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 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اجلمعيةإليها بقرارواالنضمام عليها لتوقيع والتصديق ا وفتح باباعتمدت 
 ١٩٧٩ديسمرب /األول كانون ١٨ املؤرخ ٣٤/١٨٠ العامة

 )١(٢٧ملادة     ً        وفقا  ألحكام ا، ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣: تاريخ بدء النفاذ

                                 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،  
                                                                  أن ميـثاق األمم املتحدة يؤكد من جديد اإلميان حبقوق اإلنسان                      إذ تـلحظ   

                                                             األساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل واملرأة يف احلقوق، 

                                                                    أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز،                    تـلحظ     وإذ 
                                                                                      ويعلن أن مجيع الناس يولدون أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان             
                                                                                    حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن املذكور، دون أي متييز، مبا يف              

                              ذلك التمييز القائم على اجلنس، 

                                                           أن عـلى الـدول األطراف يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق                  وإذ تـلحظ   
                                                                                 اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية            

                                         واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية، 

                                                   االتفاقيات الدولية املعقودة برعاية األمم املتحدة                                    وإذ تـأخذ بعـني االعتـبار         
                                                         والوكاالت املتخصصة، اليت تشجع مساواة الرجل واملرأة يف احلقوق، 

                                                             القرارات واإلعالنات والتوصيات اليت اعتمدهتا األمم املتحدة                       وإذ تلحظ أيضا   
                                                       والوكاالت املتخصصة، للنهوض مبساواة الرجل واملرأة يف احلقوق، 

       ن تلك                                                   ، مـع ذلك، ألنه ال يزال هناك، على الرغم م                                 وإذ يسـاورها القلـق     
                                            الصكوك املختلفة، متييز واسع النطاق ضد املرأة، 
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                                                                       إىل أن التمييز ضد املرأة يشكل انتهاكا ملبدأي املساواة يف احلقوق                      وإذ تشـري   
                                                                                         واحترام كرامة اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل،             

                                  الثقافية، ويعوق منو رخاء اجملتمع                                                        يف حياة بلدمها السياسية واالجتماعية واالقتصادية و      
                                                                             واألسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات املرأة يف خدمة بلدها والبشرية، 

                                                   ترى النساء، يف حاالت الفقر، ال ينلن إال أدىن           ي     ، وه                        وإذ يسـاورها القلـق     
                                                                     نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة واحلاجات األخرى، 

                                                                    بأن إقامة النظام االقتصادي الدويل اجلديد، القائم على اإلنصاف                    إذ تؤمـن   و 
                                                               والعدل، سيسهم إسهاما بارزا يف النهوض باملساواة بني الرجل واملرأة، 

                                                     بد من استئصال شأفة الفصل العنصري ومجيع أشكال العنصرية           بأنه ال        وإذ تنوه 
                       لعدوان واالحتالل األجنيب                                                           والتميـيز العنصـري واالسـتعمار واالستعمار اجلديد وا        

                                                                                         والسـيطرة األجنبية والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن             
                           يتمتعوا حبقوقهم متتعا كامال، 

                                                                     بـأن من شأن تعزيز السلم واألمن الدوليني، وختفيف حدة التوتر                      وإذ جتـزم   
                    نظمها االجتماعية                                                                      الـدويل، وتـبادل الـتعاون فيما بني مجيع الدول بغض النظر عن            

                                                                                     واالقتصـادية، ونزع السالح العام وال سيما نزع السالح النووي يف ظل رقابة دولية              
                                                                                        صـارمة وفعالـة، وتثبيـت مبادئ العدل واملساواة واملنفعة املتبادلة يف العالقات بني              
                                                                                  البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة حتت السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل          

                                                                     يف تقرير املصري واالستقالل، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسالمة      األجنيب
                                                                                    اإلقليمـية، الـنهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية، واإلسهام، نتيجة لذلك يف حتقيق            

                                  املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة، 

            قضية السلم،                                                       بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العامل، و           وإميانا منها 
                                                                                    تتطلـب مجيعا مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة يف              

              مجيع امليادين، 

                 تنمية اجملتمع،     ويف                                       دور املرأة العظيم يف رفاه األسرة                               وإذ تضـع نصب عينيها     
                                                                                  الـذي مل يعـترف به حىت اآلن على حنو كامل، واألمهية االجتماعية لألمومة ولدور               

         ي اإلجناب  ـ                             وإذ تدرك أن دور املرأة ف                        تنشئة األطفال،    ويف                     ن كليهما يف األسرة            الوالدي
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                                                                                      ال جيـوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم                
                                      املسؤولية بني الرجل واملرأة واجملتمع ككل، 

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

                                                                  على تنفيذ املبادئ الواردة يف إعالن القضاء على التمييز ضد                           وقد عقدت العزم   
                                                                                املرأة، وعلى أن تتخذ، هلذا الغرض، التدابري اليت يتطلبها القضاء على هذا التمييز جبميع 

                  أشكاله ومظاهره،  

      :          على ما يلي          قد اتفقت 

 اجلزء األول
 ١املادة 

                       أي تفرقة أو استبعاد      "                   التمييز ضد املرأة   "          مصطلح                            ألغراض هذه االتفاقية يعين    
                                                                                      أو تقيـيد يـتم عـلى أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط                 

   ية                                                                                      االعـتراف لـلمرأة حبقـوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصاد            
                                                                                                 واالجتماعـية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق                

   .                                                                              أو ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

 ٢املادة 
                                                                   تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج،   

ـ                                                                                     ل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة،                بك
   :                                 وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي

                                                                 إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا   ) أ ( 
        التحقيق                                                                                 املناسـبة األخـرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة                

  ؛                                                       العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة

                                                                       اختـاذ املناسـب من التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلك ما               ) ب ( 
  ؛                                     يناسب من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة
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                                                                      فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان             ) ج ( 
                                                                            الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى                 احلماية

  ؛                        يف البلد، من أي عمل متييزي

                                                                       االمتـناع عـن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة،               ) د ( 
                                                          وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

                                            اسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي                     اختاذ مجيع التدابري املن    ) ه ( 
  ؛                     شخص أو منظمة أو مؤسسة

                                                                            اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو إبطال              ) و ( 
  ؛                                                                   القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة

   .                              وطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة                           إلغاء مجيع األحكام اجلزائية ال  ) ز ( 

 ٣املادة 
                                                                     تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية  

                                                                                   واالقتصـادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور     
                         اإلنسان واحلريات األساسية                                 وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق        .                        املرأة وتقدمها الكاملني  

   .                                     والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل

 ٤املادة 
                                                                    ال يعتـرب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل            - ١ 

                                                                                            باملسـاواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا باملعىن الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه              
                                                     إلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة، كما جيب                                         جيب أال يستتبع، على أي حنو، ا      

  .                                                            وقف العمل هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة

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

 ٥دة املا
  :                                                   تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي 
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     حتقيق                                                                تغـيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف          ) أ ( 
                                                                                            القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون            

  ؛                              أو على أدوار منطية للرجل واملرأة                                 أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، 

                                                                       كفالـة تضـمني التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة             ) ب ( 
                                                                          اجتماعية، االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بني األبوين على 

  .                                                            أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت

 ٦املادة 
                                                                               تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها،               

    .                                                  ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

 اجلزء الثاين
 ٧املادة 

                                                                             تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف          
                                            وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع                                     احلـياة السياسـية والعامـة للبلد،    

  :            الرجل، احلق يف

                                                            التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب   ) أ ( 
  ؛                                            جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام

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

                                                                    املشـاركة يف أية منظمات ومجعيات غري حكومية هتتم باحلياة العامة              ) ج ( 
   .                والسياسية للبلد

 ٨املادة 
                                                                       تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املساواة مع  

                                                        فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدويل واالشتراك يف                                    الـرجل، ودون أي متيـيز،     
   .                      أعمال املنظمات الدولية
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 ٩املادة 
                                                                متـنح الدول األطراف املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب         - ١ 

                                             وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من          .                                     جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبا     
                                                      يته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن                            أجنيب، أو على تغيري الزوج جلنس

  .                                           تصبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

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

 اجلزء الثالث
 ١٠املادة 

                       التمييز ضد املرأة لكي                                                      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على      
                                                                                   تكفـل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل،              

  :                                على أساس املساواة بني الرجل واملرأة
                                                                  شـروط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهين، وااللتحاق بالدراسات           ) أ ( 

                     ف فئاهتا، يف املناطق                                                                       واحلصـول عـلى الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية على اختال          
           التعليم                                                                                     الريفـية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلة احلضانة ويف            

  ؛                                                                       العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين
                 مستويات مؤهالت               االمتحانات، ويف                             التساوي يف املناهج الدراسية، ويف  ) ب ( 

  ؛                               نوعية املرافق واملعدات الدراسية          املدرسني، ويف
                                                                     القضـاء عـلى أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة يف مجيع                ) ج ( 

                                                                                      مـراحل التعلـيم جبميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه من أنواع              
   سة                                                                           التعلـيم الـيت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدرا      

  ؛                                     والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم
  ؛                                                    التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى  ) د ( 
                                                                        التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك برامج                ) ه ( 

                                                                                        تعلـيم الكـبار وحمو األمية الوظيفي، وال سيما الربامج اليت هتدف إىل التعجيل بقدر              
  ؛                                                     اإلمكان بتضييق أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة
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                                                             خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء   ) و ( 
  ؛                       تركن املدرسة قبل األوان ي    الالئ

  ؛                                                               التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  ) ز ( 

                                                 معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صحة                           إمكانية احلصول على    ) ح ( 
   .                                                                 األسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة

 ١١املادة 
                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ١ 

                ل واملرأة، نفس                                                                         املـرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرج            
  :             احلقوق وال سيما

  ؛                                      احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر  ) أ ( 

                                                                        احلـق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار               ) ب ( 
  ؛                     واحدة يف شؤون االستخدام

                                                                        احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الترقية واألمن على              ) ج ( 
                               التدريب وإعادة التدريب املهين،  ي                                 مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلق    ويف      العمل 

  ؛                                                            مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر

                                                          احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة   ) د ( 
                                       ساوية، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم                                           يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة امل  

  ؛           نوعية العمل

                                                                  احلـق يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعد والبطالة               ) ه ( 
                                                                              واملرض والعجز والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق            

  ؛                   يف إجازة مدفوعة األجر

                            ف العمل، مبا يف ذلك محاية                                             احلـق يف الوقايـة الصحية وسالمة ظرو         ) و ( 
  .           وظيفة اإلجناب

                                                                         توخـيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقها             - ٢ 
  :                                                 الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
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                                                                    حلظـر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف              ) أ ( 
  ؛                                       حلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني                         الفصل من العمل على أساس ا

                                                               إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا اجتماعية   ) ب ( 
  ؛                                                            مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية

                                                                  لتشـجيع توفري اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة لتمكني الوالدين         ) ج ( 
                                                                                اجلمع بني االلتزامات العائلية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة،            مـن 

  ؛                                                             وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال

                                                                          لـتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال اليت يثبت أهنا               ) د ( 
  .        مؤذية هلا

                                        الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبذه                                  جيـب أن تستعرض التشريعات       - ٣ 
                                                                                          املـادة استعراضـا دوريا يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو              

   .                                    إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء

 ١٢املادة 
                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ١ 

                                                                  ية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل                                  املرأة يف ميدان الرعا   
                                                                                    واملـرأة، احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم             

  .     األسرة

                                       من هذه املادة تكفل الدول األطراف        ١                               بالـرغم مـن أحكام الفقرة        - ٢ 
                               ة ما بعد الوالدة، موفرة هلا                                                                لـلمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفتر        

   .                                                               خدمات جمانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة

 ١٣املادة 
                                                                             تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف          

   اة                                                                                اجملـاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس املساو           
   :                                  بني الرجل واملرأة نفس احلقوق، والسيما

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

       مجيع                                                               احلـق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف           ) ج ( 
   .       ثقافية              جوانب احلياة ال

 ١٤املادة 
                                                                    تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة           - ١ 

                                                                               الريفية، واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف توفري أسباب البقاء اقتصاديا ألسرهتا، مبا يف ذلك 
                                                                                       عمـلها يف قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة تطبيق             

  .                                             أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ٢ 
                                                                                          املـرأة يف املـناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن                

   :            خاص احلق يف                                                        تشارك يف التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه

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

                                                              الوصـول إىل تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك املعلومات      ) ب ( 
  ؛                                     والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

  ؛                                              االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي  ) ج ( 

                                                         ول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسي، مبا يف    احلص  ) د ( 
                                                                                  ذلـك مـا يتصل منه مبحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة اخلدمات              

  ؛                                                   اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءهتا التقنية

    فرص                                                                     تنظـيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على               ) ه ( 
  ؛                                                                     اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص

  ؛                            املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية  ) و ( 

                                                               فرصـة احلصـول عـلى االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت            ) ز ( 
                                                                                     التسـويق، والتكنولوجـيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي           

  ؛                                           واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي
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                                                              التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق   ) ح ( 
   .                                                 الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت

 اجلزء الرابع
 ١٥املادة 

  .     قانون                                                   تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام ال - ١ 

                                   ون املدنية، أهلية قانونية مماثلة      ؤ                                      متـنح الـدول األطراف املرأة، يف الش        - ٢ 
                   وتكفل للمرأة، بوجه   .                                     بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية ي                  ألهلية الرجل، وتساو

                                                                           خاص، حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملهما على 
  .                       مراحل اإلجراءات القضائية                  قدم املساواة يف مجيع 

                                                                        تـتفق الـدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك             - ٣ 
  .                                                                             اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية

                                                                     متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع           - ٤ 
   .                                         ة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم         املتصل حبرك

 ١٦املادة 
                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ١ 

                                                                                     املـرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على           
  :                            أساس املساواة بني الرجل واملرأة

  ؛      الزواج              نفس احلق يف عقد   ) أ ( 

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

  ؛                                           نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه  ) ج ( 

                                                                 نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما           ) د ( 
                        ل، يكون ملصلحة األطفال                 مجيع األحوا                                               الزوجـية، يف األمـور املتعلقة بأطفاهلما ويف       

  ؛            االعتبار األول



 11                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 

                                                              نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل     ) ه ( 
                                               احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة                                بـني الطفـل والـذي يليه، ويف     
  ؛                           بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق

                               لوالية والقوامة والوصاية على                                           نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق با       ) و ( 
                                                                                     األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع              

  ؛                                           مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول         الوطين، ويف

                                                                   نفـس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار              ) ز ( 
  ؛     العمل                     سم األسرة واملهنة ونوع  ا

                                                                  نفـس احلقـوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات             ) ح ( 
  .                                                                         واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

                                                              ال يكـون خلطوبـة الطفـل أو زواجـه أي اثر قانوين، وتتخذ مجيع        - ٢ 
                              لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل                                                         اإلجـراءات الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منها،         

    .                                     تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا

 اجلزء اخلامس
 ١٧املادة 

                                                                من أجل دراسة التقدم احملرز يف تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ جلنة للقضاء  - ١ 
                       تتألف، عند بدء نفاذ      )                                     يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة      (                               عـلى التميـيز ضـد املرأة        

                                                                        انية عشر خبريا وبعد تصديق الدولة الطرف اخلامسة والثالثني عليها أو                           االتفاقية، من مث  
                                     املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة      ي                                                   انضـمامها إلـيها من ثالثة وعشرين خبريا من ذو         

                                                                               العالـية يف املـيدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بني    
                                                 مع إيالء االعتبار ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل                                            مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية،     

  .                                                          ولتمثيل خمتلف األشكال احلضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية

                                                                  ينتخـب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم           - ٢ 
  .                                                            الدول األطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني مواطنيها
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                                          ول بعـد سـتة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه                   االنـتخاب األ    ي    جيـر  - ٣ 
                                                                           االتفاقية، وقبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمني العام لألمم 
  .                                                                       املتحدة رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون شهرين

                         لى هذا النحو، مع ذكر                                                                ويعد األمني العام قائمة ألفبائية جبميع األشخاص املرشحني ع        
  .                                                      الدولة الطرف اليت رشحت كال منهم، ويبلغها إىل الدول األطراف

                                                                     جتـرى انتخابات أعضاء اللجنة يف اجتماع للدول األطراف يدعو إليه            - ٤ 
                                           ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي         ويف  .                                      األمـني العـام يف مقر األمم املتحدة       

                                              ، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم        هـ                                      الدول األطراف فيه نصابا قانونيا ل     
                                                                     املرشحون الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات 

  .                                 ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني

                       غري أن فترة تسعة من       .                                               ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدهتا أربع سنوات       - ٥ 
                                             ل تنقضي يف هناية فترة سنتني، ويقوم رئيس اللجنة،                             األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األو

  .                                                              بعد االنتخاب األول فورا، باختيار أمساء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة

                                                                 جيرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيني اخلمسة وفقا ألحكام الفقرات          - ٦ 
   ية           وتنتهي وال   .                                                               مـن هذه املادة بعد التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني           ٤    و  ٣    و  ٢

             ويتم اختيار    .                                                                        اثـنني من األعضاء اإلضافيني املنتخبني هبذه املناسبة يف هناية فترة سنتني           
  .                                 امسيهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة

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

                                                                        يتلقى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد           - ٨ 
                                                                                   األمـم املـتحدة باألحكـام والشروط اليت حتددها اجلمعية، مع إيالء االعتبار ألمهية              

   .                         املسؤوليات املنوطة باللجنة

                                                                  يوفـر األمـني العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق       - ٩ 
   .                                                   بصورة فعالة بالوظائف املنوطة هبا مبوجب هذه االتفاقية      لالضطالع
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 ١٨املادة 
                                                                             تـتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، تقريرا عما            - ١ 

                                                                                                اختذتـه من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن               
   :                                   يما تنظر اللجنة يف هذا التقرير وذلك                          التقدم احملرز يف هذا الصدد، ك

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

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

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

 ١٩املادة 
  .                                   تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلاص هبا - ١ 

   .                                     تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتني - ٢ 

 ٢٠املادة 
                                                                       جتتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعني سنويا للنظر يف             - ١ 

  .                 من هذه االتفاقية  ١٨                            التقارير املقدمة وفقا للمادة 

                                                        ات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أي مكان                         تعقـد اجتماع   - ٢ 
   .                      مناسب آخر حتدده اللجنة

 ٢١املادة 
       املتحدة                                                                    تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعماهلا إىل اجلمعية العامة لألمم            - ١ 

                                                                                        بواسـطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وهلا أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على             
                             وتدرج تلك املقترحات والتوصيات   .                                 علومات الواردة من الدول األطراف                        دراسـة التقارير وامل   

  .                                                           العامة يف تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

   .                                                            حييل األمني العام تقارير اللجنة إىل جلنة مركز املرأة، لغرض إعالمها - ٢ 
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 ٢٢املادة 
                           لنظر يف تنفيذ ما يقع يف                                                         حيـق للوكاالت املتخصصة أن توفد من ميثلها لدى ا          

                                       وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة إىل        .                                           نطـاق أعماهلـا من أحكام هذه االتفاقية       
    .                                                             تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تقع يف نطاق أعماهلا

 اجلزء السادس
 ٢٣املادة 

           املساواة بني                                                            ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق  
  :                       الرجل واملرأة تكون واردة

  ؛                     يف تشريعات دولة طرف ما  ) أ ( 

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

 ٢٤املادة 
                                                                              تـتعهد الـدول األطراف باختاذ مجيع ما يلزم من تدابري على الصعيد الوطين               

  .                        املعترف هبا يف هذه االتفاقية                                 تستهدف حتقيق اإلعمال الكامل للحقوق 

 ٢٥املادة 
  .                                              يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول - ١ 

  .                                              يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية - ٢ 

                                وتودع صكوك التصديق لدى األمني       .                              ختضـع هذه االتفاقية للتصديق     - ٣ 
  .                 العام لألمم املتحدة

              ويقع االنضمام    .                                     هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول                      يكون االنضمام إىل   - ٤ 
   .                                            بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 ٢٦املادة 
                                                            ألية دولة طرف، يف أي وقت، أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية،  - ١ 

  .                                يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة ي                     وذلك عن طريق إشعار خط



 15                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 

                                                    امة لألمم املتحدة اخلطوات اليت تتخذ، عند اللزوم،                           تقـرر اجلمعية الع    - ٢ 
   .                   إزاء مثل هذا الطلب

 ٢٧املادة 
                                                                      يـبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك         - ١ 

  .                                                     التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

                      إليها بعد إيداع صك                                                      أمـا الدول اليت تصدق هذه االتفاقية أو تنضم           - ٢ 
                                                                                            التصـديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي              

   .                                              تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 ٢٨املادة 
                                                                      يـتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول             - ١ 

  .                        م بتعميمها على مجيع الدول                            وقت التصديق أو االنضمام، ويقو

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

                                                        جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار هبذا املعىن إىل األمني  - ٣ 
                   ويصبح هذا اإلشعار     .                                                                 العـام لألمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول به          

   .                   ارا من تاريخ تلقيه                نافذ املفعول اعتب

 ٢٩املادة 
                                                                 يعـرض للتحكيم أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف             - ١ 

                                                                                   حول تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق املفاوضات، وذلك بناء على              
                                                   فإذا مل يتمكن األطراف، خالل ستة اشهر من تاريخ           .                             طلـب واحدة من هذه الدول     

                                                             ول إىل اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك                                  طلب التحكيم، من الوص   
                                                                                     األطـراف إحالـة الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي              

  .       للمحكمة

                                                                        أليـة دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو              - ٢ 
                وال تكون الدول     .              هذه املادة       من  ١                                                      االنضمام إليها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة         

  .                                                                        األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت حتفظا من هذا القبيل
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                            من هذه املادة أن تسحب       ٢                                          ألية دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة         - ٣ 
   .                                            شاءت بإشعار توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة               هذا التحفظ مىت

 ٣٠املادة 
                   سبانية واإلنكليزية   إل                                            االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصها با                   تـودع هذه     

  .                                                               والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة

    هذه                                                     قام املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول، بإمضاء                        وإثـباتا لذلك،     
  .        االتفاقية

 


