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الم،…“  ية الع ا، ورفاه بلد م ة ل تامة والكامل ية ال  إن التنم
من جانبوقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشارآة ممكنة          
 ”المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين



 

03-60793 2 
 

 -

 مقدمة
 

انون األول   18في      اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق      1979ديسمبر  / آ
ندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية                وق ع اواة في الحق رأة المس نح الم هدف م

ذه االتفاقية المؤلفة من    وتضع ه . القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       
يق     30 يا لتحق بولة دول ير المق بادئ والتداب زم، الم ي ُمل ب قانون ي قال ادة، ف  م

رأة في آل مكان             وق للم اواة في الحق وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات    . المس
نة         تعددة واللج ة م رقة عامل رتها أف ي أج نوات والت س س ترة خم تمرت لف اس

 .العامةالمعنية بمرآز المرأة والجمعية 

اوية   وق المتس ة الحق ى آفال ا إل املة، بدعوته ية الش ذه االتفاق وتكشف ه
تها الزوجية، في جميع الميادين                نظر عن حال رأة، بصرف ال  من سياسية   –للم

ية          ية ومدن ية وثقاف  عمق العزلة والقيود المفروضة على      –واقتصادية واجتماع
ى أساس الجنس ال غير        رأة عل شريعات وطنية تحرم وهي تدعو إلى سن ت   . الم

التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية 
ية      اط االجتماع ل األنم تهدف تعدي وات تس اذ خط رأة، وباتخ رجل والم ن ال بي

 .والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز

رأة ف  اوية للم وق المتس ة الحق ى آفال رى عل ير األخ نص التداب ي وت
ى التعليم                    اواة في الحصول عل ة، والمس ياة العام ية وفي الح المجاالت السياس
واتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في التوظيف            

زواج والوالدة                 وتشدد . وفي األجر، وضمانات لألمن الوظيفي في حاالت ال
ؤولية داخ  ي المس رأة ف رجل والم اوي ال ى تس ية عل ياة االتفاق ار الح ل إط

ا ترآز أيضا على الخدمات االجتماعية، وال سيما مرافق رعاية             . األسرية  آم
ل   ؤوليات العم رية ومس تزامات األس ن االل ع بي ة للجم ال، الالزم األطف

 .والمشارآة في الحياة العامة

واد أخرى في االتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية                وتدعو م
ى النساء        دم إل ي تق ك الخدمات المتصلة بتخطيط األسرة، وإلى             الت ا في ذل ، بم

دول           ق ال ب أن تواف رجل، وتطل ية ال ة ألهل ية مماثل ية قانون رأة أهل نح الم م
األطراف على أن آل العقود والصكوك الخاصة األخرى التي تقيد من األهلية            

رأة   ية للم ة   “القانون ية وباطل بر الغ ب أن تعت تماما   . ”يج ية اه ي االتفاق وتول
 .صا لمشاآل المرأة الريفيةخا
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وتنشئ االتفاقية جهازا لإلشراف الدولي على االلتزامات التي تقبل بها            
دول تخابهم       . ال راف بان دول األط وم ال براء، تق ن الخ نة م تولى لج وف ت وس

 .ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز

تح باب التوقيع عليها              ي ُف ية، الت ذه االتفاق مارس / آذار 1 في   وستدخل ه
د موافقة     1980  دولة على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق أو          20، بع

 .االنضمام

 :وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل لالتفاقية 
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   المرفق
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 ،إن الدول األطراف في هذه االتفاقية 

ظ  ثاق إذ تالح الحقوق       أن مي ان ب د اإليم ن جدي د م تحدة يؤآ م الم األم
وق        ن حق اء م رجال والنس ا لل دره وبم رد وق رامة الف ان وبك ية لإلنس األساس

 متساوية،

 يؤآد مبدأ عدم جواز     )1(أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     وإذ تالحظ     
التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، 

ن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن،    وأ
 دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

ن الدوليين الخاصين بحقوق             وإذ تالحظ    دول األطراف في العهدي  أن ال
ان دم       )2(اإلنس ى ق تع عل ي التم اء ف رجال والنس ق ال مان ح ب ض يها واج  عل

 يع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،المساواة بجم

بار  ن االعت أخذ بعي م وإذ ت رعاية األم ودة ب ية المعق يات الدول  االتفاق
المتحدة والوآاالت المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل          

 والمرأة،

اعتمدتها األمم  القرارات واالعالنات والتوصيات التي وإذ تالحظ أيضا 
رجل  ن ال وق بي ي الحق اواة ف نهوض بالمس االت المتخصصة لل تحدة والوآ الم

 والمرأة،

ق   اورها القل كوك      وإذ يس ك الص ن تل رغم م ى ال ه عل ك، ألن ع ذل ، م
 المختلفة، ال يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

يز ضد المرأة يشكل انتهاآا لمبدأي المس           وإذ تشير    ى أن التمي اواة في   إل
الحقوق واحترام آرامة اإلنسان وعقبة أمام مشارآة المرأة، على قدم المساواة           
ية،         ادية والثقاف ية واالقتص ية واالجتماع ا السياس ياة بلده ي ح رجل، ف ع ال م
ة           ية الكامل عوبة التنم ن ص زيد م رة، وي تمع واألس اء المج و رخ وق نم ويع

 إلمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
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ق وإذ   اورها القل ل      يس ر، إال أق االت الفق ي ح رأة، ف تاح للم ه ال ت  ألن
الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات           

 األخرى،

نها  ناعا م ى  وإقت تند إل د، يس ي جدي ادي دول ام اقتص ة نظ أن إقام  ب
رج ن ال اواة بي نهوض بالمس ي ال ارزا ف دل، سيسهم إسهاما ب ل االنصاف والع

 والمرأة،

دد  كال   وإذ تش يع أش أفة الفصل العنصري وجم ى أن استئصال ش  عل
دوان    د والع تعمار الجدي تعمار واالس ري واالس يز العنص رية والتمي العنص
دول  ية لل ي الشؤون الداخل تدخل ف ية وال ي والسيطرة األجنب واالحتالل األجنب

 آامال،أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا 

د  توتر   وإذ تؤآ دة ال يف ح ن، وتخف ن الدوليي لم واألم ز الس  أن تعزي
ا      ن نظمه نظر ع دول بغض ال يع ال ن جم يما بي بادل ف تعاون المت ي، وال الدول
زع السالح     يما ن امل وال س ام الك زع السالح الع ية واالقتصادية، ون االجتماع

ية صارمة وفعالة، وتوآيد مبادئ الع          ة دول نووي في ظل رقاب دل والمساواة ال
والمنفعة المتبادلة في العالقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت 
ير     ر المص ي تقري ي ف تالل األجنب تعمارية واالح ية واالس يطرة األجنب الس
واالستقالل، وآذلك احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية ستنهض بالتقدم         

يج        ية، وستسهم، نت اواة الكاملة بين           االجتماعي والتنم يق المس ك، في تحق ة لذل
 الرجل والمرأة،

نها   ناعا م الم،     واقت ية الع ا، ورفاه بلد م ة ل تامة والكامل ية ال أن التنم  ب
لم، تتطلب جميعا أقصى مشارآة ممكنة من جانب المرأة على قدم               وقضية الس

 المساواة مع الرجل في جميع الميادين،

 العظيم في رفاه األسرة وفي تنمية      إسهام المرأة  وإذ تضع في اعتبارها      
م      ذي ل ُيعترف به حتى اآلن على نحو آامل، واألهمية االجتماعية          المجتمع، ال

ن آليهما في األسرة وفي تنشئة األطفال، وإذ تدرك أن                دور الوالدي ة ول لألموم
دور المرأة في اإلنجاب ال ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة األطفال 

 ال من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع آكل،تتطلب بد

درك     أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث      وإذ ت
 تغيير في الدور التقليدي للرجل وآذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة،
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زم       دت الع د عق واردة في إعالن القضاء على               وق بادئ ال يذ الم ى تنف  عل
تخذ، لذلك الغرض، التدابير الالزمة، للقضاء                ى أن ت رأة، وعل يز ضد الم التمي

 على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

 : على ما يليقد اتفقت 
 

 الجزء األول
 1المادة 

ي مصطلح            ية يعن ذه االتفاق أي تفرقة  ” التمييز ضد المرأة  “ألغراض ه
ى أساس الجنس ويك             تم عل يد ي تبعاد أو تقي ون من آثاره أو أغراضه النيل    أو اس

ان  وق اإلنس رأة، بحق رجل والم ى أساس تساوي ال رأة، عل تراف للم من االع
ية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية            والحريات األساس
وق أو   ذه الحق رأة به تراف للم ر، أو إبطال االع يدان آخ ي أي م ية أو ف والمدن

 .ها بغض النظر عن حالتها الزوجيةتمتعها بها وممارستها ل

 2المادة 

يع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على                 دول األطراف جم تشجب ال
أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد 

 :المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي

رجل والم           )أ(  ن ال اواة بي بدأ المس يد م رأة في دساتيرها الوطنية    تجس
بة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن،                 أو تشريعاتها المناس
بة  ائل المناس انون والوس الل الق ن خ بدأ م ذا الم ي له يق العمل ة التحق وآفال

 األخرى؛

ير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما                 )ب(  اذ المناسب من التداب اتخ
 اءات، لحظر آل تمييز ضد المرأة؛يقتضيه األمر من جز

ع      )ج(  اواة م دم المس ى ق رأة عل وق الم ية لحق ة القانون رار الحماي إق
ية ذات         اآم الوطن ريق المح ن ط رأة، ع ة للم ة الفعال مان الحماي رجل وض ال

 االختصاص والمؤسسات العامة األخرى، من أي عمل تمييزي؛

ة تمي    )د(  ل أو ممارس أي عم ن االضطالع ب ناع ع د االمت يزية ض
 المرأة، وآفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛
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اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من  )هـ( 
 جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

ا في ذلك التشريع، لتعديل أو                 )و(  بة، بم ير المناس يع التداب اذ جم اتخ
األنظمة واألعراف والممارسات القائمة التي تشكِّل تمييزا ضد إلغاء القوانين و

 المرأة؛

ي تشكِّل تمييزا                 )ز(  ية الت ات الوطن ن العقوب ام قواني يع أحك اء جم إلغ
 .ضد المرأة
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 3المادة 

ن، وال سيما الميادين السياسية                  يع الميادي دول األطراف في جم تخذ ال ت
ل   ية، آ ادية والثقاف ية واالقتص ك  واالجتماع ي ذل ا ف بة، بم ير المناس التداب

ة   ا ممارس ك لتضمن له ن، وذل ا الكاملي رأة وتقدمه ة تطور الم ريع، لكفال التش
ع        اواة م اس المس ى أس ا عل تع به ية والتم ريات األساس ان والح وق اإلنس حق

 .الرجل
 

 4المادة 

ير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل                - 1 دول األطراف تداب اذ ال بر اتخ ال يعت
اواة ا   ية، ولكنه                   بالمس ذه االتفاق ا تحدده ه يزا آم رأة تمي رجل والم ن ال ية بي لفعل

ئة أو      ير غير متكاف ى معاي اء عل يجة له، اإلبق ال، آنت أي ح تتبع ب يجب أال يس
ندما تكون أهداف التكافؤ في                     ير ع ذه التداب منفصلة؛آما يجب وقف العمل به

 .الفرص والمعاملة قد تحققت

اذ الدول األطرا       - 2 بر اتخ ف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة،      ال يعت
 .بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء تمييزيا

 
 5المادة 

 :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي 

رأة،        )أ(  رجل والم لوك ال ية لس ية والثقاف اط االجتماع ل األنم تعدي
ى الت    اء عل يق القض دف تحق ات     به ل الممارس ية وآ ادات العرف يزات والع ح

ى فكرة دونية أو تفوُّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية             ة عل األخرى القائم
 للرجل والمرأة؛

ية األسرية تفهما سليما لألمومة بوصفها              )ب(  ة أن تتضمن الترب آفال
ية واالعتراف بالمسؤولية المشترآة لكل من الرجال والنساء                 وظيفة اجتماع

ى أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي                في  م، عل الهم وتطوره ئة أطف  تنش
 .االعتبار األساسي في جميع الحاالت

 
 6المادة 
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ك التشريع،           ا في ذل بة، بم ير المناس يع التداب دول األطراف جم تخذ ال ت
 .لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل دعارة المرأة
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 الجزء الثاني
 
 7المادة 

دول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد            ت   تخذ ال
ية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم                 ياة السياس رأة في الح الم

 :المساواة مع الرجل، الحق في

ية    )أ(  ة، وأهل تفتاءات العام تخابات واالس يع االن ي جم التصويت ف
  أعضاؤها باالقتراع العام؛االنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب

المشارآة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي              )ب( 
تويات         يع المس ى جم ة عل ام العام يع المه ة جم ة وتأدي ائف العام غل الوظ ش

 الحكومية؛

يات غير الحكومية التي              )ج(  نظمات والجمع يع الم المشارآة في جم
 .تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

 
 8المادة 

ى قدم                     رأة، عل تكفل للم بة ل ير المناس يع التداب دول األطراف جم تخذ ال ت
ى المستوى     تها عل يل حكوم يز، فرصة تمث رجل ودون أي تمي ع ال اواة م المس

 .الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية
 

 9المادة 

اب        - 1 ي اآتس رجل ف ق ال اويا لح ا مس رأة حق راف الم دول األط نح ال تم
يرهاجن ا أو تغي تفاظ به يتها أو االح ى . س ب عل ه خاص أال يترت وتضمن بوج

الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية      
 .الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

ق بجنسية تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعل - 2
 .أطفالها

 
 الجزء الثالث

 10المادة 
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دول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد               تخذ ال ت
المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه            

 :خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة

ي و   )أ(  يه الوظيف روف للتوج س الظ ى  نف ول إل ي، وللوص المهن
الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع          
اواة  ذه المس ون ه ى السواء؛ وتك ية والحضرية عل ناطق الريف ي الم ئات، ف الف
ي       ام والتقن يم الع ي التعل ة وف تحاق بالمدرس ابقة لالل رحلة الس ي الم ة ف مكفول

 وآذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛والمهني والتعليم التقني العالي، 

ئات       )ب(  تحانات وهي س االم ية، ونف ناهج الدراس س الم ر نف توف
تع بمؤهالت من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس               ية تتم تدريس

 النوعية؛

رأة      )ج(  رجل ودور الم ن دور ال ي ع وم نمط ى أي مفه اء عل القض
ك   يع أش ي جم يم وف تويات التعل يع مس ى جم يم  عل جيع التعل ريق تش ن ط اله ع

يره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما                 المختلط وغ
 عن طريق تنقيح آتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

نح  )د(  يرها من الم ية وغ نح التعليم تفادة من الم نفس الفرص لالس
 الدراسية؛

 إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك نفس الفرص للوصول )هـ( 
ى أن          دف إل ي ته يما الت ية، وال س ية الوظيف و األم بار ومح يم الك رامج تعل ب
 تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

خفض معدالت ترك المدرسة، قبل األوان بين الطالبات وتنظيم           )و( 
  الالئي ترآن المدرسة قبل األوان؛برامج للفتيات والنساء

نفس الفرص للمشارآة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية             )ز( 
 البدنية؛

مان       )ح(  ي ض اعدة ف ددة للمس ربوية مح ات ت ى معلوم ول إل الوص
 .صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط األسرة

 
 11المادة 



 

03-60793 12 
 

 -

دول األطراف جم      - 1 تخذ ال يع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء        ت
يدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي                      رأة في م يز ضد الم ى التمي عل

 :الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

 الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ( 

يق     )ب(  ك تطب ي ذل ا ف يف، بم رص التوظ نفس ف تع ب ي التم ق ف الح
 عايير االختيار نفسها في شؤون التوظيف؛م

الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي واألمن  )ج( 
يع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة               ي، وفي جم الوظيف
تقدم        ي الم ب المهن ناعية والتدري تلمذة الص ك ال ي ذل ا ف ي، بم ب المهن التدري

 والتدريب المتكرر؛

الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق             )د( 
يما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وآذلك المساواة                 ة ف اواة في المعامل في المس

 في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

تقاعد،     )هـ(  االت ال ي ح يما ف ي، وال س ي الضمان االجتماع ق ف الح
بطالة، والمرض، والعجز، وال       شيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة        وال

 على العمل، وآذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر؛

ة الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك                 )و(  الحق في الوقاي
 .حماية وظيفة اإلنجاب

ة، ولضمان    - 2 زواج أو األموم بب ال رأة بس يز ضد الم نع التمي يا لم توخِّ
 :ول األطراف التدابير المناسبةحقها الفعلي في العمل، تتخذ الد

ة   )أ(  ازة األموم ل أو إج بب الحم ة بس ن الخدم ل م ر الفص لحظ
والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات 

 على المخالفين؛

إلدخال نظام إحازة األمومة المدفوعة األجر أو مع التمتع بمزايا  )ب( 
ة دون أن تف ية مماثل تها أو  اجتماع غلها أو أقدمي ي تش يفة الت رأة الوظ د الم ق

 العالوات االجتماعية؛



 

13 03-60793 
 

-  

ير ما يلزم من الخدمات االجتماعية المساندة لتمكين            )ج(  لتشجيع توف
الوالدين من الجمع بين التزاماتهما األسرية وبين مسؤوليات العمل والمشارآة          

يما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية                 ة، وال س ياة العام شبكة من مرافق   في الح
 رعاية األطفال؛

ناء فترة الحمل في األعمال التي                )د(  رأة أث ة خاصة للم ير حماي لتوف
 .لها يثبت أنها مؤذية

مولة    - 3 ائل المش لة بالمس ية المتص ريعات الوقائ تعرض التش يجب أن تس
ذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم             به

 .أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاءتنقيحها 
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 12المادة 

دول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد              - 1 تخذ ال ت
رأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي                الم
الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات 

 .متعلقة بتخطيط األسرةال

رة          - 2 ام الفق رغم من أحك  من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة       1بال
الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وتوفر لها             
ل          ناء الحم ية أث تغذية الكاف ك ال اء، وآذل ند االقتض ية ع ات المجان الخدم

 .والرضاعة
 

 13المادة 

ت   دول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد            ت خذ ال
ياة االقتصادية و االجتماعية لكي تكفل لها،                  رأة في المجاالت األخرى للح الم

 :على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

 الحق في االستحقاقات األسرية؛ )أ( 

ة، والرهون العقارية الحق في الحصول على القروض المصرفي )ب( 
 وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي؛

الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية          )ج( 
 .وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

 
 14المادة 

ا    - 1 ي تواجهه اآل الخاصة الت بارها المش ي اعت دول األطراف ف تضع ال
ة الت         ية، واألدوار الهام رأة الريف ا في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا         الم ي تؤديه

ك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع                 ا في ذل ألسرتها، بم
ذه االتفاقية على المرأة في المناطق                  ام ه يق أحك بة لضمان تطب ير المناس التداب

 .الريفية

دول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ض             - 2 تخذ ال د ت
ى أساس التساوي مع الرجل،                       ا، عل ل له ية لكي تكف ناطق الريف رأة في الم الم
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المشارآة في التنمية الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق       
 :في

يع     )أ(  ى جم ي عل يط اإلنمائ يذ التخط ع وتنف ي وض ارآة ف المش
 المستويات؛

ناية الصحية المالئمة، بما            )ب(  يل تسهيالت الع في ذلك المعلومات   ن
 والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط األسرة؛

 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج( 

ير   )د(  يم، الرسمي وغ ب والتعل واع التدري يع أن ى جم الحصول عل
ك ما يتصل منه بمحو األمية الوظيفية، والحصول آذلك،                 ا في ذل الرسمي، بم

ى     ور، عل ة أم ي جمل ك     ف ادية، وذل ية واإلرش ات المجتمع ة الخدم د آاف فوائ
 لتحقق، زيادة آفاءتها التقنية؛

تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول           )هـ( 
ى فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن                عل

 الخاص؛

 المشارآة في جميع األنشطة المجتمعية؛ )و( 

ية،      )ز(  روض الزراع تمانات والق ى االئ ول عل ة الحص فرص
وتسهيالت التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع         
 إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

يما فيما يتعلق باإلسكان               )ح(  ة، وال س ية مالئم تع بظروف معيش التم
 .مداد بالكهرباء والماء، والنقل، واالتصاالتواإلصحاح واإل

 
 الجزء الرابع

 15المادة 

 .تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون - 1

رأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة                - 2 دول األطراف الم نح ال تم
بوجه خاص، وتكفل للمرأة، . ألهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك األهلية

حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على 
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ئات         اآم والهي ي المح بعة ف راءات المت راحل اإلج يع م ي جم اواة ف دم المس ق
 .القضائية

توافق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك           - 3
تهدف   ي يس ر قانون ا أث ي له ة   الخاصة الت رأة باطل ية للم ية القانون يد األهل  تقي

 .والغية

دول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون              - 4 نح ال تم
 .المتصل بحرآة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم
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 16المادة 

دول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد              - 1 تخذ ال ت
رأة    ات األسرية، وبوجه خاص                الم زواج والعالق تعلقة بال ة األمور الم في آاف

 :تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة

 نفس الحق في عقد الزواج؛ )أ( 

زوج، وفي عدم عقد الزواج إال                  )ب(  يار ال نفس الحق في حرية اخت
 برضاها الحر الكامل؛

 نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 

تها     )د(  ن حال نظر ع دة، بغض ال ؤوليات آوال وق والمس س الحق نف
يع األحوال، تكون مصالح                    ا؛ وفي جم تعلقة بأطفاله ية، في األمور الم الزوج

 األطفال هي الراجحة؛

رر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد                  )هـ(  وق في أن تق نفس الحق
ى الم        ول عل ي الحص ر، وف ل وآخ اب طف ن إنج ترة بي ا والف ات أطفاله علوم

 والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

ة  )و(  ة والقوام تعلق بالوالي يما ي ؤوليات ف وق والمس س الحق نف
ية        ة المؤسس ن األنظم ك م ابه ذل ا ش يهم، أو م ال وتبن ى األطف اية عل والوص
االجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع األحوال           

 تكون مصالح األطفال هي الراجحة؛

وق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في              )ز(  نفس الحق
 اختيار اسم األسرة، والمهنة، والوظيفة؛

يازة    )ح(  ية وح تعلق بملك يما ي ن ف ال الزوجي وق لك س الحق نف
تع بها، والتصرف فيها، سواء               ا، والتم يها، وإدارته تلكات، واإلشراف عل المم

 .ابل أو مقابل عوض ذي قيمةبال مق

ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات            - 2
فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج          الضرورية، بما  

 .في سجل رسمي أمرا إلزاميا
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 الجزء الخامس
 17المادة 

التفاقية، تنشأ لجنة للقضاء    لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه ا         - 1
يز ضد المرأة         ى التمي تتألف عند بدء نفاذ    ) يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة     (عل

االتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثين 
ة الخلقية                      يرا من ذوي المكان ة وعشرين خب يها من ثالث يها أو انضمامها إل عل

يعة والكف    ذي تشمله هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول              الرف يدان ال ية في الم اءة العال
ون بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبار              يها ويعمل ن مواطن األطراف من بي
ك  كال الحضارية وآذل تلف األش يل مخ ادل ولتمث ي الع توزيع الجغراف بدأ ال لم

 .النظم القانونية الرئيسية

تراع ا - 2 نة باالق ن ينتخب أعضاء اللج ة باألشخاص الذي ن قائم لسري م
دول األطراف      ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين          . ترشحهم ال

 .مواطنيها

تخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية         - 3 . يجرى االن
ل من تاريخ آل انتخاب، يوجه األمين العام لألمم                    ى األق ة أشهر عل بل ثالث وق

الة إ تحدة رس ي   الم يحاتها ف م ترش ى تقدي يها إل ا ف راف يدعوه دول األط ى ال ل
هرين   ترة ش ون ف يع     . غض دي بجم ب األبج ة بالترتي ام قائم ن الع د األمي ويع

دول األطراف التي رشحتهم،                 نا ال نحو، مبي ذا ال ى ه األشخاص المرشحين عل
 .ويقدمها إلى الدول األطراف

نة في اجتماع للدول ا            - 4 تخابات أعضاء اللج ألطراف يدعو إليه   تجرى ان
تحدة            م الم ر األم ام في مق ن الع وفي ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك      . األمي

بون            خاص المنتخ ون األش يا له، يك ابا قانون يه نص راف ف دول األط ي ال ثلث
ن يحصلون على أآبر عدد من األصوات                 م المرشحون الذي نة ه لعضوية اللج

دول األ      ي ال وات ممثل ن أص ة م ثرية مطلق ى أآ رين  وعل راف الحاض ط
 .والمصوتين

غير أن فترة تسعة من     . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات        - 5
تخاب األول تنقضي في نهاية فترة سنتين؛ ويقوم                 ن في االن األعضاء المنتخبي
اء       ؤالء األعض ماء ه يار أس ورا، باخت تخاب األول ف د االن نة، بع يس اللج رئ

 .التسعة بالقرعة
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تخ    - 6 اب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات         يجرى ان
ن       4 و 3 و 2 امس والثالثي مام الخ ديق أو االنض د التص ادة بع ذه الم ن ه .  م

وتنتهي والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية             
 .ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. فترة سنتين

يرها عن   - 7 ي آف خب ة الطرف الت وم الدول ة، تق واغر الطارئ لء الش لم
يها، رهنا بموافقة                  ن مواطن ير آخر من بي ن خب نة بتعيي العمل آعضو في اللج

 .اللجنة

نة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد              - 8 تلقى أعضاء اللج ي
ع  ية، م ا الجمع ي تحدده ام والشروط الت تحدة باألحك م الم بار األم الء االعت  إي

 .ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة

نة من موظفين ومرافق                    - 9 زم اللج ا يل تحدة م م الم ام لألم ن الع ر األمي يوف
 .لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية

 
 18المادة 

أن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة              - 1 دول األطراف ب تعهد ال ، للنظر  ت
ة      ائية وإداري ريعية وقض ير تش ن تداب ه م ا اتخذت را عم نة، تقري بل اللج ن ق م
ذا        ي ه رز ف تقدم المح ن ال ية، وع ذه االتفاق ام ه اذ أحك ل إنف ن أج يرها م وغ

 :الصدد، وذلك

 في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛ )أ( 

ذلك آلما طلبت اللجنة وبعد ذلك آل أربع سنوات على األقل، وآ )ب( 
 .ذلك

تقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء               - 2 ن ال يجوز أن تبي
 .بااللتزامات المقررة في هذه االتفاقية

 
 19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها - 1

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين - 2
 

 20المادة 
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نة      - 1 ى أسبوعين سنويا للنظر في               تجتمع اللج زيد عل ترة ال ت ادة لف في الع
 . من هذه االتفاقية18التقارير المقدمة وفقا للمادة 

ان     - 2 ي أي مك تحدة أو ف م الم ر األم ي مق ادة ف نة ع تماعات اللج د اج تعق
 .مناسب آخر تحدده اللجنة
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 21المادة 

م  - 1 ة لألم ية العام ى الجمع نويا إل را س نة تقري دم اللج تحدة بواسطة تق الم
ترحات  دم مق ا أن تق طتها، وله ن أنش ي، ع ادي واالجتماع س االقتص المجل
واردة من الدول                    تقارير والمعلومات ال ى دراسة ال ية عل ة مبن وتوصيات عام

راف نة  . األط ر اللج ي تقري ة ف يات العام ترحات والتوص ك المق درج تل وت
 .مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

يل األ - 2 رض        يح رأة، لغ ز الم نة مرآ ى لج نة إل ر اللج ام تقاري ن الع مي
 .إعالمها

 22المادة 

ع في                        ا يق يذ م نظر في تنف دى ال ّثل ل االت المتخصصة أن تم يحق للوآ
وللجنة أن تدعو الوآاالت المتخصصة     . نطاق أنشطتها من أحكام هذه االتفاقية     

 .قع في نطاق أنشطتهاإلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي ت
 

 الجزء السادس

 23المادة 

يق    يرا لتحق ثر تيس ون أآ ام تك ا يمس أي أحك ية م ذه االتفاق ي ه يس ف ل
 :المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت

 في تشريعات دولة من الدول األطراف؛ )أ( 

ة اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى                )ب(  أو في أي
 .لك الدولةت
 

 24المادة 

ى الصعيد                       ير عل زم من تداب ا يل يع م اذ جم دول األطراف باتخ تعهد ال ت
ذه  ي ه ا ف ترف به وق المع امل للحق ال الك يق اإلعم تهدف تحق ي تس الوطن

 .االتفاقية
 

 25المادة 

 .يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوحا لجميع الدول - 1
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 -

 .متحدة وديعا لهذه االتفاقيةيسمى األمين العام لألمم ال - 2

وتودع وثائق التصديق لدى األمين العام . تخضع هذه االتفاقية للتصديق - 3
 .لألمم المتحدة

دول     - 4 يع ال توحا لجم ية مف ذه االتفاق ى ه مام إل اب االنض ون ب نفذ . يك وي
 .االنضمام بإيداع وثيقة االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة

 
 26المادة 

ادة   - 1 ب إع ت، أن تطل ي أي وق دول األطراف، ف ن ال ة م يجوز ألي دول
نظر في هذه االتفاقية، وذلك عن طريق إشعار آتابي يوجه إلى األمين العام                ال

 .لألمم المتحدة

تخذ من خطوات، إن لزمت،                    - 2 ا ي تحدة م م الم ة لألم ية العام رر الجمع تق
 .فيما يتعلق بذلك الطلب

 
 27المادة 

بدأ نفاذ     - 1 هذه االتفاقية في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق        ي
 .أو االنضمام العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة

د إيداع                       - 2 يها بع ية أو تنضم إل ذه االتفاق ى ه ة تصدق عل بة لكل دول بالنس
يقة التصديق أو االنضمام العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية في اليوم الثالثين ب             عد وث

 .تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها
 

 28المادة 

يتلقَّى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت            - 1
 .التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها - 2

ى  - 3 نى إل ذا المع يه إشعار به ي أي وقت بتوج تحفظات ف يجوز سحب ال
وم عندئذ بإبالغ جميع الدول به                 ذي يق تحدة، ال م الم ام لألم ن الع ويصبح . األمي

 .ذلك اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقِّيه
 

 29المادة 
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-  

طراف يعرض للتحكيم أي خالف ينشأ بين دولتين أو أآثر من الدول األ - 1
يق هذه االتفاقية وال يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك                حول تفسير أو تطب

دول              ذه ال دة من ه ى طلب واح ناء عل م يتمكن األطراف، خالل ستة          . ب وإذا ل
ر         يم أم ى تنظ اق عل ى اتف ول إل ن الوص يم، م ب التحك اريخ طل ن ت هر م أش

يم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة ال             عدل الدولية  التحك
 .بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة

ة دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو               - 2 ألي
بر نفسها ملزمة بالفقرة              ا ال تعت يها أنه وال تكون  .  من هذه المادة   1االنضمام إل

دول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبد           ت تحفظا ال
 .من هذا القبيل

رة                - 3 ا للفق ا وفق دت تحفظ ة طرف أب ة دول  من هذه المادة أن تسحب      2ألي
 .هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة

 
 30المادة 

يزية         بانية واالنكل ها االس اوى نصوص ي تتس ية، الت ذه االتفاق ودع ه ت
ية وال       ية والصينية والعرب ية، لدى األمين العام لألمم          والروس ية في الحج فرنس

 .المتحدة

ك     باتا لذل اه، المفوضون حسب األصول، بتوقيع           وإث ام الموقعون أدن ، ق
 .هذه االتفاقية

 


