
 زن، پکن   ی کنفرانس جهان   ه ی اعالم 

 
 ۱۹۹۵سپتامبر  

 
 

 درباره زنان،  یکنفرانس جهان نیکننده در چهارمشرکت یما دولتها . ۱

 
 م، یاسازمان ملل متحد گرد آمده سیسال تأس نیدر پکن، در پنجاهم نجا، یکه در ا. ۲

 
 م، یبر شیپ  تیعموم زنان را در سراسر جهان به سود کل بشر یتوسعه و صلح برا ،یتا اهداف برابر م یاعزم جزم کرده. ۳

 
  یزنان  ادی   م،یآنان توجه دار  طیها و شرازنان و نقش  یو به چندگون  میاکرده  افتیآراء عموم زنان را از سراسر جهان در  م یکنیاعالم م.  ۴

 م، یریگیاست الهام مکه قلوب جوانان را آکنده  یدیو از ام م یداریمیاند گرامراه را هموار کرده نیکه در گذشته ا

 
نبوده و   کسانیدر همه جا  شرفتیپ  نیا ی کرده ول شرفتیجهات مهم پ  یاگذشته منزلت زنان از پاره که در دهه میکنیم ق یتصد. ۵

ازنان و مردان همچنان دوام آورده  ینابرابر پ   یموانع اصل  نرویز ااست و  عموم مردمان خواهند   ستیبهز  یبرا  یجد  ییندهایآیکه 

 داشت همچنان برجاست،

 
و   سازد یزنان و کودکان، را متأثر م  ژه یمردم جهان، به و تیاکثر  ات یکه ح ی رشد فقر روبه با  تیموقع نیکه ا م یکنیم  قیتصد  زین. ۶

 ابد، ی یم د ی هر دو قرار دارد تشد یالمللنیو ب یمل  یهاطهیآن در ح یهاشه یر

 
آنان را در سراسر    یزنان و توانمندساز  شرفتیپ   قیطر  نیتا از ا  م یکنیو موانع م  ها تیمحدود  نیوقف مقابله با ا   غیدریخود را ب.  ۷

ببرد و    شیاست تا ما را به پ   یو همبستگ  یهمکار  د،یام  هیدر سا  یاقدام فور  ازمندین  نکیامر هم ا  نیکه ا  میو برآن  میجهان فراتر بر

 .شود رهنمون ندهیبه قرن آ

 
 :میورزیم د یمجدداً تأک ل یبر تعهد خود به موارد ذ

 
  یجهان  هیبه اعالم  ده، یکه در منشور ملل متحد ثبت گرد  یمقاصد و اصول  ریزنان و مردان و سا   یانسان  ی ذات  تیثیبه حقوق برابر و ح.  ۸

حقوق کودک    ونیزنان و کنوانس  هیعل  ضیصور تبع  عیجم  یامحا  ون یکنوانس  ژهیوه  حقوق بشر، ب  یالمللن یاسناد ب  ریحقوق بشر و سا

 حق توسعه؛ هیزنان و اعالم هیخشونت عل یاامح ونیکنوانس نیو همچن

 
  عیجم  ریناپذمیو تقس  وستهیو پ   ریناپذ ییکامل حقوق بشر مربوط به زنان و کودکان دختر به عنوان بخش جدا  یاجرا  نیبه تضم.  ۹

 ن؛ یادیبن  یهای حقوق بشر و آزاد

 
 ،یملل متحد در جهت هدف حصول برابر نیشیپ   ی هاسران و کنفرانس  یهاییکه در گردهما  یشرفتیبه مبنا قراردادن وفاق و پ  .  ۱۰

 ستیز  طی، درباره مح۱۹۹۰به سال    ورکیوی، درباره کودکان در ن۱۹۹۵به سال    یروب یاست: درباره زنان در نااصل آمدهتوسعه و صلح ح

، ۱۹۹۴و توسعه در قاهره به سال    تی، درباره جمع۱۹۹۳به سال    نی، درباره حقوق بشر در و۱۹۹۲سال    به  رویدوژان  وی و توسعه در ر

 ؛ ۱۹۹۵در کپنهاک به سال  یدرباره توسعه اجتماع 

 



 زنان؛  شرفتیپ  یبرا  یروبینا  نگرندهیآ یمؤثر راهبردها یبه حصول کامل و اجرا. ۱۱

 
  ی ازهایکمک به رفع ن قیطر نی و از ا ده یو عق ن یوجدان، د شه،یاند یزنان، از جمله حصول حق آزاد شرفتیو پ  یبه توانمندساز .۱۲

تحقق توان بالقوه کامل آنان    نیتضم  ق یطر  نیو از ا  گران، یهمراه با د  ا یزنان و مردان، به انفراد    یو فکر  ی روان  ، یاخالق  ، ی االخالقعلم

 .که خود دارند  یبرابر آمال  شانیبه زندگ دنیبخش  لدر جامعه و شک

 
 :که  میارفتهیما پذ

 
و    یریگمیتصم  ندیعه، از جمله مشارکت در فرآجام  یهانه یدر همه زم  یبرابر  هیزنان و مشارکت کامل آنان بر پا  یتوانمندساز.  ۱۳

 دارد؛ نی ادیتوسعه و صلح، لزوم بن ،یبرابر حصول یبه قدرت، برا یدسترس

 

 حقوق زنان، حقوق بشر است؛ . ۱۴

 

آنان   ان یهماهنگ م ی مردان و زنان و شراکت  انیخانواده م یهاتیبرابر مسئول میبرابر به منابع، تسه  یها و دسترسقوق، فرصتح. ۱۵

 راند؛یامور خط ، یدموکراس میدر تحک زیو ن شانیهاخود و خانواده ستیدر تحقق بهز

 

مستلزم مداخله زنان در توسعه    یو عدالت اجتماع   ستیز  طیحفظ مح  ،ی، توسعه اجتماع ریگیپ   یفقر بر اساس رشد اقتصاد  یمحاا.  ۱۶

مدار  و مردم  نده یبرداران توسعه پابرابر ومشارکت کامل و برابر زنان و مردان به عنوان کارگزاران و بهره  یهاصتفر  ،ی و اجتماع   یاقتصاد

 است؛

 

 ی برا  شانی زیزادخ  ژهیسالمت خود، به و  یهاجنبه   عیحق عموم زنان در کنترل جم   نکهیبر ا  حی مجدد و صر  دیو تأک  قیتصد.  ۱۷

 دارد؛ نینادیآنان لزوم ب یتوانمندساز

 
حل   ،یرهبر  یبرا  نیادیبن  یروین  کیزنان که    شرفتیقابل دسترس است و با پ   یو جهان  یامنطقه   ،یمل  ،یصلح در سطوح محل.  ۱۸

 .دارد ریناپذ ییجدا یوندهایسطوح هستند پ  هیدرکل داریپا  ی صلح شبردیو فصل مناقشات و پ 

 

  گریکدیمؤثر و کارآمد که متقابالً   ت،یحساس به جنس  یهایها و خط مشکه با مشارکت کامل زنان، برنامه کندیضرورت اقتضا م.  ۱۹

اجرا  ، یزنان را بپرورد، طراح شرفتیو پ  یکه توانمندساز یسطوح هیتوسعه، در کل یهایها و خط مشکنند، منجمله برنامه تیرا تقو

 .و نظارت گردند

 

  ی هاو سازمان  یردولتیغ   یهاسازمان  ریزنان و سا  یهاها و شبکه گروه  ژهیبه و  ،ی جامعه مدن  یاهمشارکت و کمک همه بخش.  ۲۰

  ت یعمل حائز اهم هیکار پا  نیمؤثر ا  یریگیها، در اجرا و پ دولت  یآنها، با همکار   یبر اجتماع، ضمن احترام کامل به خودمختار  یمبتن

 .است

 

پا   نیا  یاجرا.  ۲۱ دولت  هیکار  تعهد  مستلزم  جهانعمل  واجتماع  دولت  ی ها  باست.  اجتماع  و  مل   یالمللنیها  تعهدات  تقبل  و    یبا 

و    یجهت توانمندساز  تیضرورت اتخاذ عمل حائز اولو  اند، رفته ی کنفرانس پذ  ن یکه در ا  یجمله تعهدات  جهت عمل، من  یالمللنیب

 .کنندیم قیزنان را تصد شرفتیپ 

 



 :میمصمم هست

 

 .قرن حاصل گردند نیا انی زنان تا پا شرفتیپ  یبرا  یروبینا نگرندهیآ یتا اهداف و رهبردها میینما د یها و اقدامات را تشدشتال. ۲۲

 
موارد   هیعل  یو اقدامات مؤثر  میکن  نیتضم  نیاد یبن  یهای حقوق بشر و آزاد  عیکامل زنان و کودکان دختر را از جم  یبرخوردار.  ۲۳

 م؛ ییاتخاذ نما هایحقوق و آزاد نینقض ا

 

 ی برابر  یموانع فرارو  هیو کل  می زنان و کودکان دختر معمول دار  هیعل  ضیصور تبع  عیجم  یاقدامات الزم را جهت امحا  ه یکل.  ۲۴

 م؛ یبردار انیزنان را از م یو توانمندساز شرفتیپ  ،یتیجنس

 
 مشارکت کامل داشته باشند؛  دی آیعمل مه  زن و مرد ب یکه در جهت برابر یاقدامات  هیتا در کل میمردان بپرداز بیبه ترغ . ۲۵

 
زنان را با مقابله با علل    دیبه تزا  و بار فقر پابرجا و رو  میجمله اشتغال، ارتقاء ببخش  مختلف، من  قیزنان را از طر  یاستقالل اقتصاد.  ۲۶

به عنوان کارگزاران مهم   ،ییزنان، منجمله زنان روستا  برابر همه  یدسترس  نیتضم  ،یساختار اقتصاد  رییتغ  قی فقر از طر  یساختار

 م؛ یبردار انیاز م ، یها و خدمات عمومفرصت د، یتول بعتوسعه، به منا

 

العمر، سواد آموزش و پرورش  آموزش مادم  ه، یآموزش پا  نیتأم  قیرا از طر  ر،یگیپ   یجمله رشد اقتصاد  مردم مدار، من   نده یتوسعه پا.  ۲۷

 م؛یدختران و زنان ارتقاء بخش یبرا هیاول یو مراقبت بهداشت

 

 ی او به گونه  میکن  قیزنان را در جنبش صلح تصد  شرویو نقش پ   میزنان بردار  شرفتیپ   یصلح برا  نیمثبت جهت تضم  یهاگام.  ۲۸

 مان یجهت انعقاد پ   درنگیو از مذاکرات ب  میبکوش  یالمللن یقاطع و مؤثر ب  یو کامل تحت بازرس  یفعال در جهت خلع سالح عموم

از    یریو جلوگ  یاباشد و به خلع سالح هسته  ی دگیچندجانبه و مؤثر قابل رس  یبه نحو  کهیتما  یها سالح  شی جامع و عام منع آزما

 م؛ یبه عمل آور  تیوجوه آن کمک کند حما هیدر کل یاهسته  یسالحها ریتکث

 
 م؛ یآنها بپرداز یو به امحا میکن یریزنان جلوگ هیصور خشونت عل عیاز جم. ۲۹

 
ا  ی برابر زنان و مردان را به آموزش و مراقبت بهداشت  یدسترس.  ۳۰ برابر با آنان را در  و آموزش و   میکن  نیموارد تضم  نیو رفتار 

 م؛یزنان را بهبود بخش یو زادآور  یبهداشت جنس نیهمچن

 
 م؛ یینما  تیو از آنها حما میحقوق بشر مربوط به زنان و دختران را ارتقاء بخش عیمج. ۳۱

 

و حذف موانع    نیادیبن  یهایحقوق بشر و آزاد  عیبرابر عموم زنان و دختران از جم  یبرخوردار  نی که جهت تضم  ییبر تالشها.  ۳۲

  بودنیبوم  ای   تیمعلول  ا ی  ن یفرهنگ، د  ت،یچون نژاد، سن، زبان، قوم  یعوامل  لیآنان به دل  شرفتیو پ   یکه در راه توانمندساز  یاچندگانه

 م؛ یافزائیوجود دارد، ب

 

 م؛یکن نیاز زنان و دختران، تضم تیبه منظور حما ژهیوه را، ب جمله حقوق بشر دوستانه من الملل،ن یاحترام به حقوق ب. ۳۳

 



 ی برا   بهتر  یمشارکت کامل و برابر آنان را در ساختن جهان  م،یتوسعه بخش   کمال  را به  نیتوان بالقوه دختران و زنان همه سن.  ۳۴

 .میافزائیتوسعه ب ندیو بر نقش آنان در فرآ میکن نیهمگان تضم

 
 :تا میما مصمم هست

 

اطالعات، ارتباطات و بازار را  ،یاپرورش حرفه  ،یاعتبارات، علوم و تکنولوژ ن،یاز جمله زم ،یبرابر زنان به منابع اقتصاد یدسترس. ۳۵

 ی ایاز مزا  یآنان  در برخوردار   ییتوانا   شیزنان و دختران که باعث افزا  شرفتیو پ   یتوانمندساز  شتریب  شبردیپ   یبرا  یالهیبه  عنوان وس

 م؛ یکن نیتضم گرددیم یالمللنیب یهایهمکار قیمنابع، منجمله، از طر نیکامل به ا یدسترس

 

 ن یدر همه سطوح است تضم  یالمللنیب  یها و نهادهاها، سازماندولت  یپرتوان از سو  یعمل را که مستلزم تعهد  ه یکار پا  تیموفق.  ۳۶

کننده    تیوابسته به هم و متقابالً تقو  یاجزا  ستیز  طیو حفظ مح  ی توسعه اجتماع   ،یکه توسعه اقتصاد  میارفتهیپذ  قاً ی. ما عممیکن

که   یاعادالنه  یمردم است. توسعه اجتماع   یهمگ  یبرا  یباالتر زندگ  تیفیحصول ک  یما برا  یهاچارچوب تالش  هک  اندندهیتوسعه پا

بو  یتوانمندساز بهره   ریزنان فق  ژهیفقرا،  پا  ادیبن  کندیم  قیتصد  ستیز  طیاز منابع مح   ندهیپا  یریگرا در  .  استندهیضرور توسعه 

و    یتوسعه اجتماع   یسازندهیالزمه پا  ندهیدر متن توسعه پا  ریگی و پ (   ۳۶)گسترده  یپ  یکه رشد اقتصاد  میکنیم  قیتصد  ن،یهمچن

  یو اضاف  دیمنابع جد  نیو همچن  یالمللنیو ب  یدر سطوح مل  یمنابع کاف  جیعمل مستلزم بس  هیکارپا  تیاست. موفق  یعدالت اجتماع 

  یاست از جمله: منابع چند جانبه، دو جانبه و خصوص یمال نیبل حصول تأمقا  یهاسمیمکان عیدر حال توسعه از جم یکشورها یبرا

مال   شرفتیپ   یبرا منابع  تقو  ی زنان،  نهادها  تیجهت  ب  یامنطقه  ،یافرومنطقه   ،یمل   یتوان  برابر،    ،یالمللنیو  حقوق  به  تعهد 

و    یامنطقه  ،یمل  یاستگذاریس  یندهایو فرآ  هاأتیه  عیبرابر و مشارکت برابر زنان و مردان در جم  یهابرابر و فرصت  یهات یمسئول

 به زنان جهان؛  ییسطوح جهت پاسخگو هیدر کل یی هاسمیمکان تیتقو ایو استقرار  ،یالمللنیب

 
  یکار مستلزم همکار  نی. امیکن نیاقتصاد در حال گذار هستند تضم  یکه دارا  ییعمل را در کشورها هیپا کار  تیموفق  ن،یهمچن .  ۳۷

 .است یالمللنیو مساعدت مستمر ب

 
و خود را  میکنیم بیخواهد آمد تصو نیرا که پس از ا یاهیکننده در کنفرانس، کار پاشرکت  یما به  عنوان دولتها له،یوس نیبد. ۳۸

ما    .ما منعکس باشد  یهایو خط مش  هااستیس  عیدر جم  یتیجنس  ی دگاهی که د  میکنیم  نیو تضم  م، یسازیآن متعهد م  یبه اجرا

و از عموم زنان و مردان،   ربطیذ  یالمللن یو ب  یامنطقه  ینهادها  گری د  ،یالمللنیو ب  یامنطقه  یمال  یمصراً از سازمان ملل متحد، نهادها 

که، با    م یکنیدر خواست م  ، یجامعه مدن  یهابخش  هیآنان، و از کل  یضمن احترام کامل به خودمختار  ،ی ردولتیغ   ی هااز سازمان  زیو ن

 .آن کمک کنند یعمل متعهد سازند و به اجرا  هیپا ها، خود را کامالً به کاردولت یهمکار


