزوجية وعلى أساس
بصرف النظر عن حالتها
ّ
المساواة بينها وبين الرجل.

التمييز

تهميش

إقصاء

رفض

إلغاء

إنتهاك

المجموعة األولى من رقم  2إلى 5
تتناول اإلطار العام والتدابير واإلجراءات التي
يجب على الدول اتخاذها لضمان إلغاء التمييز.
• اإللتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز
وتقدمها
لتطور المرأة
• اإللتزامات المناسبة
ّ
ّ
(مثال إصدار
قانونية
• جعل إجراءات المساواة
ً
ّ
جنسي تها
الجنسي ة يتيح للمرأة إعطاء
قانون
ّ
ّ
ألوالدها وزوجها)
والثقافي ة
اإلجتماعي ة
• تعديل األنماط
ّ
ّ
(مثال تغيير صورة المرأة
القائمة على الجنس
ً
في الكتب المدرسية).

المجموعة الثانية من رقم  6إلى 16
سمة الحقوق التي ينبغي على الدول
وتتناول ّ
األطراف تكريسها ومناهضة التمييز القائم من
خاللها.
• العمل على مكافحة استغالل المرأة (منع
االتجار بالنساء واستغاللهن بالبغاء والدعارة)
• العمل على مشاركة النساء في الحياة
السياسية والعامة (يعني حق النساء
بالمشاركة بالسياسة والحياة العامة وحق
النساء باتخاذ القرارات خاصة تلك المتعلقة
بقضاياهن)
• التمثيل والمشاركة على المستوى الوطني
(يعني حق النساء بالتمثيل على المستوى
الدولي والسفارات والمشاركة بالمنظمات
الدولية)

• الجنسية (يعني حق المرأة بمنح جنسيتها
ألسرتها)
• التعليم (يعني الحق بالتعليم وتعزيز
قدراتها المهنية)
• العمل (يعني حق العمل كونه من حقوق
االنسان األصلية ،والحق بتوفير ظروف
عمل وفرص متساوية للنساء (مثل اختيار
المهنة ،األجر المتساوي ،الحق بالتدريب
والتطوير المهني)
• المساواة في الرعاية الصحية (يعني الدولة
مسؤولة عن وضع تشريعات وقوانين
وسياسات تطبيقية تحت سقف المساواة)
• المنافع والتقديمات اإلجتماعية واإلقتصادية
(يعني تقديمات أسرية بالتساوي مع الرجل
مثال في الضمان اإلجتماعي)
ً
• دعم المرأة الريفية (يعني على الدولة أن
ّ
تحل المشاكل التي تواجه النساء الريفيات
من خالل عملهن في اإلقتصاد الهامشي
غير الرسمي)
• المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية
(يعني المساواة أمام القانون في الشؤون
المدنية كالمساواة في الزواج وفي قانون
األسرة)

المجموعة الثالثة من رقم  17إلى 29
آليــة إنشــاء جهــاز لإلشــراف الدولــي علــى
وتتنــاول ّ
اإللتزامــات التــي تقبــل بهــا الــدول .ســوف ّ
تتولــى
لجنــة مــن الخبــراء المنتخبيــن ( لجنــة ســيداو)
الشــخصية بالنظــر
الذيــن يعملــون بصفتهــم
ّ
بالتقــدم المحــرز.
ّ

صادق لبنان على اإلتفاقية سنة 1997
لكنّ ه ّ
تحفظ على المواد التالية:
المادة رقم : 9

المادة رقم :16

المادة رقم :29

الجنسية
ّ

الشخصية
األحوال
ّ

التحكيم بين الدول

ما هي حقوق النساء في المادة رقم 9؟
وحرية االختيار باالحتفاظ أو تغيير
• حق النساء
ّ
الجنسية في حال زواجها من أجنبي
ّ
• حق النساء بمنح جنسيتها ألوالدها وزوجها في
حال زواجها من أجنبي
ما هي حقوق النساء في المادة رقم 16؟
ّ
الشخصية وتنص
تتعلق هذه الحقوق باألحوال
ّ
على اآلتي :أخذ الدولة إجراءات وتشريعات
وقوانين تهدف إلى المساواة بين النساء والرجال
ً
خصوصا:
• في حضانة األطفال
• في الوالية ،والوصاية على األطفال
• في اختيار إسم األسرة والمهنة والوظيفة
• في حرية الملكية وإدارة الممتلكات والتمتّ ع بها
• في تحديد السن األدنى للزواج
• في الزواج
• في إختيار الزوج
• في الزواج والطالق
• في الحضانة
• في تقرير اإلنجاب ،وعدد األوالد

ما هو وضع التمييز في لبنان؟
الجنسية اللبناني:
في قانون
ّ
الجنسية ّ
اللبناني الصادر في عام 1925
قانون
ّ
وينص على :
يميز بين المرأة والرجل
ّ
ّ
ً
لبنانيا من ولد من أب لبناني».
يعد
ّ
الجنسية
فالتمييز ضد النساء في قانون
ّ
ّ
اللبناني يقع في ثالث نقاط:
جنسيتها ألوالدها
 .1عدم إمكانية منح األم
ّ
جنسيتها لزوجها
 .2عدم إمكانية منح األم
ّ
 .3التمييز بين األم ّ
اللبنانية باألصالة واألم
جنسيتها من زوجها،
اكتسبت
األجنبية التي
ّ
يحق لهذه األخيرة بعد طالقها أو وفاة
حيث ّ
جنسيتها
زوجها أن تمنح أطفالها من زواج آخر
ّ
بينما ال تستطيع األم ّ
اللبنانية ذلك.
الشخصية في
تميز قوانين األحوال
ّ
كيف ّ
الزواج بين النساء والرجال بشكل عام؟
ّ
يتعلق
ال يخضع اللبنانيون لقانون واحد فيما
الزوجية بل إن
األسرية/
الشخصية/
بأحوالهم
ّ
ّ
ّ
ّ
كل فئة تخضع لقوانين طائفية ولمحاكم هذه
الطائفة.

كيف أستفيد  -كإمرأة  -من اتفافية
سيداو ؟
من خالل معرفتي باإلتفاقية ،يمكنني أن
أعمل وحدي ومن خالل مجموعة على نشر
المعرفة الخاصة باإلتفاقية.
يمكنني المشاركة في آلية إعداد التقارير
تسمى
تقدمها المنظمات (والتي
التي ّ
ّ
تقارير ظل) إلى لجنة سيداو.
بقوة
يمكنني كامرأة من خالل معرفتي ّ
اإلتفاقية
أقدم
ومن خالل البروتوكول اإلختياري – أن ّ
فردية أو
شكوى إلى لجنة سيداو ّإما بصورة
ّ
يوقع
بصورة
جماعية( .لكن بما أن لبنان لم ّ
ّ
بعد على البروتوكول اإلختياري ،فإن تقديم
ً
ممكنا).
الشكاوى ال يزال
يمكنني أن أعلِ م السيدات من حولي عن
اإلتفاقية وكيف يمكنني اإلستفادة منها.

يوقع
صدر البروتوكول االختياري عام  2000كملحق باتفاقية سيداو لم ّ
لبنان على البروتوكول
ّ
يمكن هذا البروتوكول بالقيام بنوعين من اإلجراءات االستقصائية
األولىCommunication Procedures :
نسائية تقديم شكاوى عن عدم
النساء يمكنهن كأفراد أو كمجموعات
ّ
تطبيق بنود اإلتفاقية أو وقوع انتهاكات.
الثانيةInquiry procedure :
حيث يمكن للجنة السيداو القيام بتحقيقات حول إنتهاكات منظمة أو
كبيرة لبنود اإلتفاقية

«نفذت هذه المطوية بالشراكة
مع منظمة أبعاد وبدعم من
وزارة الخارجية الهولندية»

