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االتفاقية الدولية للقضاء

ز العنرصي  عىل جميع أشكال التمي�ي

ز ضد المرأة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ي 18 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 34/180 المؤرخ �ز

كانون الأول/ديسم�ب 1979 

تمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم -017 2000 بتاريخ 29 أكتوبر 1990

سالمية الموريتانية لتفاقية القضاء عىلي جميع  الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة عىلي إنضمام الحمهورية الإ
ز ضد المرأة. أشكال التمي�ي

سالمية الموريتانية عىلي المادة 13 الفقرة أ وكذلك المادة 16 تحفظت الجمهورية الإ

الديباجة

الأمــم  ميثــاق  أن  تلحــظ  إذ  التفاقيــة،   هــذه  ي 
�ف الأطــراف  الــدول  إن 

الأساســية،  نســان  الإ بحقــوق  يمــان  الإ جديــد  مــن  يؤكــد  المتحــدة 
الحقــوق،  ي 

�ف والمــرأة  الرجــل  وبتســاوي  وقــدره،  الفــرد   وبكرامــة 
 ، ف نســان يؤكــد مبــدأ عــدم جــواز التميــري عــان العالمــي لحقــوق الإ وإذ تلحــظ أن الإ
ــوق، وأن  ــة والحق ي الكرام

ــاوين �ف ــرارا ومتس ــدون أح ــاس يول ــع الن ــن أن جمي ويعل
عــان المذكور،  ي الإ

لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات الــواردة �ف
ف القائــم عــى الجنــس،  وإذ تلحــظ أن عــى  ــري ي ذلــك التمي

، بمــا �ف ف ــري دون أي تمي
نســان واجــب ضمــان  ف بحقــوق الإ ف الخاصــ�ي ي العهديــن الدوليــ�ي

الــدول الأطــراف �ف
ي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة 

مســاواة الرجــل والمــرأة �ف
ــة  ــات الدولي ــار التفاقي ف العتب ــة والسياســية،  وإذ تأخــذ بعــ�ي ــة والمدني والثقافي
ي تشــجع مســاواة 

المعقــودة برعايــة الأمــم المتحــدة والــوكالت المتخصصــة، الــىت
عانــات والتوصيــات  ي الحقــوق،  وإذ تلحــظ أيضــا القــرارات والإ

الرجــل والمــرأة �ف
ي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة والــوكالت المتخصصــة، للنهــوض بمســاواة 

الــىت
ي الحقــوق،  وإذ يســاورها القلــق، مــع ذلــك، لأنــه ل يــزال هنــاك، 

الرجــل والمــرأة �ف
ف واســع النطــاق ضــد المــرأة،   عــى الرغــم مــن تلــك الصكــوك المختلفــة، تميــري
ي 

�ف المســاواة  لمبــدأي  انتهــاكا  يشــكل  المــرأة  ف ضــد  التميــري أن  إىل  تشــري  وإذ 
المــرأة،  مشــاركة  أمــام  عقبــة  ويعــد  نســان،  الإ كرامــة  ام  واحــرت الحقــوق 
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ي حيــاة بلدهمــا السياســية والجتماعيــة 
عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، �ف

والقتصاديــة والثقافيــة، ويعــوق نمــو رخــاء المجتمــع والأرسة، ويزيــد مــن 
يــة،  وإذ  ي خدمــة بلدهــا والب�ش

مكانــات المــرأة �ف صعوبــة التنميــة الكاملــة لإ
ــن إل أد�ف نصيــب  ي حــالت الفقــر، ل ينل

ــرى النســاء، �ف ــق، وهــى ت يســاورها القل
 مــن الغــذاء والصحــة والتعليــم والتدريــب وفــرص العمالــة والحاجــات الأخــرى، 
القائــم عــى  الجديــد،  الــدوىلي  النظــام القتصــادي  إقامــة  بــأن  وإذ تؤمــن 
ــل  ف الرج ــ�ي ــاواة ب ــوض بالمس ي النه

ــارزا �ف ــهاما ب ــهم إس ــدل، سيس ــاف والع نص الإ
ــع  ــد مــن اســتئصال شــأفة الفصــل العنــري وجمي ــه لب ــوه بأن والمــرأة،  وإذ تن
الجديــد  والســتعمار  والســتعمار  العنــري  ف  والتميــري العنريــة  أشــكال 
الشــؤون  ي 

�ف والتدخــل  الأجنبيــة  والســيطرة  ي  الأجنــىب والحتــال  والعــدوان 
 الداخليــة للــدول إذا أريــد للرجــال والنســاء أن يتمتعــوا بحقوقهــم تمتعــا كامــا، 
، وتخفيــف حــدة  ف وإذ تجــزم بــأن مــن شــأن تعزيــز الســلم والأمــن الدوليــ�ي
النظــر  بغــض  الــدول  ف جميــع  بــ�ي فيمــا  التعــاون  وتبــادل   ، الــدوىلي التوتــر 
عــن نظمهــا الجتماعيــة والقتصاديــة، ونــزع الســاح العــام ول ســيما نــزع 
مبــادئ  وتثبيــت  وفعالــة،  صارمــة  دوليــة  رقابــة  ظــل  ي 

�ف النــووي  الســاح 
ف البلــدان، وإعمــال  ي العاقــات بــ�ي

العــدل والمســاواة والمنفعــة المتبادلــة �ف
حــق الشــعوب الواقعــة تحــت الســيطرة الأجنبيــة والســتعمارية والحتــال 
ام الســيادة  ي تقريــر المصــري والســتقال، وكذلــك مــن شــأن احــرت

ي �ف الأجنــىب
والتنميــة،  الجتماعــي  بالتقــدم  النهــوض  قليميــة،  الإ والســامة  الوطنيــة 
ــرأة،  ــل والم ف الرج ــ�ي ــة ب ــاواة الكامل ــق المس ي تحقي

ــك �ف ــة لذل ــهام، نتيج س  والإ
العالــم،  ورفاهيــة  بلــد،  لأي  والكاملــة  التامــة  التنميــة  بــأن  منهــا  وإيمانــا 
المســاواة  قــدم  عــى  المــرأة،  مشــاركة  جميعــا  تتطلــب  الســلم،  وقضيــة 
ي جميــع المياديــن،  وإذ تضــع نصــب 

مــع الرجــل، أقــى مشــاركة ممكنــة �ف
ي رفــاه الأرسة و�ف تنميــة المجتمــع، الــذي لــم 

عينيهــا دور المــرأة العظيــم �ف
ــدور  ــة ول ــة لاأموم ــة الجتماعي ــل، والأهمي ــو كام ــى نح ــىت الآن ع ــه ح ف ب ــرت يع
ي 

ي الأرسة و�ف تنشــئة الأطفــال، وإذ تــدرك أن دور المــرأة �ف
الوالديــن كليهمــا �ف

ف بــل إن تنشــئة الأطفــال تتطلــب  نجــاب ل يجــوز أن يكــون أساســا للتميــري الإ
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ف الرجــل والمــرأة والمجتمــع ككل،   بــدل مــن ذلــك تقاســم المســؤولية بــ�ي
ــداث  ــب إح ــرأة يتطل ــل والم ف الرج ــ�ي ــة ب ــاواة الكامل ــق المس ــدرك أن تحقي وإذ ت
ــع والأرسة،  ي المجتم

ــرأة �ف ي دور الم
ــك �ف ــل وكذل ــدي للرج ــدور التقلي ي ال

ــري �ف  تغي
ف  ي إعــان القضــاء عــى التميــري

وقــد عقــدت العــزم عــى تنفيــذ المبــادئ الــواردة �ف
ي يتطلبهــا القضــاء عــى 

ضــد المــرأة، وعــى أن تتخــذ، لهــذا الغــرض، التدابــري الــىت
ف بجميــع أشــكاله ومظاهره،  هــذا التميــري

: قد اتفقت عى ما يىي
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الجزء الأول

المادة 1 ¤

ــة أو  ــرأة« أي تفرق ــد الم ف ض ــري ــح »التمي ــىف مصطل ــة يع ــذه التفاقي ــراض ه لأغ
ف  اســتبعاد أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، توهــ�ي
ــن  ي الميادي

ــية �ف ــات الأساس ــان والحري نس ــوق الإ ــرأة بحق اف للم ــرت ــاط الع أو إحب
ــدان آخــر،  ي أي مي

ــة أو �ف ــة والمدني ــة والثقافي ــة والجتماعي السياســية والقتصادي
ف أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بــرف النظــر عــن  أو توهــ�ي

ف الرجــل. حالتهــا الزوجيــة وعــى أســاس المســاواة بينهــا وبــ�ي

المادة 2 ¤

ــى أن  ــق ع ــرأة، وتتف ــد الم ف ض ــري ــكال التمي ــع أش ــراف جمي ــدول الأط ــجب ال تش
ــى  ــاء ع ــتهدف القض ــة تس ــاء، سياس ــبة ودون إبط ــائل المناس ــكل الوس ــج، ب تنته

 : ــىي ــام بمــا ي ــك تتعهــد بالقي ــا لذل ف ضــد المــرأة، وتحقيق ــري التمي

ها الوطنيــة أو أ.  ي دســاتري
ف الرجــل والمــرأة �ف إدمــاج مبــدأ المســاواة بــ�ي

ــا  ــدأ قــد أدمــج فيه ــم يكــن هــذا المب ــا المناســبة الأخــرى، إذا ل يعاته ت�ش
ــع  ي ــال الت�ش ــن خ ــدأ م ــذا المب ــىي له ــق العم ــة التحقي ــىت الآن، وكفال ح

ــبة، ــائل المناس ــن الوس ه م ــري وغ

ي ذلــك مــا ب. 
يعيــة، بمــا �ف يعيــة وغــري ت�ش ، ت�ش  اتخــاذ المناســب مــن التدابــري

ف ضــد المــرأة، يناســب مــن جــزاءات، لحظــر كل تميــري

ــة لحقــوق المــرأة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، ج.  ــة قانوني فــرض حماي
وضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكــم ذات الختصــاص 

ي، ف ــري ــد، مــن أي عمــل تمي ي البل
والمؤسســات العامــة الأخــرى �ف

ــرأة، د.  ــة ضــد الم ي ف ي أو ممارســة تميري ف ــري ــل تمي ة أي عم ــارسش ــن مب ــاع ع المتن
ام؛ ف ــرت ــق وهــذا الل ــا يتف ــة بم ــرف الســلطات والمؤسســات العام ــة ت وكفال
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ــن ه.  ــرأة م ــد الم ف ض ــري ــى التمي ــاء ع ــبة للقض ــري المناس ــع التداب ــاذ جمي اتخ
جانــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة،

يعــي منهــا، لتغيــري أو و.  ي ذلــك الت�ش
اتخــاذ جميــع التدابــري المناســبة، بمــا �ف

ي تشــكل 
ف والأنظمــة والأعــراف والممارســات الــىت إبطــال القائــم مــن القوانــ�ي

ا ضــد المــرأة، ف تميــري

ا ضد المرأة.ز.  ف ي تشكل تميري
إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية الىت

المادة 3 ¤

السياســية  المياديــن  المياديــن، ول ســيما  ي جميــع 
الأطــراف �ف الــدول  تتخــذ 

ذلــك  ي 
�ف بمــا  المناســبة،  التدابــري  كل  والثقافيــة،  والقتصاديــة  والجتماعيــة 

ــا  ــن له ــك لتضم . وذل ف ــ�ي ــا الكامل ــرأة وتقدمه ــور الم ــة تط ــا، لكفال ــي منه يع الت�ش
نســان والحريــات الأساســية والتمتــع بهــا عــى أســاس المســاواة  ممارســة حقــوق الإ

ــل. ــع الرج م

المادة 4  ¤

ل يعتــرب اتخــاذ الــدول الأطــراف تدابــري خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيــل . 1
ــه هــذه  ــذي تأخــذ ب ا بالمعــىف ال ف ــري ــرأة تمي ف الرجــل والم ــ�ي ــة ب بالمســاواة الفعلي
ــري  ــري غ ــى معاي ــاء ع بق ــو، الإ ــى أي نح ــتتبع، ع ــب أل يس ــه يج ــة، ولكن التفاقي
ــت  ــىت تحقق ــري م ــذه التداب ــل به ــف العم ــب وق ــا يج ــة، كم ــة أو منفصل متكافئ

ــة. ــرص والمعامل ي الف
ــؤ �ف ــداف التكاف أه

ي . 2
ل يعتــرب اتخــاذ الــدول الأطــراف تدابــري خاصــة تســتهدف حمايــة الأمومــة، بمــا �ف

يــا. ف ي هــذه التفاقيــة، إجــراء تميري
ذلــك تلــك التدابــري الــواردة �ف
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المادة 5  ¤

: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري المناسبة لتحقيق ما يىي

تغيــري الأنمــاط الجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف أ. 
ات والعــادات العرفيــة وكل الممارســات الأخرى  ف تحقيــق القضــاء عــى التحــري
ف أد�ف أو أعــى مــن الآخــر، أو  القائمــة عــى العتقــاد بكــون أي مــن الجنســ�ي

عــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة،

ــة ب.  ــا وظيف ــة بوصفه ــليما لاأموم ــا س ــة فهم ــة العائلي بي ف الرت ــ�ي ــة تضم كفال
كة  اف بكــون تنشــئة الأطفــال وتربيتهــم مســؤولية مشــرت ــة، العــرت اجتماعي
ــار  ــي العتب ــال ه ــة الأطف ــا أن مصلح ــون مفهوم ــى أن يك ــن ع ف الأبوي ــ�ي ب

ي جميــع الحــالت 
الأســاسي �ف

المادة 6  ¤

يعــي منهــا،  ي ذلــك الت�ش
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــري المناســبة، بمــا �ف

لمكافحــة جميــع أشــكال التجــار بالمــرأة واســتغال بغــاء المــرأة.



11
االتفاقية الدولية للقضاء

ز العنرصي  عىل جميع أشكال التمي�ي

ي
الجزء الثا�ز

المادة 7 ¤

ــد  ف ض ــري ــى التمي ــاء ع ــبة للقض ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
ــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، عــى  ــاة السياســية والعامــة للبل ي الحي

المــرأة �ف
: ي

ــق �ف ــل، الح ــع الرج ــاواة م ــدم المس ق

ي جميــع النتخابــات والســتفتاءات العامــة، والأهليــة لانتخــاب أ. 
التصويــت �ف

اع العــام، ي ينتخــب أعضاؤهــا بالقــرت
لجميــع الهيئــات الــىت

ي صياغــة سياســة الحكومــة و�ف تنفيــذ هــذه السياســة، و�ف شــغل ب. 
المشــاركة �ف

الوظائــف العامــة، وتأديــة جميــع المهــام العامــة عــى جميــع المســتويات 
الحكومية،

ي أيــة منظمــات وجمعيــات غــري حكوميــة تهتــم بالحيــاة العامــة ج. 
المشــاركة �ف

والسياســية للبلــد.

المادة 8  ¤

ــدم  ــى ق ــرأة، ع ــل للم ــبة لتكف ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
، فرصــة تمثيــل حكومتهــا عــى المســتوى  ف ــري المســاواة مــع الرجــل، ودون أي تمي

ــة. ــات الدولي ــال المنظم ي أعم
اك �ف ــرت ــدوىلي والش ال
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المادة 9  ¤

ي اكتســاب . 1
تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل �ف

ــى  ــب ع ت ــاص أل يرت ــه خ ــن بوج ــا. وتضم ــاظ به ــا أو الحتف ه ــيتها أو تغيري جنس
ــري  ــزواج، أن تتغ ــاء ال ــيته أثن ــزوج لجنس ــري ال ــى تغي ، أو ع ي ــىب ــن أجن ــزواج م ال
تلقائيــا جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح بــا جنســية، أو أن تفــرض عليهــا جنســية 

ــزوج. ال

 تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة حقــا مســاويا لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية . 2
أطفالهمــا.

الجزء الثالث

المادة 10 ¤

ف ضــد المرأة  تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــري المناســبة للقضــاء عــى التميــري
بيــة، وبوجــه خــاص  ي ميــدان الرت

لــ�ي تكفــل لهــا حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل �ف
ف الرجــل والمــرأة: لــ�ي تكفــل، عــى أســاس المســاواة بــ�ي

، واللتحــاق بالدراســات أ.  ي
ي التوجيــه الوظيفــي والمهــىف

وط متســاوية �ف رسش
ي المؤسســات التعليميــة عــى اختــاف 

والحصــول عــى الدرجــات العلميــة �ف
يــة عــى الســواء، وتكــون هــذه  ي المناطــق الريفيــة والحرف

فئاتهــا، �ف
ي 

ي والمهــىف
ي مرحلــة الحضانــة و�ف التعليــم العــام والتقــىف

المســاواة مكفولــة �ف
، ي

ــىف ــب المه ــواع التدري ــع أن ي جمي
ــك �ف ، وكذل ــاىلي ي الع

ــىف ــم التق والتعلي

ي المناهــج الدراســية، و�ف المتحانــات، و�ف مســتويات مؤهــات ب. 
التســاوي �ف

، و�ف نوعيــة المرافــق والمعــدات الدراســية، ف المدرســ�ي

ــع ج.  ي جمي
ــرأة �ف ــل ودور الم ــن دور الرج ــي ع ــوم نمط ــى أي مفه ــاء ع القض

مراحــل التعليــم بجميــع أشــكاله، عــن طريــق تشــجيع التعليــم المختلــط، 
ي تحقيــق هــذا الهــدف، ول ســيما 

ي تســاعد �ف
ه مــن أنــواع التعليــم الــىت وغــري
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ــاليب  ــف أس ــية وتكيي ــج المدرس ام ــة والرب ــب الدراس ــح كت ــق تنقي ــن طري ع
ــم، التعلي

عانات الدراسية الأخرى،د.  ي فرص الحصول عى المنح والإ
التساوي �ف

ــك ه.  ي ذل
ــا �ف ــم، بم ــة التعلي ــج مواصل ــن برام ــادة م ف ــرص الإ ي ف

ــاوي �ف التس
ي 

ــىت ــج ال ام ــيما الرب ــي، ول س ــة الوظيف ــو الأمي ــار ومح ــم الكب ــج تعلي برام
ي التعليــم قائمــة 

مــكان بتضييــق أي فجــوة �ف تهــدف إىل التعجيــل بقــدر الإ
ــرأة، ــل والم ف الرج ــ�ي ب

خفــض معــدلت تــرك الطالبــات الدراســة، وتنظيــم برامــج للفتيــات و. 
والنســاء الــا�أ تركــن المدرســة قبــل الأوان،

بيــة ز.  ي الألعــاب الرياضيــة والرت
ي فــرص المشــاركة النشــطة �ف

 التســاوي �ف
البدنيــة،

ــة ح.  ــى كفال ــاعد ع ــددة تس ــة مح ــات تربوي ــى معلوم ــول ع ــة الحص إمكاني
ي تتنــاول 

رشــادات الــىت ي ذلــك المعلومــات والإ
صحــة الأرس ورفاههــا، بمــا �ف

تنظيــم الأرسة.

المادة 11  ¤

ــد . 1 ف ض ــري ــى التمي ــاء ع ــبة للقض ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
ــل  ف الرج ــ�ي ــاواة ب ــاس المس ــى أس ــا، ع ــل له ــ�ي تكف ــل ل ــدان العم ي مي

ــرأة �ف الم
ــيما: ــوق ول س ــس الحق ــرأة، نف والم

،أ.  ي العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع الب�ش
الحق �ف

ي ذلــك تطبيــق معايــري اختيــار ب. 
ي التمتــع بنفــس فــرص العمالــة، بمــا �ف

الحــق �ف
ي شــؤون الســتخدام،

واحدة �ف

ــن ج.  ــة والأم قي ي الرت
ــوع العمــل، والحــق �ف ــة ون ــار المهن ــة اختي ي حري

الحــق �ف
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ي تلقــى التدريــب 
وط الخدمــة، والحــق �ف عــى العمــل و�ف جميــع مزايــا ورسش

ي 
ي ذلــك التلمــذة الحرفيــة والتدريــب المهــىف

، بمــا �ف ي
وإعــادة التدريــب المهــىف

المتقــدم والتدريــب المتكــرر،

ي د. 
ي ذلــك الســتحقاقات، والحــق �ف

ي الأجــر، بمــا �ف
ي المســاواة �ف

الحــق �ف
ي المعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل ذي القيمــة المســاوية، وكذلــك 

المســاواة �ف
ــل، ــة العم ــم نوعي ي تقيي

ــة �ف ي المعامل
ــاواة �ف المس

ي حــالت التقاعــد والبطالــة ه. 
ي الضمــان الجتماعــي، ول ســيما �ف

الحــق �ف
ــة  ــدم الأهلي ــالت ع ــن ح ــك م ــري ذل ــيخوخة وغ ــز والش ــرض والعج والم

ي إجــازة مدفوعــة الأجــر،
للعمــل، وكذلــك الحــق �ف

ــة و.  ــك حماي ي ذل
ــا �ف ــة وســامة ظــروف العمــل، بم ــة الصحي ي الوقاي

الحــق �ف
نجــاب. ــة الإ وظيف

ــا . 2 ــا لحقه ــة، ضمان ــزواج أو الأموم ــبب ال ــرأة بس ــد الم ف ض ــري ــع التمي ــا لمن توخي
ي العمــل، تتخــذ الــدول الأطــراف التدابــري المناســبة:

الفعــىي �ف

ف أ.  ــري ــة والتمي ــازة الأموم ــل أو إج ــبب الحم ــة بس ــن الخدم ــل م ــر الفص لحظ
ي الفصــل مــن العمــل عــى أســاس الحالــة الزوجيــة، مــع فــرض جــزاءات 

�ف
، ف عــى المخالفــ�ي

دخــال نظــام إجــازة الأمومــة المدفوعــة الأجــر أو المشــفوعة بمزايــا ب.  لإ
ــة أو للعــاوات  ــة دون فقــدان للعمــل الســابق أو لاأقدمي ــة مماثل اجتماعي

الجتماعيــة،

ف الوالديــن ج.  لتشــجيع توفــري الخدمــات الجتماعيــة المســاندة الازمــة لتمكــ�ي
ف مســؤوليات العمــل والمشــاركة  امــات العائليــة وبــ�ي ف ف اللرت مــن الجمــع بــ�ي
ي الحيــاة العامــة، ول ســيما عــن طريــق تشــجيع إنشــاء وتنميــة شــبكة مــن 

�ف
مرافــق رعايــة الأطفــال،

ــت د.  ي يثب
ــىت ــال ال ي الأعم

ــل �ف ة الحم ــرت ــاء ف ــرأة أثن ــة خاصــة للم ــري حماي لتوف
ــة لهــا. أنهــا مؤذي



االتفاقية الدولية للقضاء
ز العنرصي  عىل جميع أشكال التمي�ي

ــة بالمســائل المشــمولة بهــذه . 3 ــة المتصل يعــات الوقائي يجــب أن تســتعرض الت�ش
ــم  ــة، وأن يت ــة والتكنولوجي ــة العلمي ــوء المعرف ي ض

ــا �ف ــتعراضا دوري ــادة اس الم
ــاء. ــب القتض ــا حس ــيع نطاقه ــا أو توس ــا أو إلغاؤه تنقيحه

المادة 12  ¤

ــد . 1 ف ض ــري ــى التمي ــاء ع ــبة للقض ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
ي ميــدان الرعايــة الصحيــة مــن أجــل أن تضمــن لهــا، عــى أســاس 

المــرأة �ف
ي 

ف الرجــل والمــرأة، الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، بمــا �ف المســاواة بــ�ي
ذلــك الخدمــات المتعلقــة بتنظيــم الأرسة.

 بالرغــم مــن أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة تكفــل الــدول الأطــراف للمــرأة . 2
ة مــا بعــد الــولدة، موفــرة  خدمــات مناســبة فيمــا يتعلــق بالحمــل والــولدة وفــرت
لهــا خدمــات مجانيــة عنــد القتضــاء، وكذلــك تغذيــة كافيــة أثنــاء الحمــل 

ــة. والرضاع

المادة 13  ¤

ــد  ف ض ــري ــى التمي ــاء ع ــبة للقض ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
ــا،  ــل له ــ�ي تكف ــة ل ــة والجتماعي ــاة القتصادي ــرى للحي ــالت الأخ ي المج

ــرأة �ف الم
ــيما: ــوق، ولس ــس الحق ــرأة نف ــل والم ف الرج ــ�ي ــاواة ب ــاس المس ــى أس ع

ي الستحقاقات العائلية،أ. 
 الحق �ف

ــري ب.  ــة وغ ــون العقاري ــة، والره ــروض المرفي ــى الق ــول ع ي الحص
ــق �ف الح

، ــاىلي ــان الم ــكال الئتم ــن أش ــك م ذل

ويحيــة والألعــاب الرياضيــة و�ف جميــع ج.  ي الأنشــطة الرت
اك �ف ي الشــرت

الحــق �ف
جوانــب الحيــاة الثقافيــة.
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المادة 14 ¤

ي تواجههــا المــرأة . 1
ي اعتبارهــا المشــاكل الخاصــة الــىت

تضــع الــدول الأطــراف �ف
ي توفــري أســباب البقــاء اقتصاديــا لأرستهــا، 

ي تؤديهــا �ف
الريفيــة، والأدوار الهامــة الــىت

ي قطاعــات القتصــاد غــري النقديــة، وتتخــذ جميــع التدابــري 
ي ذلــك عملهــا �ف

بمــا �ف
ي المناطــق الريفيــة.

المناســبة لكفالــة تطبيــق أحــكام هــذه التفاقيــة عــى المــرأة �ف

ــد . 2 ف ض ــري ــى التمي ــاء ع ــبة للقض ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
ف الرجــل  ي المناطــق الريفيــة لــ�ي تكفــل لهــا، عــى أســاس المســاواة بــ�ي

المــرأة �ف
ــة بوجــه  ــا، وتكفــل للريفي ــة وتســتفيد منه ــة الريفي ي التنمي

والمــرأة، أن تشــارك �ف
: ي

خــاص الحــق �ف

ي عى جميع المستويات،أ. 
نما�أ ي وضع وتنفيذ التخطيط الإ

 المشاركة �ف

ي ذلــك المعلومــات ب. 
الوصــول إىل تســهيات العنايــة الصحيــة المائمــة، بمــا �ف

والنصائــح والخدمــات المتعلقة بتنظيــم الأرسة،

ة من برامج الضمان الجتماعي،ج.  الستفادة بصورة مبارسش

الحصــول عــى جميــع أنــواع التدريــب والتعليــم، الرســمي وغــري الرســمي، د. 
ي ذلــك مــا يتصــل منــه بمحــو الأميــة الوظيفــي، وكذلــك التمتــع 

بمــا �ف
رشــادية، وذلــك لتحقيــق زيــادة  خصوصــا بكافــة الخدمــات المجتمعيــة والإ

ــة، ــا التقني كفاءته
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تنظيــم جماعــات المســاعدة الذاتيــة والتعاونيــات مــن أجــل الحصــول عــى ه. 
فــرص اقتصاديــة مكافئــة لفــرص الرجــل عــن طريــق العمــل لــدى الغــري أو 

العمــل لحســابهن الخــاص،

ي جميع الأنشطة المجتمعية،و. 
المشاركة �ف

وتســهيات ز.  الزراعيــة،  والقــروض  الئتمانــات  عــى  الحصــول  فرصــة 
ي مشــاريع 

ي المعاملــة �ف
التســويق، والتكنولوجيــا المناســبة، والمســاواة �ف

الريفــي، ف  التوطــ�ي ي مشــاريع 
�ف الزراعــي وكذلــك  صــاح  والإ ي 

الأرا�ف إصــاح 

ســكان ح.  بالإ يتعلــق  فيمــا  بظــروف معيشــية مائمــة، ول ســيما  التمتــع 
والمواصــات. والنقــل،  والمــاء،  بالكهربــاء  مــداد  والإ الصحيــة  والمرافــق 
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الجزء الرابع

المادة 15 ¤

ف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.. 1 تعرت

ي الشــئون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة . 2
تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة، �ف

ــل  ــة. وتكف ــك الأهلي ــرص ممارســة تل ي ف
ــه �ف ــا وبين ــة الرجــل، وتســاوى بينه لأهلي

ي إبــرام العقــود وإدارة 
للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل �ف

ي جميــع مراحــل الإجــراءات 
الممتلــكات، وتعاملهمــا عــى قــدم المســاواة �ف

القضائيــة.

تتفــق الــدول الأطــراف عــى اعتبــار جميــع العقــود وســائر أنــواع الصكــوك . 3
ــة  ــة القانوني ــن الأهلي ــد م ــتهدف الح ي يس

ــو�ف ــر قان ــا أث ــون له ي يك
ــىت ــة ال الخاص

ــة. ــة ولغي ــرأة باطل للم

ــع . 4 ي ــق بالت�ش ــا يتعل ــوق فيم ــس الحق ــرأة نف ــل والم ــراف الرج ــدول الأط ــح ال تمن
ــم. ــكناهم وإقامته ــل س ــار مح ــة اختي ــخاص وحري ــة الأش ــل بحرك المتص

المادة 16  ¤

ــد  ف ض ــري ــى التمي ــاء ع ــبة للقض ــري المناس ــع التداب ــراف جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
ــاص  ــه خ ــة، وبوج ــات العائلي ــزواج والعاق ــة بال ــور المتعلق ــة الأم ي كاف

ــرأة �ف الم
ــرأة: ــل والم ف الرج ــ�ي ــاواة ب ــاس المس ــى أس ــن، ع تضم

ي عقد الزواج،أ. 
نفس الحق �ف

ي حريــة اختيــار الــزوج، و�ف عــدم عقــد الــزواج إل برضاهــا ب. 
 نفــس الحــق �ف
الحــر الكامــل،

نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،ج. 
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 نفــس الحقــوق والمســؤوليات بوصفهمــا أبويــن، بغــض النظــر عــن د. 
ــوال،  ــع الأح ــا و�ف جمي ــة بأطفالهم ــور المتعلق ي الأم

ــة، �ف ــا الزوجي حالتهم
يكــون لمصلحــة الأطفــال العتبــار الأول،

ي أن تقــرر، بحريــة وبــإدراك للنتائــج، عــدد أطفالهــا ه. 
نفــس الحقــوق �ف

ف الطفــل والــذي يليــه، و�ف الحصــول عــى المعلومــات  والفاصــل بــ�ي
بتمكينهــا مــن ممارســة هــذه الحقــوق، الكفيلــة   والتثقيــف والوســائل 

ــة و.  ــة والوصاي ــة والقوام ــق بالولي ــا يتعل ــؤوليات فيم ــوق والمس ــس الحق نف
ــد  ف توج ــ�ي ــراف، ح ــن الأع ــك م ــابه ذل ــا ش ــم، أو م ــال وتبنيه ــى الأطف ع
، و�ف جميــع الأحــوال يكــون لمصلحــة  ي

يــع الوطــىف ي الت�ش
هــذه المفاهيــم �ف

ــار الأول، ــال العتب الأطف

ي اختيــار ز. 
ي ذلــك الحــق �ف

نفــس الحقــوق الشــخصية للــزوج والزوجــة، بمــا �ف
إســم الأرسة والمهنــة ونــوع العمــل،

ــكات ح.  ــازة الممتل ــة وحي ــق بملكي ــا يتعل ف فيم ــ�ي ــكا الزوج ــوق ل ــس الحق نف
ــل  ــا مقاب ــع بهــا والتــرف فيهــا، ســواء ب اف عليهــا وإدارتهــا والتمت رسش والإ

ــوض. ــل ع أو مقاب

ــع الإجــراءات . 2 ، وتتخــذ جمي ي
ــو�ف ــر قان ــل أو زواجــه أي اث ــة الطف ــون لخطوب ل يك

ــل  ــزواج ولجع ــن أد�ف لل ــد س ــا، لتحدي ــي منه يع ــك الت�ش ي ذل
ــا �ف ــة، بم وري الرف

ــا. ــرا إلزامي ي ســجل رســمي أم
ــزواج �ف تســجيل ال
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الجزء الخامس

المادة 17 ¤

ي تنفيــذه هــذه التفاقيــة، تنشــأ لجنــة للقضــاء . 1
مــن أجــل دراســة التقــدم المحــرز �ف

ــد  ــف، عن ــة( تتأل ــىي باســم اللجن ــا ي ــا فيم ف ضــد المــرأة )يشــار إليه ــري عــى التمي
ــرف  ــة الط ــق الدول ــد تصدي ا وبع ــري ــ�ش خب ــة ع ــن ثماني ــة، م ــاذ التفاقي ــدء نف ب
ا مــن ذوى  يــن خبــري ف عليهــا أو انضمامهــا إليهــا مــن ثاثــة وع�ش الخامســة والثاثــ�ي
ي الميــدان الــذي تنطبــق عليــه هــذه 

المكانــة الخلقيــة الرفيعــة والكفــاءة العاليــة �ف
ــم  ــون بصفته ــا ويعمل ف مواطنيه ــ�ي ــن ب ــراف م ــدول الأط ــم ال ــة، تنتخبه التفاقي
ي العــادل ولتمثيــل مختلف 

الشــخصية، مــع إيــاء العتبــار لمبــدأ التوزيــع الجغــرا�ف
الأشــكال الحضاريــة وكذلــك النظــم القانونيــة الرئيســية.

اع الــ�ي مــن قائمــة أشــخاص ترشــحهم الــدول . 2 ينتخــب أعضــاء اللجنــة بالقــرت
ف مواطنيهــا. الأطــراف ولــكل دولــة طــرف أن ترشــح شــخصا واحــدا مــن بــ�ي

يجــرى النتخــاب الأول بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه التفاقيــة، . 3
ــام  ف الع ــ�ي ــه الأم ــاب، يوج ــخ كل انتخ ــن تاري ــل م ــى الأق ــهر ع ــة أش ــل ثاث وقب
لاأمــم المتحــدة رســالة إىل الــدول الأطــراف يدعوهــا فيهــا إىل تقديــم ترشــيحاتها 
ــخاص  ــع الأش ــة بجمي ــة ألفبائي ــام قائم ف الع ــ�ي ــد الأم ــهرين. ويع ــون ش ي غض

�ف
ي رشــحت كا منهــم، 

ف عــى هــذا النحــو، مــع ذكــر الدولــة الطــرف الــىت المرشــح�ي
ــدول الأطــراف. ــا إىل ال ويبلغه

ف . 4 ي اجتمــاع للــدول الأطــراف يدعــو إليــه الأمــ�ي
تجــرى انتخابــات أعضــاء اللجنــة �ف

ي 
اك ثلــىش ي مقــر الأمــم المتحــدة. و�ف ذلــك الجتمــاع، الــذي يشــكل اشــرت

العــام �ف
الــدول الأطــراف فيــه نصابــا قانونيــا لــه، يكــون الأشــخاص المنتخبــون لعضويــة 
اللجنــة هــم المرشــحون الذيــن يحصلــون عــى أكــرب عــدد مــن الأصــوات وعــى 

. ف يــن والمصوتــ�ي يــة مطلقــة مــن أصــوات ممثــىي الــدول الأطــراف الحا�ف أكرش
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ــن . 5 ــعة م ة تس ــرت ــري أن ف ــنوات. غ ــع س ــا أرب ة مدته ــرت ــة لف ــاء اللجن ــب أعض ينتخ
ــوم  ، ويق ف ة ســنت�ي ــرت ــة ف ي نهاي

ي �ف
ي النتخــاب الأول تنقــىف

ف �ف ــ�ي الأعضــاء المنتخب
ــاء  ــؤلء الأعض ــماء ه ــار أس ــورا، باختي ــاب الأول ف ــد النتخ ــة، بع ــس اللجن رئي

ــة. ــعة بالقرع التس

ف الخمســة وفقــا لأحــكام الفقــرات 2 و . 6 ضافيــ�ي  يجــرى انتخــاب أعضــاء اللجنــة الإ
. وتنتهــي  ف 3 و 4 مــن هــذه المــادة بعــد التصديــق أو النضمــام الخامــس والثاثــ�ي
ة  ي نهايــة فــرت

ف بهــذه المناســبة �ف ف المنتخبــ�ي ضافيــ�ي ف مــن الأعضــاء الإ ــة اثنــ�ي ولي
. ويتــم اختيــار اســميهما بالقرعــة مــن قبــل رئيــس اللجنــة. ف ســنت�ي

هــا عــن العمــل . 7 ي كــف خبري
لمــلء الشــواغر الطارئــة، تقــوم الدولــة الطــرف الــىت

ــا بموافقــة اللجنــة. ف مواطنيهــا،، رهن ف خبــري آخــر مــن بــ�ي ي اللجنــة بتعيــ�ي
كعضــو �ف

ــوارد . 8 ــن م ــع م ــآت تدف ــة، مكاف ــة العام ــة الجمعي ــة، بموافق ــى أعضــاء اللجن يتلق
ي تحددهــا الجمعيــة، مــع إيــاء العتبــار 

وط الــىت الأمــم المتحــدة بالأحــكام والــ�ش
لأهميــة المســؤوليات المنوطــة باللجنــة. 

ــق . 9 ف ومراف ــ�ي ــن موظف ــة م ــزم اللجن ــا يل ــم المتحــدة م ــام لاأم ف الع ــ�ي ــر الأم يوف
ــة. ــذه التفاقي ــب ه ــا بموج ــة به ــف المنوط ــة بالوظائ ــورة فعال ــاع بص لاضط
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المادة 18  ¤

ف العــام لاأمــم المتحــدة، تقريــرا . 1 تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تقــدم إىل الأمــ�ي
ــاذ  هــا مــن أجــل إنف ــة وغري ــة وإداري ــة وقضائي يعي ــري ت�ش ــه مــن تداب ــا اتخذت عم
ــر  ــا تنظ ــدد، كيم ــذا الص ي ه

ــرز �ف ــدم المح ــن التق ــة وع ــذه التفاقي ــكام ه أح
ــك: ــر وذل ــذا التقري ي ه

ــة �ف اللجن

ي غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،أ. 
 �ف

ــة ب.  ــت اللجن ــا طلب ــك كلم ــل، وكذل ــى الأق ــع ســنوات ع ــك كل أرب وبعــد ذل
ــك، ذل

ــاء . 2 ــدى الوف ــى م ــر ع ي تؤث
ــىت ــاب ال ــل والصع ــر العوام ف التقاري ــ�ي ــوز أن تب  يج

ي هــذه التفاقيــة.
امــات المقــررة �ف ف باللرت

المادة 19  ¤

تعتمد اللجنة النظام الداخىي الخاص بها.. 1

2 .. ف ة سنت�ي تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفرت

المادة 20 ¤

ي . 1
ــر �ف ــنويا للنظ ف س ــبوع�ي ــى أس ــد ع ة ل تزي ــرت ــدى ف ــادة، م ــة، ع ــع اللجن تجتم

ــة. ــذه التفاقي ــن ه ــادة 18 م ــا للم ــة وفق ــر المقدم التقاري

ي أي مــكان مناســب . 2
ي مقــر الأمــم المتحــدة أو �ف

تعقــد اجتماعــات اللجنــة عــادة �ف
آخــر تحــدده اللجنــة.
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المادة 21 ¤

تقــدم اللجنــة تقريــرا ســنويا عــن أعمالهــا إىل الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة . 1
حــات وتوصيــات  بواســطة المجلــس القتصــادي والجتماعــي، ولهــا أن تقــدم مقرت
ــراف.  ــدول الأط ــن ال ــواردة م ــات ال ــر والمعلوم ــة التقاري ــى دراس ــة ع ــة مبني عام
مشــفوعة  اللجنــة  تقريــر  ي 

�ف العامــة  والتوصيــات  حــات  المقرت تلــك  وتــدرج 
ــدت. ــراف، إن وج ــدول الأط ــات ال بتعليق

ف العام تقارير اللجنة إىل لجنة مركز المرأة، لغرض إعامها.. 2 يحيل الأم�ي

المادة 22 ¤

ي تنفيــذ مــا 
يحــق للــوكالت المتخصصــة أن توفــد مــن يمثلهــا لــدى النظــر �ف

ــوكالت  ــة أن تدعــو ال ــة. وللجن ي نطــاق أعمالهــا مــن أحــكام هــذه التفاقي
يقــع �ف

ي 
ي تقــع �ف

ــىت ي المجــالت ال
ــة �ف ــذ التفاقي ــر عــن تنفي المتخصصــة إىل تقديــم تقاري

ــا. ــاق أعماله نط
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الجزء السادس

المادة 23 ¤

ي هــذه التفاقيــة مــا يمــس أيــة أحــكام تكــون أكــرش مواتــاة لتحقيــق 
ليــس �ف

ف الرجــل والمــرأة تكــون واردة: المســاواة بــ�ي

يعات دولة طرف ما،أ.  ي ت�ش
�ف

ي أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دوىلي نافذ إزاء تلك الدولة.ب. 
أو �ف

المادة 24  ¤

ي 
تتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع مــا يلــزم مــن تدابــري عــى الصعيــد الوطىف

ي هــذه التفاقية،
ف بهــا �ف عمــال الكامــل للحقــوق المعــرت تســتهدف تحقيــق الإ

المادة 25  ¤

يكون التوقيع عى هذه التفاقية متاحا لجميع الدول.. 1

ف العام لاأمم المتحدة وديعا لهذه التفاقية.. 2 يسمى الأم�ي

ف العــام . 3 تخضــع هــذه التفاقيــة للتصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى الأمــ�ي
لاأمــم المتحــدة.

ــام . 4 ــع النضم ــدول. ويق ــع ال ــا لجمي ــة متاح ــذه التفاقي ــام إىل ه ــون النضم يك
ــدة. ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــدى الأم ــام ل ــك انضم ــداع ص بإي
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المادة 26 ¤

ي هــذه التفاقيــة، وذلــك . 1
ي أي وقــت، أن تطلــب إعــادة النظــر �ف

لأيــة دولــة طــرف، �ف
ف العــام لاأمــم المتحدة. عــن طريــق إشــعار خطــى يوجــه إىل الأمــ�ي

ــد اللــزوم، . 2 ي تتخــذ، عن
ــىت ــة العامــة لاأمــم المتحــدة الخطــوات ال تقــرر الجمعي

إزاء مثــل هــذا الطلــب.

المادة 27  ¤

ــك . 1 ــداع ص ــخ إي ــىي تاري ــذي ي ف ال ــ�ي ــوم الثاث ي الي
ــة �ف ــذه التفاقي ــاذ ه ــدأ نف يب

ف العــام لاأمــم المتحــدة. يــن لــدى الأمــ�ي التصديــق أو النضمــام الع�ش

ــك . 2 ــداع ص ــد إي ــا بع ــم إليه ــة أو تنض ــذه التفاقي ــدق ه ي تص
ــىت ــدول ال ــا ال أم

ف  ي اليــوم الثاثــ�ي
يــن فيبــدأ نفــاذ التفاقيــة إزاءهــا �ف التصديــق أو النضمــام الع�ش

ــة صــك تصديقهــا أو انضمامهــا. ــداع هــذه الدول ــخ إي ــىي تاري ــذي ي ال

المادة 28 ¤

ــدول . 1 ــا ال ي تبديه
ــىت ــات ال ــص التحفظ ــدة ن ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــى الأم يتلق

ــدول. ــع ال ــى جمي ــا ع ــوم بتعميمه ــام، ويق ــق أو النضم ــت التصدي وق

ل يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه التفاقية وغرضها.. 2

ف . 3 ــه إشــعار بهــذا المعــىف إىل الأمــ�ي ي أي وقــت بتوجي
يجــوز ســحب التحفظــات �ف

العــام لاأمــم المتحــدة، الــذي يقــوم عندئــذ بإبــاغ جميــع الــدول بــه. ويصبــح 
شــعار نافــذ المفعــول اعتبــارا مــن تاريــخ تلقيــه. هــذا الإ
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المادة 29  ¤

ــول . 1 ــراف ح ــدول الأط ــن ال ــرش م ف أو أك ــ�ي ف دولت ــ�ي ــاف ب ــم أي خ ــرض للتحكي يع
ــك  ــات، وذل ــق المفاوض ــن طري ــوى ع ــة ل يس ــذه التفاقي ــق ه ــري أو تطبي تفس
ــن الأطــراف، خــال  ــم يتمك ــإذا ل ــدول. ف ــن هــذه ال ــب واحــدة م ــاء عــى طل بن
ــم  ــب التحكيــم، مــن الوصــول إىل اتفــاق عــى تنظي ــخ طل ســتة اشــهر مــن تاري
اع إىل محكمــة العــدل  ف أمــر التحكيــم، جــاز لأي مــن أولئــك الأطــراف إحالــة الــرف

ــة. ــاسي للمحكم ــام الأس ــا للنظ ــدم وفق ــب يق ــة بطل الدولي

لأيــة دولــة طــرف أن تعلــن، لــدى توقيع هــذه التفاقيــة أو تصديقهــا أو النضمام . 2
إليها، أنها ل تعترب نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ول تكون الدول الأطراف 
 الأخــرى ملزمــة بتلــك الفقــرة إزاء أيــة دولــة طــرف أبــدت تحفظــا مــن هــذا القبيل. 

3. لأيــة دولــة طــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة أن تســحب 
ف العــام لاأمــم المتحــدة. ي شــاءت بإشــعار توجهــه إىل الأمــ�ي

هــذا التحفــظ مــىت

المادة 30 ¤

يــة  ف نكلري ي الحجيــة نصوصهــا بالأســبانية والإ
ي تتســاوى �ف

تــودع هــذه التفاقيــة، الــىت
ف العــام لاأمــم المتحــدة. ــدى الأمــ�ي ــة والفرنســية ل ــة والعربي  والروســية والصيني
ــاء  ــول، بإمض ــب الأص ــون حس ــاه، المفوض ــون أدن ــام الموقع ــك، ق ــا لذل وإثبات

ــة. ــذه التفاقي ه


