
   

   

   

   

   

   

  تفاقيةا

  القضاء على مجيع أشكال

  التمييز ضد املرأة

   

   

   

  

   

   

   

   

   

إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية  …
جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة  السلم، تتطلب

 .الميادين على قدم المساواة مع الرجل في جميع



  مقدمة

   

اختذت خطوة رئيسية حنو حتقيق هدف منح املرأة املساواة يف  ١٩٧٩كانون األول/ديسمرب   ١٨يف   
احلقوق عندما اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. وتضع هذه االتفاقية 

دوليا لتحقيق املساواة يف احلقوق للمرأة يف   مادة، يف قالب قانوين ُملزم، املبادئ والتدابري املقبولة ٣٠املؤلفة من 
ا أفرقة عاملة متعددة  كل مكان. وجاء اعتمادها تتوجيا ملشاورات استمرت لفرتة مخس سنوات واليت أجر

  واللجنة املعنية مبركز املرأة واجلمعية العامة.

ا إىل كفالة احلقوق املتساوية للمرأة،    بصرف النظر عن حالتها وتكشف هذه االتفاقية الشاملة، بدعو
عمق العزلة والقيود املفروضة  –من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية  –الزوجية، يف مجيع امليادين 

على املرأة على أساس اجلنس ال غري. وهي تدعو إىل سن تشريعات وطنية حترم التمييز، وتوصي باختاذ تدابري 
احلقيقية بني الرجل واملرأة، وباختاذ خطوات تستهدف تعديل األمناط  خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق املساواة

  االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل إدامة هذا التمييز.

وتنص التدابري األخرى على كفالة احلقوق املتساوية للمرأة يف اجملاالت السياسية ويف احلياة العامة،   
اخليارات من حيث املناهج التعليمية، وعدم التمييز يف التوظيف  واملساواة يف احلصول على التعليم واتاحة نفس

ويف األجر، وضمانات لألمن الوظيفي يف حاالت الزواج والوالدة. وتشدد االتفاقية على تساوي الرجل واملرأة يف 
األطفال،  املسؤولية داخل إطار احلياة األسرية. كما تركز أيضا على اخلدمات االجتماعية، وال سيما مرافق رعاية

  الالزمة للجمع بني االلتزامات األسرية ومسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة.

وتدعو مواد أخرى يف االتفاقية إىل عدم التمييز يف اخلدمات الصحية اليت تقدم إىل النساء، مبا يف   
ألهلية الرجل، وتطلب أن توافق ذلك اخلدمات املتصلة بتخطيط األسرة، وإىل منح املرأة أهلية قانونية مماثلة 

جيب أن “الدول األطراف على أن كل العقود والصكوك اخلاصة األخرى اليت تقيد من األهلية القانونية للمرأة 
  وتويل االتفاقية اهتماما خاصا ملشاكل املرأة الريفية.”. تعترب الغية وباطلة

ا الدول. وسوف تتوىل جلنة من وتنشئ االتفاقية جهازا لإلشراف الدويل على االلتزامات ال   يت تقبل 
م ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر يف التقدم احملرز.   اخلرباء، تقوم الدول األطراف بانتخا

دولة  ٢٠، بعد موافقة ١٩٨٠آذار/مارس  ١وستدخل هذه االتفاقية، اليت فُتح باب التوقيع عليها يف   
  أو االنضمام. على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق

  وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل لالتفاقية:  



  املرفق

   

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

   

  ،إن الدول األطراف في هذه االتفاقية  

األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد أن ميثاق األمم املتحدة يؤكد من جديد اإلميان باحلقوق  إذ تالحظ  
  وقدره ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية،

يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن مجيع  )١(أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانوإذ تالحظ   
الواردة  الناس يولدون أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات

  يف هذا اإلعالن، دون أي متييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على اجلنس،

عليها واجب ضمان  )٢(أن الدول األطراف يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وإذ تالحظ  
واملدنية حق الرجال والنساء يف التمتع على قدم املساواة جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  والسياسية،

االتفاقيات الدولية املعقودة برعاية األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، واليت  وإذ تأخذ بعين االعتبار  
  تشجع املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة،

ا األمم املتحدة  وإذ تالحظ أيضا   والوكاالت املتخصصة القرارات واالعالنات والتوصيات اليت اعتمد
  للنهوض باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة،

، مع ذلك، ألنه على الرغم من تلك الصكوك املختلفة، ال يزال هناك متييز واسع وإذ يساورها القلق  
  النطاق ضد املرأة،

كرامة اإلنسان إىل أن التمييز ضد املرأة يشكل انتهاكا ملبدأي املساواة يف احلقوق واحرتام   وإذ تشير  
وعقبة أمام مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، يف حياة بلدها السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والثقافية، ويعوق منو رخاء اجملتمع واألسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات املرأة يف خدمة بلدها 
  والبشرية،

تاح للمرأة، يف حاالت الفقر، إال أقل الفرص للحصول على الغذاء ألنه ال ت وإذ يساورها القلق  
  والصحة والتعليم والتدريب والعمالة واحلاجات األخرى،



بأن إقامة نظام اقتصادي دويل جديد، يستند إىل االنصاف والعدل، سيسهم إسهاما  وإقتناعا منها  
  بارزا يف النهوض باملساواة بني الرجل واملرأة،

ى أن استئصال شأفة الفصل العنصري ومجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري عل وإذ تشدد  
واالستعمار واالستعمار اجلديد والعدوان واالحتالل األجنيب والسيطرة األجنبية والتدخل يف الشؤون الداخلية 

  للدول أمر أساسي بالنسبة إىل متتع الرجال والنساء حبقوقهم متتعا كامال،

يز السلم واألمن الدوليني، وختفيف حدة التوتر الدويل، والتعاون املتبادل فيما بني أن تعز  وإذ تؤكد  
مجيع الدول بغض النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية، ونزع السالح العام الكامل وال سيما نزع السالح 

ملتبادلة يف العالقات بني النووي يف ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل واملساواة واملنفعة ا
البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة حتت السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنيب يف تقرير املصري 

واالستقالل، وكذلك احرتام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية ستنهض بالتقدم االجتماعي والتنمية، 
  اة الكاملة بني الرجل واملرأة،وستسهم، نتيجة لذلك، يف حتقيق املساو 

بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العامل، وقضية السلم، تتطلب مجيعا أقصى  واقتناعا منها  
  مشاركة ممكنة من جانب املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع امليادين،

يُعرتف به حىت  ويف تنمية اجملتمع، الذي ملإسهام املرأة العظيم يف رفاه األسرة  وإذ تضع في اعتبارها  
اآلن على حنو كامل، واألمهية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين كليهما يف األسرة ويف تنشئة األطفال، وإذ 

تدرك أن دور املرأة يف اإلجناب ال ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك 
  ية بني الرجل واملرأة واجملتمع ككل،تقاسم املسؤول

أن حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة يتطلب إحداث تغيري يف الدور التقليدي للرجل  وإذ تدرك  
  وكذلك يف دور املرأة يف اجملتمع واألسرة،

أن  على تنفيذ املبادئ الواردة يف إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة، وعلى وقد عقدت العزم  
  تتخذ، لذلك الغرض، التدابري الالزمة، للقضاء على ذلك التمييز جبميع أشكاله ومظاهره،

  على ما يلي: قد اتفقت  

   



  الجزء األول

  ١المادة 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على ” التمييز ضد املرأة“ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح   
النيل من االعرتاف للمرأة، على أساس تساوي الرجل واملرأة، حبقوق أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه 

اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان 
ا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها ذه احلقوق أو متتعها    الزوجية. آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة 

  ٢المادة 

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة   
  ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقا لذلك، تتعهد بالقيام مبا يلي:

ا املناسبة األخرى، إذا جتسيد   (أ)   مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعا
مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيق العملي هلذا املبدأ من خالل القانون والوسائل 

  املناسبة األخرى؛

يف ذلك ما يقتضيه األمر من جزاءات، حلظر  اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا   (ب)  
  كل متييز ضد املرأة؛

إقرار احلماية القانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل وضمان احلماية الفعالة   (ج)  
  للمرأة، عن طريق احملاكم الوطنية ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى، من أي عمل متييزي؛

ضطالع بأي عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة، وكفالة تصرف السلطات االمتناع عن اال  (د)  
  واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة   (هـ)  
  أو مؤسسة؛

، لتعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع  (و)  
  واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكِّل متييزا ضد املرأة؛

  إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكِّل متييزا ضد املرأة.  (ز)  



  ٣المادة 

ية واالقتصادية تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماع  
والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا 

ا على أساس املساواة مع الرجل.   ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع 

  ٤المادة 

قتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤ   -  ١
متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال يستتبع بأي حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة 
ذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت.   أو منفصلة؛كما جيب وقف العمل 

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومة، مبا يف ذلك تلك التدابري الواردة   -  ٢
  يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا.

  ٥المادة 

  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي:  

دف حتقيق القضاء على تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل وامل  (أ)   رأة، 
التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوُّق أحد اجلنسني، أو على 

  أدوار منطية للرجل واملرأة؛

كفالة أن تتضمن الرتبية األسرية تفهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية واالعرتاف   (ب)  
شرتكة لكل من الرجال والنساء يف تنشئة أطفاهلم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة باملسؤولية امل

  األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت.

   

  ٦المادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة   
  رأة.واستغالل دعارة امل

   



  الجزء الثاني

  ٧المادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة   
  للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف:

يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب جلميع اهليئات اليت التصويت   (أ)  
  ينتخب أعضاؤها باالقرتاع العام؛

املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظائف العامة وتأدية   (ب)  
  مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامة والسياسية  املشاركة يف  (ج)  
  للبلد.

  ٨المادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل ودون أي   
  حكومتها على املستوى الدويل واالشرتاك يف أعمال املنظمات الدولية.متييز، فرصة متثيل 

  ٩المادة 

ا أو تغيريها.   -  ١ متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو االحتفاظ 
تغري تلقائيا وتضمن بوجه خاص أال يرتتب على الزواج من أجنيب أو تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج، أن ت

  جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

  متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا.  -  ٢

   



  الجزء الثالث

  ١٠المادة 

تكفل للمرأة حقوقا  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي  
  مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل واملرأة:

نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسات واحلصول على الدرجات   (أ)  
ضرية على السواء؛ وتكون هذه املساواة العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئات، يف املناطق الريفية واحل

مكفولة يف املرحلة السابقة لاللتحاق باملدرسة ويف التعليم العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف 
  مجيع أنواع التدريب املهين؛

فس توفر نفس املناهج الدراسية، ونفس االمتحانات وهيئات تدريسية تتمتع مبؤهالت من ن  (ب)  
  املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة على مجيع مستويات التعليم ويف   (ج)  
مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال 

  دراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛سيما عن طريق تنقيح كتب ال

  نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛  (د)  

نفس الفرص للوصول إىل برامج التعليم املتواصل، مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو األمية   (هـ)  
دف إىل أن تضيق، يف أ قرب وقت ممكن، أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل الوظيفية، وال سيما اليت 

  واملرأة؛

خفض معدالت ترك املدرسة، قبل األوان بني الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء   (و)  
  الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

  نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والرتبية البدنية؛  (ز)  

إىل معلومات تربوية حمددة للمساعدة يف ضمان صحة األسر ورفاهها، مبا يف ذلك الوصول   (ح)  
  املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة.

   



  ١١المادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع ما يقتضي احلال اختاذه من تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان   -  ١
  واملرأة، نفس احلقوق وال سيما: العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجل

  احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛  (أ)  

احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف، مبا يف ذلك تطبيق معايري االختيار نفسها يف شؤون   (ب)  
  التوظيف؛

مجيع مزايا وشروط  احلق يف حرية اختيار املهنة والعمل، واحلق يف الرتقي واألمن الوظيفي، ويف  (ج)  
اخلدمة، واحلق يف تلقي التدريب وإعادة التدريب املهين، مبا يف ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم 

  والتدريب املتكرر؛

احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة يف املعاملة فيما   (د)  
  قيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛يتعلق بالعمل املتعادل ال

احلق يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعد، والبطالة، واملرض، والعجز،   (هـ)  
  والشيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛

  مة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب.احلق يف الوقاية الصحية وسال  (و)  

يا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ولضمان حقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدول   -  ٢ توخِّ
  األطراف التدابري املناسبة:

ى حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف الفصل من العمل عل  (أ)  
  أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛

إلدخال نظام إحازة األمومة املدفوعة األجر أو مع التمتع مبزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد   (ب)  
  املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛

املساندة لتمكني الوالدين من اجلمع بني  لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية  (ج)  
ما األسرية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة، وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية  التزاما

  شبكة من مرافق رعاية األطفال؛



ا مؤذية  (د)     هلا. لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فرتة احلمل يف األعمال اليت يثبت أ

ذه املادة استعراضا دوريا يف ضوء   -  ٣ جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة 
  املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.

   

  ١٢المادة 

تمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على ال  -  ١
من أجل أن تضمن هلا، على أساس تساوي الرجل واملرأة، احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك 

  اخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة.

يتعلق  من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة اخلدمات املناسبة فيما ١بالرغم من أحكام الفقرة   -  ٢
باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة، وتوفر هلا اخلدمات اجملانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء 

  احلمل والرضاعة.

   

  ١٣المادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملاالت األخرى للحياة   
  االجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيما:االقتصادية و 

  احلق يف االستحقاقات األسرية؛  (أ)  

احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغري ذلك من أشكال االئتمان   (ب)  
  املايل؛

  يف االشرتاك يف األنشطة الرتوحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيع جوانب احلياة الثقافية.احلق   (ج)  

   

  ١٤المادة 

تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة الريفية، واألدوار اهلامة اليت   -  ١
ا، مبا يف ذلك عمله ا يف قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ تؤديها يف تأمني أسباب البقاء اقتصاديا ألسر

  مجيع التدابري املناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية.



تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية لكي   -  ٢
رجل، املشاركة يف التنمية الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه تكفل هلا، على أساس التساوي مع ال

  خاص احلق يف:

  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛  (أ)  

نيل تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك املعلومات والنصائح واخلدمات املتعلقة   (ب)  
  بتخطيط األسرة؛

  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  (ج)  

احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسي، مبا يف ذلك ما يتصل منه   (د)  
مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كذلك، يف مجلة أمور، على فوائد كافة اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك 

  ا التقنية؛لتحقق، زيادة كفاء

تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فرص اقتصادية متكافئة   (هـ)  
ن اخلاص؛   عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلسا

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  (و)  

التكنولوجيا فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق و   (ز)  
املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني 

  الريفي؛

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واإلصحاح واإلمداد   (ح)  
  بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت.

   



  الجزء الرابع

  ١٥ المادة

  متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون.  -  ١

متنح الدول األطراف املرأة يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة   -  ٢
لكات، تلك األهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمت

  وتعاملها على قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية.

توافق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلا أثر قانوين   -  ٣
  يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية.

طراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقانون املتصل حبركة األشخاص وحرية متنح الدول األ  -  ٤
  اختيار حمل سكناهم وإقامتهم.

   

  ١٦المادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة   -  ١
  ضمن، على أساس تساوي الرجل واملرأة:بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص ت

  نفس احلق يف عقد الزواج؛  (أ)  

  نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل؛  (ب)  

  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  (ج)  

احلقوق واملسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، يف األمور املتعلقة نفس   (د)  
  بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛

نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبشعور من املسؤولية عدد أطفاهلا والفرتة بني إجناب طفل   (هـ)  
  تثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛وآخر، ويف احلصول على املعلومات وال



نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما   (و)  
شابه ذلك من األنظمة املؤسسية االجتماعية، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال 

  األطفال هي الراجحة؛ تكون مصاحل

نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم األسرة، واملهنة،   (ز)  
  والوظيفة؛

ا،   (ح)   نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات، واإلشراف عليها، وإدار
ا، والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقا   بل عوض ذي قيمة.والتمتع 

فيها التشريع،  ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، مبا  -  ٢
  لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا.

   



  الجزء الخامس

  ١٧المادة 

تنشأ جلنة للقضاء على التمييز ضد املرأة (يشار  لغرض دراسة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه االتفاقية،  -  ١
إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ االتفاقية من مثانية عشر خبريا وبعد تصديق الدولة الطرف 
اخلامسة والثالثني عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبريا من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة 

ية يف امليدان الذي تشمله هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بني مواطنيها ويعملون بصفتهم العال
الشخصية، مع إيالء االعتبار ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف األشكال احلضارية وكذلك النظم 

  القانونية الرئيسية.

ائمة باألشخاص الذين ترشحهم الدول األطراف. ولكل ينتخب أعضاء اللجنة باالقرتاع السري من ق  -  ٢
  دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني مواطنيها.

جيرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. وقبل ثالثة أشهر على األقل   -  ٣
األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل الدول 

ا يف غضون فرتة شهرين. ويعد األمني العام قائمة بالرتتيب األجبدي جبميع األشخاص املرشحني على  ترشيحا
  هذا النحو، مبينا الدول األطراف اليت رشحتهم، ويقدمها إىل الدول األطراف.

عو إليه األمني العام يف مقر األمم جترى انتخابات أعضاء اللجنة يف اجتماع للدول األطراف يد  -  ٤
املتحدة. ويف ذلك االجتماع، الذي يشكل اشرتاك ثلثي الدول األطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون األشخاص 

املنتخبون لعضوية اللجنة هم املرشحون الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من 
  ضرين واملصوتني.أصوات ممثلي الدول األطراف احلا

ا أربع سنوات. غري أن فرتة تسعة من األعضاء املنتخبني يف   -  ٥ ينتخب أعضاء اللجنة لفرتة مد
اية فرتة سنتني؛ ويقوم رئيس اللجنة، بعد االنتخاب األول فورا، باختيار أمساء  االنتخاب األول تنقضي يف 

  هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة.

من هذه املادة  ٤و  ٣و  ٢اللجنة اإلضافيني اخلمسة وفقا ألحكام الفقرات جيرى انتخاب أعضاء   -  ٦
ذه املناسبة  بعد التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني. وتنتهي والية اثنني من األعضاء اإلضافيني املنتخبني 

اية فرتة سنتني. ويتم اختيار امسيهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.   يف 



اغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف اليت كف خبريها عن العمل كعضو يف اللجنة بتعيني خبري مللء الشو   -  ٧
  آخر من بني مواطنيها، رهنا مبوافقة اللجنة.

يتلقى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم املتحدة باألحكام   -  ٨
  عتبار ألمهية املسؤوليات املنوطة باللجنة.والشروط اليت حتددها اجلمعية، مع إيالء اال

يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف   -  ٩
ا مبوجب هذه االتفاقية.   املنوطة 

   

  ١٨المادة 

من قبل اللجنة، تقريرا عما تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، للنظر   -  ١
اختذته من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعن التقدم احملرز يف 

  هذا الصدد، وذلك:

  يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية؛  (أ)  

  ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.وبعد   (ب)  

جيوز أن تبني التقارير العوامل والصعاب اليت تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات املقررة يف هذه   -  ٢
  االتفاقية.

   

  ١٩المادة 

ا.  -  ١   تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلاص 

  ني.تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفرتة سنت  -  ٢

   

  ٢٠المادة 

 ١٨جتتمع اللجنة يف العادة لفرتة ال تزيد على أسبوعني سنويا للنظر يف التقارير املقدمة وفقا للمادة   -  ١
  من هذه االتفاقية.



  تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أي مكان مناسب آخر حتدده اللجنة.  -  ٢

   

  ٢١المادة 

را سنويا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بواسطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، تقدم اللجنة تقري  -  ١
عن أنشطتها، وهلا أن تقدم مقرتحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير واملعلومات الواردة من الدول 

لدول األطراف، إن األطراف. وتدرج تلك املقرتحات والتوصيات العامة يف تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات ا
  وجدت.

  حييل األمني العام تقارير اللجنة إىل جلنة مركز املرأة، لغرض إعالمها.  -  ٢

  ٢٢المادة 

حيق للوكاالت املتخصصة أن متّثل لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق أنشطتها من أحكام هذه   
الوكاالت املتخصصة إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تقع يف االتفاقية. وللجنة أن تدعو 

  نطاق أنشطتها.

   



  الجزء السادس

  ٢٣المادة 

ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أي أحكام تكون أكثر تيسريا لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة وتكون   
  قد وردت:

  اف؛يف تشريعات دولة من الدول األطر   (أ)  

  أو يف أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دويل آخر نافذ بالنسبة إىل تلك الدولة.  (ب)  

   

  ٢٤المادة 

تتعهد الدول األطراف باختاذ مجيع ما يلزم من تدابري على الصعيد الوطين تستهدف حتقيق اإلعمال   
ا يف هذه االتفاقية.   الكامل للحقوق املعرتف 

   

  ٢٥المادة 

  يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول.  -  ١

  يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية.  -  ٢

  ختضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.  -  ٣

وينفذ االنضمام بإيداع وثيقة االنضمام  يكون باب االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول.  -  ٤
  لدى األمني العام لألمم املتحدة.

   

  ٢٦المادة 

جيوز ألي دولة من الدول األطراف، يف أي وقت، أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية، وذلك   -  ١
  عن طريق إشعار كتايب يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة.



  مم املتحدة ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.تقرر اجلمعية العامة لأل  -  ٢

   

  ٢٧المادة 

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام العشرين لدى   -  ١
  األمني العام لألمم املتحدة.

ها بعد إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه االتفاقية أو تنضم إلي  -  ٢
  العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

   

  ٢٨المادة 

يتلقَّى األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام،   -  ١
  يمها على مجيع الدول.ويقوم بتعم

  ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها.  -  ٢

ذا املعىن إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي   -  ٣ جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار 
  تاريخ تلقِّيه. يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول به. ويصبح ذلك اإلشعار نافذ املفعول اعتبارا من

   

  ٢٩المادة 

يعرض للتحكيم أي خالف ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف حول تفسري أو تطبيق هذه   -  ١
االتفاقية وال يسوى عن طريق املفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا مل يتمكن 

لوصول إىل اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز األطراف، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من ا
  ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة.

ا ال تعترب   -  ٢ ألية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها أ
من هذه املادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف  ١رة نفسها ملزمة بالفق

  أبدت حتفظا من هذا القبيل.



من هذه املادة أن تسحب هذا التحفظ مىت شاءت  ٢ألية دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة   -  ٣
  بإشعار توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة.

   

  ٣٠المادة 

تودع هذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها االسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية   
  يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة.

  ، قام املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية.وإثباتا لذلك  

   
  


