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254  م��ؤرخ في 25 ذي احل��ج��ة م��رســ��وم رئ��اســي رقم 16

ع�ام 1437 ا��وافق 27 س�ب�ت�م�ب�ر س�نة �2016 ي�ت�ضم

ال���ت���ص��ديق� م�ع ال��ت���ص��ري���ح��ات ال���ت��ف���س���ي��ري���ة� ع��لى

ب����روت���وك����ول ا�����ي���ث����اق اإلف����ري���ق�ي حل���ق����وق اإلن����س���ان

وال�شعوب بش�أن حقـوق ا�ـرأة في إفـ�ريقيا ا��عتمد

من طـ�رف الدورة العـ�اديـة الثـ�انـية ��ؤتمـر االحتـاد

ـ���و (م���وزم��ب���يـق)� في 11 ي���ول���ي��و اإلف���ريــ���قي ����اب��وت

سنة 2003

ــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة�

- ب��ن��اء ع���لى ت��ق��ري��ر وزي���ر ال��دول��ة� وزي��ر ال��شّ��ؤون

اخلارجيّة والتعاون الدولي�

- وبناء على الدّستور� السيّما ا�ادّة 91-9 منه�

ـ��روتـ��وكـــ���ول ا���ي��ثــــ��اق - وب��عـــ��د االطّـــالع ع���لـــى ب

ـ���وب ب���شـــ���أن ـ����وق اإلن���ســـ���ان وال���ش����عــــ اإلفـ����ري���قـــي حل���قــ

ـ��ا� ا���ع��ت��مــ��د مــن طـــ��رف ـ��رأة فــي إفـ��ري��ق��يـ ح��قــــ���وق ا�ــ

ـ��ة ال��ثـ�انـ��ي��ة ���ؤت��مـ��ر االحتـ��اد اإلف��ري��قي ـ��اديــ ـ��دورة ال��ع الـ

���اب���وت���و (م���وزم��ب���يق)� في 11 ي��ول���ي��و س���ن��ة 2003 وع��لى

تصريحاته التفسيرية�

يرسم ما يأتي :

ا�ادة األولى : يصدّق� مع الت�صريحات التفسيرية�

ع���ل�ى ب���روت����وك����ول ا�����ي���ث����اق اإلف����ري���ق�ي حل���ق����وق اإلن����س���ان

ـ�د ـ��ا� ا��ع��ت�م ـ�وق ا���رأة في إفـ�ري��ق�ي ـ�وب ب��ش�أن ح��ق وال�ش��عـ

مـن ط����رف ال����دورة ال����ع����ادي����ة ال����ث����ان����ي����ة �����ؤت����م����ر االحت����اد

اإلفري�قي ��اب�وت�و (م�وزمب�يق) في 11 ي�ول�ي�و س�نة �2003

ـ�ريدة ال�رّس�م�يّ�ة ل�ل�جم�ه�وريّ�ة اجل�زائ�ريّة ـ�ر فـي اجل وي�ن�شــ

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ا��ادة 2 : ي�نش�ر ه�ذا ا��رس�وم في اجلري�دة ال�رّس�م�يّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ح��رّر ب��اجل��زائ��ر في 25 ذي احل��جّ��ة ع��ام 1437 ا���وافق

27 سبتمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقة

اتفاقيات واتفاقات دولي
بروتوكول ا�يثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان

والشعوب بشأن حقوق ا�رأة في إفريقيا

إنّ الدول األطراف في هذا البروتوكول�

- إذ ت����أخ���ذ ف�ي االع���ت����ب���ار أن ا�����ادة 66 م�ن ا����ي����ث���اق

اإلف�ري��قي حل�ق��وق اإلن�س�ان وال��ش�ع�وب ت��نص ع�لى اع��ت�م�اد

ـ���اقـ��ات خـ���اصــ��ة� ع���نـ��د االق���ت��ضــ��اء� ـ���والت أو ات��ف ب���روت��وك

قصد استك�مال أحكام ا�يث�اق وأن الدورة العادية احلادية

وال�ثالث�� (31) ���ؤت��م��ر رؤس��اء دول وح���ك��وم��ات م��ن��ظ��م��ة

ال�وحدة اإلفريق�ية ا�نع�قدة في أديس أبابا (إث�يوبيا)� في

ـ�ت �����وجــب ال����قــ���رار ـ����د واف���قــ ـ���و س����نــ���ة �1995 قــ ي����ون����يـ

�AHG/RES. 240 (XXXI) ع�لى ت�وص�ي�ة ال�ل�ج�ن�ة اإلف�ري�ق�ي�ة

حلق�وق اإلنسان وال�شع�وب بإعداد ب�روتوكول ح�ول حقوق

ا�رأة في إفريقيا�

- وإذ ت������أخ������ذ في االع������ت������ب�����ار ك������ذل�ك أن ا������ادة 2 من

ا��يث�اق اإلفـري�قي حل�قـوق اإلن�سـان وال�ش�عوب ت�نص على

م�ب�دأ عـ�دم ال�ت��م�ي�ي�ز ع��لى أسـ�اس ال�عــ�رق أو ال��ق�ب�ي�لـ�ة أو

اللـون أو اجلنس أو ال�لغة أو الدين أو الرأي السياسي أو

ـ��������اعي أو ـ�������وم�ي أو االج�������ت�������م أي رأي آخـ�������ر أو األصـ�ل ال�������ق

الثــروة أو الوالدة أو أي وضعية أخـرى�

- وإذ ت�����أخ����ذ في االع�����ت����ب����ار أي����ض�����ا أن ا�����ادة 18 من

ـ��ان وال��ش���عـ��وب ت��دعـ��و ا����ي��ث��اق اإلفـ���ري��قي حل��قـ���وق اإلن��س

ـ��يع ال��دول األع��ض��اء إلى ال���ق��ض��اء ع��لى ج��م��يع أش��ك��ال ج��م

ال��ت��م��ي���ي��ز ض��د ا���رأة وض��م���ان ح��م��اي��ة ح��ق���وق��ه��ا ك��م��ا ه��و

منصوص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية� 

- وإذ ت�الح�ظ أن ا�������ادت������ 60 و61 م�ن ا�������������ي������������ث�����������اق

اإلف�ري�قي حلق�وق اإلن�س�ان والش�ع�وب ت�ع�ترف�ان ب�ا��واثيق

اإلق�ل�ي�م��ي�ة وال�دول�ي�ة ب�ش�أن ح��ق�وق اإلن�س�ان وا��م�ارس�ات

اإلف���ري��ق���ي��ة ال��ت�ي ت��ت���فق مع األع���راف ال��دول���ي��ة ا����ت��ع���ل��ق��ة

ب��ح���ق��وق اإلن��س��ان وال��ش��ع��وب ك��م���ب��ادىء م��رج��ع��ي��ة ه��ام��ة

لتطبيق وتفسير ا�يثـاق اإلفـريقي�

- وإذ تذكر بأن حقوق ا��رأة معترف بها ومضمونة

من قب�ل جم�يع ا��واثيق ال�دول�ية حل�ق�وق اإلنس�ان وخ�اصة

اإلعالن ال����ع�����ا�ي حل����ق�ق اإلن����س����ان وال�����ع����ه����دي�ن ال����دول����ي�����

اخل�اص�� ب�احل�ق��وق ا��دن�ي�ة وال��س�ي�اس�ي�ة وك��ذلك ب�احل�ق�وق

االق��ت�ص�ادي�ة واالج�ت��م�اع�ي�ة وال�ث��ق�اف�ي�ة وات�ف��اق�ي�ة ال�ق�ض�اء

ع��لى ج��م��يع أش��ك��ال ال��ت��م��ي��ي��ز ض��د ا���رأة وب��روت��وك��ول��ه��ا
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االخ�ت�ي�اري وا��ي�ث�اق اإلف�ري��قي حل�ق�وق ال�ط�فل ورف�اه�ي�ته

وج�م�يع االت�ف��اق�ي�ات وا��واث�ي�ق ال�دول�ي�ة األخ�رى ا���ت�ع�ل�ق�ة

ب��ح���ق��وق ا����رأة ك���ج��زء م�ن احل��ق���وق اإلن��س���ان���ي��ة ال���ث��اب���ت��ة

وا�ترابطة وغير القابلة للتجزئة�

- وإذ ت��ذك��ر أي���ض��ا ب��ال��ق��رار رقم 1325 ال��ص��ادر عـن

م��ج��ل�س األمن لأل� ا���ت��ح���دة ح��ول دور ا���رأة في ت��ع��زي��ز

السلم واألمن�

ـ��اسي ـ��ا األس - وإذ تالحظ أن ح��قــ��وق ا�ــ�رأة ودورهـ

ـ�د تـم ال��ت�أك��ي�د ع��ل�ي��ه��م�ا في خ��طط ع�مــل فـي ال��ت�ن��مــ�ي��ة ق

األ� ا��ت�ح��دة ح�ول ال��ب�ي�ئ��ة وال�ت��ن�م�ي��ة ل�ع�ام �1992 وح�ول

ح�ق��وق اإلن��س�ان (1993)� وح��ول ال��س�ك��ان وال��ت�ن��م��ي�ة ل��ع�ام

(1994) وحول التنمية االجتماعية (1995)�

ـ�ز ا��سـ�اواة ـ�د ع�لى م�ب�دأ ت�عـ�زي ـ�دي - وإذ ت�ؤك�د من ج

ب��� اجل�ن��س�� ك��م��ا ورد في ال�ق��ان�ون ال��ت��أس�ي��سي لالحت�اد

ـ��دة ل��ت��ن��م�ي��ة إف��ري��ق��ي�ا� ـ��ة اجلـ�دي اإلفـ��ري��قي� وفي ال��شـ��راك

ـ����رارات وا����قــ����ررات ذات ال���ص����لــ���ة وف�ي اإلعالن����ات وال���قـ

ـ���زام ال����دول اإلف���ري����ق���ي����ة ب���ض����م���ان ال����تي ت����ش���دد ع����لى ال����ت

ـ�ري�قـ�ي��ة ال�ت�امـ�ة ف�ي ت�ن�م�ي��ة إف�ري�ق�ي�ا ـ��ة ا��رأة اإلف م�ش�ارك

على قدم ا�ساواة�

- وإذ تالح�ظ ك����ذلك أن خ�����ط����ة ال�����ع����م�ل اإلف�����ري����ق�����ي����ة

وإعالن داك��ار ل�ع�ام �1994 وخ�طة ع�م�ل ب�يج�� وإع�الن عام

�1995 ت�دع�و جم�يع ال�دول األع�ضاء في األ� ا��ت�ح�دة التي

أعل�نت الت�زامه�ا رسم�يا ب�تن�في�ذهـا� إلى ات�خـاذ خ�طـوات

م�ل�م��وسـ�ة إليالء ع�ن�اي�ة أك�ب�ر ل�ل��ح�ق�وق اإلن�س�ان�ي�ة ل�ل�م�رأة

ب��غ���ي��ة ال��ق��ضـ��اء ع���لى ج��م��يع أش���كـ��ال ال��ت��م��ي���ي��ز وال��ع��نف

ا�ؤسسـة عـلى اجلنس�

- وإذ تقر بدور ا�رأة احل�اسم في احلفاظ ع�لى القيم

اإلف�ريق�ية ال�قائ�مة ع�لى مب�ادىء ا�س�اواة والسل�م واحلرية

والكرامة والعدل والتضامن والد�قراطية�

- وإذ ت�����ضع ف�ي احل����س�����ب����ان ال����ق�����رارات واإلعالن����ات

والتوصيات وا��قررات واالتفاقيات وا�واثيق اإلقليمية

واإلق��ل��ي�م��ي�ة ال��ف�رعـ��ي�ة األخـ��رى ال�ت�ي ت�ه��دف إلى ال�ق��ض�اء

ع�لى ج�م�يع أش�ك�ال ال�ت�م�ي�ي�ز ض�د ا��رأة وت�ع�زي�ز ا��ساواة

بينها وب� الـرجـال� 

- وإذ ت��ش��ع��ر ب��ال�ق��لق من أنه رغ�م ت��ص�دي�ق غ��ال��ب��ي�ة

ال��دول األط��راف ع��لى ا���ي��ث��اق اإلف��ري��قي حل��ق��وق اإلن��س�ان

ـ���ي����ة حـ���ول ح����قـ���وق وال����ش���ع����وب وج���م����يع ا�����واث����يق ال����دول

اإلن�س�ان� وإعالن ال��ت�زام�ه�ا رس��م�ي�ا ب��ال�ق�ض�اء ع��لى ج�م�يع

ـ�رأة� ـ��ي��ز وا���م��ارســ�ات ال��ضــ��ارة ضــ��د ا� أش��كــ��ال ال��ت��م�ي

ف����إن ا�����رأة ف�ي إف����ري����ق����ي����ا ال ت����زال ض����ح�����ي����ة ال����ت����م����ي����ي����ز

وا�مارسـات الضارة�

- وإذ ت���ع��رب عن إ����ان���ه���ا ال���راسخ ب���أن أي ����ارس��ة

ت��ع���رقل أو ت���ع��رض ل���ل��خ���ط��ر ال���ن��م���و ال��ط���ب���ي��عي ل���ل��ن���س��اء

وال�فت�يات أو ت�ؤثر ع�لى ��ائهن اجل�سدي وال�نف�سي� يجب

إدانتها والقضاء عليها�

- وإذ ت���ع���ق���د ال����ع���زم ع���لى ض���م���ان ت����ع���زي���ز وحت���ق���يق

وح��م��اي��ة ح��ق���وق ا���رأة ل��ت��م��ك��ي���ن��ه��ا من ال��ت��م���تع ب��ج��م��يع

حقوقها اإلنسانية بالكـامـل� 

قد اتفقت على مـا يأتي :

ا�ادة األولى

التعريفات

لغرض هذا البروتوكول :

أ) ت��ع���ني ع��ب��ارة "ال��ق��ان���ون ال��ت���أس��ي��سي"� ال��ق��ان��ون

التأسيسي لالحتاد اإلفريقي.

ب) ت����ع����ني ع����ب���ارة "ا�����ي���ث����اق اإلف����ري���قي"� ا�����ي����ث���اق

اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.

ج) ت���ع���ني ع���ب���ارة "ال���ل���ج���ن���ة اإلف���ري���ق���ي��ة"� ال���ل���ج���ن��ة

اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب�

د) ت����ع���ن�ي ك���ل����م���ة "ا�����ؤت����م���ر"� م���ؤت����م���ر رؤس���اء دول

وحكومات االحتـاد اإلفريقي�

هـ) تع�ني عبارة "الت�مييز ضد ا�رأة"� أي تم�ييز أو

إب��ع���اد أو ت��ق��ي���ي��د أو أي م���ع��ام���ل��ة ت���م��ي��ي���زي��ة ع���لى أس��اس

اجل�نس ت��س�ت��ه�دف احل��ق��وق اإلن�س��ان�ي��ة ل�ل��م�رأة وح��ري�ات��ه�ا

األس���اس��ي��ة ف�ي ج��م���يع م��ي���ادين احل���ي��اة ب���غض ال��ن���ظ��ر عن

ح�ال��ت�ه��ا االج��ت�م��اع��ي�ة وت��ؤث�ر ع��لى ه��ذه احل�ق��وق أو ت��ب�طل

االعتراف بها أو تمتعها بها أو �ارستها لها�

و) ت�ع��ني ع��ب�ارة "ال�دول األط�راف"� ال�دول األط�راف

في هذا البروتوكول�

ز) تع�ني كل�مة "ا�رأة"� األشخ�اص من ج�نس اإلناث

�ا في ذلك الفتيات�

ح) ي��ع��ني م���خ��ت��ص��ر "ال��ن��ي��ب��اد"� ال���ش��راك��ة اجل��دي��دة

لتنمية إفريقيا التي أنشأها ا�ؤتمر�

ط) تعني عبارة "ا�مارسات الضارة"� أي سلوك أو

م����واق�ف و/ أو �����ارس�����ات ت�����ؤث�����ر س����ل�����ب�����ا ع�����لى احل�����ق����وق

األس��اس��ي��ة ل��ل��م��رأة وال��ف��ت��ي��ات م��ثل ح��ق��وق��هن ف�ي احل��ي�اة

والصحة والكرامة والتعليم وسالمة اجلسد�
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ي) تعني كلمة "االحتاد"� االحتاد اإلفريقي�

ـ�����يع ك) ت�����ع����ن�ي ع����ب����ارة "ال�����ع����ن�ف ض����د ا�����رأة"� ج����مـ

األع��م�ال ا��رت�ك��ب�ة ض�د ا���رأة وال�تي ت�س�ب�ب أو من ش�أن�ه�ا

ـ�ي�ة ـ�اة اجل�سـ�ديــ�ة أو اجل�ن�سـ ـ�رر أو ا��عـ�انـ أن ت�س�بب ال��ضـ

أو ال�ن�ف�س�ية أو االق�ت�ص�ادي�ة ��ا في ذلك ال�ته�دي�د ب�ال�ق�يام

�ثـ�ل هذه األع�م�ال أو ف�رض قي�ود ع�لى ا��رأة أو حرم�ان�ها

ـ���اة ـ���ري����ات األس���اس���ي����ة� س���واء ف�ي احل���يـ اع���ت����ب���اط���ا م�ن احل

ال������ع�������امــ������ة أو اخل������اص������ة� في وق�ت ال������س������ل�م أو في ح������الـ������ة

النزاعـات أو احلـرب.

ا�ادة 2

القضاء على التمييز ضد ا�رأة

1 - ت��ك�افح ال��دول األط�راف ج�م��يع أش�ك��ال ال�ت�م��ي�ي�ز

ض�����د ا������رأة من خ�الل ات�����خ�����اذ إج�����راءات م�����ن�����اس�����ب�����ة ع�����لى

ال�ص�ع�ي��دين ال�ت�ش�ري�عي وا��ؤس�س��اتي وغ�ي�ره�م�ا. وت�ق�وم�

في هذا الصدد� �ا يأتي :

أ) إدخـــ����ال م���ب���دأ ا����ســ���اواة ب���� الـ���رجــــل وا�ــ���رأة

فـي دسات�يرها وم�واثيق�ها الت�شريعي�ة األخرى� إذا لم يتم

القيام بذلك بعد� وضمان تنفيذها فعال.

ـ����ي���ة وت���ن���ظ����ي���م���ي���ة ب) اع���ت���م���اد إجــ����راءات ت���ش���ري���ع

ـ�ي�ة ـ�ال �ـــ�ا ف�ي�هـــ�ا ت��لـك الـ�رامــ ـ�ع م�ن��اس�بــ�ة وت�ن��ف�ي�ذهـ�ا فـ

����نــع وم���ع��اق���ب��ة ج���م��يع أش���ك��ال ال���ت��م���ي��ي���ز وا���م���ارس��ات

ـ����ة ا�ــ���رأة ورف����اه����ي���ت����هــ���ا ـ���ارة ال����تي ت����ع����رّض ص���حــ ال����ضـ

العـامــة للخطــر�

ج) إدخال اه�تم�امات ا�رأة ف�ي قرارات�ها ال�سي�اسية

وت�ش�ريع�ات�هـا وخ�ط�طه�ا وب�رام�جهـ�ا وأن�شط�ت�هـا اإل��ائـ�ية

وكــذلك في جميع ميادين احلياة األخرى�

د) ات��خــــ�اذ إجـــ��راءات ت��ص��ح��ي��حـــ�ي��ة وإي��جــ��ابـــ��ي�ة

فـي ا�االت التي ال يزال التمييز �ارس فيها ضد ا�رأة

من الناحية القانونية والعملية�

هـ) دعم ا����ب��ادرات احمل��ل��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة

ـ���ال ـ����ي���ة ل����ل���ق����ضـ���اء ع����لى ج����مــ���ي�ع أش���كــ ـ����اري���ة ال���رام وال���ق

التميـيز ضـد ا�ـرأة.

2 - ت������ل�����ت�����زم ال�����دول األط�����راف ب�����ت�����ع������ديل أ������اط�����ه�����ا

االج�ت��م�اع�ي�ة وال��ث�ق�اف�ي��ة ل�س�ل��وك ال�رجل وا��رأة من خالل

ت��ث���ق���يف ال���ع���م���وم واس��ت���رات���ي���ج���ي��ات ل�إلعالم وال���ت���ع��ل���يم

واالت���ص��ال ب���غ��ي���ة حت��ق���يق ال���ق��ض���اء ع��ل�ى كـل ا���م���ارس��ات

الث�قافية وال�تقل�يدية الض�ارة وجميع ا��مارسات األخـرى

ال���ق���ائ���م���ة ع���ل�ى ف���ك���رة ال���ن���قص أو ال���ت���ف���وق من ق���ب�ل أح��د

اجل�ن��س�� أو ع�لى أس��اس أدوار ال�رجل وا���رأة ال�تي حت�دد

حسب قـوالب ثابتـة.

ا�ادة 3

احلق في الكرامة

ـ�������رامـ������ة ـ�������رام ال�������ك 1 - ل�������كــ�ل ام�������رأة احلــق ف�ي اح�������ت

ا��ت�أص�لـ�ة ف�ي اإلن�سـ�ان واالع�تـ��راف ب�ح�ق�وق�ه��ا اإلن�س�ان�ي�ة

والقانونية وحمايتهـا.

2 - ل�كـل ام�رأة احلـق في اح�ت�رام ش��خ�ص�ه�ا وت�ن�م�ي�ة

شخصيتها بحـريـة.

3 - ت����ع�����ت����م�����د ال����دول األط�����راف وت����ن�����ف����ذ اإلج����راءات

ا�����ن�����اس����ب����ة ال����تي ت����ه�����دف إلى م����نع احل�ط من ق����در ا�����رأة

واستغاللهــا.

ـ���راءات  4 - ت����ع���ت����م����د الـ����دول األطــ���راف وت����ن����ف����ذ إج

ت����ه����دف إلى ض����م����ان ح����م����اي����ة حق كـل ام����رأة ف�ي اح����ت���رام

ـ��ة ك���رام��ت��ه���ا وح��م��اي��ت���ه��ا من ك��افـ���ة أش��كـ��ال ال��ع���نف خ��اص

العنف اجلنسي والشفهي.

ا�ادة 4

احلق في احلياة والسالمة واألمن

1 - ل�كــل ام�رأة احل�ق في اح�ت�رام ح�ي�اته�ا وس�الم�ت�ها

اجل���س���دي���ة وأمن ش���خ����ص���ه���ا. وي���جب م���ن�ع ج���م���يع أش���ك���ال

االستغالل والعقاب وا�عاملة الالإنسانية أو ا�هينة.

2 - ت����ت����خ���ذ ال����دول األط���راف اإلج����راءات ا�����ن���اس����ب���ة

والفعلية للقيـام �ـا يأتي :

ـ���ال أ) سن وت����ط���ب����يق ق����وان����� ت���م����نـع ج����مـ����يع أش����ك

ـ���ات اجل��ن���ســ��ي��ة ـ��ا في ذلـ�ك ال��عالقـ ال��ع���نف ضــ��د ا����رأة �ـ

غ�يـ��ر ا���رغ�وب ف��ي�ه��ا واإلج�ب��اري��ة س�واء ك��ان ه�ذا ال��ع�نف

يحـدث سـرّا أو علنـا�

ـ�����ري�����عـ�����ي����ة ب) اع�����ت����م�����اد كـ�ل إجـ�����راءات أخــ����رى ت�����ش

ـ�وق�ايــ�ة ـ�رهــ�ا ل�ل ـ�اديـ�ة وغ��ي ـ�ي�ة واق�ت�ص وإداريـ�ة واج�ت�م��اعـ

مـن جمـيع أشكـال ال�عنف ضـد ا�ـرأة وا�عـاق�بـة بشأنهــا

والقضاء عليها�

ج) حت�دي�د أس�ب��اب وآث�ار ال�ع�نف ض��د ا��رأة وات�خ�اذ

والقضاء عليها� اإلجراءات ا�ناسبة للوقاية منها

د) ال�ت�ع�زي�ز ال�ف�ع�ال ل�ت�ع�ل�يم ال�س�لم من خالل ا��ن�اهج

ال��دراس��ي��ة واالت���ص��ال االج��ت��م��اعي م�ن أجل ال��ق��ض��اء ع��لى

ع����ن���اص����ر ا�����ع���ت����ق����دات وا����م����ارس���ات واأل�����اط ال����ث���اب����ت���ة

ال���ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��تي ت��ش��رّع ل��ل��ع��نف ض��د ا���رأة

وتؤجج استمراره والسماح به�

هـ) م��ع��اق���ب��ة م��رت��ك���بي ال��ع���نف ض��د ا���رأة وت���ن��ف��ي��ذ

برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء�
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و) إن�ش��اء آل��ي��ات وخ��دم��ات ت��ك��ون في ا���ت�ن��اول من

أج�ل ض���م��ان اإلع�الم وإع��ادة ت���أه���يل ض���ح���اي���ا ال���ع��ن�ف ض��د

ا�رأة وتعويضهن فعال�

ز) ال����وق�����اي����ة م�ن االجت����ار ب����ا������رأة وإدان����ته وت�����ت����بع

مرتكبيه وحماية النساء األكثر عرضة لهذا اخلطر�

ح) م�نع إج�راء ك�ل االخ�ت�ب�ارات ال�ط�ب�ي�ة أو ال�ع�ل�م�ي�ة

على ا�رأة دون موافقتها ودراية تامة منها�

ط) ت���خ����ص���يص اع����ت���م����ادات ك���اف���ي����ة في ا����ي����زان���ي���ة

وغ�ي�ره��ا من م�وارد ل�ت�ن�ف�ي�ذ وم�ت��اب�ع�ة ال�ت�داب�ي�ر ال�رام�ي�ة

إلى منع العنف ضد ا�رأة والقضاء عليه�

ي) ض��م���ان ع��دم ت��ط��ب��يق ع��ق��وب��ة اإلع��دام ع��لى ا���رأة

احلامل وا�رضعة� في الدول التي ال تزال تعتمدها�

ك) ض�م��ان ت�م��تع ا���رأة وال�رجل ب��ح�ق��وق م�ت��س�اوي�ة

ف�يم�ا ي�ت�عل�ق بإج�راءات حت�دي�د وضع الالجئ� وم�نح ا�رأة

الالج��ئ��ة احل��م��اي�ة ال��ك��ام��ل��ة واخل�دم��ات ا���ض��م��ون��ة ��وجب

ال����ق���ان����ون ال���دولي ل�الج���ئ����� ����ا في ذل�ك وث���ائق ال����ه���وي���ة

وغيرهـا من الوثـائق.

ا�ادة 5

القضاء على ا�مارسات الضارة

ت������م������نع ال������دول األط������راف وت������دي�ن ج������م������ي�ع أش������ك�����ال

ا����م����ارس���ات ال���ض����ارة ال���ت�ي ت���ؤث����ر س���ل���ب����ا ع���ل�ى احل���ق���وق

اإلنسانية األساس�ية للمرأة والتي ت�تعـارض مـع ا�عايير

ال���دول����ي����ة. وت����ت����خ���ذ ال����دول األط����راف ج����مـ���ي�ع اإلج���راءات

ـ�اء على م�ثـل هذه ا��مارسات� ال�تشري�عي�ة وغي�رهـا لل�قض

وخاصـة مـا يأتي :

أ) حت�س�يس ج�م�يع ف�ئ�ات ا��ت�مع ب�ش�أن ا��م�ارس�ات

ال��ض���ارة من خالل ح���مالت وب��رام�ج إعالم��ي���ة وت��ع���ل��ي���م��ي��ة

رسمية وغير رسمية واتصال�

ب) م��نع� ���ق�ت��ضى إج�راءات ت��ش��ري�ع��ي�ة م��ص�ح��وب�ة

ـ����اء ب����ع����ق����وب����ات� ج�����م����يع أش�����كـ����ال ت����ش����وي�ه وب����ت����ر األع����ض

ال��ت��ن��اس��ل��ي��ة ل��ل��م��رأة وإض��ف��اء ال��ص��ب��غ��ة ال��ط�ب��ي��ة أو ش��به

الطبية على ت�شويه األعضاء التناس�لية للمرأة وعلى كـل

ا�مارسات الضـارة األخـرى.

ـ�����ي����ر ال����دعم ال�الزم ل����ض����ح�����اي����ا ا�����م����ارس����ات ج) ت����وف

ال�ضـارة من خالل تق�د� اخلدمات األس�اسية م�ثـل خدمات

الصحة والدع�م القانوني والق�ضـائي وا�شورة واإلحاطـة

ا�ن�اس�بة وك�ذلك ال�ت�دريب ا�ه�ني ح�تى يص�ب�حن قادرات

على العنايـة الذاتـية�

د) ح��م���اي��ة ا���رأة ال��ت�ي ت��ت��ع��رض خل���ط��ر ا���م��ارس��ات

ال��ض��ارة وغ��ي��ره��ا م�ن ج��م��يع أش��ك��ال ال��ع��نف وال��ت��ع��سف

وعـدم التسامح.

ا�ادة 6

الـزواج

ت��س���ه���ر ال��دول األط���راف ع���لى ت���م���تع ال���رجل وا���رأة

ب�ح�قوق م�ت�س�اوي�ة واع�ت�ب�ارهم�ا ش�ري�ك�� م�ت�س�اوي� في

ال�زواج. وفي ه�ذا ال�ص�دد� ت�ق�وم ال�دول األط�راف ب�اع�ت�م�اد

اإلجراءات التشريعية ا�ناسبة لضمان ما يأتي :

أ) ع��دم ع��ق�د أي زواج دون ا���واف��ق�ة احل��رة وال��ك�ام��ل�ة

من الطرف��

ب) ي�كون احلد األدنى ل�سنّ الـزواج بالن�سبة ل�لفتـاة

18 سنـة�

ج) ت�����ش������جـ������يع ال������زواج األح������ادي ك�����ش������كـ�ل م�����ف������ضـل

ـ��زواج. إنّ ح���قــ���وق ا����رأة في الـــ���زواج وفي األســـ��رة� ل���لـ

�ــ����ا ف�ي ذلك في ع�الق����ات الــ����زواج ا������ت����ع����دد� م�����ح����مـ����ي����ة

ومضمونـة�

ح) ل���ي���ع���ت���رف ب�ه ق���ان���ون���ا� ي���ع����ق���د كـل زواج ك���ت���اب���ة

ويسجل وفقا للقوان� الوطنية�

خ) ي�خ�ت�ار ال��زوج وال�زوج�ة� ب�ات�ف�اق ف�ي��م�ا ب�ي�ن�ه�م�ا�

نظام زواجهما ومكـان إقامتهما�

د) ل�����ل�����م�����رأة ا������ت����زوج�����ة ح�ق االح�����ت����ف�����اظ ب�����ل�����ق�����ب�����ه����ا

ـ�ورة م�ش�تـركــ�ة أو م�ن�ف�ص�لة ـ�اء ب�ص واس�ت�خ�دامه ك�ما ت�شـ

مـع لقب زوجهـا�

ذ) ل��ل���م��رأة ا����ت���زوج��ة ح�ق االح��ت���ف��اظ ب���ج���ن��س���ي��ت���ه��ا

واكتساب جنسية زوجها�

ر) ل�لمرأة نفس حق�وق الرجل فيم�ا يتعلق ب�جنسية

أط��ف��ال��ه��م��ا إال إذا ك��ان ذل�ك ي��ت��ن��افى مع أح��ك��ام ال��ت��ش��ريع

الوطني أو مصالح األمن القومي�

ـ��ة ز) ي��ســـ���اهم ال��رجـــل وا���رأة ب���صــ��ورة م��ش��تـ��ركــ

في حماية مصالح األسرة وحماية أطفالهما وتعليمهم�

س) أث��ن���اء م��دة ال��زواج� ل��ل��م���رأة احلق في اك��ت��س��اب

�تلكات خاصة بها وإدارتها بكامل احلرية.

ا�ادة 7

االنفصال والطالق وفسخ الزواج

ت��ق��وم ال�دول األط��راف ب��ات�خ��اذ إج��راءات ت��ش�ري��ع��ي�ة

ـ�وق م�ن�اس�بـ�ة ل�ض�م�ان ت��م�تـع ال�رجــل وا��رأة ب�ن�فس احل�قـ

في ح�ال�ة االن�ف�ص�ال أو ال�طالق أو ف�سخ ال�زواج. وفي ه�ذا

الصدد� تسهر على مـا يأتي :

ـ�������زواج أ) ي�������ت�م االن�������ف�������صــ�������ال وال�������ط�الق وف�������ســخ الـ

بطـريقـة قضـائـية�
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ب) لل�رجــل وا��رأة ن�فس احلـق في ط�لب االن�ف�صــال

أو الطالق أو فسخ الزواج�

ج) في ح�ال��ة االن��ف�ص��ال أو ال��طالق أو ف��سخ ال�زواج�

ت�ك�ون ل�ل�رجل وا��رأة ن�فس احل�ق�وق وال�واج�ب�ات ا��ت�ب�ادل�ة

جت��اه أط���ف���ال���ه��م���ا. وفي ج���م���يع احل���االت� ت���ك���ون م��ص���ل���ح��ة

األطفـال أمـرا جـوهـريـا�

د) في ح��ال��ة االن��ف��ص��ال أو ال��طالق أو ف��سخ ال��زواج�

ي����ك����ون ل�����ل����م����رأة وال����رج�ل احلق ف�ي االق����ت����س�����ام ا�����ن����صف

لألمالك ا�شتركة ا�كتسبة خالل الزواج.

ا�ادة 8

الوصول إلى العدالة واحلماية ا�تساوية

أمام القانون

ا��رأة وال��رجـ�ل ي�ت��م��ت��ع��ان ب��ح�ق��وق م��ت��س��اوي��ة أم�ام

ال����ق����ان����ون� ك����م����ا ي����ت����م����ت�����ع����ان ب����حق ح����م����اي����ة واس����ت����ف����ادة

مت�س�اوي�ت�� من ال�ق�ان�ون. وت�ت�خ�ذ ال�دول األط�راف جم�يع

التدابير ا�الئمة لضمان مـا يأتي :

أ) وص����ول ا������رأة ال�����ف����ع�����لي ل�����ل����م�����ع�����ون����ة واخل�����دم����ات

القانونـية والقضائـية�

ـ��������ي�������ة ـ��������وط��������نـ ـ�������ي��������ة وال ـ�م ا���������بـ��������ادرات احمل��������لـ ب) دعـ

ـ�ي�ة وال�ق�اريـ�ة ا��وج�هـة ل�وص�ول ا��رأة ل�ل�م�ع�ونـة واإلق�ل�يمـ

واخلدمات القضائـية�

ـ��ة وغ�ي��رهــ�ا ـ��اكـــل ت��ع�ل��ي�مــ��ي��ة مالئ�مـ ج) إن�شــ��اء ه�ي

مـن ال���ه��ي��اكـل ا���ن���اس��ب��ة األخ��رى� مع إي�الء ع��ن��اي��ة خ��اص��ة

للمرأة وتوعية جميع فئات ا�تمع بحقوق ا�رأة�

د) ت���دري�ب أج���ه����زة ت����ن���ف����ي����ذ ال���ق����ان����ون ع���ل�ى ج���م����يع

ا��ست�ويات لت�صبح ق�ادرة على ت�فس�ير وت�طب�يق ا�ساواة

في احلقوق ب� الرجل وا�رأة فعال�

هـ) ال����ت����م����ث����يل ا�����ن����صف ل����ل����م����رأة في ا�����ؤس����س���ات

القضائية وتلك القائمة على تنفيذ القانون�

و) إص�الح ال����ق����وان����� وا�����م����ارس�����ات ال����ت����م����ي����ي����زي����ة

لتعـزيـز وحمايـة حقـوق ا�رأة.

ا�ادة 9

احلق في ا�شاركة السياسية وصنع القرار

1 - تتخذ ال�دول األطراف إجراءات إيج�ابية محددة

ل��ت��عـ��زي��ز احل��كم ال��ق��ائم ع��لى ا���ش��ارك��ة وك��ذل�ك ا���ش��اركـ�ة

ـ�اة ال�س�ي�اس��ي�ة في ب�ل�دان�هـ�ا ـ��رأة في احل�يـ ا��ت�س�اويــ�ة ل�ل�مـ

م�ن خالل ت��داب��ي��ر إي�ج��اب��ي��ة وق��وان��� وط��ن��ي��ة وإج�راءات

أخـرى لتضمن بذلك :

ـ���ات ـ����ي�ع االن����تـ����خـ����ابـ ـ����رأة في ج����مــ ـ����ة ا� أ) م����ش����اركــ

بــدون أي تمـييز�

ب) ت�م�ث�يل ا��رأة ب�ال�ت�س�اوي مع ال�رجل  ع�لى ج�ميع

ا�ستويات في العمليات االنتخابية�

ج) اع�تبــار ا��رأة شريكـــ�ة مسـاويــة ل�لـرجـــل عـلى

ج���م����يع م���س����ت���وي����ات وضع وت���ن����ف���ي����ذ س���ي���اس����ات وب���رامج

التنمية للدولـة.

2 - ت����ض����من ال����دول األط�����راف ت����م����ث����يال وم����ش����ارك����ة

م�ت�زاي�دة� وم�ه�م�ة وف�ع�ال�ة ل�ل��م�رأة ع�لى ج�م�يع م�س�ت�وي�ات

صنـع القـرار.

ا�ادة 10

احلق في السالم

1 - ي�����ك�����ون ل�����ل�����م�����رأة حـق ال�����ع�����ي�ش في س�الم وحــق

ا�شاركـة في تعـزيز وصون السالم.

2 - ت������ت�������خ������ذ ال������دول األط�������راف ج������م������ي�ع اإلج������راءات

ا�ناسبة لضمان مشاركة متزايدة للمرأة :

أ) في برامج تعليم السالم وثقافة السالم�

ب) في ه��ي��اكـ�ل وع��م��ل��ي���ات ال��وق��اي��ة م�ن ال��ن��زاع��ات

وإدارت�ه��ا وت�س�وي�ت�ه�ا ع��لى ا��س�ت�وي�ات احمل�ل��ي�ة وال�وط�ن�ي�ة

واإلقليمية والقارية والدولية�

ج) في ه���ي����اكـل ص����نع ال���ق����رار احمل���ل����ي���ة وال���وط����ن���ي���ة

واإلق�لي�م�ية وال�قاري�ة والدول�ية ل�ض�مان احل�ماي�ة اجلس�دية

وال�ن��ف��س�ي��ة واالج��ت�م��اع��ي�ة وال��ق�ان��ون��ي�ة ل��ط��ال�ب�ي ال�ل��ج�وء

والالجئ� والعائدين والنازح� داخليا وخاصة النساء�

د) على جميع مس�تويات الهياكل القائمة على إدارة

ا������ي����م����ات وف�����ض����اءات جل�����وء أخ����رى ل����ط�����ال����بي ال�����ل����ج����وء

والالجئ� والعائدين والنازح� داخليا وخاصة النساء�

هـ) في ج����مـ���ي�ع مـ���ن����احي ال����ت����خ����ط���ي�ط وال���ص����ي����اغ���ة

ـ�اء وال�ت�أهــ�ي�ل وت�ن�ف�ي�ذهـ�ا في ف�تـ�رة ـ�ادة ال�ب�ن ل�بـ��رامج إعـ

مـا بعـد النـزاعـات.

3 - ت���ت��خ���ذ ال��دول األط���راف اإلج��راءات ال���ض��روري��ة

خل��فض ال�ن��ف��ق�ات ال��ع��س�ك��ري��ة ع�ل�ى ن�ح��و م��ل�م��وس ل��ص�الح

ـ��ة وال��ن��هـ�وض اإلن��فــ��اق ع��لى ال��ت�ن��مـ��ي��ة االج��ت��م��اع�ي��ة ع��ام

با�ـرأة خـاصـة.

ا�ادة 11

حماية ا�رأة في النزاعات ا�سلحة

ـ����راف ب�����اح����ت�����رام وض����م����ان ـ����زم ال�����دول األط 1 - ت����ل�����ت

ـ��ون الــ��دولي اإلن��ســ��اني ا���ط��بــق اح��تـ��رام س��يـ��ادة ال�ق��انـ

فـي ح�االت ال�ن�زاع�ات ا��س�ل�ح�ة ال�تي ت�ؤث�ر ع�لى ال�س�ك�ان�

وباألخص ا�ـرأة.
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2 - ي��ت�ع��� ع�لى ال�دول األط��راف� وف�ق��ا الل�ت�زام��ات�ه�ا

�وجب القـانـ�ون الـدولي اإلنسـاني� حم�ايــة ا�دني� في

ـ�ات ا���س��ل�حــ��ة� �ـن ف�ي��هم ال��ن�ســ��اء ب�غض ـ��االت ال�نـ��زاع ح

النظر عن الفئة السكانية التي ينتم� إليها.

3 - ت�لت�زم الدول األط�راف بح�م�اية ط�الب�ات الل�جوء

والالج���ئ���ات وال���ع���ائ��دات وال���ن���ازح���ات داخ���ل���ي���ا� من ك���اف��ة

أش�����ك����ال ال�����ع����ن�ف واالغ����ت����ص�����اب وغ����ي�����ر ذلك م�ن أش����ك����ال

االس�ت�غالل اجل�ن��سي� وض�م�ان اع�ت�ب��ار أع�م�ال ال�ع�نف ه�ذه

ج�رائم ح�رب وإب�ادة ج�م�اع�ية و/ أو ج�رائم ض�د اإلن�س�ان�ية

وأن �ثل مرتكبوها أمام العدالة لدى احملاكم ا�تصة.

4 - ت�ت�خ�ذ ال�دول األط�راف ج�م�يع ال�ت�داب�ي�ر الالزم�ة

ل�ض�م�ان عدم م�ش�اركــ�ة أي ط�فـل وخ�اص�ة ال�ف�تي�ات الالئي

لم ي���ب��ل���غن سن الـ 18 من ال���ع��م���ر في األع��م���ال ال��ع���دائ��ي��ة�

وباألخص عدم جتنيد أي طفـل.

ا�ادة 12

احلق في التعليم والتدريب

1 - ت������ت�������خ������ذ ال������دول األط�������راف ج������م������ي�ع اإلج������راءات

ا�ناسبـة لضمـان :

أ) ال��ق��ض�اء ع��لى ج��م�ي�ع أش�ك��ال ال��ت�م��ي��ي�ز ض��د ا��رأة

وض��م��ان ت�ك��اف��ؤ ال�ف��رص في م��ج�الي ال��ت��ع�ل��يم وال��ت�دريب

والوصول إليهما�

ب) ال�ق�ض��اء ع�لى ج�م�يع األ��اط ال��ث�اب�ت�ة في ال�ك�تب

ا�درس�ية وا��ناهج ال�دراسي�ة ووسائل اإلعالم ال�تي تؤدي

إلى تواصـل مثـل هذا التمييز�

ج) ح��م�اي�ة ا��رأة وخ��اص�ة ال�ط��ف�ل�ة من ج��م�يع أش�ك�ال

ا��ع�امل�ة الس�ي�ئة ��ا في�ه�ا الت�ح�رش اجلن�سي في ا�دارس

وا��ؤس��س��ات األخ�رى� وس�ن ع�ق��وب��ات ض�د م��رت��ك�ب�ي م�ثـل

هذه ا�مارسات�

د) ت���م���ت�ع ال���ن���س���اء ض���ح���اي���ا ال���ت����ع���سف وال���ت���ح���رش

اجلنسي با�شورة وخدمات إعادة التأهـيل�

ـ�يم ح�ق�وق ـ��ة ال�نـ�وع ال�ب�شـ�ري وت�ع�لـ هـ) إدخ�ال م�س�أل

ـ�ي�ة ـ��م�يع ا��س�ت�وي�ات ف�ي ا��ن�اهج ال�دراس اإلن�سـ�ان ع�لى ج

�ا في ذلك تدريب ا�درس�.

2 - ت����ت�����خ����ذ ال����دول األط�����راف إج����راءات ح�����ق����ي�����ق����ي����ة

ومحددة لتحقيق مـا يأتي :

ـ��راءة ـ��ة وال��قـ ـ��وى م��عـ��رفــ���ة ال��ك��ت��ابـ أ) زيــ��ادة م��س��تـ

لـدى ا�ـرأة�

ب) ت�����ع����زي�����ز ت����ع����ل�����يم وت�����دريب ا�����رأة ع�����لى ج�����م����يع

ا��س�ت�وي�ات وف�ي ج�مـ�يع م�جـ�االت ال��ت�خ�صص� وال س�ي�مـ�ا

في مجـال العلوم والتكنولوجيا�

ج) ت�ع��زي�ز ق��ب�ول واس�ت��ي�ف��اء ال�ف��ت�ي��ات في ا��دارس

وم�ؤس��س�ات ال��ت�دريب األخ��رى وت�ن��ظ�يم ال��ب�رامج ل��ص�الح

الفتيات الالتي يتركن ا�درسة مبكرا.

ا�ادة 13

احلقوق االقتصادية واحلماية االجتماعية

ت�عت�مد ال�دول األطراف إج�راءات ت�شري�عي�ة وغي�رها

وت���ن��ف���ذه��ا ل���ض��م���ان ت��س���اوي ال��ف���رص ل��ل���م��رأة في ال���ع��مل

وال������ت������درج ال������وظ������ي������ف�ي وفي ال�������وص������ول إلى األن������ش������ط������ة

االقتصادية األخرى. وفي هذا الصدد� تلتزم �ا يأتي :

أ) تعـزيـز ا�سـاواة في احلصول على العمـل�

ب) ت������ع������زي������ز احل�ق ب������� ال�����رج�ل وا�������رأة ف�ي األج�����ر

ا�تساوي للعمل ذي القيمة ا�تساوية�

ج) ض��م�ان ال��ش�ف��اف�ي��ة في ان�ت��داب ا��رأة وت��رق�ي��ت�ه�ا

وف��ص�ل��ه�ا وم��ك�اف��ح�ة ال��ت�ح��رش اجل�ن��سي في م��ك�ان ال��ع�مل

وا�عاقبة عليه�

د) إعط�اء ا��رأة ح�ري�ة اخت�ي�ار ع�م�ل�ها وح�م�اي�ت�ها من

ـ��اك ح�قـ��وق�ه�ا االس�ت��غالل من ق��بــل صـ�احب ال��ع�مــل وان��ت�ه

األس���اس��ي���ة ك��مـ���ا ت��ع���تـ��رف ب���ه��ا وت���ض��م���ن��هـ���ا االت��ف���اق��ي��ات

والقـوان� والنظم النافذة�

هـ) ت�ه�ي�ئ�ة ال��ظ�روف ل�ت�ع�زي��ز ودعم ا��هن واألن�ش�ط�ة

االقتصادية للمرأة وخاصة في القطاع غير الرسمي�

و) إن��ش���اء ن��ظ���ام ل��ل���ح��م���اي��ة وال���ض��م���ان االج��ت���م��اعي

ل��ل��م��رأة ال��ع��ام��ل��ة في ال��ق��ط��اع غ��ي��ر ال��رس��مي وت��وع��ي��ت��ه�ا

لالنخـراط فـيه�

ز) حت�دي�د ال��سن األدنى ل�ل�ع�مل� وم��نع ع�مـل ال�ط�فــل

دون ه�ذا ال�سن. وم�نع وم�ك�اف��ح�ة وم�ع�اق�ب�ة ج�م�يع أش�ك�ال

استغالل األطفال وخاصة الطفلة�

ـ���راءات ا����ن���اس���بـ���ة ل���ت���ث���م���� ع���مــل ـ���اذ اإلجـ ح) ات���خ

ا�ـرأة في ا�نـزل�

ط) ضمان إجازة أموم�ة مناسبة وب�أجر للمرأة قبل

الوضع وبعده في كـل من القطاع� اخلاص والعـام�

ـ��ة ـ��وانـــ���� ال���ضــ��ري���بــ ـ��ان ا����ســـ���اواة في ق ي) ض���مـ

بـ� الـرجـل وا�ـرأة�

ك) االع��ت��راف ب��حق ا���رأة ال��ع��ام��ل��ة ذات ا���رتب في

احل�ص��ول ع�لى ن��فس ال��عالوات وا��س��ت�ح��ق��ات ال�تي ت��م�نح

للرجال العامل� ذوي ا�رتب لفائدة زوجاتهم وأطفالهم�

ل) االعت�راف بأن ت�ربي�ة األط�فال و��اءهم هي مه�مة

اج��ت��م��اع���ي��ة ي��ت��ح��مـ�ل ف��ي��ه��ا ال��وال���دان ا���س��ؤول��ي��ة األولى

ـ��ة وك���ذلك ال��ق���ط��اع اخلـ���اص م��س���ؤول��ي��ة وت��ت���ح��مــل ال���دولـ

ثـانويـة فيها�
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م) اتخ�اذ اإلجراءات ال�تش�ريع�ية واإلداري�ة ا�ن�اسبة

����ك��اف���ح��ة اس���ت���غالل أو اس��ت���ع��م���ال ا����رأة في ا���م���ارس��ات

الدعائية اإلباحية أو ا�هينة لكرامتها.

ا�ادة 14

احلق في الصحة ومراقبة الوظائف اإلجنابية

1 - ت�ض�من ال�دول األط��راف اح�ت�رام وت�ع�زي�ز ح�ق�وق

ا�رأة في ال�ص�ح�ة �ا ف�ي�ه�ا ال�صح�ة اجل�ن�سي�ة واإلجن�اب�ية.

وتشمـل هذه احلقـوق :

أ) احلق في السيطرة على خصوبتها�

ب) احلق ف�ي ت�������ق�������ري������ر اإلجن�������اب� وع�������دد األط�������ف������ال�

وا�باعدة ب� الوالدات�

ج) احلق في اختيار طرق منـع احلمـل�

د) احل�ق في احل��م��اي���ة ال��ذات��ي��ة وض��م���ان احل��م��اي��ة من

اإلص�ابة ب�األم�راض ا�ن�ق�ولة عن ط�ريق االت�صال اجل�نسي�

�ا في ذلك فيروس نقص ا�ناعة البشرية/اإليدز�

هـ) احلق في إعالم ا��رأة ب�وض��ع�ه�ا ال�ص�حي وال�وضع

ال�ص�حي ل�ش�ري�ك�ه�ا� وال س�ي�م�ا في ح�ال�ة اإلص�اب�ة ب�أمراض

من�قول�ة عن طريق االت�ص�ال اجلن�سي �ا في ذلك ف�يروس

ن��قص ا���ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة/اإلي��دز� وذلك وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر

وا�مارسات ا�عترف بها دوليا�

و) احلق في تلقي التعليم بشأن تنظيم األسرة�

ـ�راءات ا���نـ�اس��بــ�ة 2 - ت��ت�خ��ذ ال�دول األطــ��راف اإلجـ

�ا يـأتي :

أ) ض����م����ان وص���ول ا�����رأة خل���دم����ات ص����ح���ي����ة ك���اف����ي���ة

ورخ��ي�ص��ة ال��س��ع�ر وع��لى م��س��اف��ات م�ع��ق��ول�ة� ���ا في ذلك

ب��رامج اإلعالم وال��ت��ع��ل��يم واالت��ص��ال� وخ��اص��ة ل�ل��م��رأة في

ا�ناطق الريفية�

ب) ت��وف��ي�ر خ��دم��ات ال�ص��ح��ة وال�ت��غ��ذي�ة ل��ل��م�رأة في

ف���ت��رة م���ا ق��بل ال���وضع وب���ع��ده وأث���ن��اء احل���مل وال��رض���اع��ة

وحتس� اخلدمات ا�وجودة�

ج) ح���م����اي����ة احل����ق���وق اإلجن����اب����ي����ة ل���ل����م����رأة� وخ����اص���ة

ال�س��م�اح ب��اإلج�ه��اض ال�ط��بي في ح�االت االع��ت�داء اجل��ن�سي

واالغ�ت��ص�اب وزن�ا احمل��ارم� وح�يث ي��ع�رّض احل�مل ال��ص�ح�ة

العقلية والبدنية لألم أو حياتها وحياة اجلن� للخطر.

ا�ادة 15

احلق في األمن الغذائي

ت�ض�م�ن ال�دول األط�راف حق ا���رأة في ال�وص�ول إلى

غ�ذاء صحي ومن�اسب. وفي هذا ال�صدد� تت�خذ االجراءات

الضرورية لتحقيق مـا يأتي  :

أ) ت����م����ك����� ا�����رأة من احل����ص����ول ع����ل�ى م����اء ال����ش���رب

ال���ن���قي� وم���صـ��ادر ال���ط��اق���ة ا����ن��زل���ي���ة� واألرض ووس��ائـل

إنتـاج الغـذاء�

ب) إق��ام��ة أن��ظ��م��ة م��ن��اس��ب��ة لإلم��دادات وال��ت��خ��زين

قصد ضمان األمن الغذائي.

ا�ادة 16

احلق في السكن الالئق

ل���ل��م���رأة ن���ف�س حق ال���رجل في احل���ص���ول ع���لى س���كن

وظ�روف س�كن م�ق�ب�ول�ة في ب�ي�ئ�ة ص�ح�ي�ة. ول�ه�ذا ال�غ�رض�

تض�من ال�دول األط�راف ل�ل�م�رأة� ب�غض ال�ن�ظ�ر عن ح�ال�ت�ها

االجتماعية� فرصا للحصول على سكن الئق.

ا�ادة 17

احلق في محيط ثقافي إيجابي

ـ�����افي ـ�ق ال�����ع�����ي�ش في م������حـ�����يط ث������قـ 1 - ل������ل�����م�����رأة حـ

ـ�ي�ة ـ�د ال��س�ي��اس�ات ال��ث�ق��اف إي�جــ��ابي وا��ش��اركـ�ة في حتـ��دي

عـلى جمـيع ا�ستويات.

2 - ت������ت�������خ������ذ ال������دول األط�������راف ج������م������ي�ع اإلج������راءات

ـ��ة ا���رأة في وضــ�ع ال��س��ي��اس�ات ا���ن��اس��ب��ة ل��دعـم م��ش��اركـ

الثقافـية عـلى جمـيع ا�ستويات.

ا�ادة 18

احلق في بيئة صحية ومستدامة

1 - ل����ل����م����رأة احلق في ال����ع����ي�ش في ب����ي����ئ����ة ص����ح����ي���ة

ومستدامـة.

2 - ت���ت��خ���ذ ال��دول األط���راف اإلج��راءات ال���ض��روري��ة

لتحقيق مـا يأتي :

أ) ض���م���ان م���ش��ارك���ة أك���ب���ر ل���ل���م���رأة في ال���ت���خ��ط���يط

واإلدارة واحل�م��اي�ة في م��ج�ال ال�ب��ي�ئ��ة واالس�ت�خ��دام اجل�ي�د

للموارد الطبيعية على جميع ا�ستويات�

ب) ت�ع�زي��ز ال�ب�حث واالس��ت�ث�م�ار في م��ج�ال م�ص�ادر

ال�ط�اقة اجل�ديدة وا��ت�جددة وال�ت�كن�ولوج�ي�ات ذات الص�لة�

���ا في ذلك ت��ك��ن�ول��وج��ي�ات ا���ع��ل�وم��ات� وت�س��ه��يل وص�ول

ا�رأة إليها والتحكم فيها�

ج) دعم وح�ماية ت�نمية ا��عرفة ل�دى ا�رأة في مجال

التكنولوجيات احمللية�

د) ت����ق���ن���� إدارة ال����ن���ف���اي����ات ا����ن���زل����ي���ة وحت���وي����ل���ه���ا

وتخزينها وإزالتها�

هـ) احلرص ع�لى اح�ترام ا��ع�ايي�ر ا��ناس�ب�ة لت�خزين

النفايات السامة ونقلها وإزالتها.

ا�ادة 19

احلق في التنمية ا�ستدامة

ل�ل��م�رأة احلق في ال�ت�م�تع ال�ك�ام�ل ب�ح�ق�ه�ا في ت�ن�م�ي�ة

مس�تدامة. وف�ي هذا ال�صدد� ت�تخذ ال�دول األطراف ج�ميع

اإلجراءات ا�ناسبة لتحقيق مـا يأتي :
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أ) إدخ���ال م����س���أل���ة ال����ن���وع ال����ب���ش����ري في اإلج���راءات

الوطنية للتخطيط للتنمية�

ب) ض��م��ان م���ش��ارك��ة م��ن��ص���ف��ة ل��ل��م��رأة ع���لى ج��م��يع

ا���س��ت��وي�ات ف�ي ال�ص��ي��اغ��ة وص��نع ال��ق��رارات وت��ن��ف��ي��ذه�ا

والتقييم بشأن سياسات وبرامج التنمية�

ـ��اج ـ��رأة إل�ى مــ���وارد اإلن���تــ ـ���ز وصــ���ول ا�ـ ـ���زي ج) ت���ع

مثل األرض والتحكم فيها وضمان حقها في ا�لكية�

د) ت���س��ه��ي�ل وص��ول ا���رأة إل�ى ال��ق��روض وال���ت��دريب

وت�ن��م�ي�ة ا��ه��ارات واخل�دم�ات اإلرش��ادي�ة ع�لى ا���س�ت�وي��

الري�في واحلض�ري قصد ض�مان أحس�ن ظروف الع�يش لها

واحلطّ من مستوى الفقر لديها�

هـ) األخذ في االع�ت�بار م�ؤش�رات الت�ن�مي�ة ال�بش�رية

اخلاصة با�رأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية�

ـ��ار ال��س��ل��بــ�ي��ة ال��ن��اجتـــ�ة ـ��لى حطّ اآلثـ و) ال��س�هـــ��ر ع

عـن الع�و��ة وعن ت�ن�ف�يذ ال�س�ي�اس�ات والب�رامج ال�ت�ج�ارية

واالقتصادية إلى أدنى درجة بالنسبة للمرأة.

ا�ادة 20

حقوق األرملة

ت�ت�خ�ذ ال�دول األط�راف ج�م�يع اإلج�راءات ال�ق�ان�ون�ي�ة

ا��ن�اس�ب�ة ل�ض�م��ان ت�م�تع األرم�ل�ة ب�ج��م�يع ح�ق�وق اإلن�س�ان

من خالل تنفيذ األحكام اآلتـية :

ـ����ة ال إن���س���ان���ي���ة� ـ����ة ألي م���ع���ام���ل أ) ال ت����خ���ضـع األرم���لـ

مهينـة أو مذلـة�

ب) ب���ع����د وف���اة زوج���ه����ا� ت���ص���ب�ح األرم���ل���ة آل����ي���ا ولي

أطفالها ما لم يتعارض ذلك مع مصلحتهم ورفاهيتهم�

ـ����ة حــق الـــ����زواج مـن جــ����ديــ���د ب����رجــــل ج) لألرم����لــ

مـن اختيارهـا.

ا�ادة 21

احلق في ا�يراث

1 - ل�ألرم��ل���ة احلق ف�ي ح���ص��ة م���ن���ص���ف���ة من م���ي��راث

����ت���ل���ك���ات زوج����ه���ا. ولألرم���ل����ة� ب���غض ال���ن����ظ���ر عن ن���ظ���ام

ال��زوج�ي��ة� احلق في م��واص�ل��ة اإلق�ام��ة في ب��يت ال�زوج��ي�ة.

وفي ح��ال��ة ال��زواج من ج��دي��د� حت��ت��فظ ب��ه��ذا احلق إذا ك��ان

البيت ملكا لها أو آل إليها با�يراث.

2 - ل��ل��م�رأة م��ثل ال�رج�ل احلق في م��ي�راث ���ت�ل��ك�ات

والديهما وفق حصص منصفـة.

ا�ادة 22

احلماية اخلاصة با�رأة ا�سنة

تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

ـ��رأة ا���س���ن��ة وات��خ��اذ إجـ��راءات أ) ض��م��ان ح���م��اي��ة ا�

م���ح���ددة ت����ت���ع���لق ب����اح���ت���ي���اج����ات���ه���ا ا����ادي����ة واالق���ت���ص���ادي���ة

واالجت�م�اع�ية� وت�ي�س�ير ح�ص�ول�ها ع�لى ال�ع�مـل وال�تدريب

ا�هني�

ـ��ة ضـ��د ال�ع��نف� ـ��رأة ا���س��نــ ـ��ان ح��مـ��ايــ�ة ا� ب) ض��مـ

ـ��ا ف�ي ذلك االع���ت���داء اجل��ن���س�ي وال��ت���م���ي���ي���ز ع��ل�ى أس��اس �

السن� وضمان احلق لها في ا�عاملة بكرامة.

ا�ادة 23

احلماية اخلاصة با�رأة ا�عوقة

تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

أ) ض����م���ان ح���م����اي���ة ا����رأة ا�����ع���وق����ة خ���اص���ة ب����ات���خ���اذ

إج�راءات محددة تتع�لق باحتي�اجاتها ا�ادي�ة واالقتصادية

واالج�ت�م�اع�ي�ة� ل�ت�ي�س�ي�ر ح�ص�ول�ه�ا عل�ى الع�م�ل والت�دريب

ا�هني وكذلك مشاركتها في صنع القرار�

ب) ض��م���ان حق ا���رأة ا���ع��وق��ة ض���د ال��ع��نف� ���ا في

ذلك االع���ت��داء اجل��ن���سي وال��ت���م��ي��ي���ز ع��لى أس��اس ال���ع��ج��ز�

وضمان احلق لها في ا�عاملة بكرامة.

ا�ادة 24

احلماية اخلاصة با�رأة في ظروف صعبة

تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

أ) ض�م�ان ح�م�اي�ة ا��رأة ال�ف�ق�ي�رة وا��رأة رب�ة األسرة

وا���رأة اآلت��ي�ة من م��ج�م��وع�ات س��ك��ان�ي��ة م�ه��م�ش��ة� وك�ذلك

ت���ه��ي���ئ��ة ب���ي���ئ��ة مالئ���م���ة ل��وض���ع��ه���ا واح��ت���ي���اج��ات���ه��ا ا����ادي��ة

واالقتصادية واالجتماعية�

ب) ض����م����ان ح����م����اي����ة ا�����رأة ا�����س����ج����ون����ة احل����امـل أو

ا��رض�عــ�ة ب�ت�وفـ�ير ب�ي�ئ�ة مالئ�مـ�ة حل�الت�هـ�ا وض�م�ان ح�ق�هـا

في ا�عاملـة بكرامـة.

ا�ادة 25

التعويضات

تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

أ) ض�م�ان ال�ت�ع�ويض ا��ن��اسب ل�كل ام�رأة �ّ ان�ت�ه�اك

حقوقها أو حرياتها ا�عترف بها في هذا البروتوكول�

ب) ضمان أن ت�تولى حت�ديد ال�تع�ويض�ات الس�لطات

ال�قض�ائية واإلداري�ة والت�شري�عي�ة ا�ت�صة� أو كـل س�لطة

مختصة ينص عليها القانون.

ا�ادة 26

التنفيذ وا�تابعة

1 - تض�من الدول األط�راف تن�فيذ ه�ذا الب�روتوكول

ع��لى ا���س��ت��وى ال��وط��ن�ي وت��درج في ت��ق��اري��ره��ا ال��دوري��ة

ـ���ري���قي� ـ���اق اإلفـ ا����ق���دمــ���ة� ط���ب��قــ���ا ل���ل���م��ادة 62 مـن ا����ي���ثـ

ـ��ا ب��يـ��انـ��ات حــ���ول اإلجــ��راءات ال��ت��شـ��ري���عــ��ي��ة أو غ��يـ��رهـ

التي اتخذتها من أج�ل التحقيق الكامل للحقوق ا�عترف

بها في هذا البروتوكول.

2 - ت�ل�ت��زم ال�دول األط�راف ب��اع�ت��م�اد كـل اإلج�راءات

ال��ض�روريـ�ة ورص��د ا��وارد ا��الــ�ي��ة ا��ن�اس��بـ�ة وغ�ي�ر ذلك

مـن أجــل ض�م�ان ال�تن�ف�ي�ذ ال�ف�ع�لي ل�لح�ق�وق ا��ع�ت�رف ب�هـا

في هذا البروتوكول.
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ا�ادة 27

التفسير

ل��ل��م��ح��ك��م��ة اإلف��ري��ق��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان وال��ش��ع�وب

اخ�ت��ص�اص ال�ن��ظ�ر في ال�ن��زاع�ات ا��ت��ع�ل�ق��ة ب�ت�ف��س�ي�ر ه�ذا

البروتوكول أو الناجتة عن تطبيقه أو تنفيذه.

ا�ادة 28

التوقيع والتصديق واالنضمام

1 - ي�ع��رض ه��ذا ال�ب��روت��وك�ول ع��لى ال��دول األط�راف

ل�ل�ت�وق�يع وال�ت�صديق ع�ل�يه واالن�ض�م�ام إل�يه وف�ق�ا ��تلف

إجراءاتها الدستورية.

2 - ت�ودع وث�ائ�ق ال�ت�ص�ديق واالن��ض�م�ام ل�دى رئ�يس

مفوضية االحتـاد اإلفـريقي.

ا�ادة 29

الدخول حيز النفاذ

1 - ي�دخل ه�ذا ال�ب�روتوك�ول ح�يّ�ز ال�ن�ف�اذ ب�ع�د مرور

ثالث� (30) ي��وم��ا م�ن إي��داع وث��ي��ق��ة ال��ت���ص��ديق اخل��ام��س��ة

عشـرة (15).

2 - ب����ال����ن����س����ب���ة ل����كـ�ل دول���ة ط����رف ت����ن����ضم إل�ى ه���ذا

ال�بروتوكول بع�د دخوله حيّز ال�نفاذ� يص�بح البروتوكول

نافذا جتاهها بتاريخ إيداعها لوثيقة انضمامها�

ـ���اد اإلفـ����ري���قي ـ���ي����ة االحتـ 3 - ي����ب���لّــ�غ رئ���ي�س م���ف����وض

ـ��ري��قي ب��دخـ��ول ـ���اد اإلف ج��مـ���يع الـ��دول األع��ضـ��اء في االحتـ

هذا البروتوكول حيّز النفـاذ.

ا�ادة 30

التعديل والتنقيح

1 - يج�وز لكل دول�ة طرف ت�قد� م�قترح�ات لت�عديل

هذا البروتوكول أو تنقيحـه.

2 - تقدم م�قت�رحات ال�تعديل أو ال�تن�قيح ك�تابة إلى

رئ���ي�س م��ف���وض���ي���ة االحت���اد اإلف���ري���قي ال���ذي ي���ب���لّـ�غ ال��دول

األط���راف ب���ه���ا ف�ي غ���ض���ون ثالث���� (30) ي����وم����ا من ت����اريخ

استالمها.

3 - ي�قوم ا�ؤتم�ر� بناء على رأي ال�لجنة اإلف�ريقية�

ـ��دة (1) ـ��ة واحـ ـ��ون س��نـ ب��ب��ح�ث ه��ذه ا���ق��ت��رح��ات ف�ي غ��ضـ

ـ�راف� وف�قــ�ا ألح�كــ�ام ال�ف�قـ�رة 2 ـ�د إبالغ��ه�ا ل�لــ�دول األطـ ب�ع

من هذه ا�ادة.

4 - ي�عت�مد ا�ؤت�مر م�قت�رحات ال�تع�ديـل أو الت�نقيح

باألغلبية البسيطـة.

5 - ي�دخل ال�ت�ع�ديل ح�يّ�ز ال�ن�ف�اذ ب�ال�ن�س�ب�ة لك�ل دولة

ط���رف ق���ب��ل���ت�ه� ب���ع��د م���رور ث�الث��� (30) ي���وم���ا من ت���اريخ

استالم رئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي إشعار القبول.

ا�ادة 31

وضع هذا البروتوكول

ال ي�ؤثر أي من أحك�ام هذا الب�روتوكول ع�لى األحكام

األك��ث��ر رع��اي��ة حل��ق���وق ا���رأة ا���ض��م��ن��ة في ال��ت��ش��ري��ع��ات

ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل�����ل�����دول األط�����راف أو في أي ات�����ف�����اق�����ي�����ات أو

م�ع�اهدات أو ات�ف�اقات إق�ل�يم�ي�ة أو قاري�ة أو دولي�ة ت�طبّق

في هذه الدول.

ا�ادة 32

األحكام االنتقالية

في ان����ت���ظ���ار إن����شـ���اء احمل����ك���م����ة اإلف���ري����ق���ي����ة حل���ق���وق

اإلن�سـ�ان وال�شع�وب� ل�ل�ج�نة اإلف�ري�ق�ي�ة اخت�ص�اص ال�ن�ظر

في ال���ن���زاع���ات ا����ت��ع���ل���ق���ة ب���ت���ف���س��ي���ر ه���ذا ال���ب���روت���وك��ول

والناجتة عن تطبيقه أو تنفيذه.

اعتمدته الدورة العادية الثانية �ؤتمر االحتاد اإلفريقي.

مابوتو� في 11 يوليو سنة 2003

مراسيم فردي
ـ�����ام 1437 م������رسـ�����وم رئ�����اس�ي م�����ؤرخ في 17 ذي احل�����جـ�����ة ع

ا��وافـق 19 س��ب��ت�م��ب��ر س��ن�ة �2016 ي��ت��ض�م�ن إن��ه�اء

م�ه�ام م�دي��ر دراس�ات ب�رئ�اس�ة اجل�م�ه�وري�ة (األم�ان�ة

العامة للحكومة).

ــــــــــــــــــــ

ـ��ؤرّخ فـــي 17 ذي ـ��رســــ��وم رئ��اســـيّ مـــ ـ�ب م ���وجــ

احل�جّـــــة عــــام 1437 ا�وافـــق 19 سب�تمبـــر سنـــة �2016

ـ��ان� ب��ص���ف��تـــه ـ��اش س��ل���مـــ ���يـــ��د ع���يـــ ت���ن��هـــى م���هـــ��ام ال��سّ

م��ديـ�را ل�ل�دراسـ��ات ب�رئ�اس��ة اجل�م�ه��وري�ة (األم�ان��ة ال�ع�ام�ة

للحكومة)� لتكليفــه بوظيفــة أخـرى.

م������رسـ�������وم رئ������اس�ي م������ؤرخ في 3 ذي احل������جـ������ة عـ������ام 1437

ا�وافـق 5 سبتمبر سنة �2016 يتضمن إنهاء مهام

ن��ائ���ب��ة م��دي��ر ب��ا����دي��ري��ة ال��ع���ام��ة إلدارة ال��س��ج��ون

وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــ

�����وجب مـ����رس���وم رئ����اسيّ م����ؤرّخ في 3 ذي احل���جّـ���ة

عـ��ام 1437 ا���وافق 5 س��ب���ت��م��ب���ر س��ن��ة �2016 ت��ن���هى م��ه��ام

���ي���دة م���ر� ش��رفي� ب���ص���ف���ت��ه���ا ن���ائ��ب���ة م���دي��ر حل���م���اي��ة ال��سّ

األح��داث وال���ف��ئ��ات ال���ض��ع��ي���ف��ة ب��ا����دي��ري��ة ال���ع��ام��ة إلدارة

ال���س���ج����ون وإع���ادة اإلدم���اج ب���وزارة ال���عـ���دل� ل����ت���ك���ل���ي���ف���ه���ا

بوظيفـة أخـرى.
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