
  إعالن بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين
  
  اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة 
  

  ١٩٨٢ديسمبر /كانون األول ٣، المؤرخ ٣٧/٦٣لألمم المتحدة رقم 
  

  إن الجمعية العامة،
  

المتحدة علـى أن  إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق األمم المتحدة يعرب عن تصميم شعوب األمم 
تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق المتساوية للرجال والنساء، وأن تمارس التسـامح، وأن تعـيش   

  معاً في سلم وحسن جوار،
  

وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعلن أن االعتراف بالكرامـة  
يع أعضاء األسرة اإلنسانية على أساس األصيلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجم

  الحرية، والعدل والسلم في العالم،
  

وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان ينصان على حـق الرجـال   
والنساء في التمتع، على قدم المساواة، بجميع الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

  والمدنية والسياسية،
  

  المساواة والتنمية والسلم،: تؤكد من جديد أهداف عقد األمم المتحدة للمرأةوإذ 
  

وإذ تأخذ في اعتبارها القرارات، واإلعالنات، واالتفاقيات، والبرامج، والتوصيات التي اتخذتها 
األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمؤتمرات الدولية، التي تستهدف القضاء على جميـع  

  ضد المرأة وتعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،أشكال التمييز 
  

وإذ تشير إلى إعالن المكسيك بشأن مساواة المرأة ومساهمتها في التنمية والسلم، الصادر عـام  
فـي  : ، قد أكد أن للمرأة دوراً حيويا تقوم به في تعزيز السلم في جميع نواحي الحيـاة ١٩٧٥

  .الماألسرة، والمجتمع، والدولة، والع
  



وإذ تذكر بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعلن أن التمييز ضد المـرأة  
يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة  في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، وعقبـة أمـام مشـاركة    
 المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلـدها السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية    

  والثقافية ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
  

وإذ تشير أيضاً إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تؤكـد أن تعزيـز   
السلم واألمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميـع الـدول   

ض النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية، ونزع السالح العام والكامل وال سيما نـزع  بغ
السالح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعـة  
المتبادلة في العالقات فيما بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السـيطرة األجنبيـة   

في تقرير المصير واالستقالل، وكـذلك احتـرام السـيادة     -عمارية واالحتالل األجنبي واالست
الوطنية والسالمة اإلقليمية، تنهض جميعها بالتقدم االجتماعي والتنمية، وتسهم بالتـالي، فـي   

  تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
  

د المرأة  تلزم الدول األطراف بـأن  وإذ تدرك أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض
تتخذ كل التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كـل ميـدان مـن    
ميادين العمل اإلنساني، بما في ذلك السياسة واألنشـطة االقتصـادية، والقـانون، والعمالـة،     

  والتعليم، والرعاية الصحية، والعالقات األسرية،
  

أنه بالرغم مما أحرز من تقدم نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمـرأة، ال يـزال   وإذ تالحظ 
هناك قدر كبير من التمييز ضد المرأة، مما يعوق مشاركة المرأة على نحو فعال فـي تعزيـز   

  السلم والتعاون الدوليين،
  

وليين، وإذ ترحب بما أسهمت به المرأة بالرغم من ذلك في سبيل تعزيز السلم والتعـاون الـد  
وفي الكفاح ضد االستعمار والفصل العنصري، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصـري،  
والعدوان واالحتالل األجنبيين، وجميع أشكال السيطرة األجنبية، وفـي العمـل علـى التمتـع     

  بحقوق اإلنسان والحريات األساسية دون قيود وبشكل فعال،
  

إعادة تشكيل العالقات االقتصادية الدولية بشكل عـادل   وإذ ترحب أيضاً بإسهام المرأة من أجل
  وتحقيق نظام اقتصادي دولي جديد،



  واقتناعاً منها بأن المرأة تستطيع أن تلعب دوراً هاماً ومتزايداً في هذه المجاالت،
  

تصدر رسمياً اإلعالن بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الـدوليين الـوارد فـي    
  .قرارمرفق هذا ال

  
  ٩٠الجلسة العامة 

  
  ١٩٨٢ديسمبر /كانون األول ٣
  
  المرفق 
  

  إعالن بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين
  

  الجزء األول
  ١المادة

وتحقيقاً لهذه . للرجل والمرأة مصلحة متساوية وحيوية في اإلسهام في السلم والتعاون الدوليين
ممارسة حقها في المشاركة على قدم المساواة مع الرجـل فـي   الغاية، يجب تمكين المرأة من 

  .الشئون االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية للمجتمع
  

  ٢المادة 
المشاركة الكاملة للمرأة في الشئون االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسـية  

السلم والتعاون الدوليين تتوقف على التوزيع المتـوازن   للمجتمع، وفي السعي من أجل تعزيز
  .والمنصف لألدوار بين المرأة والرجل في األسرة وفي المجتمع بكامله

  ٣المادة 
المشاركة المتزايدة للمرأة في الشئون االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية 

  .دوليينللمجتمع تسهم في إقرار السلم والتعاون ال
  
  ٤المادة 

إن تمتع المرأة والرجل تمتعاً تاماً بحقوقهما، ومشاركة المرأة مشاركة كاملة في تعزيز السـلم  
والتعاون الدوليين يسهمان في القضاء على الفصل العنصري، وجميـع أشـكال العنصـرية،    



والسـيطرة  والتمييز العنصري، واالستعمار، واالستعمار الجديـد، والعـدوان، واالحـتالل،    
  .األجنبيين والتدخل في الشئون الداخلية للدول

  
  ٥المادة 

من الضروري اتخاذ تدابير خاصة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل زيـادة مسـتوى   
يتسنى لها أن تسهم، على أساس المساواة مـع   مشاركة المرأة في مجال العالقات الدولية كيما

الرجل في الجهود الوطنية والدولية المبذولة لضمان السـلم العـالمي، والتقـدم االقتصـادي     
  .واالجتماعي ولتعزيز التعاون الدولي

  
  الجزء الثاني

  ٦المادة 
ة المـرأة فـي   تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكثيف الجهود الوطنية والدولية فيما يتعلق بمشارك

تعزيز السلم والتعاون الدوليين، عن طريق ضمان مشاركة المرأة مشاركة متساوية في الشئون 
االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية للمجتمع من خالل التوزيع المتـوازن  

كذلك عـن  والمنصف لألدوار بين الرجل والمرأة في المجال األسري وفي المجتمع بكامله، و
  .طريق توفير فرصة متساوية للمرأة للمشاركة في عملية صنع القرارات

  
  ٧المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز تبادل الخبرة على الصعيدين الـوطني والـدولي لغـرض    
زيادة مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين وفي حل المشاكل الوطنيـة والدوليـة   

  .ألخرىالحيوية ا
  ٨المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة على الصعيدين الوطني والدولي لإلعالن بشكل فعال عن مسئولية 
المرأة ومشاركتها الفعالة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين وفي حل المشاكل الوطنية والدولية 

  .الحيوية األخرى
  

  ٩المادة 
امن والدعم للنساء الالئي يكن من ضحايا االنتهاكـات  تتخذ جميع التدابير المناسبة لتقديم التض

الجماعية والصارخة لحقوق اإلنسان مثل الفصل العنصري، وجميع أشكال العنصرية والتمييز 



العنصري، واالستعمار، واالستعمار الجديد، والعدوان، واالحتالل والسيطرة األجنبيين، وسائر 
  .االنتهاكات لحقوق اإلنسان

  
  ١٠المادة 

  .ذ جميع التدابير المناسبة لإلشادة بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليينتتخ
  

  ١١المادة 
تتخذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع المرأة على المشاركة فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة     

وديـة  والمنظمات الحكومية الدولية المعنية بتعزيز السلم واألمن الدوليين، وتطوير العالقات ال
فيما بين الدول، وتعزيز التعاون فيما بين الدول، ولتحقيق تلك الغاية تتضمن على نحو فعـال  
حرية الفكر، والضمير، والتعبير، واالجتماع، وتكوين المجتمعات، واالتصال، والتنقـل بـدون   

  .تمييز بسبب العرق، أو العقيدة السياسية أو الدينية، أو اللغة، أو األصل اإلثنى
  
  ١٢المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوفير الفرص العملية لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في تعزيـز  
السلم والتعاون الدوليين، والتنمية االقتصادية، والتقدم اإلجتماعى، بما في ذلك التدابير التاليـة،  

  :لتحقيق تلك الغاية
  حكومية وغير الحكومية؛تعزيز التمثيل المنصف للمرأة في الوظائف ال -١
  تعزيز تحقيق المساواة في الفرص أمام المرأة لاللتحاق بالخدمة الدبلوماسية؛ -٢
تعيين النساء، أو ترشيحهم، على أساس متساو مع الرجال، كأعضاء فـي الوفـود إلـى     -٣

  االجتماعات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية؛
مستويات في أمانات األمـم المتحـدة ووكاالتهـا    دعم زيادة استخدام المرأة على جميع ال -٤

  .من ميثاق األمم المتحدة ١٠١المتخصصة، وفقاً للمادة 
  

  ١٣المادة 
تتخذ جميع التدابير المناسبة إلقرار الحماية القانونية الكافية لحقوق المرأة على أساس المساواة 

  .إليها أعالهمع الرجل بما يكفل المشاركة الفعالة للمرأة في األنشطة المشار 
  
  
  



  ١٤المادة 
أن جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بما فيهـا األمـم المتحـدة    
والوكاالت المتخصصة واألفراد أيضاً، مطالبون ببذل جميع ما فـي وسـعهم لتشـجيع تنفيـذ     

  .المبادئ المبينة في هذا اإلعالن
  
 


