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   سازمان ملل متحدیمجمع عموم

 
 نکه منشور سـازمان ملـل متحـد بـر حقـوق           یت به ا  یون حاضر، باعنا  یدول عضو کنوانس  

د مجدد دارد، بـا اعتقـاد        ی حقوق زن ومرد تاک    ي بشر، مقام ومنزلت هرفرد و برابر      یاساس

دارد یـ د دارد واعـالم م    یض تاک یزنبودن تبع ی حقوق بشربراصل جا   یه جهان ینکه اعالم یبرا

کسان بوده و مجاز بـه  یا آمده و ازنظر مقام ومنزلت وحقوق    یه افراد بشرآزاد به دن    یکه کل 

 باشـند، بـا    یت مـ  ی ازجمله جنس  يزیچگونه تما یها بدون ه  یقوق و آزاد  ه ح یاستفاده از کل  

ـ ی بـ يثاق هاینکه دول عضو م  ید برا یتاک باشـند تـا زنـان    ی حقـوق بـشرمتعهد م  ین الملل

 برخــودار گردنـد، بــا  یاسـ ی وسی، مــدنی، فرهنگـ ی، اجتمــاعیومـردان ازحقــوق اساسـ  

ازمان ملـل متحـد و        که تحت نظـر سـ       ین الملل ی ب يون ها ینکه کنوانس یدرنظرگرفتن ا 

ده، بـا توجـه بـه     یفاء حقوق زن ومرد گرد    یده موجب است  ی منعقد گرد  ی تخصص يآژانسها

 ي سازمان ملـل متحـد وآژانـسها   يه هایه ها وتوصینکه  به موجب قطعنامه ها، اعالم   یا

رغم  صـدور  ینکه علی از ایده شده، بانگرانی حقوق زن ومرد ارتقاء بخش    ي برابر یتخصص

  .  همچنان ادامه داردییه زنان بطورگسترده یضات علیعمال تبعاسناد مختلف، ا

 حقـوق واحتـرام بـه       يه زنان ناقض اصول برابـر     یضات عل ینکه اعمال تبع  ی ا ياد آور یبا  

 ی بـامردان درزنـده گـ      يط مـساو  ی باشد و مانع شـرکت زنـان درشـرا         یت بشرم یشخص

ـ  به کـشور خـود م      ی وفرهنگ ي، اقتصاد ی، اجتماع یاسیس ـ  وموفق یابیـ شوند  وازکام  ی ت ی

 زنـان را درخـدمت بـه    يند  وتحول کامل استعداد هـا    ی نما یجامعه و خانواده ممانعت م    

 حد اقل   یط فقر و تنگدست   ینکه زنان درشرا  ی ازا یسازد، با نگران  یت مشکلترم یکشور وبشر 

 و  ی و امکانات استخدام   یالت، دوره آموزش  ی، تحص ی، بهداشت یی را به مواد غذا    یدسترس

  .رندازها دایر نیسا

ـ    یل نظام نـو   ینکه تشک یبا اعتقاد برا   ـ  ین اقتـصاد ب  براسـاس مـساوات وعـدالت       ین الملل

ـ نکه ر ید برا یبا تاک . دی نما یفا م ی را ا  ین مردان وزنان نقش مهم    ی ب يفاء برابر یدراست شه ی
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، استعمار، استعارنو، تجاوز،    يض نژاد ی، تبع ید، اشکال مختلف نژاد پرست    یکن کردن آپارتا  

 زنـان  ي برخـودار ی دولت هـا رکـن اساسـ     ی در امور داخل   یالت خارج اشغال، سلطه ودخ  

 تـشنج   ین الملل یت ب یم صلح وامن  ینکه تحک ید برا یبا تاک .   باشد یومردان ازحقوق خود م   

ـ  دوجانبه دول صـرف نظـر از س     ي ها ي، همکار ین الملل ی ب ییزدا  ی اجتمـاع يستم هـا ی

 تحت نظارت و یالح اتوم و کامل و باالخض خلع  سی آنها، خلع سالح عموميواقتصاد

د اصول عدالت، مساوات ومنافع متقابـل در روابـط     یی، تا ین الملل ید و موثر ب   یکنترول شد 

 درمقابـل  یگانه و اشغال خـارج    ین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار وب         یب

 باعـث   یت ارض ی و تمام  یت مل ین احترام به حق حاکم    ی واستقالل و همچن   يخود مختار 

ن مـردان وزنـان     یجاد مساوات ب  یجه باعث ا  ی خواهد شد  و درنت     یفت اجتماع شریرشد وپ 

 صـلح  ي و برقـرار  یک کشور، رفـاه جهـان     ینکه رشد تمام وکامل     یگردد، با اعتقاد بر ا    یم

  . بامردان استيط مساوینه ها درشرایکپارچه  زنان درتمام زمیمستلزم شرکت 

ـ ده و پ  جاد رفاه خانوا  یبا درنظرگرفتن سهم عمده زنان درا      شرفت جامعـه کـه تـا کنـون     ی

ت یـ ن درخـانواده ودرترب   ی مـادر ونقـش والـد      یت اجتماع یکامالً شناخته نشده است، اهم    

ـ مان نبا ینکه نقش زنان درزا   ی از ا  یکودکان  وباآگاه   ت یـ ض باشـد و ترب    ید اسـاس تبعـ    ی

  .باشدی مین زن ومرد وجامعه بطور کلیت بیم مسوولیازمند، تقسیکودکان ن

ـ    ی درنقش معمـول   يریینکه هرگونه تغ  ی بااطالع ازا  ن زنـان درجامعـه و      ی مـردان وهمچن

  .باشدین زن ومرد می بيخانواده مستلزم وجود حقوق مساو

ه زنان را به مورد اجرا گذاشته  یضات عل یه رفع تبع  یم گرفتند اصول مربوط به اعالم     یتصم

ـ  را جهـت ازم    ین  منظـور اقـدامات     یو بد  ـ ان برداشـتن کل   ی ن اتخـاذ   ه اشـکال وانـواع آ     ی

  :ر توافق کردندیوبشرح ز.ندینما

  :ماده اول

ز، یل شدن هرگونه وجه تمای قایون به معنین کنوانسیدر ا» ه زنان یضات علیتبع«واژه 

 يهایت شناختن آزادیت است که به رسمی براساس جنسیتیا محدودیل شدن استثناء یقا

 یاسی سينه هایر زمت  حقوق بشر در مورد آنها دی  ورعاي زنان  حق بهره وریاساس

ت تأهل یر موارد بدون توجه به وضعیا سای  وی و مدنی و فرهنگی واجتماعيواقتصاد

  .ب وارد آوردیآنها و مساوات حقوق زن ومرد خلل و آس

  :ماده دوم
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ند بدون ینمای محکوم کرده و موافقت میه زنان را به هر شکلیضات علیدول عضو تبع

ن یش گرفته شود  وبدیه زنان  درپیعضات علیتباست رفع ی سیدرنگ و به  طرق مقتض

  .ندی نمایر تعهد میل زیمنظور  در مورد مسا

ن مربوط هرکشور یر قوانی و سای گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساس:الف

له ی بوسین اصلینان  از تحقق چنیچنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و حصول اطم

  .گری دیر طرق مقتضیا سایوضع قانون 

م در صورت اقتضاء به منظور یره از آن جمله اعمال تحری وغیر قانونی تدابذاخ  ات:ب

  .ه زنانیضات علی از بکار بردن تبعيریجلوگ

نان از ی با مردان و حصول اطميط مساوی از حقوق زنان براساس شرایت قانونی حما:ج

ر موسسات ی و ساصالحی ذیق مراجع ملیضات از طریه تبعیت موثر از زنان علیحما

  .ی دولتییقضا

ضات درمورد آنها و یا به کار بردن تبعیه زنان و ی علی از انجام هرگونه عملي خود دار:د

ف ی و موسسات مطابق  با  تعهدات خود به وظاینکه مقامات دولتیان از ایحصول اطمن

  .شان عمل خواهند کرد

ا ینان توسط هرفرد، سازمان ه زیضات  علی به منظور رفع تبعی اتخاذ اقدامات مقتض:ه

  .شرکت

ن متعارف و یا فسخ قوانیل ین به منظور جرح و تعدیر الزم از جمله وضع قوانیاتخاذ تداب

  . گرددیه زنان میض علیمقررات موجود که موجب به کار بردن تبع

  .ه زنان را در بر داردیضات علی که تبعیا جزائی يفریه مقررات کی فسخ کل:ز

  : ماده سوم

 ی وفرهنگي، اقتصادی، اجتماعیاسی سينه هاینه ها باال خص زمیعضو درتمام زمدول 

شرفت کامل زنان به عمل ین را به منظور رشد وپیه اقدامات الزم ازجمله وضع قوانیکل

 مساوات ينای  برمی اساسي هاي آنها ازآزاد       ي حقوق بشروبهره مندي آورند تا اجرایم

  . ن گرددیبامردان تضم
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  :ماده چهارم

مساوات فاکتورع دوی توسط دول عضو که هدف آن تسریژه موقتیر ویاتخاذ تداب-1

اما به .  گرددیتلق) ضیتبع(د یون نباین کنوانسیف ایباشد، بنابه تعرین مردان وزنان میب

ن یا. آمد دربرنخواهد داشتیک پی جدا و نابرابر رابه عنوان يچ وجه حفظ ستنداردهایه

.  برابرمتوقف خواهد شديحقق رفتاروفرصتهااقدامات پس ازت

ون ین کنوانسی هستند که درایژه توسط دول عضو ازجمله اقداماتیرویاتخاذ تداب-2

  . گرددیز تلقیض آمید تبعیابرد ونیگ یت ازمادران صورت می حمايبرا

  :ماده پنجم

  : آورندیررابعمل می زیدول عضو اقدامات مقتض

ان برداشتن ی رفتارمردان وزنان به منظور ازمیهنگ وفری اجتماعيالگوها ریی تغ:الف

 يا برترنگری ي برآرمان طرز فکر، پست نگری که مبتنییها وروش ها تعصبات، سنت

  .باشدی مردان وزنان مي  براییشه ی کليها ا نقشیت ویجنس

 مادر یفه اجتماعیح ازوظیت خانواده، درك صحین که تربینان ازای حصول اطم:ب

گردد، منافع یت کودکان راشامل میت مشترك مرد وزن درپرورش وتربی مسئولییوشناسا

  .ت قرارداردیکودکان درتمام موارد در اولو

  :ماده ششم

 ؤ از سـ   يرین رابـه منظـور جلـوگ      ی ازجملـه وضـع قـوان      یه اقدامات مقتض  یدول عضو کل  

  . مارانان بعمل خواهند آوردثاستفاده اززنان واستد

  :ماده هفتم

ه ی کشورکلی واجتماعیاسی سیه زنان در زندگیضات علیفع تبعدول عضو به منظور ر

 بامردان حقوق يط مساویباال خص در شرا.  رابعمل خواهند آوردیقتضاقدامات م

  :ان اعطا خواهندکردنررابه زیز

ت بودن ی و واجد صالحی عموميها یه انتخابات و همه پرسی حق شرکت درکل:الف

  .ینتخب مردم مي انتخاب شدن درتمام ارگان هايبرا

ه ی وانجام کلیر دولتی آن  در دواياست دولت و اجراین سیی حق شرکت درتع:ب

  . درتمام سطوح دولتیف عمومیوظا
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 ی واجتماعیاسی سی که بازنده گیردولتی غي حق شرکت درسازمانها و انجمن ها:ج

  .کشوردرارتباط باشد

  :ماده هشتم

ط یض درشرایچ گونه تبعیبدون ه رابعمل خواهند آورد تا یدول عضو اقدامات مقنض

 ین المللین فرصت به زنان داده شود که دولت خود رادرسطح بی با مردان ايمساو

  . نقش داشته باشندین المللی بيند و درسازمانهای نمایمعرف

  :ماده نهم

ت آنان اعطا یاحفظ ملیری بامردان درمورد کسب، تغي دول عضوبه زنان حقوق مساو-1

ر ی و تغیکنند،که با ازدواج با فرد خارجین می عضو باالخص تضمممالک. خواهند کرد

ا ی شدن ین وطنیت زن بیر ملی دوران ازدواج بطورخود بخود باعث تغیت همسردرطیمل

. گرددیت شوهر نمی مليل اجباریتحم

 بامردان اعطا يت کودکان به زنان حقوق مساوی عضو درمورد مليدولت ها-1

  .خواهند کرد

  :ماده دهم

ه یضات علی رابه عمل خواهند آورد تابه منظور رفع تبعیه اقدامات مقتضیضو کلدول ع

نه آموزش و پرورش و باالخص براساس ی با مردان درزميزنان به آنها حقوق مساو

  .راعطا گرددین زن ومرد درموارد زیمساوات ب

  ودرجهت اخذ مداركیی وحرفه ینه شغلی بامردان درزميط مساوی امکانات و شرا:الف

 ين تساویا. ه  رشته ها چه درشهر وجه درروستای درکلی از موسسات آموزشیلیتحص

 و یی، حرفه ی، فنیآموزش عموم) مرحله کودکستان (یش دبستانی پيشامل دورها

  . باشدی مختلف میی حرفه يز دوره های و نی فنیآموزش عال

مشابه که  ی، امتحانات و کادر آموزشی آموزشي به برنامه های امکان دسترس:ب

ت یفی مشابه رادارا باشند، وساختمان و لوازم مدرسه همان کيمشخصات و استاندارد ها

  .را داشته باشند

ه سطوح ودراشکال ی ازنقش زنان ومردان درکلییشه ین بردن هرگونه مفهوم کلی ازب:ج

 که ی آموزشير انواع روشهایق به آموزش مختلط و سایق تشوی ازطریمختلف آموزش
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 ید نظردرکتب درسیق تجدی سازد  و باالخص ازطرین هدف راممکن میل به این

  .ی آموزشيد روش هایی مدارس و تای آموزشيوبرنامه ها

  . مشابهیلی تحصيایر مزای امکانات استفاده ازبورسها وسا:د

الت ازجمله ی مربوط به ادامه تحصي به برنامه هایابی امکانات مشابه جهت دست :ه

که به هدف کاهش یی بزرگساالن بخصوص برنامه هايد آموز سوای عمليبرنامه ها

  .باشدین زنان و مردان می موجود بیعتر شکاف آموزشیهرچه سر

 يم برنامه هایکنند و تنظیل می که ترك تحصي کاهش تعداد دانش آموزان دختر:و

  .ل کرده اندیکه قبال ترك تحصی دختران وزنانيبرا

  .یت بدنی وتربیان درامور ورزش شرکت فعال زني امکانات مشابه برا:ز

 خانواده را ی وتندرستیکه سالمت) خاص(ژه ی وی به اطالعات آموزشی دسترس:ح

  . خانوادهيزی درمورد برنامه ریشنهاداتید، ازجمله اطالعات و پینماین میتضم

  :ازدهمیماده 

ه یض علیعمل خواهند آورد تا هرگونه تبعه  را بیه اقدامات مقتضیدول عضو کل-1

ن زنان و مردان ی حقوق، بين برود  و براساس اصل تساوی ازبینه شغلی در زمزنان

:ریموارد ز ن شود باال خص دری انها تضميحقوق مشابه برا

  . افراد بشريتجزایعنوان حق اله  حق اشتغال بکار ب:الف

مورد  کسان دریت ضوابط یجمله رعا ، ازی حق استفاده از امکانات مشابه شغل:ب

  انتخاب شغل 

 و یت شغلیامن  ازي  مقام، برخوداريشه، حق ارتقأی حق انتخاب آزادانه حرفه و پ:ج

  ي  و باز آموزیی  آموزش حرفهيها دوره حق استفاده از  ویط شغلیشرا ازات ویتمام امت

شرفته و آموزش ی پیی  حرفهی آموزشيها  و حق شرکت دردورهيجمله کارآموز از

  .یی مرحله

 کسان دری رفتار  ازيا و حق برخورداریمزا استفاده از زیبرابر و نافت دستمزد ی حق در:د

  .مشابه  کاریابیارز کسان درین قضاوت یهمچن.  ارزش برابراندي که دارایمشاغل

 ،يکاری، دوران بیگ خصوص در هنگام بازنشسته ه بی اجتماعيها مهیب  حق استفاده از:ه

 یزحق استفاده ازرخصتیموارد مشابه و نر ی و در سايری ودوران پی وناتوانيماریهنگام ب

  .یاستحقاق
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ط کار، یدرمح) تیامن( یمنیت ای ورعای حفظ سالمتي برایت اصول بهداشتی حق رعا:و

 به سالمت آنها وارد یبین شود، آسی تضمي آنها دردوران بارداریکه تندرستیبطور 

  .نگردد

  ويباردار زدواج وه زنان به  هنگام ایضات علیاعمال تبع  ازيریمنظور جلوگ به-2

  :عمل خواهند آورده ر را بین حق مسلم آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیتضم

اخراج براساس  ض دریتبع مان وی زایضیا مری يل بارداریت  اخراج به دلی ممنوع:الف

  .شود یل مجازات میصورت مشمول تحم نیر ایغ  که دریشوئ ت زنایضعو

دست رفتن   مشابه بدون ازی اجتماعيایا مزایقوق مان با حی زای صدوراجازه مرخص:ب

  .ی اجتماعيایا مزای سمت یشغل قبل

د تعهدات ینما ن را قادری که والدي الزم بنحویق به ارائه خدمات اجتماعی تشو:ج

خصوص با فراهم آوردن  به  هماهنگ سازند وی شغليها تیولؤبا مس  رایگ خانواده

  .ندی شرکت نمای اجتماعیزندگ بتوانند در) مادران( مراقبت از کودکان تا يالت برایتسه

 آنها يده برای که به اثبات رسیمشاغل ، دريت خاص از زنان  هنگام بارداری حما:د

  . آور است انیز

شرفت اطالعات یطور متناوب همراه باپ هن باره بیا کننده متذکره در تین حمایقوان-3

ن ی و درصورت لزوم اواهند گرفت خ قراری مورد بررسي و تکنولوژی علميها دانش و

.دید خواهند گردیا تمدی د چاپ، لغو وین تجدیقوان

  :ماده دوازده هم

نه حفظ یه زنان در زمیضات علیه اقدامات الزم را در مورد رفع تبعیدول عضو کل-1

 که به ی ازجمله خدماتی به خدمات صحی آنان بعمل خواهند آورد، تا دسترسیسالمت

ن مردان و زنان امکان یت مساوات بیشود،براساس رعای خانواده مربوط ميزیبرنامه ر

.رباشدیپذ

، ين ماده خدمات الزم رادردوران بارداریک ایدول عضو عالوه برمفاد پاراگراف -2

مان ارائه خواهند کرد، درصورت لزوم خدمات یمان و در دوران پس از زایهنگام زا

 و ي مناسب در دوران بارداريز آنها را ازغذای نار آنها خواهند گذاشت  ویگان در اختیرا

. بهرمند خواهند ساختیردهیدوران ش
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  :زدهمیماده س

 ينه هایر زمیه زنان درسایضات علیه اقدامات الزم را به منظور رفع تبعیدول عضو کل-1

 ازحقوق ي بعمل خواهند آورد تا براساس اصل برخورداری و اجتماعي اقتصادیزنده گ

: ت گرددیل رعایسان مردان و زنان باالخص موارد ذکی و يمساو

  .ی خانواده  گيای حق استفاده ازمزا:الف

  .یر اشکال اعتبارات مالی، رهن و سای بانکي حق استفاده از وامها:ب

 ی زنده گينه هایه زمی و کلی ورزشي، رشته هایحی تفريت های حق شرکت درفعال:ج

  .یفرهنگ

  :ماده چهاردهم 

  ی  را مورد توجه قرارداده و به نقش مهمیت خاص زنان روستائدول عضو مشکال.1

 یرمالی غي خود ازجمله کار در بخشهاي خانواده هاين زنان درجهت رفاه اقتصادیکه ا

 را به یه اقدامات مقتضیو کل. اقتصاد به عهده دارند توجه خاص مبذول خواهند داشت

. اجرا گرددیی زنان روستاون در مورد ین کنوانسیعمل خواهند آورد تا  مفاد ا

ه زنان یضات علیجهت رفع تبع) ياقدامات ضرور ( یه اقدامات مقتضی دول عضو کل-2

 حقوق مردان وزنان ين زنان براساس تساوی را به عمل خواهند آورد، تا اییروستا

 شرکت کنند و از آن بهره مند گردند  و به خصوص یی وروستای عمرانيدربرنامه ها

:رخوردارشوند بیازحقوق آت

  .ه سطوحی درکلی عمرانيل برنامه های شرکت دراجرا وتکم:الف

 ازجمله اطالعات، مشاوره و خدمات در برنامه ی کافیالت صحی به  تسهی دسترس:ب

  . خانوادهيزیر

  .یمه اجتماعی بيم ازبرنامه های استفاده مستق:ج

ز ی و نی عملياد آموز ازجمله سویررسمی و غی آموزش رسميه دوره های استفاده ازکل:د

  . آنانی فنیی ازخدمات و امکانات به منظور باال بردن کار آيبهره مند

ک سان به امکانات ی ی به منظور دسترسی انتفاعي هایل گروه ها و تعاونی تشک:ه

  .  وآزادیل  دولتی به مسای دسترسیعنی ياقتصاد

  . جامعهيت هایه فعالی شرکت درکل:و
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 مناسب و ی، تکنالوجیابیهالت بازاری، تسيعتبارات کشاورز  به  وامها وای دسترس:ز

  .نی اسکان مجدد زمي وطرحهاین واصالحات ارضیک سان اززمیاستفاده 

، آب وبرق یل صحی باالخص مسکن، وسایل مناسب زنده گی بهره مند شدن ازوسا:ج

  .ارتباطات وحمل ونقل

  :ماده پانزده

.کندی بامردان اعطاميق مساو دول عضو بااستفاده ازقانون به زنان ح-1

. کنندیک سان بامردان اعطا می یت قانونی به زنان اهلیل مدنیدول عضو درمسا.1

دول عضو بالخص به . ت استفاده کنندین اهلیتا زنان با درنظرگرفتن امکانات مشابه از ا

ه ند، به اداریکنند، تا بتوانند قرارداد منعقد نمایک سان با مردان اعطا میزنان حقوق 

ک سان یازحقوق ) محاکم( در دادگاه ها یه مراحل داد رسیامالك شان بپردازند ودرکل

.با مردان برخودار شوند

 مدت ي دارایر اسناد خصوصیه قرارداد ها وسایند که کلینمایدول عضو موافقت م-2

. گرددیکن تلقی زنان، کان لم یت قانونی ومحدود کننده اهلی قانونییاجرا

نظرگرفتن قانون نقل مکان  و قانون حق انتخاب آزادانه محل اقامت دول عضو بادر-2

.کنندیو سکونت افراد حقوق برابر با مردان به زنان اعطا م

  :ماده شانزده

ل ینه مسایه زنان در زمیضات علی  رابه منظوررفع تبعیه اقدامات مقتضیدول عضو کل-1

 يورد، تا براساس اصل برخوردار به عمل خواهند آیمربوط به ازدواج و روابط خانواده گ

  .ر باالخص مراعات شده باشدیک سان موارد زی ويمردان وزنان ازحق مساو

  . ازدواجي حق مشابه برا:الف

  .ت کامل آنانی حق مشابه درانتخاب آزادانه همسر وصورت گرفتن ازدواج به رضائ:ب

  .یی و پس ازجدایی دوران زناشوی حقوق وتعهدات مشابه درط:ج

 ين صرف نظر ازوضع  روابط زناشوی مشابه به عنوان والديت هایق ومسئول حقو:د

ت یه موارد منافع کودکان از الویشود، درکلی که به فرزندان آنان مربوط میلیدرمسا

  .برخودار است
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 آزادانه ومستقالنه نسبت به تعداد فرزندان وفاصله يریم گی حقوق مشابه در موردتصم:ه

 که یلیبه اطالعات و آموزش الزمه و استفاده ازمسا ی و دسترسي بارداریزمان

  .سازدیسر مین حقوق را می ازچنيبرخودار

) ت خود گرفتنیر حمایا زی ویسرپرست(ت یمومی مشابه درمورد قيت های حق و مسئول:و

 و فرزند یسرپرست)  کردنیه گیپرورش نمودن، طفل را پرورش دادن دا(حضانت 

 مشابه که بموجب قانون حقوق مزبور درآنها يرالعمل هاا استفاده ازدستوی و یخوانده گ

  .ت قرارداردیه موارد منابع کودکان دراولوی شده است، درکلینیش بیپ

، حق ی شوهر وزن منجمله حق انتخاب نام خانواده گي مشابه براي حقوق فرد:ز

  .انتخاب شغل وحرفه

ه اقدامات ی باشد وکلینم یی قدرت اجراي و ازدواج اطفال ازنظر قانون داراي نامزاد-2

د به عمل ی ازدواج باين حداقل سن مناسب برای تعي منجمله وضع قانون برايضرور

  .د ثبت گرددی باید وازدواج دردفاتررسمیآ

  : ماده هفدهم

ون ین کنوانسی مفاد ايشرفت حاصله دراجرای و در نظرگرفتن پیبه منظور بررس-1

ل یتشک) شودیته خوانده  مین به بعد کمیازاکه (ه زنان یضات علیته رفع تبعیکم) ثاقیم(

ون از هژده عضو پس از یخ الزم االجرا شدن  کنوانسیته ازتارین کمیخواهد شد ا

ست و سه نفر ازکارشناسان یون وبین دولت به کنوانسی و پنجمیق والحاق سیتصد

ل یون تشکینه مربوط به کنوانسی صالحت و مشهور به داشتن حسن اخالق در زميدارا

شوند ی شان انتخاب ميان اتباع کشورهای عضو ازميکارشناسان توسط دولت ها. شودیم

 ییایع جغرافین اشخاص به توضیدرانتخاب ا. کنندی خود خدمت میودرسمت شخص

.شودی توجه می حقوقيز اصل نظامهایت اشکال مختلف تمدن و نیعادالنه و به موجود

دها انتخاب یان کاندیو از م ی  مخفيق رایته توسط دول عضو ازطری کمياعضا-2

  . دیک نفر از اتباع خود را نامزد نمایتواند یشوند، هر دولت عضو میم

ون برگزار خواهد شد، حداقل ین کنوانسی اين انتخابات شش ماه پس از اجرای نخست-3

 از یی نامه یرکل سازمان ملل متحد درطیهرانتخابات، دب) ریتدو( خ یسه ماه قبل ازتار

 فهرست یسرمنش.  کنندی خود را معرفيداهایواهد تا ظرف دوماه کاندخیدول عضو م

 دول عضو ارسال خواهد يه و برایب حرف الفبا تهی  دول عضورا به ترتيدا هایکاند

.داشت
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 ملل یاست سرمنشی متشکل ازدول عضو به رییته درجلسه ی کمي انتخابات اعضا-4

ل آن حضور یسه که حد نصاب تشکن جلیدرا. متحد ودرمقرآن سازمان برگزارخواهد شد

ن یشتری انتخاب خواهد شد که بیباشد، اشخاصی عضو مينده گان دولت هایدوسوم نما

.ندگان دول عضو  حاضر درجلسه را بدست آوردندیت مطلق آرا نمای و اکثريتعداد آرا

) 9(ت یشوند، اگرچه دوره عضویک دوره چهارساله انتخاب می يته برای کمي اعضا-5

اما بال فاصله . رسدیان مین انتخابات پس ازدو سال به پای منتخب دراولي اعضانفر از

ته اعالم یس کمید قرعه وتوسط رینفر عضو به ق) 9(ن ی این انتخابات اسامیپس ازاول

.خواهد شد

ن ماده وبه دنبال ی ا4،و2،3 يته مطابق با مفاد پاراگرفهایگرکمی عضو د5 انتخاب -6

 يت دونفر ازاعضایدوره عضو. لحاق صورت خواهد گرفتا ایق ین تصدی وپنجمیس

س ید قرعه وتوسط رئین دونفر به قی ایافت واسامیان دو سال خاتمه خواهد یفوق درپا

.ته اعالم خواهد شدیکم

 که کارشناس به عنوان عضو ی، دولتی احتماليبه منظور اشغال پست بالمتصد-7

ن یته ازبید کمی را با  تائيگریاس دکارشن.  باشدیفه مشغول نمیته به انجام وظیکم

.اتباع خود انتخاب خواهد کرد

ط مقرره  آن مجمع  و ی وبرطبق ضوابط وشراید مجمع عمومیته باتائی کمياعضا-8

افت ی دريته ازسازمان ملل متحد مقرری کميت هایت مسئولیبادرنظرگرفتن اهم

.کنندیم

ته یف کمیور انجام موثر وظاالت و اقدامات الزم به منظی ملل متحد تسهیسرمنش-9

.ون به عمل خواهد آوردین کنوانسیتحت ا

  :ماده هژده

، ینیته درمورد اقدامات تضمی کمی بررسي برایشوند گزارشیدول عضو متقبل م-1

ون و ین کنوانسی مفاد اي اجراير اقدامات متخذه درراستای و سایی و اجراییقضا

.ه کنندیر ارایمتحد بشرح ز سازمان ملل ی حاصله ازآن به سرمنشيشرفتهایپ

  . دول مربوطهيکسال پس ازالزم االجرا شدن برایه گزارش ظرف ی ته:الف

  .ته زودتر ازچهار سالیکبار ودرصورت درخواست کمیپس از آن حداقل هرچهارسال :ب

ن یـ ف ای تعهـدات و وظـا   ي است که براجرا   یل و مشکالت  ی مسا ين گزارشات حاو  یا -2

  .گذاردیون اثر میکنوانس
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  :ماده نوزده

.کندیب می خود را تصویه داخلمته نظامنایکم-1

  .کندیک دوره  دو ساله انتخاب می يته  کارمندان خود را برایکم-2

  :ستیماده ب

ه یون اراین کنوانسی  ا18 که مطابق با ماده ی گزارشاتیته به منظور بررسیکم-1

.دهدیل جلسه می که ازدوهفته تجاوز نکند، تشکیشده هر سال به مدت

 که يگریا درهرمحل دیسازمان ملل متحد ) مرکز(ته عموماً درمقر یلسات کمج-2

  .شود، برگزار خواهد شدین مییته تعیبه در خواست کم

  : کیست ویماده ب

 يتهای درمورد فعالی گزارشی واجتماعي اقتصاديق شورایته همه ساله ازطریکم-1

 واصله ازدول عضو د  وبراساس گزارشات واطالعاتینمایم می تسلیخود درمجمع عموم

 همراه با ی کليه هایشنهادات و توصین پیا. دهدیه می ارای کليه هایشنهادات و توصیپ

.گرددیته درج می دول  عضو درگزارش کمینظرات احتمال

ت زنان ارسال یون و ضعیسیته راجهت اطالع به کمی گزارشات کمیسرمنش-2

.دینمایم

  :ست و دویماده ب

سون ین کنوانی مفاد اي خود براجرايت هایرمحدوده فعالتوانند دی می تخصصيآژانسها

 درمورد نحوه ی دعوت کند تا گزارشاتی تخصصيتواند ازآژانسهایته مینظارت کننده، کم

  .ندیه نمایشود ارایت آنها مربوط می که به حوزه فعالينه هایون درزمی کنوانسياجرا

  :ست وسهیماده ب

ن ی حقوق زن و مرد درايعتر براصل تساویسر یابی که موجب دستي برمفادیچ عاملی ه

  .ل باشدیاد شده ممکن است درموارد ذیون باشد موثر نخواهد بود عامل یکنوانس

  .ک دولت عضوی ي درقانون گذار:الف

  . آن دولتي الزم االجرا براین المللیا قرارداد بیمان یگر، پیون دی درهرکنوانس:ب

  

  

  



کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان ١٤

  : ست وچهاریماده ب

 را که هدف ازآن تحقق کامل یه اقدامات الزم درسطح ملیگردند کلیدول عضو معتهد م

  .ت شناخته شده بعمل آورندیون به رسمین کنوانسی است که درایحقوق

  :ست وپنجیماده ب

.باشدیه دول مفتوح می کليون براین کنوانسیا-1

.ن شده استیون تعین کنوانسی سازمان ملل متحد بعنوان مانتدار ایسرمنش-2

 یق نزد سرمنشیاسناد تصد. ق استیون منوط به تصدیوانسن کنیت ایرسم-3

.سازمان ملل متحد به امانت گذاشته شده است

 یباشد اسناد الحاق به سرمنشیه دول مفتوح میون جهت الحاق کلین کنوانسیا-4

  .د سپرده شودیملل متحد با

  :ست وششیماده ب

ملل متحد  ی خطاب به سرمنشیی برنامه یتوانند درهرزمان طی دول عضو م-1

  .ردید نظرقرار گیون مورد تجدین کنوانسیدرخواست کنند، ا

 ین درخواستی درمورد چنی سازمان ملل متحد درمورد اقدامات احتمالیمجمع عموم-3

  .م خواهد گرفتیتصم

  :ست وهفتیماده ب

ه آن نزد یا الحاقیق ین سند تصدیستمی که بیخی روز پس ازتاریون سین کنوانسیا-1

.گرددی متحد به امانت گذاشته شد، الزم االجراء م سازمان مللیسرمنش

ن ی که ای هردولتياالحاق، برایق ین سند تصدیستمیعه سپردن بیپس ازبه ود-2

 روز بعد یون مذکور سیگردد، کنوانسیابه آن ملحق میکند یق میون را تصدیکنوانس

  .گرددیما الحاق به امانت گذارده شد ه، الزم االجرا یق ین سند تصدی که ایخیازتار

  :ست وهشتیماده ب

ا یق یافت تحفظات دولت ها به هنگام تصدی سازمان ملل متحد پس از دریسرمنش -1

   .دهدیه دول قرار میار کلیالحاق آنها را در اخت

  .رفته نخواهد شدیون سازگار نباشد پذین کنوانسیکه با هدف ومنظور ایتحفظات -2



١٥کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

 ي اعالم گردد که وید به سرمنشین تحفظات مورد قبول واقع شود بایهرگاه ا -3

افت به ین تحفظات به مجرد درید چنیه دول خواهد رسانیسپس مراتب رابه اطال ع کل

  .مورد اجراگذاشته خواهد شد

  :ست و نهیب ماده

شتر که ی بيا اعضای دولت ون دیون بین کنوانسی ايا اجرایر یهرگونه اختالف درتغ-1

. گرددیت ارجاع مین به حکمی ازطرفیکی ي تقاضابنابه . نگرددق مذاکره حلیازطر

ن آ ل ی تشکن درموردی، طرفيل داوریخ درخواست تشکیگرچنانچه ظرف شش ماه ازتارا

 ین المللیوان بید تاموضوع به دیتواند درخواست نماین می ازطرفیکیبه توافق نرسند، 

.  مطابق به اساس نامه دادگاه ارجاع گردديداد گستر

ن آا الحاق به یون ین کنوانسیق ایا تصدیه هنگام امضاُ تواند بیهردولت عضو م-2

ر دول عضو ی داند، ساین ماده نمیک ای پاراگرف يبه اجراموظف اعالم کند که خود را 

. باشدیت پاراگرف فوق نمین مورد ملزم به رعای هردولت عضو دراتبا توجه به تحفطا

تواند یام داده باشد، م انجین ماده تحفظاتیهردولت عضو که برطبق پاراگرف دو ا-3

ن تحفظات صرف نظر ید که ازای سازمان ملل متحد اعالم نمایدرهر زمان به سرمنش

.کرده است

  :یماده س

 آن ي و هسپانوی، روسي، فرانسویسی، انگلینی، چیون که متون عربین کنوانسی ا

  .شودی سازمان ملل متحد به امانت گزارده میباشند، نزد سرمنشیک سان می اعتباريدارا

  

  

   


