
 زنان   ه ی عل   ض ی رفع هر گونه تبع   ون ی کنوانس 

 
 ( ی شمس   ۱۳۵۸/ ۹/ ۲۸)مطابق با    ی الد ی م   ۱۹۷۹دسامبر    ۱۸مصوب  

 
 )۲۲ (ملل متحد  سازمان ی مجمع عموم 

 
  

 مقدمه 

 
و    یبشور  کرامت و ارز  هر فرد انسوان  یبه حقوق اسواسو  یندبیمنشوور ملل متحد براا نکهیبه ا  تیحاضور  با عنا  ونیدول عضوو کنوانسو

 .دارد  دیحقوق زن و مرد تأک یبرابر

 
افراد بشور ززاد به    هیکه کل  داردینموده  اعالم م  دییرا تأ  ضیحقوق بشور الول بابل ببول نبودن تبع  یجهان هیاعالم نکهیبه ا  تیبا عنا

  هیحق دارند از کل  ت یبر جنسووو یمبتن زاتیاز جمله تما   یزیتما چگونهیبوده و بدون ه کسوووانیزمده و از نظر منزلت و حقوق   ایدن

 مند شوند بهره هیاعالم نیدر ا  ندرجم یهایحقوق و ززاد

 
حقوق  هیاز کل  یمندان در بهرهحقوق برابر زنان و مرد نیحقوق بشور متعهد به تضوم یالمللنیب  یثابهایدول عضوو م نکهیبه ا  تیبا عنا

 باشند یم  یاسیو س  یمدن   یفرهنگ   یاجتماع    یاساس

 
حقوق   یتسواو شوبردیبه منظور ا   یتخصوصو  یمتحد و سوازمانهاکه تحت نظر سوازمان ملل  یالمللنیب  یونهایبا در نظر گرفتن کنوانسو

 اند دهیزنان و مردان منعقد گرد

 
حقوق   یتسواو شوبردیا  یبرا یتخصوصو  یمتحد و سوازمانهاکه توسو  ملل  ییهاهیو تولو  هاهیها  اعالمبه بطعنامه  تیبا عنا نیهمچن

 است شده بیزنان و مردان تصو

 
 زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد  هیعل ضاتیاسناد متعدد  تبع نیبه رغم ا نکهیاز ا یحال  با نگران  نیدر ع 

 
  یمسواو  یاسوت و مانع شورکت زنان در شورا  یحقوق و احترام به کرامت انسوان یزنان نابض الوول برابر  هیعل ضیتبع  نکهیا  یادزوریبا  

کامل    ییگسوتر  سوعادت جامعه و نانواده شوده و شوکوفا زیکشوور و ن  یو فرهنگ یابتصواد   یاجتماع   یاسویسو  یبا مردان در زندگ

 د ینمایرا دشوارتر م تیندمت به کشور و بشر زنان در یو استعدادها  هاتیبابل

 
 ی و فرلوتها تیو ترب  میبهداشوت  تعل   ییبه مواد غذا  یزنان از حدابل امکان دسوترسو  یفقر و تنگدسوت  یدر شورا  نکهیاز ا  یبا نگران

 برنوردارند   ازهاین  ریو سا  یشغل

 
مردان و زنان نقش   نیب یبرابر شوبردیوات و عدالت در تحقق ا براسوا  مسوا المللنیابتصواد ب نینظام نو  سیتأسو نکهیبا اعتقاد بر ا

 د ینمایم فاءیا را  یمهم

 



اسوتعمار  اسوتعمارنو  تجاوز  اشوغال و سولطه و    یناادضیتبع  یاشوکال مختل  ناادارسوت  د یکردن زاارتا  کنشوهیر نکهیبر ا  دیبا تأک

 باشد یدولتها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان م یدر امور دانل یدنالت نارج

 
  یاجتماع   یهامتقابل دول لور  نظر از نظام  یهایهمکار   یالمللنیب ییزداتشون    یالمللنیب  تیلول  و امن  میتحک  نکهیبر ا  دییبا تأ 

بر الوول   دیتأک  یالمللنیو مؤثر ب  قینظارت و کنترل دب تحتینلع سوال  اتم اهیو بو  ین  نلع سوال  کامل و عمومزنا یو ابتصواد

  یابیبه دسوت  یو اشوغال نارج  گانهیکشوورها و احقاق حق مردم تحت سولطه اسوتعمار و ب  نیمتقابل در رواب  ب  افععدالت  مسواوات و من

نواهد شود   یاجتماع  شورفتیباعث توسوعه و ا  یارضو  تیو تمام  یمل  تیاحترام به حاکم  نیسورنوشوت و اسوتقالل و همچن نییبه حق تع

 مردان و زنان کمک نواهد کرد   نیبه مساوات کامل ب یابیبه دست جهیو در نت

 
در   هانهیزنان در تمام زم کپارچهیلول  مسوتلزم  شورکت   یو بربرار  یکشوور  رفاه جهان کیتوسوعه تمام و کمال   نکهیبا اعتقاد بر ا

 با مردان است  یمساو  یشرا

 
  یمادر  یاجتماع   تیاسوت  اهمنشوده  ییجامعه  که تا کنون کامالً شوناسوا شورفتیسوهم عمده زنان در تحقق رفاه نانواده و ا   یادزوریبا  

بلکوه    ردیبرار گ  ضیاسوووا  تبع  دیونبوا  مثول  دیونقش زنوان در تول  نکوهیاز ا  یکودکوان  و بوا زگواه  تیودر نوانواده و در ترب  نیو نقش والود

 باشد یم  یزن و مرد و جامعه به طور کل نیب تیمسئول میتقسکودکان مستلزم  تیترب

 
 ی زنان و مردان ضورور انیبه مسواوات کامل م  یابیدسوت یمردان و زنان در جامعه و نانواده برا  یدر نقش سونت  رییتغ نکهیبا اطالع از ا

 است 

 
  نیبرداشوتن ا انیاز م یبرا  یراسوتا اتخا  ابدامات ضورور  نیزنان و در ا هیعل ضیمحو تبع هیالوول مندرج در اعالم  یبا عزم بر اجرا

 :اندتوافق کرده ریدر اشکال و لور زن  بر مقررات ز  هاضیگونه تبع

 

 ۱بخش 

 
 ۱ماده 

 
اسوت   تیبراسوا  جنسو  تیمحدود  ایاسوتثناء   ز یبائل شودن هر گونه تما  یزنان«  به معن  هیعل  ضیعبارت: »تبع  ون یکنوانسو نیاز نظر ا

نظر مساوات با مردان  لر  هیو اعمال زن حقوق  براا یمندزنها و بهره یاساس یهایشنانتن حقوق بشر زنان و ززاد  تیکه بر به رسم

الووو،ً    ایاثر مخرب دارد  هانهیزم  گریو د  یمدن   یفرهنگ   یاجتماع    یابتصوواد   یاسوویسوو یهانهیتمام زم درتأهل زنها    تیاز وضووع

 .است تیوضع نیبردن ا نیهدفش از ب

 
 ۲ماده  

 
رفع    اسوتیسو   یبدون درنگ  به طرق مقتضو  ندینمایو موافقت م  ندینمایزنان را به هر شوکل محکوم م هیعل ضیعضوو  تبع  یدولتها

 :ندینمایتعهد م ریمنظور  بر امور ز  نیو بد  ندینما بیزنان را تعق هیعل ضیتبع

 
  یکار  نینود  اگر تا کنون چن  یمتناسووب دانل نیبوان  گرید  ای  یال : گنجاندن الوول مسوواوات زن و مرد در بانون اسوواسوو

( و طرق  ا،جراسوت،زم  یعاد نیوضوع بانون )منظور بوان قیالول  از طر نیا  یاز تحقق عمل  نانیانجام نشوده و حصوول اطم

 .گریمناسب د



 
 .زنان هیعل ضیاز اعمال تبع یریمناسب به منظور جلوگ یاز جمله وضع ضمانت اجراها رهیو غ   یبانون ریب: اتخا  تداب

 
هر نوع   هیمؤثر زنان عل  تیاز حما نانیو اطم نیبا مردان و حصوول تضوم  یبانون از حقوق زنان براسوا  تسواو تیج: حما

 .یمؤسسات عموم  گریو د  یلال  مل  یدادگاهها قیز طرا ض یتبع

 
  نیطبق ا  بر یمقامات و مؤسوسوات عموم نکهیا  نیزنان و تضوم هیعل زیزمضیاز انجام هر گونه ابدام و عمل تبع  ید: نوددار

 .ندیتعهد عمل نما

 
 .مؤسسه  ایزنان توس  هر فرد  سازمان   هیعل ضیرفع تبع یه: اتخا  هر گونه ابدام مناسب برا

 
که نسوبت به زنان    ییمقررات  عادات و عملکردها ن یلغو بوان  ای رییتغ یبرا   یبانونگذار ری،زم  از جمله تداب  ریو: اتخا  تداب

 .هستند زیزمضیتبع

 
  .زنان را در بردارند هیعل ضیکه تبع یدانل یفریمقررات ک هیز: نسخ کل

 
 ۳ماده  

 
تمام ابدامات ،زم از جمله    یو فرهنگ یابتصوواد   یاجتماع    یاسوویسوو یهانهیمخصووولوواً در زم  ها نهیعضووو در همه زم  یتهادول

زنان را از حقوق   یبرنوردار جه یحالول کنند و در نت  نانیکامل زنان اطم  شورفتیرا اعمال نواهند کرد  تا از توسوعه و ا   یبانونگذار

 .کنند نیبا مردان تضم  یتساو  هیبر اا  یاساس یهایبشر و ززاد

 
 ۴ماده 

 

به    دینبا  ردیگیعضوو لوورت م یمردان و زنان توسو  دولتها انیموبت م  یبرابر عیکه به منظور تسور  یموبت اهیو  ریتداب ر یاذ.  ۱

منت  بوه حف    دیونبوا  چوجوهیبوه ه  یگردد ول  یاسوووت تلقشوووده   یتعر  ونیکنوانسووو  نیبوه نفع زنوان زنچنوان کوه در ا  ضیعنوان تبع

زنان با مردان  یفرلووتها و برنورد مسوواو  یاهدا  برابر  کهیهنگام  ریابدامات و تداب نیا ود بشوو  ینامسوواو  ایجداگانه   یاسووتانداردها

 .دیحالل شد متوب  نواهد گرد

 

وجود دارد و هد  زن   ونیکنوانسو نیکه در ا یریاز جمله تداب  ردیگیعضوو لوورت م  یکه توسو  دولتها  یااهیابدامات و  نیهمچن .  ۲

 .گردد یتلق زیزمضیتبع  دیزنان است نبا  ینقش مادر یفایاز ا تیحما

 
 ۵ماده  

 
 :را به عمل نواهند زورد ریز یعضو  ابدامات مقتض یدولتها 

 
  گریبه براندانتن تعصوووبات  عادات و د  یابیمردان و زنان به منظور دسوووت  یو فرهنگ یاجتماع  یرفتار  یالگوها رییال : تغ

زنان و مردان   یاشوهینقش کل  ای  گریجنس نسوبت به جنس د کی ینیبرترب  ای ینگرکه بر طرز تفکر اسوت  یعمل یروشوها

 .است یمبتن



 

و    یاجتمواع  فوهیوظ کیوبوه عنوان  یاز موادر  ینوانواده  شوووامول در  لوووح تیوو ترب  میتعل نکوهیاز ا  نوانیب: حصوووول اطم

 .شودیو رشد کودکان م تیمشتر  زن و مرد در ترب تیمسئول  ییشناسا

 
 .برنوردار است تیدر  کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولو  دیامر را هم با نیا

 
 ۶ماده 

 
از  یبردارن و بهرهزنا یاز جمله وضووع بانون دسووت بزنند تا از هر گونه معامله بر رو یبه هر نوع ابدام مقتضوو  دیعضووو با  یهادولت

 .ندینما یریزنها جلوگ یفحشا

 

 ۲بخش  

 
 ۷ماده 

 
اتخا  نموده و   کشوور یو عموم  یاسویسو  یزنان در زندگ هیعل ضیرفع تبع  یبرا  یاند ابدامات مقتضوموظ   ونیعضوو کنوانسو  یدولتها

 :کنند  نیزنان تأم یرا برا ریبا مردان  حقوق ز یمساو  یدهند که در شرا نانیمخصولاً اطم

 
با انتخابات    کهییانتخاب شوودن در همه ارگانها تیو لووالح  یعموم  یهایارسوودادن در همه انتخابات و همه یال : حق رأ

 .شوندیم  دهیبرگزیعموم

 
تمام    دریعموم   یو انجام وظا  یدولت یهازنها و به عهده گرفتن اسوت  یدولت و اجرا اسوتیسو نیی: حق شورکت در تعب

 .یدولت سطو 

 
 .کشور  یاسیو س  یعموم  یمربوط به زندگ  یردولتیغ  یهاج: حق شرکت در سازمانها و انجمن

 
 ۸ماده 

 
با مردان و    یمسواو  یامر فراهم زورند که زنان در شورا نیا نیو تضوم  نانیاطم یبرا یابدامات مناسوب و مقتضو  دیعضوو با  یهادولت 

مشوارکت   یالمللنیب  یسوازمانها  یاحراز کنند و در کارها یالمللنینود را در سوط  بدولت   یندگیبتوانند نما ضیتبع چگونهیبدون ه

 .داشته باشند

 
 ۹ماده 

 
 نان یاطم  دیمخصوولواً دولتها با  دهند یم  تیحف  تابع  ایو  رییکسوب  تغ نهیبا مردان در زم یعضوو  به زنان حقوق مسواو یدولتها.  ۱

 ر ییدوران ازدواج  نودبخود  موجب تغ  یشوووهر در ط  تیتابع  رییو نه تغ یمرد نارج کیکنند  که نه ازدواج زن با    نیدهند و تضووم

 .شوندیشوهر بر او نم تیتابع لیتحم  ایشدن او   تیتابع  یزن  ب  تیتابع

 

 .با مرد اعطاء کنند  یکودکان به زن  حق مساو  تیدر رابطه با تابع  دیمتعاهد با یدولتها.  ۲



 

 ۳بخش   

 

 ۱۰ماده 

 
زموز    نهیزنان با مردان در زم  یحقوق مسوواو نیزنان و تضووم  هیعل ضیرفع هر گونه تبع یعضووو تمام ابدامات ،زم برا  یهادولت

 :ندینمایرا اتخا  م ریمخصولاً در موارد ز

 
در همه سوطو   یانذ مدر  از مؤسوسوات زموزشو  ل یبه تحصو  یدسوترسو   یاو حرفه  یشوغل  تیهدا یبرا  یمسواو  یل : شوراا

و    یاحرفه   یفن   یزموز  عموم  یدبسووتانشیا   یهاشووامل دوره  دیبا یتسوواو نیا   یو شووهر ییمختل  در مناطق روسووتا

 .بشود یشغل یکارزموز  گرید وهیهر ش زیو ن  یفن  یزموز  عال

 
 تیفیکه در همه زنها از ک یزموزش  زاتیو تجه یلیحصاماکن ت  یززمونها  کادر زموزش   یبه برنامه درس ی: امکان دسترسب

 .با مردان برنوردار باشد  یمساو  یارهایو مع

 
 ق یبا تشوو یاز نقش زنان و مردان در تمام سوطو  و تمام اشوکال مختل  زموزشو  یاشوهیو کل یدی: محو هر نوع مفهوم تقلج

  دنظر یهد  را ممکن سازد مخصولاً با تجد نیبه ا  یابیکه دست یزموزش یانواع روشوها گریزموز  مختل  اسور و دنتر و د

 .یزموزش یروشها قیتطب  و  لیمدار  و تعد  یهاو برنامه  یدر متون کتب درس

 
 .یلیتحص یایمزا  گریاستفاده از بورسها و د یبرا کسانیفرلت   ید: اعطا

 
  یا بزرگسا،ن و حرفه  یسوادزموز  یعمل  یهابرنامه  تداوم زموز   از جمله  یهابه برنامه  یابیدسوت یبرا  کسوانی یه: فرلوتها

 .زنان و مردان است نیموجود ب یفالله زموزش عتریکه هد  زنها کاهش هر چه سر  ییهامخصولاً برنامه

 
 ل یکه ببالً تر  تحصوو یزنان و دنتران یبرا یزیرو برنامه  کنندیم  لیکه تر  تحصوو  یزموزو: کاهش تعداد دنتران دانش

 .اندکرده

 
 .یبدن تیشرکت فعال در ورز  و ترب یز: دادن فرلت مناسب به زنان برا

 
و از جمله اطالعات و    دینمایم  نینانواده را تضووم یو تندرسووت  یکه سووالمت یتیناص ترب  یبه زموزشووها ی : دسووترسوو

 .نانواده میمربوط به تنظ یمشورتها

 
 ۱۱ماده 

 
  یدهند که بر مبنا  نانیاشووتغال انجام دهند و اطم  نهیزنان در زم هیعل ضیرفع تبع یرا برا یابدامات مقتضوو  دیعضووو با یدولتها.  ۱

 :شودیم تیزنان رعا یبرا ریمخصولاً در موارد ز کسانیمردان و زنان  حقوق   یتساو

 
 یحقوق انسان نفکیحق ، کی( به عنوان ال : حق کار)اشتغال

 



 در مورد انتخاب شغل کسانیضواب   یاز جمله اجرا  کسان ی یب: حق امکانات شغل

 
و حق   یندمت  یو شورا ازاتیو تمام امت  یشوغل تیاز امن  یمقام  برنوردار یج: حق انتخاب ززادانه حرفه و شوغل  حق ارتقا

  ی هاو شورکت در دوره  یزموزشو  یهاو شورکت در دوره  یزاز جمله کارزمو  یو باززموز  یاحرفه  یزموزشو  یهااسوتفاده از دوره

 .یامرحله یو زموزش شرفتهیا  یزموزش

 
دارند   کسوانیکه ارز     ییدر مشواغل و کارها یاز رفتار مسواو  یو برنوردار  ایاسوتفاده از مزا   یمزد مسواو  افتید: حق در

 .کار تیفیک یابیدر ارز  یرفتار مساو نیهمچن

 
موارد  ریو سوا یریو ا   یدوران ناتوان  یماریب   یکاریب  یمخصوولواً در موارد بازنشوسوتگ یاجتماع   نیاز تأم  یه: حق برنوردار

 .(حقوق   افتی)با در یاستحقاب یحق استفاده از مرنص نی. هم چنیاز کارافتادگ

 
 .مثل دیتول یبرا یو سالمت یمنیاز ا یکار از جمله برنوردار  یشرا یمنیاز بهداشت و ا یو: حق برنوردار

 

عضوو ابدامات   یکار  دولتها یحق مسولم زنان برا  نیو تضوم یباردار  ایازدواج   لیزنان به دل هیعل ضیاز تبع  یریبه منظور جلوگ .  ۲

 :را معمول نواهند داشت لیمناسب  

 
 ی با بربرار  ییزناشوو تیدر انراج به لحاظ وضوع ضیو اعمال تبع مانیزا یمرنصو  ای  یانراج به ناطر حاملگ تیل : ممنوع ا

 .امر نیتخل  از ا یضمانت اجرا برا

 

  یایمزا  ایمناسوب بدون از دسوت رفتن شوغل  سومت  یاجتماع   یایبا اردانت حقوق با مزا مانیدوران زا یب: دادن مرنصو

 .یاجتماع 

 
را بوا    یرا بوادر سوووازد توا تعهودات نوانوادگ  نیکوه والود  یبوه نحو  یارائوه نودموات اجتمواع   ی،زم برا  تیوو حموا  قیج: تشوووو

و توسوعه    سیبه تأسو  قیتشوو قیمخصوولواً از طر  ند یجو شورکتیعموم  یهماهنگ سوازند و در زندگ  یشوغل  یهاتیمسوئول

 .مراببت از کودکان التیتسه

 
 .است زورانیزنها ز یکه ثابت شده برا  یدر مشاغل یاز زنان در دوران باردار  اهیو تید: حما

 
برار   یمورد بازنگر یکیو تکن  یعلم  یشوورفتهایمتناوباً در ارتو ا   دیماده با نیدر رابطه با موضوووعات مطروحه در ا یتیحما نیبوان.  ۳

 .شوند  دیتمد ایو در لورت ضرورت  الال  و نسخ   رندیگ

 
 ۱۲ماده  

 
  یبه عمل زورند و براسوا  تسواو  یبهداشوت  یهامراببت  نهیزنان در زم هیعل ضیمحو تبع یابدامات ،زم را برا  دیعضوو با یولتها. د۱

 .ندینما نینانواده را تضم  میمربوط به تنظ یاز جمله ندمات بهداشت  یبه ندمات بهداشت یزن و مرد دسترس نیب

 
 



  نیتوأم موانیو دوران اس از زا موانیزا  یزنوان در دوران بواردار یمواده نودموات ،زم را برا  کیوعضوووو  عالوه بر مقررات بنود    یدولتهوا.  ۲

به زنها    یکاف  هیتغذ ردادن یو شو یدر دوران باردار نیزنها برار نواهند داد و همچن اریدر انت گانینموده و در لوورت لزوم ندمات را

 .نواهند رساند

 
 ۱۳ماده  

 
به عمل زورند و بر   یو اجتماع   یبتصوادا  یزندگ یهانهیزم  گریزنان در د هیعل ضیمحو تبع یبرا  یابدامات مقتضو  دیعضوو با  یدولتها

 .ندینما نیتأم ریزنها مخصولاً در موارد ز یرا برا کسانیزن و مرد حقوق   یتساو یمبنا

 
 ینانوادگ  یایال : حق استفاده از مزا

 
 یاعتبارات بانک  گریرهن و د   یبانک یب: حق استفاده از وامها

 
 یفرهنگ  یزندگ یهاجنبه هیو کل یورزش   یحیتفر  یهاتیج: حق شرکت در فعال

 
 ۱۴ماده  

 

  ی هانانواده یابتصواد اتیزنان در جهت ح نیا کهیرا مدنظر برار داده و به نقش مهم  ییدول عضوو مشوکالت ناص زنان روسوتا.  ۱

را به    یتضووابدامات مق هیبه عهده دارند  توجه ناص مبذول نواهند داشووت و کل یابتصوواد  یرمالیغ   یهانود از جمله کار در بخش

 .اجرا گردد ییون نسبت به زنان در مناطق روستایعمل نواهند زورد تا مفاد کنوانس

 
  یزنان براسا  تساو نیبه عمل نواهند زورد تا ا  ییاز زنان در مناطق روستا  ضیرا جهت رفع تبع یابدامات مقتض هیدول عضو کل. ۲

 :برنوردار شوند ریمند گردند و بخصوص از حقوق زاز زن بهره  شرکت نموده و  ییتوسعه روستا  یهامردان و زنان در برنامه

 
 .سطو  هیتوسعه در کل یهابرنامه یو اجرا  نیل : شرکت در تدوا  

 
 .نانواده میاز جمله اطالعات  مشاوره و ندمات تنظ  یکاف یبهداشت التیبه تسه یب: دسترس

 
 .یاجتماع   نیتأم  یهااز برنامه میج: استفاده مستق

 
از ندمات    یمندبهره زیو ن  یعمل  یجمله سووادزموز  ازیررسومیو غ   یرسوم یزموزشو  یهاها و برنامهد: اسوتفاده از انواع دوره

 .زنان  یفن  ییالعاده به منظور با، بردن کارزو فوق   یمحل

 
 ق یاز طر یابتصواد یهابه فرلوت  یمسواو یابیبه منظور بدسوت زوردن امکان دسوت یارینود  یهایگروهها و تعاون لیه: تشوک

 .ینوداشتغال  ایاشتغال 

 
 .یمحل  یهاتیفعال هیو: شرکت در کل

 



  یو برنوردار  نیاز زم کسوانیمناسوب و اسوتفاده    یتکنولوژ   یابیبازار التیتسوه  یها و اعتبارات کشواورزبه وام یز: دسوترسو

 .نیزم  ینیگزیجا  یهادر برنامه زیو ن ییو روستا یدر چارچوب الالحات ارض  یاز رفتار مساو

 
 .مسکن  بهداشت  زب و برق  ارتباطات و حمل و نقل اهیمناسب  بو  یزندگ  یاز شرا یمند : بهره

 

 ۴بخش  

 
 ۱۵ماده  

 
 .رندیاذیزنان را با مردان در برابر بانون م  یعضو  تساو  یهادولت.  ۱

 
را در    تیاهل نیا  یاجرا یبرا  یا که مردان دارند به زنان داده و امکانات مسواور  یبانون تیهمان اهل   یعضوو  در امور مدن یدولتها.  ۲

و در تمام    دهندیبا مردان را در انعقاد برارداد و اداره اموال م  یعضو به زنان حقوق مساو ی. مخصولاً دولتهادهندیزنها برار م  اریانت

 .هند داشتنوا کسانیدر دادگاهها و محاکم با زنها رفتار  یدادرسمراحل 

 
  ی بانون تیاز هر نوع که به منظور محدود کردن لوالح  گرید یاسوناد نصوولو  ایکه هر گونه برار داد    کنندیعضوو ببول م یدولتها.  ۳

 .شودیم  یشده باشد باطل و بال اثر تلق  میزنان تنظ

 

  یکه در رابطه با بانون رفت و زمد اشووخاص و انتخاب مسووکن و محل ابامت  زن و مرد از حق مسوواو  رندیاذیعضووو م یدولتها .  ۴

 .برنوردار باشند

 
 ۱۶اده م

 

به عمول زورند و    یزنان در هموه امور مربوط به ازدواج و رواب  نانوادگ  هیوعل ضیرفع تبع یابدامات ،زم را برا  دیوعضوووو با  یدولتهوا.  ۱

 :کنند نیرا تضم ریحقوق مرد و زن امور ز یتساو  هیمخصولاً براا

 
 انعقاد ازدواج یبرا کسانیال : حق 

 
 .نیززاد و کامل طرف تیانتخاب ززادانه همسر و انعقاد ازدواج براسا  رضا یبرا کسانیب: حق 

 
 .در دوران ازدواج و هنگام انحالل زن کسانی یهاتیج. حقوق و مسئول

 
زنها  در موضووعات مربوط به فرزندان  در    ییزناشوو تیبطع نظر از وضوع  ن یبه عنوان والد کسوانی یتهاید: حقوق و مسوئول

 .است تیتمام موارد  منافع کودکان در اولو

 
به    یو دسووترسوو یباردار  یتعداد فرزندان و فالووله زمان نهیززادانه و مسووئو،نه در زم یریگمیتصووم  یبرا  یه: حقوق مسوواو

 .حقوق بادر سازند نیاعمال ا یکه زنها را برا  یلیاطالعات  زموز   و وسا

 



  م یو مفاه  نیهر گونه عناو  ای  یکودکان و فرزندنواندگ ومتیحضووانت  ب  ت یدر رابطه با و، کسووانی  تیو: حقوق و مسووئول

 .است تیاولووجود دارد. در تمام موارد  منافع کودکان در   یدانل نیکه در بوان  یمشابه

 
 .حرفه و شغل  یبه عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام نانوادگ  کسانی یز: حقوق شخص

 
داشتن   اریو در انت  یبرداربهره   یسرارست  ت یریاکتسواب  مد  ت یدر رابطه با مالک نیاز زوج  کیهر  یبرا  کسوانی : حقوق  

 .نهیبا داشتن هز  ایو   یاموال نواه مجان

 
 ی حدابل سوون برا نییکودکان  بانوناً بال اثر نواهد بود و هر گونه ابدام ،زم  از جمله وضووع بانون جهت تع  یکردن و تزونامزد  .  ۲

 .اتخا  شود  دیبایدفتر رسم کیازدواج در  یازدواج و ثبت اجبار

 

 ۵بخش  

 
 ۱۷ماده 

 

 ته یزنان )که من بعد از زن به عنوان کم هیعل ضیمحو تبع  تهیکم  ونیکنوانس نیمفاد ا  یحالله در اجرا شرفتیا  یبه منظور بررس. ۱

و سوه نفر از  سوتیکشوور عضوو ب  نیو انجم یسو وسوتنیا   ای  بیا،جرا شودن و اس از تصوونواهد شود( شوامل هجده نفر در زمان ،زم  ادی

برگان توسو  دول عضوو از ن نی. اشوودیم لیتشوک ونیمربوط به کنوانسو  یانهیدر زم  تیوا، و لوالح یشوهرت انالب  ینبرگان دارا

عاد،نه   عیاشوخاص به توز نی. در انتخاب اکنندینود ندمت م  یشوخصو تیو در لوالح  شووندیانتخاب م  شوانیاتباع کشوورها  انیم

 .شودیم جهتو یعمده حقوب  یو به حضور اشکال مختل  تمدن و نظامها  ییایجغراف

 

  کی  تواندیهر دولت عضوو م  شووند یاند انتخاب مکه توسو  دول عضوو نامزد شوده یو از فهرسوت افراد یمخف یبا رأ  تهیکم  یاعضوا.  ۲

 .دینفر از اتباع نود را نامزد نما

 
هر انتخابات   خیبرگزار نواهد شود. حدابل سوه ماه ببل از تار  ونیکنوانسو نیا،جرا شودن اماه اس از ،زمانتخابات شوش  نینخسوت.  ۳

  نامزدها یفهرسوت اسوام  رکلیکنند. دب  ینود را معرف  یتا ظر  دو ماه نامزدها  نواهدیاز دول عضوو م یانامه  یط  ملل متحد  رکلیدب

 .دول عضو ارسال نواهد داشت یو برا هیته  ک یحرو  الفبا و با  کر کشور نامزد کننده هر  بیرا به ترت

 

جلسوه   نی. در اشوودیملل متحد برگزار نواهد شود  انجام م در مقر  رکلیدر جلسوه دول عضوو که توسو  دب  تهیکم یانتخاب اعضوا.  ۴

  یی زن دسوته از نامزدها تهیدر کم  تیعضوو  یاشوخاص انتخاب شوده برا  باشود یزن حضوور دو سووم دول عضوو م لیکه حد نصواب تشوک

دهنده در جلسووه را به دسووت   یدول عضووو حاضوور و رأ  ندگانیمطلق زراء نما تیاکثر همزمانتعداد زراء و    نیشووترینواهند بود که ب

 .زورند

 

  ان یانتخابات در اا نیمنتخب در اول ینفر از اعضوا ۹  تی. لکن دوره عضووشووندیدوره چهار سواله انتخاب م کی یبرا تهیکم یاعضوا.  ۵

 .انتخاب نواهد شد تهیکم سیرئ برعه توس   دیعضو به ب  ۹ نیایانتخابات اسام نی. بالفالله اس از اولرسدیدو سال به اتمام م

 



الحاق لوورت نواهد گرفت.    ای  بیتصوو نیو انجم یماده و به دنبال سو نیا  ۴و  ۳   ۲  یمطابق با بندها  تهیکم  گریعضوو د ۵انتخاب .  ۶

انتخاب   تهیکم  سیبرعه توس  رئ  دیدو نفر به ب  نیایو اسام  افتیدو سوال ناتمه نواهد    انیفوق در اا یدو نفر از اعضوا تیدوره عضوو

 .نواهد شد

 

اسوت  کارشونا   متوب  شوده  تهیا  به عنوان عضوو کمکارشونا   تیکه فعال  یدولت  یاحتمال  ینال  یهابه منظور اشوغال اسوت.  ۷

 .انتخاب نواهد کرد دییمشروط به تأ  تهیدر کم تیعضو یاتباع نود برا نیرا از ب یگرید

 
  تیوو بوا در نظر گرفتن اهم  داردیکوه زن مجمع مقرر م  یطیو بر طبق ضوووواب  و شووورا  یمجمع عموم  دییوبوا توأ   توهیکم  یاعضوووا .۸

 .نواهند کرد افتیدر یمتحد مقرراز سازمان ملل تهیکم یهاتیمسئول

 

  نیتأم  ونیکنوانسوو نیدر چارچوب ا  تهیکم   یو کارمندان ،زم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظا التیملل متحد تسووه رکلیدب.  ۹

 .نواهد نمود

 
 ۱۸ماده 

 

ابدامات متخذه در   ریو سوا ییو اجرا  ییبضوا  ینیدر مورد ابدامات تقن  تهیکم یبررسو یبرا  یگزارشو  شووندیدول عضوو متعهد م.  ۱

 .متحد ارائه کنندملل رکلیرابطه به دب نیحالله در ا یشرفتهایو ا  ونیکنوانس نیمفاد ا یاجرا یراستا

 
 .زن دولت یبرا ونیا،جرا شدن کنوانسسال اس از ،زم  کیال : 

 
 .درنواست کند تهیکه کم  یو عالوه بر زن هر زمان کباریب: اس از زن حدابل هر چهار سال  

 

 .باشد گذاردیاثر م ونیکنوانس نیتعهدات تحت ا یاجرا زانیبر مکه   یعوامل و مشکالت نیمب  تواندیگزارشها م نیا.  ۲

 
 ۱۹ماده  

 
 .نواهد نمود بینود را تصو ییاجرا نامهنییز تهیکم.  ۱

 
 .دوره دو ساله انتخاب نواهد کرد کی یمسئو،ن نود را برا تهیکم.  ۲

 
 ۲۰اده م

 
که از دو هفته تجاوز نکند    یارائه شوده هر سواله به مدت  ونیکنوانسو نیا ۱۸که مطابق با ماده    ییهاگزار  یبه منظور بررسو  تهیکم.  ۱

 .دهدیجلسه م لیتشک

 
برگزار نواهد   شوودیم نییتع تهیکم میکه به تصوم یگریدر هر محل مناسوب د  ایمتحد  معمو،ً در مقر سوازمان ملل تهیجلسوات کم.  ۲

 .شد

 
 ۲۱ماده  



 
و    دینمایم میتسولینود به مجمع عموم  یهاتیدر مورد فعال  یگزارشو  یو اجتماع  یابتصواد  یشوورا قیهمه سواله از طر تهیمک .  ۱

  ی کل یهاهیو تولو شونهاداتیا  نیارائه دهد. ا  یکل یهاهیو تولو شونهاداتیبراسوا  گزارشوها و اطالعات والوله از دول عضوو ا   تواندیم

 .گرددیدرج م تهیدول عضو در گزار  کم یهمراه با نظرات احتمال

 
 .دینمایمقام زن ارسال م ونیسیرا جهت اطالع به کم تهیکم یمتحد گزارشهاملل رکلیدب.  ۲

 
 ۲۲ماده  

 
زنها    یهاتیلحاضور را که در حوزه فعا  ونیاز کنوانسو  یمواد  یاجرا  ندگانشوانینما قیمجاز نواهند بود که از طر یمؤسوسوات تخصوصو

 .برار دهند یمورد بررس  رندیگیم یجا

 
  تیکه به حوزه فعال  ییهانهیدر زم  ونیکنوانسو  یدرباره نحوه اجرا  ییدعوت کند تا گزارشوها  یممکن اسوت از مؤسوسوات تخصوصو تهیکم

  .ندیارائه نما شودیزنها مربوط م

 

 ۶بخش  

 
 ۲۳ماده  

 
نخواهد گذاشوت     ریو مؤثرتر وجود دارد تأث دتریمف یزنان و مردان به برابر  یابیدسوت یکه برا یبر مقررات  ونیکنوانسو  نیدر ا  زیچچیه 

 :باشد ریشامل موارد ز تواندیمقررات م نیا

 
 ایدولت عضو    کی نیال : بوان  

 
 .ا،جرا استزن دولت ،زم یکه برا  یگرید یالمللنیموافقت نامه ب ای مانیا  ون یب: هر کنوانس  

 
 ۲۴ماده  

 
  نیشونانته شوده در ا  تیرا که هد  از زن تحقق کامل حقوق به رسوم  یابدامات ،زم در سوط  مل هیکل  گردندیدول عضوو متعهد م 

 .به عمل زورند  باشد یم ونیکنوانس

 
 ۲۵ماده  

 
 .باشدیدول مفتو  م هیکل یامضا یبرا ونیکنوانس نای. ۱ 

 

 .شودیم نییتع ونیکنوانس نیا نیملل متحد به عنوان ام رکلیدب .  ۲

 
متحد به امانت گذارده نواهد  ملل رکلینزد دب  بیاسوت. اسوناد تصوو  یبانون  بیمراحل تصوو  یمنوط به ط  ونیکنوانسو نیا بیتصوو .  ۳

 .شد



 

 .شودیمتحد محقق مملل  رکلی. الحاق با سپردن سند الحاق به دبباشدیجهت الحاق دول مفتو  م ونیکنوانس نیا .  ۴

 
 ۲۶ماده  

 
 .ندیرا نما ونیکنوانس نینظر در ا دیمتحد درنواست تجدملل  رکلینطاب به دب یانامه  یدر هر زمان ط  توانندیدول عضو م. ۱ 

 

 .نواهد گرفت میتصم یدرنواست نیدر مورد چن  یبعد یدر مورد ابدامات احتمال متحدمللیمجمع عموم .  ۲

 
 ۲۷ماده  

 
ملل متحد به امانت گذارده شود  ،زم    رکلیالحاق زن نزد دب  ای بیسوند تصوو  نیسوتمیکه ب یخیروز اس از تار  یسو  ونیکنوانسو نیا  .۱ 

 .گرددیا،جرا م

 

به زن ملحق    ای  کندیم بیرا تصوو  ونیکنوانسو نیکه ا  یهر دولت یالحاق  برا  ای بیسوند تصوو نیسوتمیسوپردن ب  عهیاس از به ود .۲

 .گرددیا،جرا مالحاق زن به دولت به امانت گذارده شده ،زم  ای بیکه سند تصو یخیروز تار نیامیمذکور از س ونیکنوانس  گردد یم

 
 ۲۸ماده  

 
 .دینمایم عیدول توز هیکل انینموده و زن را م  افتیالحاق را در  ای بیمتحد متن تحف  کشورها  در هنگام تصوملل رکلیدب .۱

 
 .سازگار نباشد مجاز نخواهد بود ونیکنوانس نیکه با هد  و منظور ا یتحفظات .  ۲

 
موضووع    نیتن اسوت. نامبرده همه دولتها را از امتحد در هر زمان بابل اس گرفملل رکلیبه دب  یادداشوتی میتسول قیتحفظات از طر .  ۳

 .شود معتبر است  افتیدر ادداشتیکه  یمطلع نواهد کرد. لغو تحف  از روز

 
 ۲۹ماده  

 
  یکی  یمذاکره حل نگردد بنا به تقاضوا قیچند دولت عضوو که از طر  ایدو   نیب  ونیکنوانسو نیا  یاجرا  ای ریهر گونه انتال  در تفسو.  ۱

به    یداور التیدر مورد نحوه و تشوک نیطرف  یدرنواسوت داور خی. چنانچه ظر  شوش ماه از تارگرددیارجاع م یبه داور نیاز طرف

 .گردد وانیمطابق با اساسنامه د یدادگستر یالمللنیب وانینواستار ارجاع موضوع به د تواندین میاز طرف  یکیتوافق نرسند   

 
  کیبند    یالحاق به زن اعالم کند که نود را موظ  به اجرا  ای  ونیکنوانسو نیا بیتصوو  ایبه هنگام امضواء   تواندیهر دولت عضوو م .  ۲

 .باشندینم کیبند  یاست  ملزم به اجراماده اعالم تحف  نموده نیا کیکه به بند    یدر ببال دولت  گری. دول عضو دداندیماده نم

 
 به یاعالم رسوم قیدر هر زمان از تحف  نود از طر  تواندیاعالم تحف  نموده باشود مماده   نیا ۲که بر طبق بند   یهر دولت عضوو .  ۳

 .دینظر نمامتحد لر ملل  رکلیدب

 
 ۳۰ماده  



 
  رکلینزد دب  باشووند یم کسووانیاعتبار   یزن دارا یولیو اسووپان یفرانسووه  روسوو   یسوویانگل  ینیچ   یکه متون عرب  ونیکنوانسوو نیا 

 .شودیمتحد به امانت گذارده مملل


