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اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييزضد املرأة
اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب ق ـرار
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إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
إذ تلحــظ أن ميثــاق األمــم املتحــدة يؤكــد مــن جديــد اإليمــان بحقــوق
اإلنسان األساسية ،وبكرامة الفرد وقدره ،وبتساوي الرجل واملرأة في الحقوق،
وإذ تلحــظ أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان يؤكــد مبــدأ عــدم جــواز
التمييز ،ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق،
وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن املذكور،
دون أي تمييــز ،بمــا فــي ذلــك التمييــزالقائــم علــى الجنــس،
وإذ تلحــظ أن علــى الــدول األط ـراف فــي العهديــن الدولييــن الخاصيــن
بحقــوق اإلنســان واجــب ضمــان مســاواة الرجــل وامل ـرأة فــي حــق التمتــع بجميــع
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة والسياســية،
وإذ تأخــذ بعيــن االعتبــار االتفاقيــات الدوليــة املعقــودة برعايــة األمــم
املتحدة والوكاالت املتخصصة ،التي تشــجع مســاواة الرجل واملرأة في الحقوق،
وإذ تلحــظ أيضــا القـرارات واإلعالنــات والتوصيــات التــي اعتمدتهــا األمــم
املتحــدة والــوكاالت املتخصصــة ،للنهــوض بمســاواة الرجــل واملـرأة فــي الحقــوق،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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وإذ يســاورها القلــق ،مــع ذلــك ،ألنــه ال يـزال هنــاك ،علــى الرغــم مــن تلــك
الصكــوك املختلفــة ،تمييــزواســع النطــاق ضــد املـرأة،
وإذ تشيرإلى أن التمييزضد املرأة يشكل انتهاكا ملبدأي املساواة في الحقوق
واحت ـرام كرامــة اإلنســان ،ويعــد عقبــة أمــام مشــاركة امل ـرأة ،علــى قــدم املســاواة
مــع الرجــل ،فــي حيــاة بلدهمــا السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة،
ويعــوق نمــورخــاء املجتمــع واألســرة ،ويزيــد مــن صعوبــة التنميــة الكاملــة إلمكانــات
املـرأة فــي خدمــة بلدهــا والبشــرية،
وإذ يســاورها القلق ،وهى ترى النســاء ،في حاالت الفقر ،ال ينلن إال أدنى
نصيــب مــن الغــذاء والصحــة والتعليــم والتدريــب وفــرص العمالــة والحاجــات
األخــرى،

272

وإذ تؤمــن بــأن إقامــة النظــام االقتصــادي الدولــي الجديــد ،القائــم علــى
اإلنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض باملساواة بين الرجل واملرأة،
وإذ تنــوه بأنــه البــد مــن اســتئصال شــأفة الفصــل العنصــري وجميــع
أشكال العنصرية والتمييزالعنصري واالستعمارواالستعمارالجديد والعدوان
واالحتــال األجنبــي والســيطرة األجنبيــة والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول
إذا أريــد للرجــال والنســاء أن يتمتعــوا بحقوقهــم تمتعــا كامــا،
وإذ تجــزم بــأن مــن شــأن تعزيــز الســلم واألمــن الدولييــن ،وتخفيــف حــدة
التوتــرالدولــي ،وتبــادل التعــاون فيمــا بيــن جميــع الــدول بغــض النظــرعــن نظمهــا
االجتماعية واالقتصادية ،ونزع السالح العام وال سيما نزع السالح النووي في ظل
رقابة دولية صارمة وفعالة ،وتثبيت مبادئ العدل واملساواة واملنفعة املتبادلة في
العالقــات بيــن البلــدان ،وإعمــال حــق الشــعوب الواقعــة تحــت الســيطرة األجنبيــة
واالســتعمارية واالحتــال األجنبــي فــي تقريــراملصيــرواالســتقالل ،وكذلــك مــن شــأن
احت ـرام الســيادة الوطنيــة والســامة اإلقليميــة ،النهــوض بالتقــدم االجتماعــي
والتنمية ،واإلسهام ،نتيجة لذلك في تحقيق املساواة الكاملة بين الرجل واملرأة،
وإيمانــا منهــا بــأن التنميــة التامــة والكاملــة ألي بلــد ،ورفاهيــة العالــم،
وقضيــة الســلم ،تتطلــب جميعــا مشــاركة املـرأة ،علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل،
أق�صــى مشــاركة ممكنــة فــي جميــع املياديــن،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

وإذ تــدرك أن دور املـرأة فــي اإلنجــاب ال يجــوز أن يكــون أساســا للتمييــزبــل
إن تنشــئة األطفــال تتطلــب بــدال مــن ذلــك تقاســم املســؤولية بيــن الرجــل واملـرأة
واملجتمــع ككل،
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وإذ تضــع نصــب عينيهــا دور امل ـرأة العظيــم فــي رفــاه األســرة وفــى تنميــة
املجتمــع ،الــذي لــم يعتــرف بــه حتــى اآلن علــى نحــو كامــل ،واألهميــة االجتماعيــة
لألمومــة ولــدور الوالديــن كليهمــا فــي األســرة وفــى تنشــئة األطفــال،

وإذ تــدرك أن تحقيــق املســاواة الكاملــة بيــن الرجــل وامل ـرأة يتطلــب
إحــداث تغييــر فــي الــدور التقليــدي للرجــل وكذلــك فــي دور امل ـرأة فــي املجتمــع
واألســرة،
وقــد عقــدت العــزم علــى تنفيــذ املبــادئ الــواردة فــي إعــان القضــاء علــى
التمييــزضــد املـرأة ،وعلــى أن تتخــذ ،لهــذا الغــرض ،التدابيــرالتــي يتطلبهــا القضــاء
علــى هــذا التمييــزبجميــع أشــكاله ومظاهــره،
قد اتفقت على ما يلي:

الجزء األول
املادة 1
ألغـراض هــذه االتفاقيــة يعنــى مصطلــح «التمييــزضــد املـرأة» أي تفرقــة أو
اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه ،توهيــن
أو إحبــاط االعت ـراف للم ـرأة بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي املياديــن
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أي ميدان آخر،
أو توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا ،بصــرف النظــرعــن
حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس املســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.
املادة 2
تشــجب الــدول األط ـراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ،وتتفــق علــى
أن تنتهــج ،بــكل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء ،سياســة تســتهدف القضــاء علــى
التمييــزضــد املـرأة ،وتحقيقــا لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا يلــي:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(أ) إدماج مبدأ املساواة بين الرجل واملرأة في دساتيرها الوطنية أوتشريعاتها
املناسبة األخرى ،إذا لم يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة
التحقيــق العملــي لهــذا املبــدأ مــن خــال التشــريع وغيــره مــن الوســائل
املناســبة،
(ب) اتخــاذ املناســب مــن التدابيــر ،تشــريعية وغيــرتشــريعية ،بمــا فــي ذلــك مــا
يناســب مــن جـزاءات ،لحظــركل تمييــزضــد املـرأة،
(ج) فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق امل ـرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل،
وضمــان الحمايــة الفعالــة للمـرأة ،عــن طريــق املحاكــم ذات االختصــاص
واملؤسســات العامــة األخــرى فــي البلــد ،مــن أي عمــل تمييــزي،
(د) االمتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد امل ـرأة،
وكفالــة تصــرف الســلطات واملؤسســات العامــة بمــا يتفــق وهــذا االلت ـزام،
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(هـ) اتخاذ جميع التدابيراملناسبة للقضاء على التمييزضد املرأة من جانب
أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة ،بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا ،لتغييــر أو
إبطــال القائــم مــن القوانيــن واألنظمــة واألعـراف واملمارســات التــي تشــكل
تميي ـزا ضــد املـرأة،
(ي) إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد املرأة.
املادة 3
تتخــذ الــدول األط ـراف فــي جميــع املياديــن ،وال ســيما املياديــن السياســية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،كل التدابيراملناسبة ،بما في ذلك التشريعي
منهــا ،لكفالــة تطــور املـرأة وتقدمهــا الكامليــن .وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس املســاواة مــع الرجــل.
املادة 4
 -1ال يعتبــر اتخــاذ الــدول األط ـراف تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف
التعجيــل باملســاواة الفعليــة بيــن الرجــل وامل ـرأة تميي ـزا باملعنــى الــذي تأخــذ بــه
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2ال يعتبراتخاذ الدول األطراف تدابيرخاصة تستهدف حماية األمومة،
بما في ذلك تلك التدابيرالواردة في هذه االتفاقية ،إجراء تمييزيا.
املادة 5
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هــذه االتفاقيــة ،ولكنــه يجــب أال يســتتبع ،علــى أي نحــو ،اإلبقــاء علــى معاييــرغيــر
متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابيرمتى تحققت أهداف
التكافــؤ فــي الفــرص واملعاملــة.

تتخذ الدول األطراف جميع التدابيراملناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغييــر األنمــاط االجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل وامل ـرأة ،بهــدف
تحقيــق القضــاء علــى التحي ـزات والعــادات العرفيــة وكل املمارســات
األخــرى القائمــة علــى االعتقــاد بكــون أي مــن الجنســين أدنــى أو أعلــى مــن
اآلخــر ،أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل وامل ـرأة،
(ب) كفالــة تضميــن التربيــة العائليــة فهمــا ســليما لألمومــة بوصفهــا وظيفــة
اجتماعيــة ،االعتـراف بكــون تنشــئة األطفــال وتربيتهــم مســؤولية مشــتركة
بيــن األبويــن علــى أن يكــون مفهومــا أن مصلحــة األطفــال هــي االعتبــار
األسا�ســي فــي جميــع الحــاالت.
املادة 6
تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــر املناســبة ،بمــا فــي ذلــك التشــريعي
منهــا ،ملكافحــة جميــع أشــكال االتجــار بامل ـرأة واســتغالل بغــاء امل ـرأة.

الجزء الثاني
املادة 7
تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابيــراملناســبة للقضــاء علــى التمييــزضــد
امل ـرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد ،وبوجــه خــاص تكفــل للم ـرأة ،علــى
قــدم املســاواة مــع الرجــل ،الحــق فــي:
(أ) التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة ،واألهليــة
لالنتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقت ـراع العــام،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ب) املشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــى تنفيــذ هــذه السياســة،
وفــى شــغل الوظائــف العامــة ،وتأديــة جميــع املهــام العامــة علــى جميــع
املســتويات الحكوميــة،
(ج) املشــاركة فــي أيــة منظمــات وجمعيــات غيــرحكوميــة تهتــم بالحيــاة العامــة
والسياســية للبلــد.
املادة 8
تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابيــراملناســبة لتكفــل للمـرأة ،علــى قــدم
املســاواة مــع الرجــل ،ودون أي تمييــز ،فرصــة تمثيــل حكومتهــا علــى املســتوى
الدولــي واالشــتراك فــي أعمــال املنظمــات الدوليــة.
املادة 9
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 -1تمنــح الــدول األط ـراف امل ـرأة حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل فــي
اكتســاب جنســيتها أو تغييرهــا أو االحتفــاظ بهــا .وتضمــن بوجــه خــاص أال يترتــب
علــى الــزواج مــن أجنبــي ،أو علــى تغييــر الــزوج لجنســيته أثنــاء الــزواج ،أن تتغيــر
تلقائيــا جنســية الزوجــة ،أو أن تصبــح بــا جنســية ،أو أن تفــرض عليهــا جنســية
الــزوج.
 -2تمنــح الــدول األط ـراف امل ـرأة حقــا مســاويا لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق
بجنســية أطفالهمــا.

الجزء الثالث
املادة 10
تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابيــراملناســبة للقضــاء علــى التمييــزضــد
املـرأة لكــي تكفــل لهــا حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل فــي ميــدان التربيــة ،وبوجــه
خــاص لكــي تكفــل ،علــى أســاس املســاواة بيــن الرجــل واملـرأة:
(أ) شــروط متســاوية فــي التوجيــه الوظيفــي واملنهــي ،وااللتحــاق بالدراســات
والحصول على الدرجات العلمية في املؤسسات التعليمية على اختالف
فئاتها ،في املناطق الريفية والحضرية على السواء ،وتكون هذه املساواة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ب) التســاوي فــي املناهــج الدراســية ،وفــى االمتحانــات ،وفــى مســتويات
مؤهــات املدرســين ،وفــى نوعيــة املرافــق واملعــدات الدراســية،
(ج) القضــاء علــى أي مفهــوم نمطــي عــن دور الرجــل ودور امل ـرأة فــي جميــع
مراحــل التعليــم بجميــع أشــكاله ،عــن طريــق تشــجيع التعليــم املختلــط،
وغيــره مــن أنــواع التعليــم التــي تســاعد فــي تحقيــق هــذا الهــدف ،وال ســيما
عــن طريــق تنقيــح كتــب الدراســة والبرامــج املدرســية وتكييــف أســاليب
التعليــم،
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مكفولــة فــي مرحلــة الحضانــة وفــى التعليــم العــام والتقنــي واملنهــي والتعليــم
التقنــي العالــي ،وكذلــك فــي جميــع أنــواع التدريــب املنهــي،

(د) التساوي في فرص الحصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى،
(هــ) التســاوي فــي فــرص اإلفــادة مــن برامــج مواصلــة التعليــم ،بمــا فــي ذلــك
برامــج تعليــم الكبــارومحــو األميــة الوظيفــي ،وال ســيما البرامــج التــي تهــدف
إلــى التعجيــل بقــدر اإلمــكان بتضييــق أي فجــوة فــي التعليــم قائمــة بيــن
الرجــل وامل ـرأة،
(و) خفــض معــدالت تــرك الطالبــات الدراســة ،وتنظيــم برامــج للفتيــات
والنســاء الالئــى تركــن املدرســة قبــل األوان،
(ز) التســاوي فــي فــرص املشــاركة النشــطة فــي األلعــاب الرياضيــة والتربيــة
البدنيــة،
(ح) إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات تربويــة محــددة تســاعد علــى كفالــة
صحــة األســرورفاههــا ،بمــا فــي ذلــك املعلومــات واإلرشــادات التــي تتنــاول
تنظيــم األســرة.
املادة 11
 -1تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابيــراملناســبة للقضــاء علــى التمييــز
ضــد امل ـرأة فــي ميــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا ،علــى أســاس املســاواة بيــن الرجــل
وامل ـرأة ،نفــس الحقــوق وال ســيما:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة ،بما في ذلك تطبيق معاييراختيار
واحدة في شؤون االستخدام،
(ج) الحــق فــي حريــة اختيــار املهنــة ونــوع العمــل ،والحــق فــي الترقيــة واألمــن
علــى العمــل وفــى جميــع مزايــا وشــروط الخدمــة ،والحــق فــي تلقــى التدريــب
وإعــادة التدريــب املنهــي ،بمــا فــي ذلــك التلمــذة الحرفيــة والتدريــب املنهــي
املتقــدم والتدريــب املتكــرر،
(د) الحــق فــي املســاواة فــي األجــر ،بمــا فــي ذلــك االســتحقاقات ،والحــق فــي
املســاواة فــي املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل ذي القيمــة املســاوية ،وكذلــك
املســاواة فــي املعاملــة فــي تقييــم نوعيــة العمــل،
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(هــ) الحــق فــي الضمــان االجتماعــي ،وال ســيما فــي حــاالت التقاعــد والبطالــة
واملرض والعجزوالشيخوخة وغيرذلك من حاالت عدم األهلية للعمل،
وكذلــك الحــق فــي إجــازة مدفوعــة األجــر،
(و) الحــق فــي الوقايــة الصحيــة وســامة ظــروف العمــل ،بمــا فــي ذلــك حمايــة
وظيفــة اإلنجــاب.
 -2توخيا ملنع التمييزضد املرأة بســبب الزواج أو األمومة ،ضمانا لحقها
الفعلي في العمل ،تتخذ الدول األطراف التدابيراملناسبة:
(أ) لحظــرالفصــل مــن الخدمــة بســبب الحمــل أو إجــازة األمومــة والتمييــزفــي
الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ،مع فرض جزاءات على
املخالفيــن،
(ب) إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجرأواملشفوعة بمزايا اجتماعية
مماثلة دون فقدان للعمل السابق أولألقدمية أوللعالوات االجتماعية،
(ج) لتشجيع توفيرالخدمات االجتماعية املساندة الالزمة لتمكين الوالدين
من الجمع بين االلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل واملشاركة في
الحيــاة العامــة ،وال ســيما عــن طريــق تشــجيع إنشــاء وتنميــة شــبكة مــن
مرافــق رعايــة األطفــال،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة
بهــذه املــادة اســتعراضا دوريــا فــي ضــوء املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة ،وأن يتــم
تنقيحها أو إلغاؤها أو توســيع نطاقها حســب االقتضاء.
املادة 12
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(د) لتوفيــرحمايــة خاصــة للمـرأة أثنــاء فتــرة الحمــل فــي األعمــال التــي يثبــت أنهــا
مؤذية لها.

 -1تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابيــراملناســبة للقضــاء علــى التمييــز
ضــد امل ـرأة فــي ميــدان الرعايــة الصحيــة مــن أجــل أن تضمــن لهــا ،علــى أســاس
املســاواة بيــن الرجــل واملـرأة ،الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة ،بمــا فــي
ذلــك الخدمــات املتعلقــة بتنظيــم األســرة.
 -2بالرغم من أحكام الفقرة  1من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة
خدمــات مناســبة فيمــا يتعلــق بالحمــل والــوالدة وفتــرة مــا بعــد الــوالدة ،موفــرة لهــا
خدمــات مجانيــة عنــد االقتضــاء ،وكذلــك تغذيــة كافيــة أثناء الحمــل والرضاعة.
املادة 13
تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز
ضــد امل ـرأة فــي املجــاالت األخــرى للحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة لكــي تكفــل
لهــا ،علــى أســاس املســاواة بيــن الرجــل وامل ـرأة نفــس الحقــوق ،والســيما:
(أ) الحق في االستحقاقات العائلية،
(ب) الحــق فــي الحصــول علــى القــروض املصرفيــة ،والرهــون العقاريــة وغيــر
ذلــك مــن أشــكال االئتمــان املالــي،
(ج) الحــق فــي االشــتراك فــي األنشــطة الترويحيــة واأللعــاب الرياضيــة وفــى
جميــع جوانــب الحيــاة الثقافيــة.
املادة 14
 -1تضــع الــدول األط ـراف فــي اعتبارهــا املشــاكل الخاصــة التــي تواجههــا
امل ـرأة الريفيــة ،واألدوار الهامــة التــي تؤديهــا فــي توفيــر أســباب البقــاء اقتصاديــا
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

279

الصكوك الكونية

ألســرتها ،بمــا فــي ذلــك عملهــا فــي قطاعــات االقتصــاد غيــرالنقديــة ،وتتخــذ جميع
التدابيــر املناســبة لكفالــة تطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى املـرأة فــي املناطــق
الريفيــة.
 .2تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــراملناســبة للقضــاء علــى التمييــز
ضــد املـرأة فــي املناطــق الريفيــة لكــي تكفــل لهــا ،علــى أســاس املســاواة بيــن الرجــل
وامل ـرأة ،أن تشــارك فــي التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا ،وتكفــل للريفيــة بوجــه
خــاص الحــق فــي:
(أ) املشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع املستويات،
(ب) الوصــول إلــى تســهيالت العنايــة الصحيــة املالئمــة ،بمــا فــي ذلــك
املعلومــات والنصائــح والخدمــات املتعلقــة بتنظيــم األســرة،
(ج) االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،
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(د) الحصــول علــى جميــع أنــواع التدريــب والتعليــم ،الرســمي وغيــر
الرســمي ،بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل منــه بمحــو األميــة الوظيفــي ،وكذلــك التمتــع
خصوصــا بكافــة الخدمــات املجتمعيــة واإلرشــادية ،وذلــك لتحقيــق زيــادة
كفاءتهــا التقنيــة،
(هــ) تنظيــم جماعــات املســاعدة الذاتيــة والتعاونيــات مــن أجــل الحصــول
علــى فــرص اقتصاديــة مكافئــة لفــرص الرجــل عــن طريــق العمــل لــدى الغيــر أو
العمــل لحســابهن الخــاص،
(و) املشاركة في جميع األنشطة املجتمعية،
(ز) فرصــة الحصــول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة ،وتســهيالت
التســويق ،والتكنولوجيــا املناســبة ،واملســاواة فــي املعاملــة فــي مشــاريع إصــاح
األرا�ضــي واإلصــاح الزراعــي وكذلــك فــي مشــاريع التوطيــن الريفــي،
(ح) التمتــع بظــروف معيشــية مالئمــة ،وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان
واملرافــق الصحيــة واإلمــداد بالكهربــاء واملــاء ،والنقــل ،واملواصــات.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 15
 -1تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.
 -2تمنــح الــدول األط ـراف امل ـرأة ،فــي الشــئون املدنيــة ،أهليــة قانونيــة
مماثلــة ألهليــة الرجــل ،وتســاوى بينهــا وبينــه فــي فــرص ممارســة تلــك األهليــة.
وتكفــل للمـرأة ،بوجــه خــاص ،حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل فــي إبـرام العقــود
وإدارة املمتلــكات ،وتعاملهمــا علــى قــدم املســاواة فــي جميــع مراحــل اإلجـراءات
القضائيــة.
 -3تتفق الدول األطراف على اعتبارجميع العقود وسائرأنواع الصكوك
الخاصــة التــي يكــون لهــا أثــرقانونــي يســتهدف الحــد مــن األهليــة القانونيــة للمـرأة
باطلة والغية.
 -4تمنــح الــدول األط ـراف الرجــل وامل ـرأة نفــس الحقــوق فيمــا يتعلــق
بالتشــريع املتصــل بحركــة األشــخاص وحريــة اختيــارمحــل ســكناهم وإقامتهــم.
املادة 16
 -1تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابيــراملناســبة للقضــاء علــى التمييــز
ضــد املـرأة فــي كافــة األمــور املتعلقــة بالــزواج والعالقــات العائليــة ،وبوجــه خــاص
تضمــن ،علــى أســاس املســاواة بيــن الرجــل واملـرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفــس الحــق فــي حريــة اختيــارالــزوج ،وفــى عــدم عقــد الــزواج إال برضاهــا
الحــرالكامــل،
(ج) نفس الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين ،بغض النظرعن حالتهما
الزوجيــة ،فــي األمــور املتعلقــة بأطفالهمــا وفــى جميــع األحــوال ،يكــون
ملصلحــة األطفــال االعتبــار األول،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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الجزء الرابع
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(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر ،بحرية وبإدراك للنتائج ،عدد أطفالها والفاصل
بين الطفل والذي يليه ،وفى الحصول على املعلومات والتثقيف والوسائل
الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفــس الحقــوق واملســؤوليات فيمــا يتعلــق بالواليــة والقوامــة والوصايــة
علــى األطفــال وتبنيهــم ،أو مــا شــابه ذلــك مــن األع ـراف ،حيــن توجــد هــذه
املفاهيم في التشريع الوطني ،وفى جميع األحوال يكون ملصلحة األطفال
االعتبــار األول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق في اختيار
إســم األســرة واملهنة ونوع العمل،
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(ح) نفــس الحقــوق لــكال الزوجيــن فيمــا يتعلــق بملكيــة وحيــازة املمتلــكات
واإلشـراف عليهــا وإدارتهــا والتمتــع بهــا والتصــرف فيهــا ،ســواء بــا مقابــل أو
مقابــل عــوض.
 -2ال يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي اثــر قانونــي ،وتتخــذ جميــع
اإلجـراءات الضروريــة ،بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا ،لتحديــد ســن أدنــى للــزواج
ولجعــل تســجيل الــزواج فــي ســجل رســمي أم ـرا إلزاميــا.

الجزء الخامس
املادة 17
 -1مــن أجــل دراســة التقــدم املحــرز فــي تنفيــذه هــذه االتفاقيــة ،تنشــأ
لجنــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة (يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم اللجنــة)
تتألــف ،عنــد بــدء نفــاذ االتفاقيــة ،مــن ثمانيــة عشــر خبي ـرا وبعــد تصديــق
الدولــة الطــرف الخامســة والثالثيــن عليهــا أو انضمامهــا إليهــا مــن ثالثــة
وعشــرين خبي ـرا مــن ذوى املكانــة الخلقيــة الرفيعــة والكفــاءة العاليــة فــي
امليــدان الــذي تنطبــق عليــه هــذه االتفاقيــة ،تنتخبهــم الــدول األط ـراف مــن
بيــن مواطنيهــا ويعملــون بصفتهــم الشــخصية ،مــع إيــاء االعتبــار ملبــدأ التوزيــع
الجغرافــي العــادل ولتمثيــل مختلــف األشــكال الحضاريــة وكذلــك النظــم
القانونيــة الرئيســية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3يجــرى االنتخــاب األول بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه
االتفاقيــة ،وقبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ كل انتخــاب ،يوجــه األميــن
العــام لألمــم املتحــدة رســالة إلــى الــدول األط ـراف يدعوهــا فيهــا إلــى تقديــم
ترشــيحاتها فــي غضــون شــهرين .ويعــد األميــن العــام قائمــة ألفبائيــة بجميــع
األشخاص املرشحين على هذا النحو ،مع ذكرالدولة الطرف التي رشحت كال
منهــم ،ويبلغهــا إلــى الــدول األط ـراف.
 -4تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه
األمين العام في مقراألمم املتحدة .وفى ذلك االجتماع ،الذي يشكل اشتراك ثلثي
الــدول األطـراف فيــه نصابــا قانونيــا لــه ،يكــون األشــخاص املنتخبــون لعضويــة
اللجنة هم املرشحون الذين يحصلون على أكبرعدد من األصوات وعلى أكثرية
مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين واملصوتين.
 -5ينتخــب أعضــاء اللجنــة لفتــرة مدتهــا أربــع ســنوات .غيــرأن فتــرة تســعة
مــن األعضــاء املنتخبيــن فــي االنتخــاب األول تنق�ضــي فــي نهايــة فتــرة ســنتين ،ويقــوم
رئيــس اللجنــة ،بعــد االنتخــاب األول فــورا ،باختيــار أســماء هــؤالء األعضــاء
التســعة بالقرعــة.
 -6يجــرى انتخــاب أعضــاء اللجنــة اإلضافييــن الخمســة وفقــا ألحــكام
الفق ـرات  2و 3و 4مــن هــذه املــادة بعــد التصديــق أو االنضمــام الخامــس
والثالثيــن .وتنتهــي واليــة اثنيــن مــن األعضــاء اإلضافييــن املنتخبيــن بهــذه املناســبة
فــي نهايــة فتــرة ســنتين .ويتــم اختيــار اســميهما بالقرعــة مــن قبــل رئيــس اللجنــة.
 -7ملــلء الشــواغرالطارئــة ،تقــوم الدولــة الطــرف التــي كــف خبيرهــا عــن
العمــل كعضــو فــي اللجنــة بتعييــن خبيــرآخــرمــن بيــن مواطنيهــا ،،رهنــا بموافقــة
اللجنــة.
 -8يتلقــى أعضــاء اللجنــة ،بموافقــة الجمعيــة العامــة ،مكافــآت تدفــع
مــن مــوارد األمــم املتحــدة باألحــكام والشــروط التــي تحددهــا الجمعيــة ،مــع إيــاء
االعتبــار ألهميــة املســؤوليات املنوطــة باللجنــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم
الدول األطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
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 -9يوفراألمين العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق
لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف املنوطة بها بموجب هذه االتفاقية.
املادة 18
 -1تتعهــد الــدول األط ـراف بــأن تقــدم إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة،
تقريرا عما اتخذته من تدابيرتشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ
أحــكام هــذه االتفاقيــة وعــن التقــدم املحــرز فــي هــذا الصــدد ،كيمــا تنظــراللجنــة
فــي هــذا التقريــروذلــك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية،
ذلك،
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(ب) وبعــد ذلــك كل أربــع ســنوات علــى األقــل ،وكذلــك كلمــا طلبــت اللجنــة

 -2يجــوز أن تبيــن التقاريــرالعوامــل والصعــاب التــي تؤثــرعلــى مــدى الوفــاء
بااللتزامــات املقــررة فــي هــذه االتفاقية.
املادة 19
 -1تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
 -2تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
املادة 20
 -1تجتمــع اللجنــة ،عــادة ،مــدى فتــرة ال تزيــد علــى أســبوعين ســنويا للنظــر
فــي التقاريــراملقدمــة وفقــا للمــادة  18مــن هــذه االتفاقيــة.
 -2تعقــد اجتماعــات اللجنــة عــادة فــي مقــراألمــم املتحــدة أو فــي أي مــكان
مناســب آخــرتحــدده اللجنــة.
املادة 21
 -1تقــدم اللجنــة تقري ـرا ســنويا عــن أعمالهــا إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة بواســطة املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،ولهــا أن تقــدم مقترحــات
وتوصيــات عامــة مبنيــة علــى دراســة التقاريــر واملعلومــات الــواردة مــن الــدول
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2يحيل األمين العام تقاريراللجنة إلى لجنة مركزاملرأة ،لغرض إعالمها.
املادة 22
يحــق للــوكاالت املتخصصــة أن توفــد مــن يمثلهــا لــدى النظــرفــي تنفيــذ مــا
يقــع فــي نطــاق أعمالهــا مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة .وللجنــة أن تدعــو الــوكاالت
املتخصصة إلى تقديم تقاريرعن تنفيذ االتفاقية في املجاالت التي تقع في نطاق
أعمالهــا.

الصكوك الكونية

األطـراف .وتــدرج تلــك املقترحــات والتوصيــات العامــة فــي تقريــراللجنــة مشــفوعة
بتعليقــات الــدول األط ـراف ،إن وجــدت.

الجزء السادس
املادة 23
ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس أيــة أحــكام تكــون أكثــرمواتــاة لتحقيــق
املســاواة بيــن الرجــل وامل ـرأة تكــون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
املادة 24
تتعهــد الــدول األط ـراف باتخــاذ جميــع مــا يلــزم مــن تدابيــر علــى الصعيــد
الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل للحقوق املعترف بها في هذه االتفاقية،
املادة 25
 -1يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول.
 -2يسمى األمين العام لألمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
 -3تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق .وتــودع صكــوك التصديــق لــدى
األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -4يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول .ويقع االنضمام
بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 26
 -1أليــة دولــة طــرف ،فــي أي وقــت ،أن تطلــب إعــادة النظــر فــي هــذه
االتفاقيــة ،وذلــك عــن طريــق إشــعارخطــى يوجــه إلــى األميــن العــام لألمم املتحدة.
 -2تقــرر الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة الخطــوات التــي تتخــذ ،عنــد
اللــزوم ،إزاء مثــل هــذا الطلــب.
املادة 27
 -1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك
التصديق أواالنضمام العشرين لدى األمين العام لألمم املتحدة.

286

 -2أمــا الــدول التــي تصــدق هــذه االتفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع صــك
التصديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين
الــذي يلــي تاريــخ إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا أوانضمامها.
املادة 28
 -1يتلقــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة نــص التحفظــات التــي تبديهــا الدول
وقــت التصديــق أواالنضمــام ،ويقــوم بتعميمهــا علــى جميــع الــدول.
 -2ال يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافيــا ملوضــوع هــذه االتفاقيــة
وغرضهــا.
 -3يجــوز ســحب التحفظــات فــي أي وقــت بتوجيــه إشــعاربهــذا املعنــى إلــى
األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،الــذي يقــوم عندئــذ بإبــاغ جميــع الــدول بــه .ويصبح
هــذا اإلشــعارنافــذ املفعــول اعتبــارا مــن تاريــخ تلقيــه.
املادة 29
 -1يعــرض للتحكيــم أي خــاف بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول األط ـراف
حــول تفســيرأو تطبيــق هــذه االتفاقيــة ال يســوى عــن طريــق املفاوضــات ،وذلــك
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2أليــة دولــة طــرف أن تعلــن ،لــدى توقيــع هــذه االتفاقيــة أو تصديقهــا أو
االنضمــام إليهــا ،أنهــا ال تعتبــرنفســها ملزمــة بالفقــرة  1مــن هــذه املــادة .وال تكــون
الــدول األطـراف األخــرى ملزمــة بتلــك الفقــرة إزاء أيــة دولــة طــرف أبــدت تحفظــا
مــن هــذا القبيــل.

الصكوك الكونية

بنــاء علــى طلــب واحــدة مــن هــذه الــدول .فــإذا لــم يتمكــن األط ـراف ،خــال
ســتة اشــهرمــن تاريــخ طلــب التحكيــم ،مــن الوصــول إلــى اتفــاق علــى تنظيــم أمــر
التحكيم ،جازألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية
بطلــب يقــدم وفقــا للنظــام األسا�ســي للمحكمــة.

 -3أليــة دولــة طــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة  2مــن هــذه املــادة أن
تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعارتوجهه إلى األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 30
تــودع هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصهــا باألســبانية
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية لــدى األميــن العــام لألمــم
املتحــدة.
وإثباتــا لذلــك ،قــام املوقعــون أدنــاه ،املفوضــون حســب األصــول ،بإمضاء
هــذه االتفاقية.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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