
ليــــــل  د
يف للتعر
القضاء  باتفاقية 
على جميع أشكـال 
المرأة ضد  التمييز 

تنويه : أنجز هذا الكتيب باالعتماد على ”دليل للتعريف بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تونس ـ مكتب المفوضية السامية في تونس، 2016 ـ 2017 “   



ما هي السيداو ِ) CEDAW( ؟
السيداو ـ االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز 
دولة،   190 عليها  وقعت  دولية  معاهدة  هي  ـ  المرأة  ضد 
اآلليات  احدى  وهي   1985 سنة  تونس  فيها  بما  الواقع  في 

لحماية حقوق المرأة.
تحدد السيداو المبادئ التوجيهية واالهداف من اجل تحقيق 
كأداة  االتفاقية  هذه  وتعد  والرجال.  النساء  بي�ن  المساواة 
لتحسين وضع المرأة ألنها تجبر الدولة على مناهضة التمييز في 
جميع مجاالت الحياة بحكم الواقع وليس فقط في القواني�ن.

الحقوق المضمونة وااللتزامات المحدثة باالتفاقية
1 - الحقوق المدني�ة:

خاصة  والمساواة  للنساء  القانوني�ة  االستقاللية  ضمان  إلى  المدني�ة  الحقوق  تهدف 
في الفضاء الخاص.

أ - حق النساء في األهلية القانوني�ة:

المساواة أمام القانون األهلية القانوني�ة إلبرام
 العقود والتصرف في
الممتلكات والتقايض

لدى المحاكم

الحق في حرية اختي�ار الحق في حرية التنقل
محل سكنهن واقامتهن



الحق في اختي�ار القرين 
وفي الموافقة الحرة 
والمباشرة على الزواج

الحق في الزواج بعد 
تجاوز السن األدنى 

للزواج)18 سنة( وضرورة 
تسجيل عقود الزواج في 

سجل رسيم 

حق المرأة في أن تقرر، بحرية 
وبكل وعي، عدد أطفالها 

والزمن الفاصل بي�ن الطفل 
والذي يليه، وفى الحصول 
على المعلومات والتثقيف 

لممارسة هذه الحقوق

ب - حقوق النساء داخل األسرة:

الحق في ابرام عقد 
الزواج

نفس الحقوق 
الشخصية للزوج 

والزوجة، بما في ذلك 
الحق في اختي�ار اسم 
األسرة والمهنة ونوع 

العمل

الحق في تغيير الجنسية 
أو الحق في المحافظة 

عليها

نفس الحقوق 
والمسؤوليات 

فيما يتعلق بالوالية 
والحضانة والقوامة على 

األطفال وفي تبنيهم، 
وفى جميع األحوال 

يكون باعتب�ار المصلحة 
الفضلى لألطفال

الحق في المحافظة على 
الجنسية األصلية في 

صورة الزواج بأجنبي أو 
عند تغيير جنسية الزوج 

نفس الحقوق 
والمسؤوليات للنساء 

والرجال أثن�اء الزواج 
وعند حله

الحق في اسناد 
الجنسية لألطفال

نفس الحقوق لكال 
الزوجين فيما يتعلق 

بملكية وحيازة 
الممتلكات واإلشراف 
عليها وإدارتها والتمتع 

بها والتصرف فيها

الحق في اكتساب 
جنسية

ج - الحقوق المتصلة بالجنسية 



3- الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 
تشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مجاالت التربي�ة والتعليم والعمل 

والصحة والثقافة.

التساوي في الحصول 
على نفس البرامج 

المدرسية وفى 
االمتحانات وفى التعلم 
لدى مدرسين بمستوى 

عالي وفى نوعية المرافق 
و المعدات المدرسية 

الحق في مواصلة الدراسة 
في كل المناطق الحضرية 

والريفية وفي جميع 
مراحل التعليم بجميع 

أشكاله، واالعتماد على 
مراجع وكتب مدرسية 
تقيض على أي مفهوم 

نمطي عن دور الرجل ودور 
المرأة وغيره

الحق في عدم ترك 
المدرسة ومواصلة 

الدراسة حسب رغباتها

الحق في التمتع بشروط 
متساوية في التوجيه 

الوظيفي والمهين، 
وااللتحاق بالدراسات 

والحصول على الدرجات 
العلمية في المؤسسات 

في جميع المراحل 
والمناطق والقطاعات

أ-الحق في التربي�ة:

الحق في تمثي�ل الحكومة على المستوى الدولي الحق في الترشح
والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية 

الحق في المشاركة في بلورة السياسات 
العامة والسهر على تنفيذها

الحق في التصويت

2 - الحقوق السياسية:

الحق في تولي المناصب 
العامة في كل المستويات

الحق في حياة 
جمعياتي�ة وحزبي�ة



التساوي في فرص 
الحصول على المنح 

واإلعانات الدراسية األخرى 

الحق في حرية اختي�ار 
المهنة ونوع العمل 

التساوي في فرص اإلفادة 
من برامج مواصلة التعليم، 

بما في ذلك برامج تعليم 
الكبار ومحو األمية

الحق في الضمان االجتماعي، 
في حاالت التقاعد والبطالة 

والمرض والعجز والشيخوخة 
وغير ذلك من حاالت عدم 

األهلية للعمل

الحق في الترقية 
واالستقرار في العمل 

وفى جميع مزايا 
وظروف العمل الالئق

الحق في التكوين المهين 

الحق في إجازة مدفوعة 
األجر

الحق في تلقى التدريب 
وإعادة التدريب المهين، 

بما في ذلك التدريب 
المهين المتقدم والتدريب 

المتكرر أو إعادة التأهيل

الحق في التعليم 
المختلط، في كل 

مراحل التعليم وفي كل 
مؤسسات التعليم 

الحق في المساواة في األجر، 
بما في ذلك االستحقاقات 

والمنح وغيرها

الحق في التمتع بنفس 
فرص التشغيل وفي 
اعتماد نفس معايير 

االختي�ار في مجال العمل 

ب-الحق في العمل:

الحق في القروض البنكية 
وكل أشكال القروض المالية

الحق في الحماية من 
التمييز على أساس 

الحالة المدني�ة

الحق النقابي وحق 
االضراب

الحق في التمتع 
بالخدمات االجتماعية 

المساندة الالزمة

الحق في الوقاية 
الصحية وسالمة ظروف 

العمل



الحق في التمتع بالحقوق 
الجنسية واإلنجابي�ة والحق في 
وظيفة االنجاب مع تحديد عدد 

األطفال أو وقف الحمل في حالة 
الحمل غير المرغوب فيه   

الحق في التمتع بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك 
الحق في التمتع بالخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة، 

الحق في التمتع بالخدمات المناسبة فيما يتعلق 
بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة

الحق في التمتع بحياة جنسية 
متوازنة دون خوف أو إكراه أو 

عنف أو آالم صادرة عن إجبار 
تعاطي العالقة الجنسية دون 

موافقة

االعتراف بالحق في الصحة البدني�ة 
والمعنوية والجنسية

الحق في التمتع بظروف اقتصادية واجتماعية 
وسياسية ضامنة لهذه الحقوق والحق في التمتع 

بتغذية كافية أثن�اء الحمل والرضاعة

ت - الحق في الصحة:

الحق في التمتع بالخدمات 
االجتماعية الالزمة لتمكين 

الوالدين من الجمع بي�ن االلتزامات 
العائلية وبي�ن مسؤوليات العمل 

والمشاركة في الحياة العامة، 
وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء 

وتنمية شبكة من مرافق رعاية 
األطفال

الحق في حماية األمومة وفي 
الحماية من الطرد التعسفي 

بسبب الحمل أو الوالدة أو إجازة 
األمومة مع فرض جزاءات على 

المخالفين  
الحق في حماية خاصة للمرأة أثن�اء 
فترة الحمل في األعمال اليت يثبت 

أنها مؤذية لها , الحق في إجازة 
األمومة المدفوعة األجر دون 

فقدان للعمل السابق أو لألقدمية 
أو لالمتي�ازات اإلجتماعية 

الحق في المساواة في المعاملة 
فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة 

المساوية، وكذلك المساواة في 
المعاملة في تقييم نوعية العمل 

وفي الحماية من التحرش الجنيس 
الذي يمارس في العمل



التمتع بظروف معيشية مالئمة، 
فيما يتعلق باإلسكان والمرافق 

الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء، 
والنقل، والمواصالت

الحق في التربي�ة والتكوين، 
الرسيم وغير الرسيم وكذلك 

التمتع خصوصا بكافة الخدمات 
اإلجتماعية واإلرشادية

الحق في االشتراك في األنشطة 
الترويحية وفى جميع جوانب 

الحياة الثقافية

الحق في التمتع بالتقدم العليم

التمتع بتسهيالت العناية الصحية 
المالئمة بما في ذلك المعلومات 

والنصائح والخدمات المتعلقة 
بتنظيم األسرة 

الحق في حماية الكرامة والحرمة 
من الممارسات الثقافية التمييزية 

تجاه النساء

الحصول على القروض الفالحية، 
وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا 
المناسبة، والمساواة في المعاملة 

في مشاريع إصالح األرايض 

الحق في حرية االبداع وفي 
حمايت�ه وفي الحريات األكاديمية

الحق في ملكية األرض

الحق في المشاركة في حياة 
المجموعة وفي جميع األنشطة 
المجتمعية وفي وضع وتنفيذ 
المخطط االنمائي على جميع 

المستويات 

الحق في ممارسة األلعاب الحق في الترفيه 
الرياضية

ث- حقوق النساء الريفيات:

ج-الحقوق الثقافية:



 http://www.unfpa-tunisie.org/ http://hcdh-tunisie.org               http://maghreb.unwomen.org/fr


