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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة 180/34 املؤرخ في 18 كانون األول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981،وفقاً ألحكام املادة 27 )1(

إن الدول األطراف في هذه االتفاقية
ــان  ــوق اإلنس ــان بحق ــد اإلمي ــن جدي ــد م ــدة يؤك ــاق األمم املتح ــظ أن ميث إذ تالح

ــوق، ــي احلق ــرأة ف ــل وامل ــاوي الرج ــدره، و بتس ــرد وق ــة الف ــية، وبكرام األساس
وإذ تالحــظ أن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان يؤكــد مبــدأ عــدم جــواز التمييــز، 
ــوق ،  ــة واحلق ــي الكرام ــاوين ف ــرارا ومتس ــدون أح ــاس يول ــع الن ــن أن جمي ويعل
ــي اإلعــالن  ــواردة ف ــات ال ــع احلقــوق واحلري ــع بجمي ــكل إنســان حــق التمت وأن ل

املذكــور ، دون أي متييــز، مبــا فــي ذلــك التمييــز القائــم علــى اجلنــس.
وإذ تالحــظ أن علــى الــدول األطــراف فــي العهديــن الدوليــني اخلاصــني بحقــوق 
ــع  ــع بجمي ــق التمت ــي ح ــرأة ف ــل وامل ــاواة الرج ــان مس ــب ضم ــان واج اإلنس

ــية. ــة والسياس ــة واملدني ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي احلق
ــدة  ــة األمم املتح ــودة برعاي ــة املعق ــات الدولي ــار االتفاقي ــني االعتب ــذ بع وإذ تأخ
ــوق . ــي احلق ــرأة ف ــل وامل ــاواة الرج ــجع مس ــي تش ــة، الت ــوكاالت املتخصص وال

وإذ تالحــظ أيضــا القــرارات واإلعالنــات والتوصيــات التــي اعتمدتهــا األمم املتحــدة 
والــوكاالت املتخصصــة للنهــوض مبســاواة الرجــل واملــرأة فــي احلقــوق،

ــك  ــن تل ــم م ــى الرغ ــاك ، عل ــزال هن ــه ي ــك ألن ــع ذل ــق ، م ــاورها القل وإذ يس
ــرأة، ــد امل ــاق ض ــع النط ــز واس ــة، متيي ــوك اخملتلف الصك

ــي  ــاواة ف ــدأي املس ــاكا ملب ــكل انته ــرأة يش ــد امل ــز ض ــى أن التميي ــير إل إذ تش
ــى  ــرأة ،عل ــاركة امل ــام مش ــة أم ــد عقب ــان، ويع ــة اإلنس ــرام كرام ــوق واحت احلق
ــة  ــية واالجتماعي ــا السياس ــاة بلدهم ــي حي ــل، ف ــع الرج ــاواة م ــدم املس ق
واالقتصاديــة والثقافيــة، ويعــوق منــو رخــاء اجملتمــع واالســرة ويزيــد مــن صعوبــة 

ــرية. ــا والبش ــة بلده ــي خدم ــرأة ف ــات امل ــة إلمكان ــة الكامل التنمي
ــى  ــن إال أدن ــرى النســاء ،فــي حــاالت الفقــر ، ال ينل ــق ، وهــى ت إذ يســاورها القل
نصيــب مــن الغــذاء والصحــة والتعليــم والتدريــب وفــرص العمالــة واحلاجــات 

األخــرى .
إذ تؤمــن بــأن إقامــة النظــام االقتصــادي الدولــي اجلديــد ، القائــم علــى اإلنصــاف 

والعــدل ،سيســهم إســهاما بــارزا فــي النهــوض باملســاواة بــني الرجــل واملــرأة.
إذ تنّــوه بأنــه ال بــد مــن اســتئصال شــأفة الفصــل العنصــري وجميــع أشــكال 
العنصريــة والتمييــز العنصــري واالســتعمار اجلديــد والعــدوان واالحتــالل 
األجنبــي والســيطرة األجنبيــة والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول إذا أريــد 

للرجــال والنســاء أن يتمتعــوا بحقوقهــم متتعــا كامــالً.
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ــدة  ــف ح ــني ، وتخفي ــن الدولي ــلم واالم ــز الس ــأن تعزي ــن ش ــأن م ــزم ب وإذ جت
ــن  ــر ع ــض النظ ــدول بغ ــع ال ــني جمي ــا ب ــاون فيم ــادل التع ــي، وتب ــر الدول التوت
ــيما  ــل وال س ــام الكام ــالح الع ــزع الس ــة ون ــة واالقتصادي ــا االجتماعي نظمه
نــزع الســالح النــووي فــي ظــل رقابــة دوليــة صارمــة وفعالــة ، وتثبيــت مبــادئ 
العــدل واملســاواة واملنفعــة املتبادلــة فــي العالقــات بــني البلــدان ، وإعمــال حــق 
الشــعوب الواقعــة حتــت الســيطرة األجنبيــة واالســتعمارية واالحتــالل األجنبــي 
فــي تقريــر املصيــر واالســتقالل وكذلــك مــن شــأن احتــرام الســيادة الوطنيــة 
ــهام ،  ــة واإلس ــي والتنمي ــدم االجتماع ــوض بالتق ــة، النه ــالمة اإلقليمي والس

ــرأة. ــني الرجــل وامل ــة ب نتيجــة لذلــك فــي حتقيــق املســاواة الكامل
وإميانــا منهــا بــان التنميــة التامــة والكاملــة ألى بلــد ، ورفاهيــة العالــم وقضيــة 
ــل  ــع الرج ــاواة م ــدم املس ــى ق ــرأة عل ــاركة امل ــا مش ــب جميع ــلم، تتطل الس

أقصــى مشــاركة ممكنــة فــي جميــع املياديــن.
وإذ تضــع نصــب عينيهــا دور املــرأة العظيــم فــي رفاهيــة االســرة وفــي تنميــة 
اجملتمــع الــذي لــم يعتــرف بــه حتــى االن على نحــو كامــل ، واالهميــة االجتماعية 
لألمومــة ولــدور الوالديــن كليهمــا فــي األســرة وتنشــئة األطفــال وإذ تــدرك أن 
دور املــرأة فــي اإلجنــاب ال يجــوز أن يكــون أساســا للتمييــز بــل أن تنشــئة األطفال 
تتطلــب بــدال مــن ذلــك تقاســم املســؤولية بــني الرجــل واملــرأة واجملتمــع ككل .

ــداث  ــب إح ــرأة يتطل ــل وامل ــني الرج ــة ب ــاواة الكامل ــق املس ــدرك أن حتقي وإذ ت
تغييــر فــي الــدور التقليــدي للرجــل وكذلــك فــي دور املــرأة فــي اجملتمــع واألســرة.

ــداث  ــب إح ــرأة يتطل ــل وامل ــني الرج ــة ب ــاواة الكامل ــق املس ــدرك أن حتقي وإذ ت
تغييــر فــي الــدور التقليــدي للرجــل وكذلــك فــي دور املــرأة فــي اجملتمــع واألســرة.

ــى  ــاء عل ــالن القض ــي إع ــواردة ف ــادئ ال ــذ املب ــى تنفي ــزم عل ــدت الع ــد عق وق
التمييــز ضــد املــرأة وعلــى أن تتخــذ ،لهــذا الغــرض ، التدابيــر التــي يتطلبهــا 
القضــاء علــى هــذا التمييــز بجميــع أشــكاله ومظاهــره قــد اتفقــت علــى مــا 

يلــى:

املادة )1( 
ألغــراض هــذه االتفاقيــة يعنــى مصطلــح » التمييــز ضــد املــرأة » أي تفرقــة 
أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس اجلنــس ويكــون مــن إثــارة أو أغراضــه 
توهــني أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية فــي 
املياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة أو فــي أي 
ــا،  ــتها له ــوق أو ممارس ــذه احلق ــا به ــاط متتعه ــني أو إحب ــر، أو توه ــدان آخ مي
ــني  ــا وب ــاواة بينه ــاس املس ــى أس ــة وعل ــا الزوجي ــن حالته ــر ع ــرف النظ بص

الرجــل.

اجلزء األول
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املادة )2(
ــى أن  ــق عل ــرأة، وتتف ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــراف جمي ــدول األط ــجب ال تش
تنتهــج، بــكل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف القضــاء علــى 

التمييــز ضــد املــرأة، وحتقيقــاً لذلــك تتعهــد بالقيــام مبــا يلــى:
)أ( جتســيد  مبــدأ املســاواة بــني الرجــل واملــرأة فــي دســاتيرها الوطنيــة أو 
تشــريعاتها املناســبة األخــرى، إذا لــم يكــن هــذا املبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى اآلن، 
وكفالــة التحقيــق العملــي لهــذا املبــدأ مــن خــالل القانــون وغيــره مــن الوســائل 

ــبة. املناس
)ب( اتخــاذ املناســب مــن التدابيــر التشــريعية وغيرهــا، مبــا فــي ذلــك مــا يقتضيــه 

مــن جــزاءات، حلظــر كل متييــز ضــد املــرأة.
)ج( فــرض حمايــة قانونيــة حلقــوق املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل وضمــان 
احلمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق احملاكــم ذات االختصــاص واملؤسســات العامة 

األخــرى فــي البلــد، مــن أي عمــل متييــزي.
)د( االمتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل متييــزي أو ممارســة متييزيــة ضــد املــرأة وكفالــة 

تصــرف الســلطات واملؤسســات العامــة مبــا يتفــق وهــذا االلتــزام.
ــن  ــرأة م ــد امل ــز ض ــى التميي ــاء عل ــبة للقض ــر املناس ــع التدابي ــاذ جمي )هـــ( اتخ

ــة. ــة أو مؤسس ــخص أو منظم ــب أي ش جان
ــر أو  ــر املناســبة، مبــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا، لتغيي ــع التدابي )و( اتخــاذ جمي
إبطــال القائــم مــن القوانــني واألنظمــة واألعــراف واملمارســات التــي تشــكل متييــزاً 

ضــد املــرأة.
)ز( إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل متييزاً ضد املرأة.

املادة )3(
ــية  ــن السياس ــيما امليادي ــن، وال س ــع امليادي ــي جمي ــراف ف ــدول األط ــذ ال تتخ
ــك  ــي ذل ــا ف ــبة، مب ــر املناس ــة، كل التدابي ــة والثقافي ــة واالقتصادي واالجتماعي
التشــريع منهــا، لكفالــة تطــور املــرأة وتقدمهــا الكاملــني، وذلــك لتضمــن لهــا 
ممارســة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس املســاواة 

مــع الرجــل.

املادة )4(
1.    ال يعتبــر اتخــاذ الــدول األطــراف تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيــل 
ــذه  ــه ه ــذ ب ــذي تأخ ــى ال ــزاً باملعن ــرأة متيي ــل وامل ــني الرج ــة ب ــاواة الفعلي باملس
االتفاقيــة، ولكنــه يجــب أال يســتتبع، علــى أي نحــو، اإلبقــاء علــى معاييــر غيــر 
متكافئــة أو منفصلــة؛ كمــا يجــب وقــف العمــل بهــذه التدابيــر عندمــا تكــون 

أهــداف التكافــؤ فــي الفــرص واملعاملــة قــد حتققــت.
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2.    ال يعتبــر اتخــاذ الــدول األطــراف تدابيــر خاصــة تســتهدف حمايــة األمومــة، 
مبــا فــي ذلــك تلــك التدابيــر الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة، إجــراًء متييزيــاً.

املادة )5(
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة، لتحقيق ما يلي:

ــدف  ــرأة، به ــل وامل ــلوك الرج ــة لس ــة والثقافي ــاط االجتماعي ــر األمن 1.    تغيي
حتقيــق القضــاء علــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل املمارســات  القائمــة 

ــى أدوار  ــر أو عل ــن  اآلخ ــى م ــى أو  أعل ــني أدن ــون أي اجلنس ــاد  بك ــى االعتق عل

ــرأة. ــل وامل ــة للرج منطي
2.    كفالــة تضمــني التربيــة العائليــة فهمــاً ســليماً لألمومــة بوصفهــا 
وتربيتهــم  األطفــال  تنشــئة  بكــون  واالعتــراف  اجتماعيــة،  وظيفــة 
ــة  ــاً أن مصلح ــون مفهوم ــى أن يك ــن عل ــني األبوي ــتركة ب ــؤولية مش مس

ــاالت. ــع احل ــي جمي ــي ف ــار األساس ــي االعتب ــال ه األطف

املادة )6(
تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة، مبــا فــي ذلــك التشــريع، ملكافحة 

جميــع أشــكال االجتــار باملــرأة واســتغالل بغــاء املرأة.

املادة )7(
ــد  ــز ض ــى التميي ــاء عل ــبة للقض ــر املناس ــع التدابي ــراف جمي ــدول األط ــذ ال تتخ
املــرأة فــي احليــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى 

قــدم املســاواة مــع الرجــل، احلــق فــي:
التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة، وأهليــة االنتخــاب 	 

جلميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع العــام.
ــة، 	  ــذه السياس ــذ ه ــي تنفي ــة وف ــة احلكوم ــة سياس ــي صياغ ــاركة ف املش

ــة. ــتويات احلكومي ــع املس ــى جمي ــة عل ــف العام ــغل الوظائ ــي ش وف
ــاة 	  ــم باحلي ــة تهت ــر حكومي ــات غي ــات وجمعي ــة منظم ــي أي ــاركة ف املش

ــد. ــية للبل ــة والسياس العام

املادة )8(
ــدم  ــى ق ــرأة، عل ــل للم ــبة لتكف ــر املناس ــع التدابي ــراف جمي ــدول األط ــذ ال تتخ
ــتوى ــى املس ــا عل ــل حكوماته ــة متثي ــز، فرص ــل، ودون أي متيي ــع الرج ــاواة م املس

اجلزء الثاني
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 الدولي واالشتراك في أعمال املنظمات الدولية.

املادة )9(
ــي  ــاً مســاوية حلقــوق الرجــل ف ــرأة حقوق ــدول األطــراف امل ــح ال 1.    متن
اكتســاب جنســيتها أو تغييرهــا أو االحتفــاظ بهــا. وتضمــن بوجــه أال 
يترتــب علــى الــزواج مــن أجنبــي، أو علــى تغييــر الــزوج  جلنســيته أثنــاء 
ــية، أو أن  ــال جنس ــح ب ــة، أو أن تصب ــية الزوج ــاً جنس ــر تلقائي ــزواج، أن تتغي ال

ــزوج. ــية ال ــا جنس ــرض عليه تف
ــق  ــا يتعل ــل فيم ــق الرج ــاوياً حل ــاً مس ــرأة حق ــراف امل ــدول األط ــح ال 2.    متن

بجنســية أطفالهــا.

املادة )10(
) أ( شــروط متســاوية فــي التوجيــه الوظيفــي واملهنــي، وااللتحــاق بالدراســات 
واحلصــول علــى الدرجــات العلميــة فــي املؤسســات التعليميــة علــى اختــالف 
فئاتهــا، فــي املناطــق الريفيــة واحلضريــة علــى الســواء، وتكــون هــذه املســاواة 
مكفولــة فــي مرحلــة احلضانــة وفــي التعليــم العــام والتقنــي واملهنــي 

ــي. ــب املهن ــواع التدري ــع أن ــي جمي ــك ف ــي، وكذل ــي العال ــم التقن والتعلي
 )ب( التســاوي فــي املناهــج الدراســية، واالمتحانــات، ومســتويات مؤهــالت 

ــية. ــدات الدراس ــق واملع ــة املراف ــي نوعي ــني، وف املدرس
ــع  ــي جمي ــل ودور ف ــرأة الرج ــن دور امل ــي ع ــوم منط ــى أي مفه ــاء عل  )ج( القض
ــط  ــم اخملتل ــجيع التعلي ــق تش ــن طري ــكاله، ع ــع أش ــم بجمي ــل التعلي مراح
وغيــره مــن أنــواع التعليــم التــي تســاعد فــي حتقيــق هــذا الهــدف، وال ســيما 
ــاليب  ــف أس ــية وتكيي ــج املدرس ــة والبرام ــب الدراس ــح كت ــق تنقي ــن طري ع

ــم. التعلي
) د( التساوي في فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى.

) هـــ( التســاوي فــي فــرص اإلفــادة مــن برامــج مواصلــة التعليــم، مبــا فــي ذلــك 
ــي  ــج الت ــيما البرام ــي، وال س ــة الوظيف ــو األمي ــار ومح ــم الكب ــج تعلي برام
تهــدف إلــى التعجيــل بقــدر اإلمــكان بتضييــق أي فجــوة فــي التعليــم قائمــة 

بــني الرجــل واملــرأة.
ــات  ــج للفتي ــم برام ــية، وتنظي ــات الدراس ــرك الطالب ــدالت ت ــض مع ) و(  خف

ــل األوان. ــة قب ــن املدرس ــي ترك ــاء الالت والنس
 )ز(  التســاوي فــي فــرص املشــاركة النشــطة فــي األلعــاب الرياضيــة والتربيــة 

البدنيــة.

اجلزء الثالث
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 )ح(  إمكانيــة احلصــول علــى معلومــات تربويــة محــددة تســاعد علــى كفالــة 
صحــة األســر ورفاههــا، مبــا فــي ذلــك  املعلومــات واإلرشــادات

التي تتناول تنظيم األسرة.

املادة )11(
ــز  ــى التميي ــر املناســبة للقضــاء عل ــع التدابي ــدول األطــراف جمي 1.    تتخــذ ال
ضــد املــرأة فــي ميــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس املســاواة بــني 

ــيما: ــوق وال س ــس احلق ــرأة، نف ــل وامل الرج
احلق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً جلميع البشر.	 
احلــق فــي التمتــع بنفــس فــرص العمالــة، مبــا فــي ذلــك تطبيــق معاييــر 	 

اختيــار واحــدة فــي شــؤون التوظيــف.
احلــق فــي حريــة اختيــار املهنــة ونــوع العمــل، واحلــق فــي الترقيــة واألمــن 	 

الوظيفــي، وفــي جميــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق فــي تلقــى التدريــب 
وإعــادة التدريــب املهنــي، مبــا فــي ذلــك التلمــذة احلرفيــة والتدريــب املهنــي 

املتقــدم والتدريــب املتكــرر.
احلــق فــي املســاواة فــي األجــر، مبــا فــي ذلــك االســتحقاقات، واحلــق فــي 	 

ــاوية،  ــة املس ــل ذي القيم ــق بالعم ــا يتعل ــة فيم ــي املعامل ــاواة ف املس
ــل. ــة العم ــم نوعي ــي تقيي ــة ف ــي املعامل ــاواة ف ــك املس وكذل

 احلــق فــي الضمــان االجتماعــي، وال ســيما فــي حــاالت التقاعــد والبطالــة 	 
ــة  ــدم األهلي ــاالت ع ــن ح ــك م ــر ذل ــيخوخة وغي ــز والش ــرض والعج وامل

للعمــل، وكذلــك احلــق فــي إجــازة مدفوعــة األجــر.
ــك 	  ــي ذل ــا ف ــل، مب ــروف العم ــالمة ظ ــة وس ــة الصحي ــي الوقاي ــق ف احل

ــاب. ــة اإلجن ــة وظيف حماي
2.     توخيــاً ملنــع التمييــز ضــد املــرأة بســبب الــزواج أو األمومــة، وضمانــاً حلقهــا 

الفعلــي فــي العمــل، تتخــذ الــدول األطــراف التدابير املناســبة:
• حلظــر الفصــل مــن اخلدمــة بســبب احلمــل أو إجــازة األمومــة والتمييــز فــي 
الفصــل مــن العمــل علــى أســاس احلالــة الزوجيــة، مــع فــرض جــزاءات علــى 

اخملالفــني.
• إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر أو املشــفوعة مبزايــا اجتماعيــة 
ــالوات  ــا أو الع ــغلها أو أقدميته ــي تش ــة الت ــرأة الوظيف ــدان امل ــة دون فق مماثل

ــة. االجتماعي
• لتشــجيع توفيــر اخلدمــات االجتماعيــة املســاندة الالزمــة لتمكــني الوالديــن 
مــن اجلمــع بــني االلتزامــات العائليــة وبــني مســؤوليات العمــل واملشــاركة فــي 

ــق تشــجيع إنشــاء وتنميــة شــبكة مــن  ــاة العامــة، والســيما عــن طري احلي

مرافــق رعايــة األطفــال.
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• لتوفيــر حمايــة خاصــة للمــرأة أثنــاء فتــرة احلمــل فــي األعمــال التــي يثبــت 
أنهــا مؤذيــة لهــا.

ــة باملســائل املشــمولة  3.    يجــب أن تســتعرض التشــريعات الوقائيــة املتصل
بهــذه املــادة اســتعراضاً دوريــاً فــي ضــوء املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة، وأن 

يتــم تنقيحهــا أو إلغاؤهــا أو توســيع نطاقهــا حســب االقتضــاء.

املادة )12(
ــز  ــى التميي ــر املناســبة للقضــاء عل ــع التدابي ــدول األطــراف جمي 1.    تتخــذ ال
ــى  ــا، عل ــن له ــل أن تضم ــن أج ــة م ــة الصحي ــدان الرعاي ــي مي ــرأة ف ــد امل ض
أســاس املســاواة بــني الرجــل واملــرأة، احلصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، 

مبــا فــي ذلــك اخلدمــات املتعلقــة بتنظيــم األســرة.
ــراف  ــدول األط ــل ال ــادة تكف ــذه امل ــن ه ــرة 1 م ــكام الفق ــن أح ــم م 2.    بالرغ
للمــرأة خدمــات مناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل والــوالدة وفتــرة مــا بعــد الــوالدة، 
ــاء  ــة أثن ــة كافي ــك تغذي ــاء وكذل ــد االقتض ــة عن ــات مجاني ــا خدم ــرة له موف

احلمــل والرضاعــة.

املادة )13(
تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
املــرأة فــي اجملــاالت األخــرى للحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة لكــي تكفــل لهــا، 

علــى أســاس املســاواة بــني الرجــل واملــرأة، نفــس احلقــوق، وال ســيما:
•  احلق في االستحقاقات العائلية.

•  احلــق فــي احلصــول علــى القــروض املصرفيــة، والرهــون العقاريــة وغيــر ذلــك 
مــن أشــكال االئتمــان املالــي.

ــي  ــة وف ــاب الرياضي ــة واأللع ــطة الترويحي ــي األنش ــتراك ف ــي االش ــق ف •  احل
ــة. ــاة الثقافي ــب احلي ــع جوان جمي

املادة )14(
1.     تضــع الــدول األطــراف فــي اعتبارهــا املشــاكل اخلاصــة التــي تواجههــا املرأة 
ــاً  ــاء  اقتصادي ــباب البق ــر أس ــي توفي ــا ف ــي تؤديه ــة الت ــة، واألدوار الهام الريفي
ألســرتها مبــا فــي ذلــك عملهــا فــي قطاعــات االقتصــاد غيــر النقديــة، وتتخــذ 
ــرأة  ــى امل ــة عل ــق أحــكام هــذه االتفاقي ــة تطبي ــر املناســبة لكفال ــع التدابي جمي

فــي املناطــق الريفيــة.
2.    تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
املــرأة فــي املناطــق الريفيــة لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس املســاواة بــني الرجــل 

واملــرأة، أن تشــارك فــي التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا، وتكفــل للمــرأة بوجــه
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خاص احلق في:
•  املشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على جميع املستويات.

•  الوصــول إلــى تســهيالت العنايــة الصحيــة املالئمــة، مبــا فــي ذلــك املعلومــات 
والنصائــح واخلدمــات املتعلقــة بتنظيــم األســرة.

•  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي.
• احلصــول علــى جميــع أنــواع التدريــب والتعليــم، الرســمي وغيــر الرســمي، مبــا 
ــع خصوصــاً  ــك التمت ــة الوظيفــي، وكذل ــه مبحــو األمي ــك مــا يتصــل من فــي ذل
بكافــة اخلدمــات اجملتمعيــة واإلرشــادية، وذلــك لتحقــق زيــادة كفاءتهــا التقنيــة.

• تنظيــم جماعــات املســاعدة الذاتيــة والتعاونيــات مــن أجــل احلصــول علــى فــرص 
ــل  ــر أو العم ــدى الغي ــل ل ــق العم ــن طري ــل ع ــرص الرج ــة لف ــة مكافئ اقتصادي

حلســابهن اخلــاص.
• املشاركة في جميع االنشطة اجملتمعية.

ــويق  ــهيالت التس ــة، وتس ــروض الزراعي ــان والق ــى االئتمان ــول عل ــة احلص • فرص
والتكنولوجيــا املناســبة، واملســاواة فــي املعاملــة فــي مشــاريع إصــالح األراضــي 

ــي. ــني الريف ــاريع التوط ــي مش ــك ف ــي وكذل ــالح الزراع واالص
• التمتــع بظــروف معيشــة مالئمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان واملرافــق 

الصحيــة واإلمــداد بالكهربــاء واملــاء والنقــل واملواصــالت.

املادة )15(
1.     تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.

2.      متنــح الــدول األطــراف املــرأة، فــي الشــؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة 
ألهليــة الرجــل، وتســاوي بينهــا وبينــه فــي فــرص ممارســة تلــك األهليــة، وتكفــل 
ــرام العقــود وإدارة  ــاً مســاوية حلقــوق الرجــل فــي اب للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوق
ــراءات  ــل اإلج ــع مراح ــي جمي ــاواة ف ــدم  املس ــى ق ــا عل ــكات، وتعاملهم املمتل

ــة. القضائي
3.     تتفــق الــدول األطــراف علــى اعتبــار جميــع العقــود وســائر أنــواع الصكــوك 
اخلاصــة التــي يكــون لهــا أثــر قانونــي يســتهدف احلــد مــن األهليــة القانونيــة 

للمــرأة باطلــة والغيــة.
4.    متنــح الــدول األطــراف الرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق فيمــا يتعلــق بالتشــريع 

املتصــل بحركــة األشــخاص وحريــة اختيــار محــل ســكناهم وإقامتهم.

 اجلزء الرابع
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املادة )16(
ــز  ــى التميي ــر املناســبة للقضــاء عل ــع التدابي ــدول األطــراف جمي 1.    تتخــذ ال
ــة، وبوجــه  ــات العائلي ــزواج والعالق ــة األمــور املتعلقــة بال ــرأة فــي كاف ضــد امل

ــني الرجــل واملــرأة: خــاص تضمــن، علــى أســاس املســاواة ب
نفس احلق في عقد الزواج.

ــزواج إال برضاهــا  ــة اختيــار الــزوج، وفــي عــدم عقــد ال  أ-  نفــس احلــق فــي حري
احلــر الكامــل.

 ب-  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
 ج-  نفــس احلقــوق واملســؤوليات بوصفهمــا أبويــن، بغــض النظــر عــن حالتهمــا 
ــون  ــوال، يك ــع األح ــي جمي ــا وف ــة بأطفالهم ــور املتعلق ــي األم ــة، ف الزوجي

ــار األول. ــال االعتب ــة األطف ملصلح
 د-  نفــس احلقــوق فــي أن تقــرر، بحريــة وبــادراك للنتائــج، عــدد أطفالهــا 
والفاصــل بــني الطفــل والــذي يليــه، وفــي احلصــول علــى معلومــات والتثقيــف 

ــوق. ــذه احلق ــة ه ــن ممارس ــا م ــة بتمكينه ــائل الكفيل والوس
ــة  ــة والقوامــة والوصاي  هـــ-  نفــس احلقــوق واملســؤوليات فيمــا يتعلــق بالوالي
ــذه  ــد ه ــني توج ــراف، ح ــن األع ــك م ــابه ذل ــا ش ــم، أو م ــال وتبنيه ــى األطف عل
املفاهيــم فــي التشــريع الوطنــي، وفــي جميــع األحــوال يكــون ملصلحــة 

ــار األول. ــال االعتب األطف
 و-  نفــس احلقــوق الشــخصية للــزوج والزوجــة مبــا فــي ذلــك احلــق فــي اختيــار 

اســم األســرة واملهنــة ونــوع العمــل.
ــكات  ــازة املمتل ــة وحي ــق مبلكي ــا يتعل ــني فيم ــكال الزوج ــوق ل ــس احلق  ز-  نف
واإلشــراف عليهــا وإدارتهــا والتمتــع بهــا والتصــرف فيهــا، ســواء بــال مقابــل أو 

ــل عــوض. مقاب
ــع  ــذ جمي ــي، وتتخ ــر قانون ــه أي أث ــل أو زواج ــة الطف ــون خلطوب 2.    ال يك
اإلجــراءات الضروريــة مبــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا، لتحديــد ســن أدنــى للــزواج 

ــاً. ــزواج فــي ســجل رســمي أمــراً إلزامي وجلعــل تســجيل ال

املادة )17(
1.    مــن أجــل دراســة التقــدم احملــرز فــي تنفيــذ هــذه االتفاقيــة، تنشــأ جلنــه 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد املرأة)يشــار إليهــا فيمــا يلــى باســم اللجنــة( 
تتألــف، عنــد بــدء نفــاذ االتفاقيــة ،مــن ثمانيــة عشــر خبيــراً وبعــد تصديــق 
الدولــة الطــرف اخلامســة والثالثــون عليهــا أو انضمامهــا إليهــا مــن ثالثــة 
وعشــرين خبيــراً مــن ذوى املكانــة اخللقيــة الرفيعــة والكفــاءة العاليــة فــي

اجلزء اخلامس
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 امليــدان الــذى تنطبــق عليــه هــذه االتفاقيــة، تنتخبهــم الــدول األطــراف مــن بــني 
ــع  ــدأ التوزي ــار ملب ــالء االعتب ــع إي ــخصية، م ــم الش ــون بصفته ــا ويعمل مواطنيه
اجلغرافــي العــادل ولتمثيــل مختلــف األشــكال احلضاريــة وكذلــك النظــم 

ــية. ــة الرئيس القانوني
2.    ينتخــب أعضــاء اللجنــة باالقتــراع الســري مــن قائمــة أشــخاص ترشــيحهم 
الــدول األطــراف ولــكل دولــة طــرف أن ترشــيح شــخصاً واحــداً مــن بــني مواطنيها. 
3.    يجــرى االنتخــاب األول بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقية. 
وقبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ كل انتخــاب يوجــه األمــني العــام لــألمم 
ــيحاتها  ــدمي ترش ــى تق ــا ال ــا فيه ــراف يدعوه ــدول األط ــى ال ــالة إل ــدة رس املتح
ــع  ــدي بجمي ــب األبج ــة بالترتي ــام قائم ــني الع ــد األم ــهرين. ويع ــون ش ــي غض ف
األشــخاص املرشــحني علــى هــذا النحــو، مــع ذكــر الدولــة الطــرف التــي رشــحت 

كال منهــم، ويبلغهــا الــى الــدول األطــراف.
4.     جتــرى انتخابــات أعضــاء اللجنــة فــي اجتمــاع للــدول األطــراف يدعــو إليــه 
األمــني العــام فــي مقــر األمم املتحــدة. وفــي ذلــك االجتمــاع، الــذي يشــكل اشــتراك 
ــون  ــخاص املنتخب ــون األش ــه يك ــاً ل ــاً قانوني ــه نصاب ــراف في ــدول األط ــي ال ثلث
لعضويــة اللجنــة هــم املرشــحون الذيــن يحصلــون علــى أكبــر عــدد مــن األصوات 
وعلــى أكثريــة مطلقــة مــن أصــوات ممثلــي الــدول األطــراف احلاضريــن واملصوتــني.

5.     ينتخــب أعضـــاء اللجنــة لفتــرة مدتهــا أربــع ســنوات. غيــر أن فترة تســعة 
مــن األعضــاء  املنتخبــني فــي االنتخــاب األول تنقضــي فــي نهايــة  فترة ســنتني، 
ــؤالء  ــماء ه ــار أس ــوراً، باختي ــاب األول ف ــد االنتخ ــة، بع ــس اللجن ــوم رئي ويق

األعضــاء التســعة بالقرعــة.
6.   يجــرى انتخــاب أعضــاء اللجنــة اإلضافيــني اخلمســة وفقــاً ألحــكام الفقرات 
2،3،4، مــن هــذه املــادة بعــد التصديــق أو االنضمــام اخلامــس والثالثــني. وتنتهــي 
ــة  ــي نهاي ــبة ف ــذه املناس ــني به ــني املنتخب ــاء اإلضافي ــن األعض ــني م ــة اثن والي

فتــرة ســنتني. ويتــم اختيــار اســميهما بالقرعــة مــن قبــل رئيــس اللجنــة.
ــة الطــرف التــي كــف خبيرهــا عــن  ــة، تقــوم الدول 7.    ملــلء الشــواغر الطارئ
ــا  ــا، رهن ــني مواطنيه ــن ب ــر م ــر آخ ــني خبي ــة بتع ــي اللجن ــو ف ــل كعض العم

ــة. ــة اللجن مبوافق
8.     يتلقــى أعضــاء اللجنــة، مبوافقــة اجلمعيــة العامــة، مكافــآت تدفــع مــن 
ــالء  ــع إي ــة، م ــا اجلمعي ــي حتدده ــروط الت ــكام والش ــدة باألح ــوارد األمم املتح م

ــة. ــة باللجن ــؤوليات املنوط ــة املس ــار ألهمي االعتب
9.    يوفــر األمــني العــام لــألمم املتحــدة مــا يلــزم اللجنــة مــن موظفــني ومرافــق 

لالضطــالع بصــورة فعالــة بالوظائــف املنوطــة بهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة.
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املادة )18(
1.    تتعهــد الــدول األطــراف بــأن تقــدم إلــى األمــني العــام لــألمم املتحــدة، تقريــراً 
عمــا اتخذتــه مــن تدابيــر تشــريعية وقضائيــة واداريــة وغيرهــا مــن أجــل إنفــاذ 
هــذه االتفاقيــة وعــن التقــدم احملــرز فــي هــذا الصــدد، كمــا تنظــر اللجنــة فــي 

هــذا التقريــر وذلــك:
)أ(  في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية؛

)ب(  وبعــد ذلــك كل أربــع ســنوات علــى االقــل، وكذلــك كلمــا طلبــت اللجنــة 
ذلــك؛

2.    يجــوز أن تبــني التقاريــر العوامــل والصعــاب التــي تؤثــر علــى مــدى الوفــاء 
بااللتزامــات املقــررة فــي هــذه االتفاقيــة.

املادة )19(
1.    تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلاص بها.

2.    تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتني.

املادة )20(
1.    جتتمــع اللجنــة، عــادة، مــدى فتــرة ال تزيــد علــى أســبوعني ســنوياً للنظــر فــي 

التقاريــر املقدمــة وفقــاً للمــادة 18 مــن هــذه االتفاقيــة.
ــكان  ــي أي م ــدة أو ف ــر األمم املتح ــي مق ــادة ف ــة ع ــات اللجن ــد اجتماع 2.    تعق

ــة. ــدده اللجن ــر حت ــب آخ مناس

املادة )21(
ــألمم  ــة ل ــة العام ــى اجلمعي ــا إل ــن أعماله ــنوياً ع ــراً س ــة تقري ــدم اللجن 1.    تق
ــات  ــدم مقترح ــا أن تق ــي، وله ــادي واالجتماع ــس االقتص ــطة اجملل ــدة بواس املتح
ــدول  ــن ال ــواردة م ــات ال ــر واملعلوم ــة التقاري ــى دراس ــة عل ــة مبين ــات عام وتوصي
األطــراف. وتــدرج تلــك املقترحــات والتوصيــات العامــة فــي تقريــر اللجنــة 

ــدت. ــراف، إن وج ــدول األط ــات ال ــفوعة بتعليق مش

2.    يحيل األمني العام تقارير اللجنة إلى جلنة مركز املرأة، لغرض إعالمها.

املادة )22(
ــا  ــذ م ــي تنفي ــدى النظــر ف ــد مــن ميثلهــا ل ــوكاالت املتخصصــة أن توف يحــق لل

يقــع فــي نطــاق أعمالهــا.
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املادة )23(
ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا ميــس أيــة أحــكام تكــون أكثــر تيســيراً لتحقيــق 

ــني الرجــل واملــرأة تكــون واردة: املســاواة ب
)أ(  في تشريعات دولة طرف ما.

)ب(  أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

املادة )24(
ــد  ــى الصعي ــر عل ــن تدابي ــزم م ــا يل ــع م ــاذ جمي ــراف باتخ ــدول األط ــد ال تتعه
ــرف بهــا فــي هــذه  ــق اإلعمــال الكامــل للحقــوق املعت ــي تســتهدف حتقي الوطن

ــة. االتفاقي

املادة )25(
1.    يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحاً جلميع الدول.

2.    يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعاً لهذه االتفاقية.
3.    تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى األمــني 

العــام لــألمم املتحــدة.
ــع  ــدول. ويق ــع ال ــاً جلمي ــة متاح ــذه االتفاقي ــى ه ــام إل ــون االنضم 4.     يك

ــدة. ــألمم املتح ــام ل ــني الع ــدى األم ــام ل ــك انضم ــداع ص ــام بإي االنضم

املادة )26(
1.    أليــة دولــة طــرف، فــي أي وقــت أن تطلــب إعــادة النظــر فــي هــذه االتفاقيــة، 

وذلــك عــن طريــق إشــعار خطــى يوجــه إلــى األمــني العــام لــألمم املتحــدة.
2.     تقــرر اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة اخلطــوات التــي تتخــذ، عنــد اللــزوم، 

ازاء مثــل هــذا الطلــب.

املادة )27(
1.    يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم الثالثــني الــذي يلــي تاريــخ إيــداع صــك 

التصديــق أو االنضمــام العشــرين لــدى األمــني العــام لــألمم املتحدة.
ــداع  ــد إي ــا بع ــم إليه ــة أو تنض ــذه االتفاقي ــدق ه ــي تص ــدول الت ــا ال 2.     أم
صــك التصديــق أو االنضمــام العشــرين فيبــدأ نفــاذ االتفاقيــة إزاءهــا فــي اليــوم 
الثالثــني الــذي يلــى تاريــخ إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا أو انضمامهــا.

اجلزء السادس
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املادة )28(
1.     يتلقــى األمــني العــام لــألمم املتحــدة نــص التحفظــات التــي تبديهــا الــدول 

وقــت التصديــق أو االنضمــام، ويقــوم بتعميمهــا علــى جميــع الــدول.
2.     ال يجوز إبداء أي حتفظ يكون منافياً ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها.

ــى  ــذا املعن ــعار به ــه إش ــت بتوجي ــي أي وق ــات ف ــحب التحفظ ــوز س 3.     يج
إلــى األمــني العــام لــألمم املتحــدة، الــذي يقــوم عندئــذ بإبــالغ جميــع الــدول بــه. 

ــخ تلقيــه. ــار مــن تاري ويصبــح هــذا اإلشــعار نافــذ املفعــول اعتب

املادة )29(
1.    يعــرض للتحكيــم أي خــالف بــني دولتــني أو أكثــر مــن الــدول األطــراف حــول 
تفســير أو تطبيــق هــذه االتفاقيــة ال يســوى عــن طريــق املفاوضــات، وذلــك بنــاء 
طلــب واحــدة مــن هــذه الــدول فــإذا لــم يتمكــن األطــراف، خــالل ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ طلــب التحكيــم، مــن الوصــول إلــى اتفــاق علــى تنظيــم أمــر التحكيــم، 
جــاز ألي مــن أولئــك األطــراف إحالــة النــزاع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب 

يقــدم وفقــاً للنظــام األساســي للمحكمــة.
ــا أو  ــة أو تصديقه ــذه االتفاقي ــع ه ــدى توقي ــن، ل ــرف أن تعل ــة ط ــة دول 2.      ألي
ــادة. وال  ــر نفســها ملزمــة بالفقــرة 1 مــن هــذه امل االنضمــام إليهــا أنهــا ال تعتب
تكــون الــدول األطــراف األخــرى ملزمــة بتلــك الفقــرة إزاء أيــة دولــة طــرف أبــدت 

حتفظــاً مــن هــذا القبيــل.
3.     أليــة دولــة طــرف أبــدت حتفظــاً وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه املــادة أن تســحب 

هــذا التحفــظ متــى شــاءت بإشــعار توجهــه إلــى األمــني العــام لــألمم املتحــدة.

املادة )30(
تــودع هــذه االتفاقيــة، التــي تتســاوى فــي احلجيــة نصوصهــا باإلســبانية 
واإلنكليزيــة والروســية والصينــة والعربيــة والفرنســية لــدى األمــني العــام لــألمم 
املتحــدة. وإثباتــا لذلــك، قــام املوقعــون أدنــاه، املفوضــون حســب األصــول، بإمضــاء 

ــة. ــذه االتفاقي ه
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مركز شؤون املرأة- غزة
يعتبــر مركــز شــؤون املــرأة مــن أوائــل املؤسســات النســوية واألهليــة التــي مت 
تأسيســها فــي فلســطني. فقــد تأســس املركــز فــي العــام 1991 فــي ظــروف 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة. وال زال مركــز شــؤون املــرأة يواصــل 
ــن  ــد م ــق العدي ــد حق ــالته، وق ــه ورس ــق رؤيت ــة لتحقي ــى اللحظ ــه حت عمل
ــة. ــوام املاضي ــدار األع ــى م ــطينية عل ــرأة الفلس ــا امل ــح قضاي ــازات لصال اإلجن

ــات  ــة واملعلوم ــوى للمعرف ــز نس ــو مرك ــرأة ه ــؤون امل ــز ش ــز: مرك ــة املرك رؤي
يلعــب دوراً رياديــاً فــي متكــني النســاء وتعزيــز حقوقهــن واملســاواة  اجلندريــة فــي 

ــة املســتدامة الفلســطينية. ــة التنمي عملي

ــة نســويه مســتقلة  ــة أهلي ــرأة هــو جمعي  رســالة املركــز: مركــز شــؤون امل
ــاواة   ــرأة واملس ــوق امل ــز حق ــاء وتعزي ــني النس ــى متك ــدف إل ــة ته ــر ربحي غي
ــز  ــزم مرك ــرة. يلت ــاث و املناص ــرأة واألبح ــني امل ــج متك ــالل برام ــن خ ــة م اجلندري
ــي  ــادئ حقــوق اإلنســان والت ــه ورســالته مبب ــرأة خــالل حتقيقــه لرؤيت شــؤون امل
تشــمل املســئولية وااللتــزام بحكــم القانــون والشــفافية  والتســامح و 
ــات املهشــمة.  ــز واملشــاركة والتمكــني للفئ ــة و املســاواة وعــدم التميي العدال

األهداف االستراتيجية للمركز:
1. املســاهمة فــي التمكــني االجتماعــي واالقتصــادي والقانونــي للنســاء 

والفتيــات وتعزيــز مشــاركتهن فــي احليــاة السياســية.
ــق  ــة والوعــي فيمــا يتعل ــى املعرف ــة عل ــع القــرار املبني ــة صن 2. حتســني عملي

ــي. ــوع االجتماع ــرأة والن ــا امل بقضاي
3. املســاهمة فــي خلــق بيئــة داعمــة لتعزيــز التغييــر فــي السياســات 
ــة  ــة اجلندري ــرأة والعدال ــوق امل ــص حق ــي تخ ــريعات الت ــتراتيجيات والتش واالس

ــة. ــية والعام ــاة السياس ــي احلي ــرأة ف ــاركة امل ومش

البرامج األساسية ملركز شؤون املرأة:
1. برنامج متكني املرأة.

2. برنامج األبحاث واملعلومات.
3.برنامج املناصرة والضغط.






