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 مقدمه 

برابر  سنگ بنا  هر جام ی دموکراتیکی است کی خواهان ردالت اجتماری و حقوق بشر   می باتد. در رمال  

تمای جوامع و قلمروها  ف الیت زنان در م رض نابرابر  هاا  حقاوقی و حقیقای قارار دارد .ایان وضاع بقاا         

بارث تشدید در اجتماع و محل کار تده است. گرچای رلات هاا و     ت  ی  در خانواده را هم پدید آورده و هم

تایع است. این ت  ی  بی وسایلی     آثار از کشور  بی کشور  می توانند تغییر کنند، ت  ی  رلیی زنان ،]امر [

 بقا  کلیشی ها و بقا  فرهنگ سنتی و ارمال مذه ی و ارتقادات مضر بی حال زنان تداوی بخشیده تده است . 

ش ها  اخیر برا  مستند کردن وض یت حقیقی زنان جهان ، موجا  برخای توجهاات بای تااخ  هاا        کوت

آمار  در باب تکاف ها  اقتصاد  و اجتماری میان زنان و مردان تده اسات. زناان ، اکيریات فقیاران جهاان      

. زنان، اکيریت بای  بی ب د ت داد زنان روستایی فقیر نزدیک بی پنجاه درهد افزایش یافتی است 1791هستند و از 

 1791سوادان جهان هستند ؛ این ت داد از پانصدو چهل و سی میلیون بی پانصد و نود و هفت میلیون در فاهلی   

افزایش پیدا کرد. زنان در آسیا و آفریقا سیزده ساارت بایش از ماردان کاار مای کنناد و غال اا مازد           1781و 

هل درهد کم تر از مردان بارا  انجاای کاار  برابار درآماد      دریافت نمی کنند .در سراسر جهان زنان سی تا چ

در هد تغل ها  مدیریتی و ادار  در سطح جهان و کم تار از بیسات در هاد تاغل      21و  11دارند .زنان بین 

 ها  تولید  را در اختیاردارند .زنان کم تر از پنج درهد سران حکومتها  جهان را تشکیل می دهند.  

و کار خانوادگی مزد  دریافت نمی کنند. اگر این موارد بی رنوان بازده   تولیاد  در  زنان بابت کار در منزل 

برآوردها  ملی بی حساب آورده تود، م یارها  بازده   جهانی حدود بیست و پنج تا سی درهد افزایش می 

 یابد. 

 مفهوی برابر  م نایی بسیار فراتر از رفتار  یکسان با همی   اتخاص دارد. 

ابر با اتخاص در موق یت ها  نابرابر موج  تداوی بی ردالتی خواهد تد تا اینکای موجا  ریشای کان     رفتار بر

کردن بی ردالتی تود . برابر  حقیقی تنها می تواند بی وسیلی   کوتش ها  هدایت تده بی منظاور پارداختن   

 و تصحیح این موق یت ها  نابرابر، تکل گیرد. 

رابر  است کی بی اهل زیر بنایی و هدف نهایی در تالش بارا  تاناخت و   این موضوع چشم انداز گسترده تر ب

 پذیرش حقوق بشر زنان ت دیل تده است.

، مجمع رمومی کنوانسیون رفع تمای اتکال ت  ای  رلیای زناان را تصاوی  کارد. کنوانسایون، تاکل        1797در 

کی مربوط بی همی   زنان در همای    الزامی قانونی و اهول پذیرفتی تده   بین المللی درباره   حقوق زنان را 

زمینی ها می باتد، تشریح می کند. ضابطی   قانونی بنیادین کنوانسیون، ممنوریت تمای تکل ها  ت  ی  رلیای  

زنان است. این ضابطی، هرفاً با وضع قوانینی از لحاظ جنسیتی، بی طرف نمی تواند برآورده تاود. اقادای هاایی    

ابر با مردان بی زنان، کنوانسیون بوسیلی   توهیی   در نظر گارفتن تاامین ایان    افزون بر مشکل ارطا  حقوق بر

 کی زنان در همی جا می توانند از حقوقی کی سزاوار آن هستند، برخوردار توند؛ ادامی دارد.  
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کنوانسیون تاسیس تد. وظیفی   نظارت بار اجارا  کنوانسایون     19کمیتی   رفع ت  ی  رلیی زنان بنابر ماده   

 سیلی   حکومت ها  رضو بی کمیتی واگذار تده است.  بو

این مقالی بی دو قسمت اهلی تقسیم تده است. قسمت اول مفاد مهم کنوانسیون را بیان می کناد و توضایح مای    

دهد. قسمت دوی نمایی کلی از ساختار و رملکرد کمیتی را بدسات مای دهاد. اماا پایش از آن هاا ابتادا برخای         

   کنوانسیون در زیر ررضی می تود.  اطالرات اساسی درباره 

 ملل متحد و حقوق بشر زنان 

برابر  حقوق برا  زنان اهل بنیادین ملل متحد است. مقدمای   منشاور ملال متحاد بای رناوان هادفی اساسای         

ارالی مجدد ایمان بی حقوق اساسی بشر و بی حیيیت و ارزش تخصیت انسانی و تسااو  حقاوق باین    » موج ات 

منشور ارالی می دارد کی یکی از هدف ها  ملل متحاد   1فراهم می آورد. افزون بر این، ماده   را « مرد و زن 

دست یافتن بی همکار  بین المللی بی لحاظ ارتقا و تشویق احترای بای حقاوق بشار و آزاد  هاا  بنیاادین بارا        

 می باتد. « بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذه  » همی   مردی 

تاکید بر حقوق برابر  ( ( The International Bill of Human RIGHTSالمللی حقوق بشر  سند بین

 زنان را تقویت کرده و گسترش می دهد. 

 سند بین المللی حقوق بشر اهطالحی است کی برا  اتاره   کلی بی سی سند بکار برده می تود: 

، میيااق باین المللای    ( universal Declaration of Human Rights )ارالمیی   جهانی حقاوق بشار    

 حقوق اقتصاد ، اجتماری و فرهنگی

 (( The International covenant on Economic,social and cultural Rights    و میياق باین

  ( International covenant on civil and political Rights )المللی حقوق مدنی و سیاسی 

و  هم، این سندها اساسی اخالقی و حقوقی برا  کلیی   ف الیت هاا  حقاوق   و دو پروتکل اختیار  آن. بر ر

بشر  ملل متحد فراهم می کند و برا  نظای بین المللی حمایت و ارتقا  حقوق بشر نیز بینایی فراهم مای کناد   

 تا گسترش یابد. 

ی حقاوق بشار باود کای     یکی از نخستین و مهم ترین دستاوردها  سازمان در زمینی حقوق بشر، ارالمیی   جهان

تصوی  تد. بر اسااس حیيیات برابار و حقاوق هار موجاود بشار ، ارالمیای          1798بوسیلی   مجمع رمومی در 

بادون هایگ گونای تماایز،     » استحقاق هر کس را برا  برخاوردار تادن از حقاوق بشار و آزاد  هاا  بنیاادین       

هر رقیده   دیگر و هم چنین ملیت، بخصوص از حیيیت نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذه ، رقیده   سیاسی یا 

 ماده   دوی ( مورد تناسایی قرار داده است.  « ) وضع اجتماری، ثروت، والدت یا هر موق یت دیگر 

بالفاهلی هواداران تصوی  ارالمیی   جهانی، کار برا  گسترش حقاوق و آزاد  هاا  تصاریح تاده در ایان      

 ع کردند. سند و تدوین آن ها در تکل قانونی الزامی را ترو

بی اتفااق   1766در نتیجی  ، همین روند، دو میياق یاد تده در باال پدید آمدند، کی بوسیلی   مجمع رمومی در 

 آرا بی تصوی  رسید و پس از ده سال الزی االجرا تدند. 

 این میياق ها سندها  حقوقی بین المللی هستند. هنگامی کی دولتی رضو هر یک از میيااق هاا مای تاود، بارا      

ضمانت نس ت بی حقوق فرد  در سرزمینش یا } منطقی ها  { تحت هالحیت قانونی اش مت هد می تاود کای   
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بدون هیگ گونی ت  ی ، همی   حقوق تصاریح تاده در آن ساند را ارماال کارده و اهاالحات ماوثر  بارا          

 موارد نق  مفاد آن ها انجای دهد. 

 رالی تده در آن ها نس ت بی همی     هر دو میياق، بطور هریح مقرر می دارند کی حقوق ا

اتخاص بدون هیگ گونی تمایز  از ق یل نژاد، رنگ ، جنس، زبان، مذه  ، رقیده   سیاسی یاا هار رقیاده      

دیگر، ملیت یا وضع اجتماری، ثاروت، والدت یاا هار موق یات دیگار قابال اجارا مای باتاد . از ایان گذتاتی،            

ز همی   حقاوق  حقوق برابر مردان و زنان را برا  بهره مند  ا حکومت ها  رضو بی ویژه مت هد می توند کی

ارالی تده در هر یک از میياق ها تامین کنند. کمیتی حقوق اقتصاد  ، اجتماری و فرهنگی و کمیتای   حقاوق   

بشر ، سیستم کنترل اجرا  هر یک از رو میياق را ایجاد کارده اناد و در نتیجای مای توانناد بارا  جلاوگیر  از        

ت  ی  براساس جنسیت با آن در چهارچوب مفاد سندها  مربوطی مقابلی کنند . کمیتی حقاوق بشار بای     افزایش

 ویژه در زمینی   ت  ی  رلیی زنان ف ال می باتد. 

با وجود این در میياق ، هر گونی ضمانت برا  مسایل خاص حقوق بشر ، با توجی بی وابستگی متقابال و جادایی   

است کی مادت هاسات پذیرفتای تاده و اهالی اسات کای پیوساتی بار آن تاکیاد            ناپذیر  همی   حقوق، امر 

گردیده است. در رمل ، این تیوه   توجی بی حقوق مدنی و سیاسی نمی تواند از حاق برخاوردار  از حقاوق    

اقتصاد  ، اجتماری و فرهنگی جدا تود . از سو  دیگر ، پیشرفت اقتصاد  و اجتماری ، آزاد  هاا  سیاسای   

 ا برا  ترکت کردن در این روند ایجاب می کند.  و مدنی ر

جهان تمولی اهل مهم دیگر  است کی بینش حقوق بشر و آزاد  ها  بنیادین حمایت تده بی وسیلی   ملال  

متحد را حمایت می کند. گرچی تفاوت ها  تاریخی ، فرهنگی و مذه ی باید در نظار گرفتای تاود ، وظیفای       

ی نظای ها  سیاسی ، اقتصاد  و فرهنگی اش از تمامی حقوق بشر ، از جملی هر حکومتی است کی بدون توجی ب

 حقوق بشر زنان حمایت و حفاظت کند.  

اخیارا از ارالمیای   ویان و برنامای        –وابستگی متقابل ، جدایی نا پذیر  و جهان تمولی  –ارت ار این اهول 

 ید قرار گرفتی است . ، بیشتر مورد تاک 1788رمل مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر در 

 

 چرا کنوانسیون جداگانی ا  برا  زنان ؟ 

سند بین المللی حقوق بشر ، مجموری   جام ی از حقوقی کی همی   اتخاص ، از جملی زناان اساتحقاق آن را   

دارند، وضع می کند. در این هورت چرا وجود سند حقوقی جداگانی ا  بارا  زناان الزی اسات؟ روش هاا      

فاظت از حقوق بشر زنان بی رنوان ضرورت در نظر گرفتای تاده اسات . چاون هارف حقیقات       بیشتر  برا  ح

زنان کافی برا  ضمانت حمایت از حقوقشان نیست. مقدمای   کنوانسایون رفاع کلیای   اتاکال      « انسان بودن»

دارناد.  ت  ی  رلیی زنان توضیح می دهد کی بی رغم وجود سندهایی دیگر، هنوز زنان حقوقی برابار باا ماردان ن   

 در حال حاضر ت  ی  رلیی زنان در هر جام ی ا  بی حیات خود هم چنان ادامی می دهد. 

تصوی  تد تا مفاد سندها  بین المللای موجاود طراحای تاده      1797کنوانسیون بی وسیلی   مجمع رمومی در 

کای در آن ت  ای  هاا     برا  م ارزه با ادامی   ت  ی  رلیی زنان را تقویت کند. این سند برخی زمینی هاایی را  

م روفی رلیی زنان وجود دارد، مورد تناسایی قرار می دهد ؛ بی رنوان ميال در زمینی   حقوق سیاسای ، ازدوا   
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و خانواده و استخدای . در این زمینی ها و سایر زمینی ها کنوانسیون هدف ها و م یارها  ویژه ا  را توضایح مای   

هیل ایجااد جام ای ا  جهاانی کای در آن زناان از برابار  کااملی باا         دهد کی ر ارت است از رو  آوردن با تس

 مردان برخوردار می باتند و در نتیجی حقوق بشر ضمانت تده   آنها بی طور کامل تحقق می یابد. 

در مورد م ارزه با ت  ی  براساس جنسیت ، کنوانسیون مقرر می دارد، حکومت ها  رضو مهم مهام اقتصااد    

هم در خانواده و هم در جام ی بی رنوان یک کل بی رسمیت بشناسند. کنوانسیون تاکیاد مای    و اجتماری زنان را

کند کی ت  ی  مانع رتد اقتصاد  و رفاه خواهد تاد. ایان ساند هام چناین بای هاراحت ، ضارورت تغییار در          

ت هاا و  نگرش ها را بی وسیلی   آموزش و پرورش مختلط مردان و زنان برا  پذیرش برابر  حقوق و مساوولی 

از میان برداتتن ت ص  ها و ارمال براساس نقش ها  کلیشی ا  تایید می کند. ویژگی مهم دیگار کنوانسایون   

افزون بر برابر  حقوقی و ضرورت م یارها  ویژه   موقتی برا  دست یاافتن بای آن ، ت  این روتان، هادف      

 واق ی اش می باتد. 

 

 تاریخ ی ا  از کنوانسیون

، دبیار کال ملال    1792ع رمومی، ارالمیی   رفع ت  ی  رلیی زناان را تصاوی  کارد. در    ، مجم1769در نوام ر 

متحد از کمیسیون مقای زناان خواسات کای دیادگاهها  حکومات هاا  رضاو را دربااره   تاکل و محتاوا            

احتمالی سند بین المللی ا  درباره   حقوق بشر زنان جویا تود . ساال ب اد ، گاروه کاار  منصاوب تاده بای        

، کمیسیون 1799  تورا  اقتصاد  و اجتماری جزییات چنین کنوانسیونی را مورد بررسی قرار داد. در  وسیلی

مقای زنان تهیی   پیش نویس کنوانسیونی را درباره   رفع ت  ی  رلیی زنان آغاز کرد. کار کمیسیون بی وسایلی  

، مورد حمایت قارار گرفات . طارح    برگزار تد  1791  نتیجی   کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان کی در 

بی تصوی  رساید  « کنوانسیون رفع ت  ی  رلیی زنان با اقدامات موثر برا  تحقق آن »ف الیتی در کنفرانس بی نای 

 . 

، در پای   1799در سال ها  ب د ، فرایند بررسی جزییات کنوانسیون در چهارچوب کمیسایون ادامای یافات. در    

رمومی ، کار گاه ویژه ا  را برا  نهایی کردن پیش نویس منصوب کارد   تحویل سند پیش نویس آن ، مجمع

، 1781بی وسیلی   مجمع رمومی تصاوی  تاد. در    1797. کنوانسیون رفع کلیی   اتکال ت  ی  رلیی زنان در 

پس از دریافت بیت تصوی  ضرور  ، کنوانسیون الزی االجرا تد و کمیتی   رفع ت  ای  رلیای زناان بای طاور      

اسیس تد. کارکرد کمیسیون ، نظارت بر اجرا  کنوانسیون بی وسایلی   حکومات هاا  رضاو اسات.      رسمی ت

 قسمت دوی مقالی ، تامل اطالراتی درباره   کار کمیتی است.      

 قسمت اول مفاد مهم کنوانسیون رفع کلیی   اتکال ت  ی  رلیی زنان 

   (discrimination)ت ریف ت  ی  

از ت  ی  در اختیار می گذارد کی برا  تمای مفااد کنوانسایون مناسا  اسات . در      ماده   یک، ت ریف جام ی

بر اساس جنس می کناد، مااده     « ت  ی »یا « تمایز»مقایسی با سند بین المللی حقوق بشر کی هرفاً اتاره ا  بی 

در رفتار بای   ترح مفصلی از م نا  ت  ی  بطور خاص رلیی زنان می دهد . این گونی ت  ی  تامل هر تفاوت 1

 دلیل جنسیت می باتد کی : آگاهانی یا ناآگاهانی وض یت نامسارد  برا  زنان بوجود می آورد؛  
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بطور کلی جام ی را از تناخت حقوق زنان در هر رو فضا  خانوادگی و رمومی باز می دارد یا : زناان را بارا    

 انع می تود . استفاده از حقوق بشر و آزاد  ها  بنیاد  کی مستحق آن هستند، م

در ت داد  از کشورها  جهان، حقوق قانونی بنیادین زنان، از جملی حاق را  و حاق مالکیات، هناوز پذیرفتای      

نشده است . چنین موارد تفاوت تحکیم بخشیده تده   قانونی بی روتانی وضا یتی ت  ای  آمیاز تاناختی مای       

ت ریف بیان تده در باال بی روتنی نشاان مای   تود . در رین حال، هرگونی تفاوت، مساو  ت  ی  نخواهد بود . 

دهد کی رالوه بر ایجاد م یار  برا  تفاوت )جنسی(، در نظر گرفتن پیامد تفاوت نیز الزی است . بناابراین اگار   

نتیجی   آن بی اثر ساز  یا تض یف برابر  حقوق در هر یک از تکل هاا  بیاان تاده در بااال باتاد، تفااوت       

 یجی بنا بر کنوانسیون، ممنوع است . همان ت  ی  است و در نت

، کمیتی   رفع ت  ی  رلیی زنان دامنی   منع رماومی ت  ای  جنسای را تاا تاامل باودن خشاونت بار         1772در 

 اساس جنسیت گسترش داد . توضیحات بیشتر درباره   این موضوع را می توان در انتها  قسمت اول یافت . 

 ت هدات حکومت ها  رضو  

ات حکومت ها  رضو را بنا بر کنوانسیون و سیاست دن ال کردن رفاع ت  ای  رلیای زناان : بای      ، ت هد2ماده   

رنوان روتی کلی، مقرر می کند با رضو تدن در کنوانسیون، حکومت ها موظف بی اقداماتی بی منظور محقاق  

د . حکومت ها هم کردن اهل برابر  میان مردان و زنان در قوانین اساسی ملی خود و سایر قوانین مربوط هستن

چنین با تجدید نظر در قوانین موجود از ق یل قانون مدنی، مجازات و کار مای بایاد بنیاان هاا  قاانونی ت  ای        

 آمیز را رفع کنند.  

هرفاً اضافی کردن بندها  ضد ت  ی  بی قوانین کافی نیست . کنوانسیون هم چنین مقرر می دارد کی حکومات  

قوق زنان حمایات کنناد و فرهات هاایی را بارا  زناان در جهات کماک و         ها  رضو باید بطور موثر  از ح

حمایت بر رلیی ت  ی  فراهم کنند. آن ها می باید ضمانت اجراهایی در قوانین بگنجانند کی ت  ی  رلیای زناان   

 را منع کند. 

حاوزه   حکومت ها  رضو کنوانسیون می باید اقداماتی بی منظور رفع ت  ی  هم در حوزه   رمومی و هام در 

  خصوهی انجای دهند. تالش برا  برابر  جنسیتی رمود  تخصی زن در زمینای   مقاماات رماومی کاافی     

 نیست؛ حکومت ما هم چنین می باید برا  سطح افقی غیرت  ی  آمیز، حتا در چهارچوب خانواده تالش کنند.  

در چارچوب ساختار ماوثر  وضاع   تایید می کند کی تغییرات قانونی هنگامی بیشتر کارآیی دارد کی  2ماده   

تود، بی ر ارت دیگر تغییرات در قانون هم زمان با تغییر در حوزه   اقتصااد ، اجتمااری، سیاسای و فرهنگای     

مقارر مای دارد کای    « { و»} در ماتن ترجمای   فارسای پااراگراف      fباید توای باتد. بی این منظور، پااراگراف  

 کنند، بلکی در جهت رفع آداب و رسوی ت  ی  آمیز نیز تالش کنند.  حکومت ها نی تنها قوانین را باید اهالح 

 م یارها  مناس   

مای بایاد بای     2م یارها  مناس ی را کی در همی   زمینی هایی کی سیاست ها  بیاان تاده در مااده       8ماده   

ق تضمین تاده  اجرا در آید، ت ریف می کند. آن هم چنین برا  اث ات جدایی ناپذیر  و وابستگی متقابل حقو

بوسیلی   کنوانسیون و حقوق بنیادین بشر کی همی   اتخاص مساتحق آن هساتند، ساودمند مای باتاد. دیگار       

 8سندها  ملل متحد بیش از این، حیيیت برابر و حقوق برا  همی   انسان هاا را ضامانت کارده اناد. مااده        
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پیش برد و گسترش }حقوق{ زناان، آن هاا    تایید می کند کی، بدون اقدامات حکومت ها بی منظور پشتی انی از

 بطور کامل نخواهند توانست از حقوق بنیادین بشر کی در دیگر سندها ضمانت تده بهره مند توند. 

 اقدای ها  ویژه   موقتی برا  م ارزه با ت  ی   

تتی باتند، این = بطور قانونی و مشروع ( دا de jureتایید می کند کی حتا اگر زنان برابر  قانونی)  9ماده   

موضوع خود بی خود تضمین نمی کند کی در حقیقت رفتار با آن ها بطور مساو  می باتاد ) برابار  دو فااکتو    

 =facto de     ،غیر رسمی، بالف ل (. برا  سررت بخشیدن بی برابر  واق ی زنان در جام ی و در محال کاار =

رابر  از اقدای هاا  ویاژه   اهاالحی اساتفاده کنناد.      بی حکومت ها اجازه داده تده تا زمان ادامی   وجود ناب

کنوانسیون برا  دست یافتن بی فراسو  تصاور محادود برابار  رسامی، اهادافش را تحات رناوان برابار  در         

موق یت و برابر  در نتیجی ت یین می کند. اقدای ها  ماهو  باید هم قاانونی و هام الزی بارا  توفیاق یاافتن در      

 این اهداف باتند.  

، کمیتی   رفع ت  ی  رلیی زنان } این موضوع را { مورد توجای قارار داد کای    1788هفدهمین اجالس، در  طی

پیشرفت قابل مالحظی ا ، در تضمین برابر  قانونی زنان بوجود آمده است، اما گای ها  ب د  نیاز بی پاذیرش  

تاده در اجاالس ماذکور، کمیتای     تصوی   1حمایت از برابر  بالف ل آن ها دارد. در توهیی   کلی تماره   

 توهیی می کند:  

حکومت ها  رضو استفاده   بیشتر  از اقدای ها  ویژه   موقتی از ق یل ف الیت ماهو ، برخورد ترجیحی یاا  

 نظای ها  سهمیی ا  را تا هنگای تکمیل پیشرفت زنان در تحصیالت، اقتصاد، سیاست و استخدای برقرار کنند.  

ها می باید برا  سررت بخشیدن بی توفیق در برابر  بالف ل برا  زنان مورد اساتفاده قارار   این اقدای ها  ویژه تن

گیرد و ن ایستی استانداردها  جداگانی ا  برا  زنان و مردان را بوجود آورد. بی ر ارت دیگر، اقدای ها  ویژه 

دسات یاافتن بای اهاداف      با تکل کنونی ارمال ت    آمیز می باید مناس  ارزیابی تود. در نتیجای، بای محا    

 برابر  در موق یت و رفتار، این اقدای ها  ویژه دیگر مورد احتیا  ن وده و می باید متوقف توند. 

با این وجود، همیشی موارد  استينایی کی رفتار ویژه تنهاا روش تضامین برابار  حقیقای اسات، وجاود دارناد.        

جادا نشادنی باا رسایدگی بای ساالمتی، درآماد و        مصالح تخصی و اجتماری کودکان، بی رنوان ميال، ارت ااط  

راید  مادران دارند. در نتیجی اقدای ها  ویژه برا  حمایت از دوران باردار  پیوستی الزی باوده و هرگاز نمای    

 باید کنار گذاتتی توند. 

 تغییر الگوها  اجتماری و فرهنگی  

ح مای کناد کای ایان ساند مفااد بنیاادین        اهمیت کنوانسیون رفع همی گونی ت  ی  رلیی زنان این حقیقت را مطر

تایید مای کناد کای،     1جدید  بی سایر سندهایی کی بی برابر  و ردی ت  ی  می پردازند، افزوده است. ماده   

حتا اگر برابر  قانونی زنان تضمین تود و اقدای ها  ویژه ا  برا  حمایت از برابر  بالف ل آن ها اتخاذ تود، 

ر  حقیقی زنان الزی است. حکومت ها برا  از میاان برداتاتن الگوهاا  اجتمااری،     سطح دیگر تغییر برا  براب

فرهنگی و سنتی ا  کی بی نقش ها  کلیشی ا  جنسیتی تداوی می بخشند، می باید تالش کنند و ساختار  همای  

 جان ی کی از تحقق حقوق کامل زنان حمایت می کند، ایجاد کنند.  
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غل  بویژه در مفهوی سنتی نقش زنان در حاوزه   خاانوادگی دیاده مای     تیوع نقش ها  کلیشی ا  جنسیتی، ا

تود. برخی زنان از تحصیالت منع می توند، چون نقش آن ها در درجی   نخست بی رنوان دلسوز خانواده بای  

حساب آورده تده است. بی رالوه، این نقش بی اهمیت تلقی تده و بی خود  خود استحقاقی برا  تحصیالت 

از حکومت ها  رضو می خواهد کی تا آن حد از تحصایالت   1}ب{ ماده    (b)کند. پاراگراف ایجاد نمی 

را کی تامل تناخت مناس ی از نقش مهم مادر  بی رنوان یک کارکرد اجتمااری اسات، تاامین کنناد. آن هام      

یاان زناان و   چنین نیاز دارد بی این کی حکومت ها نگهدار  از کودکان را بی رناوان مساوولیتی کای مای بایاد م     

مردان تقسیم تود، تایید کنند، نی بی رنوان وظیفی ا  کی بی تنهایی بای دوش زن قارار گرفتای اسات. ایان امار بای        

پیشرفت بنیادها  اجتماری نیاز خواهد داتت)بی رنوان ميال طارح مرخصای پدرانای( کای ممکان اسات تقسایم        

 احتمالی وظایف والدین را پدید آورد. 

 از زنان   جلوگیر  از بهره کشی

تاکید می کند بر این کی حکومت ها باید کلیی   اقدای ها  مناس  را برا  م ارزه باا م املای و بهاره     6ماده   

کشی از فحشا  زنان انجای دهند. با توجی بی این مسایل، این موضوع بارا  حکومات هاا ضارور  اسات تاا باا        

ست اقدای کنناد }از جملای{ : توسا ی نیاافتگی،     توجی بی ترایطی کی بوجود آوردنده   ریشی   فحشا  زنان ا

فقر، ارتیاد بی مواد مخدر، بی سواد ، فقدان آموزش، تحصیالت و موق یات هاا  اساتخدامی. حکومات هاا       

رضو هم چنین می باید با ایجاد موق یت هایی از طریق برنامی ها  توان بخشی، آموزش تاغل و ارجااع تاغل،    

 زنان قرار دهند.   جایگزین ها  برا  فحشا در اختیار

حکومت هایی کی از وجود فحشا  سودجویانی، فحشا  دختر ب ی ها و پورناوگرافی )کای همیشای ساودجویانی     

است( و دیگر ارمال ت ی بردار  حمایت می کنند، آتکارا، ت هدات خود را ط ق ایان مااده نقا  کارده اناد.      

این کی حکومت ها  رضاو مساولیت هایشاان را    وضع قانون رلیی چنین بی ردالتی هایی کافی نیست، بی منظور 

بقدر کافی انجای دهند، می باید اقدای ها  انجای تده را با ضمانت اجراها  جزایی کامل و ماوثر بای مرحلای      

 رمل در آورند. 

 برابر  در زندگی سیاسی و رمومی در سطح ملی 

د برابار  بارا  زناان در زنادگی     مقرر می دارد کی حکومت ها  رضو، دو ساطح اقادای بارا  ایجاا     9ماده   

میيااق باین    21سیاسی و رمومی را مت هد می توند. اول، حکومت ها می باید حقوق ضمانت تاده در مااده     

المللی حقوق مدنی و سیاسی را گسترش دهند و حق را  در همی   انتخاباات و همای پرسای هاا  رماومی را      

هی برخوردار است. زنانی کای ایان امکاان را ندارناد کای      تامین کنند. حق را  مخفی، برا  زنان از اهمیت خا

بطور مخفیانی را  دهند، اغل  مج ور هستند بی پیرو  از توهرتان را  دهند و در نتیجی از اظهار رقیاده تاان   

 جلوگیر  می تود.  

ازران می کند این موضوع اهلی است کی حق را  بی خود  خود کافی برا  تضمین تارکت   9دوی، ماده   

یقی و موثر زنان در فرآیند سیاسی نیست. در نتیجی، ماده مقرر می دارد، حکومت ها برا  زنان حق انتخااب  حق

تدن در مقای ها  دولتی بی رهده گرفتن دیگر پست ها  دولتی و مقای ها  سازمان غیر دولتی را تامین کنناد.  

د  دولتی، ف الیت ایجابی و ساهمیی هاا    این ت هدات می تواند بوسیلی   گنجاندن نای زنان در لیست ها  نامز
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مي ت، رفع محدودیت جنسی برا  پست ها  م ین، افزایش م یارها  پشاتی انی بارا  زناان و گساترش برنامای      

 ها  دولت برا  جل  ت داد بیشتر  از زنان در نقش ره ر سیاسی مهم ) در مقابل }نقش{ هرفاً ظاهر (. 

 ح بین المللی برابر  در زندگی سیاسی و رمومی در سط

گرچی بسیار  از تصمیماتی کی بطور مستقیم بر زندگی زنان تااثیر مای گذارناد در محادوده   کشورهایشاان      

بوجود می آید، روندها  مهم سیاسی، حقوقی و اجتماری در سطح بین المللی هم ایجاد می تود و هم تقویت 

باین المللای زناان بای قادر کاافی بای رناوان         می تود. بنا بی همین دلیل، این موضوع ضرور  است کی در سطح 

 نمایندگان دولت و کارمندان سازمان ها  بین المللی م رفی توند. 

هدف تصویر برابر  از زنان در سطح بین المللی هنوز بسیار دور از محقاق تادن اسات. در توهایی   رماومی      

ن پیشنهاد کرد کای، در اجارا    ، کمیتی   رفع ت  ی  رلیی زنا1788، مصوب هفدهمین اجالس، در 8تماره   

کنوانسیون، حکومت ها  رضو از اقادای هاا  ویاژه   ماوقتی بای رناوان ف الیات ایجاابی و ت  ای            8ماده   

استفاده کنند. حکومت ها هم چنین می توانند از نفوذتاان در ساازمان باین     9ذموجی پیش بینی تده در ماده   

 زنان استفاده کنند.  المللی برا  تضمین مناس  و برابر نمایندگی 

 برابر  در قوانین تاب یت  

، تاب یت بی م نی تهروند  می باتد. بخش رمده   حقوق بشر، بویژه حقاوق سیاسای بطاور    7در متن ماده   

 مستقیم از حقوق تهروند  ناتی می تود.  

بارا  زناان    ، دو ت هد اهلی جا  گرفتی است. اول، این ماده مقرر می دارد، حکومت هاا  رضاو  7در ماده   

حقوق مشابی ا  با مردان در زمینی   کس ، تغییر یاا حفات تاب یات تاان تضامین مای کنناد. بای رناوان مياال،           

بسیار  از کشورها بر رلیی ات اع مونيی کای باا خارجیاان ازدوا  مای کنناد، ت  ای  قابال مای تاوند. همساران           

اما توهران خارجی ات اع مونث دارا  چناین  خارجی ات اع مذکر، می توانند تاب یت توهرانشان را کس  کنند، 

حقی نیستند. نتیجی   چنین مسایلی این است کی مردانی کی با خارجیان ازدوا  می کنناد، اجاازه دارناد تاا در     

کشور زادگاهشان اقامت داتتی باتند، در حالی کی زنانی کی با خارجیان ازدوا  می کنند، مج ورناد بای کشاور    

کان کنند. چنین قانونی می تواناد ت  ای  آمیاز محساوب تاود و در نتیجای مای بایاد         زادگاه توهرانشان نقل م

 اهالح تود.  

مقرر می دارد کی حکومت ها  رضو می باید حقوق مشابی با مردان را بی زنان در مورد تاب یات   7دوی، ماده   

کسا  مای کنناد. در     کودکانشان ارایی کنند. در بسیار  از کشورها، کودکان بطاور خودکاار تاب یات پادر را    

اجرا  این ماده، حکومت ها می باید برابر  حقوقی رسمی ا  میان زناان و ماردان دربااره   کسا ، تغییار و      

 حفت تاب یت و ارطا  آن بر ط ق همسران یا کودکانشان برقرار کنند.  

 برابر  در تحصیالت  

تدن زنان در همی   زمینی هاا را فاراهم   تایید می کند کی برابر  در تحصیالت بنیان برا  قدرتمند  11ماده   

می کند، }از جملی{ : در محل کار، در خانواده و در جام ی. از طریق تحصیالت، سانت هاا و ارتقادهاایی کای     

نابرابر  میان دو جنس را تقویت می کند، می تواند مورد چالش و ارتراض قرار گیرد، بدین سان کمک تاده  

 از یک نسل بی نسل دیگر در هم تکستی تود. تا انتقال میراث ها  ت  ی  آمیز 
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 بی آسانی می تواند طی سی مقولی تقسیم تود.   11ت هدات حکومت ها  رضو ط ق ماده   

نخستین ت هد، برابر  راه ها  دسترسی است. تمار  از مناطق در جهاان هساتند کای حاق رسامی زناان بارا         

یالت بی پیشارفت تضامین هاا  ویاژه و ماوثر احتیاا        تحصیالت را نپذیرفتی اند. گرچی برابر  حقیقی در تحص

دارد تا برا  دانش آموزان دختر راه دستیابی بی برنامی   درسی یکسان و دیگر موفقیت ها  تحصیلی و بورس 

تحصیلی یکسان با دانش آموزان پسر فراهم تود. در بسیار  از کشورها، والدین نمی خواهناد کای دخترانشاان    

تتی باتند. بنابراین، دختر ب ی ها برا  ترك مدرسی پس از پایان یافتن تحصیالت اهالی  تغلی خار  از خانی دا

یا مقدماتی تشویق می توند. حتا در دوره   مقدماتی، دانش آموزان پسر برنامی   درسی خشک و خشن تر  

نناد تاا   نس ت بی هم کالسی ها  خود دارند. حکومت ها  رضو می باید در نظای آموزتی خود تجدید نظار ک 

کم تر موق یت ها و استاندارها  جداگانی برا  دختاران و پساران مجاال باروز بیابناد یاا بوجاود آیناد. از ایان          

گذتتی، حکومت ها آن جا کی الزی است، می باید برنامی ها  ویژه ا  بارا  تشاویق داناش آماوزان دختار بای       

ناد. چناین تشاویقی از جملای مای تواناد،       تحصیالت بیشتر و تشویق والدین بی دادن اجاازه بارا  آن ترتیا  ده   

تخصی  پولی برا  بدست آوردن تارایط باورس تحصایلی جهات داناش آماوزان دختار تارکت کنناده در          

 دانشگاه ها و مدرسی ها  فنی و حرفی ا  باتد. 

دوی، حکومت ها  رضو برا  رفع نقش کلیشی ا  جنسیتی در و از طریق سیستم آموزتی وظیفی دارند. کتااب  

سی مورد استفاده در مدارس، اغل  نقش ها  سنتی و نابرابر را بویژه در زمینی ها  مربوط بی اساتخدای  ها  در

و وظایف خانوادگی و تربیتی تقویت می کنند. چی بسا کای م لماان از ایان گونای کلیشای   نقاش جنسایتی باا         

ینی ها  درسی یاا تاغلی بای    دلسرد کردن دانش آموزان دختر از توجی بی ریاضیات، رلوی، ورزش ها و دیگر زم

حمایت می کنند. حکومت ها، آن جا کی الزی است، می باید در کتاب هاا  درسای تجدیاد    « مردانی»اهطالح 

 نظر کنند و دوره ها  آموزش ویژه برا  م لمان جهت م ارزه با ت  ی  بر اساس جنسیت ایجاد کنند.  

ود در سطح تحصیالت میان مردان و زناان مای   سومین، ت هد حکومت ها  رضو، خاتمی دادن بی اختالف موج

باتد. حکومت ها می باید برنامی هایی ترتی  دهند کی بی زنان برا  بازگشت بی مدرسی یا حضور در دوره ها  

آموزش ویژه فرهت داده تود. بر این اساس، زنانی کای در گذتاتی از تحصایالت برابار نتوانساتی اناد بهاره ا         

بدست خواهند آورد و در نتیجی از نقشی برابر در محل کار و در « ماندگی خود را ج ران رق »ب رند، موق یت 

 جام ی بی رنوان یک کل بهره مند می توند. 

 برابر  در استخدای و حقوق کار  

برابر  در استخدای و حقوق کار از مدت ها پیش بی رنوان ویژگای مهام در تاالش بارا  حقاوق انساانی زناان        

ی بود. تا کنون بخش بزرگی از م ارزه در سطح بین المللی بوسیلی سازمان بین المللای کاار   مورد تایید قرار گرفت

(ILO   انجای تده است. ماده )بسیار  از حقوق درخواست تده برا  زنان بوسایلی     11ILO   را تقویات و

 تي یت می کند. 

کردن برخاوردار خواهناد تاد. ایان      آتکارا ارالی می دارد کی زنان از حقوق بنیادین بشر برا  کار 11ماده   

ماده، فهرست جام ی از ت هدات دولت ها  رضو را در جهت تاامین حقاوقی کای بتواناد بطاور کامال و ماوثر        

 محقق توند، بیان می کند. 
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اول، حکومت ها  رضو می باید برا  زنان حقوق و موق یت هاا  یکساان باا ماردان را تضامین کنناد. کاافی        

دستمزد ت  ی  آمیز را ممنوع کند. موق یت برابر استخدای، بی رنوان ميال : برابار    نیست کی حکومتی تیوه  

در موق یت ها اقتضا می کند تا زنان برا  استخدای از طریق تحصایالت و آماوزش حرفای ا  آمااده تاوند. در      

 روند استخدای، زنان نی باید هم چون مردان دارا  میزان دستمزد برابر  باتند. 

   

  

      

 

 

دوی زنان باید حق انتخاب آزاد در برگزیدن تغل داتتی باتند. و ن اید بطور خودکار بی سو  کاار سانتی زناان    

هاا  آموزتای و   بایاد برابار  کااملی در موق یات    ها  رضو میهدایت توند. برا  ایفا  این ت هد، حکومت

فرهنگی ا  کی بی همی ارضاا  جام ای   باید در جهت ایجاد الگوها  اجتماری و استخدامی بی زنان بدهند و می

 کند.دهد برا  پذیرش ف الیت در راستا  حضور زنان در انواع گوناگون مشاغل تالش میاجازه می

  مزایای مرباوط کاار داتاتی باتاند.      بایاد حقاوق برابار  از لحااظ مازد و همای      سوی، زنان در محال کاار مای   

باید تضمین کناد هام چناین رفتاار برابار      را برا  زنان میها  رضو، پرداخت برابر در مقابل کار برابر حکومت

برا  ارزش کار یکسان و رفتار برابر در ارزیابی کیفیت کاار زناان بایاداز پوتاش تاامین اجتمااری برخاوردار        

 باید برا  ایای مرخصی هم چنین بازنشستگی، بیگار ، بیمار  و مزایا  پیر  ایجاد تود.توند. این تامین می

 باید از ت  ی  بی دلیل متاهل تدن یا باردار  محافظت توند.در محل کار می چهاری، زنان

بایاد کارفرمایاان را از ساوس اساتفاده     هاا  رضاو مای   چگونگی بیان این تامین باید کامال واضح باتد. حکومت

نع کنند. کردن از دوران باردار  یا وض یت تاهل بی رنوان مالکی برا  دستمزد یا اخرا  کارکنان زنان خود م

باید ترتی اتی اتخاذ کنند کی بی والدین برا  توای کردن ت هدات خاانوادگی و وظاایف   ها هم چنین میحکومت

ها از جملی مرخصی زایمان با حقوق کماک ماالی بارا       ارطا  مطایا  بی آنتغلی امکان داده تود، بوسیلی

 دار .نگهدار  از کودکان و تامین بهداتتی ویژه در طول دوران بار

باالخره این کی، برابر  فقیهی دراستخدای احتنیا  بی انجای اقداماتی در جهات حمایات از زناان در مقابال همای      

ها  خشونت بر رلیای زماان در محال کاار     گونی اتکال خشونت در محل کاذر دارد. یکی از فراگیرترین تکل

زنان بی رنوان همکاار هام رت ای برخاورد     مزاحمت جنسی برا  زنان بوسیلی همکاران مرد است بجا  این کی با 

تود. در پاسخ بی این موضاوع تاایع، کمیتای رفاع     ها بی رنوان یک موضوع جنسی رفتار  میتود، اغل  با آن

بای تصاوی  رساید، از     1787کای در هجادهمین اجالماش در     12  ت  ی  رلیی زنان در توهیی رمومی تماره

هایشاان بای کمیتای، اطالرااتی در ماورد وضاع قاانون رلیای          ها  رضو در خواست کرد تا در گازارش حکومت

هاا  قاانون ماوثر  از جملای     ، کمیتی توهیی کرد کی اقدای1772مزاحمت جنسی در محل  کار نیز بگنجانند در 

ضمانت اجرا، ج ران خسارت مد  و ترایط ترمیمی ،برا  حفاظت از زناان رلیای همای ناوع خشاونت از ق یال       
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 –اجاالس هفادهم    17    رمومی تمارهنسی در محل کار تصوی  کنند )توهییتجاوز جنسی و مزاحمت ج

 (29پاراگراف 

فقاط بارا  زناان در     11  ها  برابر  و ردی ت  ی  مشمول مادهاین موضوع مهم قابل توجی است کی تضمین

ر رو  بااا÷ ذیااار را کااای در خاااان   استخدای رسمی قابل کاربرداست. این ماده ت داد زیاد  از زنان أسی  پ

دهد و در نتیجای حقاوق   کنند مورد توجی قرار نمیها  ناتناختی و غ یر رسمی دیگر کار میکشاروز  یا مکان

ماند) هم  جناین نگااه کنیاد بای زناان روساتایی مان( برابار  در دساتیابی بای امکاناات            تان بدون دفاع باقی می

 بهداتتی

ن مساالی ا  تکاان دهناده و متااثر کنناده در بسایار  از       دستیابی بی مراق ت بهداتتی برا  زنان مردان و کودکا

مورد تناسایی قرار گرفتی است، بویژه زنان، بی دلیال   12  مناطق جهان است با وجود این کی چنین ؟؟ در ماده

هاا  بزرگای در بدسات آوردن مراق ات بهداتاتی مناسا        ها با مانعموق یت نابرابر و آسی  پذیر  خاص آن

 تود.روبرو می

ها  رضو را برا  تامین برابر  زنان ومردان در دستیابی بای دماات رماق ات    حکومت 12  راگراف اول مادهپا

کند این موضوع نیاز دارد کی هر گونی مانع قانوین  وا جتماری کی بارث توقاف یاا مناع زناان     بهداتتی ملزی می

برداتتی تود. اقدامات باید بی گاون ا    تود، از میانبرا  استفاده کامل از خدمات مراق ت بهداتتی موجود می

تاوان  باتد کی دستیابی بی خدمات مراق ت بهداتتی برا  همای زناان تضامین تاود، از جملای ایان اقادامات مای        

 سواد  یا جداساز  فیزیکی را نای برد )هم چنینی بی زنان روستایی ص نگاه کنید (جلوگیر  از فقر بی

اتی تناختی نشاده، تواناایی زن بارا  کنتارل بااردار  اش، بنیاانی بارا           موارد در حق ذگر چی هنوز در همی

دهاد. در تاییاد ایان      حقوق بشر است از جملی بی او حاق ساالمتی مای   برخوردار  کامل و  از تمای محدوده

بایاد حاق انتخااب    اتاره هریحی بی موضوع تنظیم خانواده دارد. هم زنان و هام ماردان مای    12  حقیقت ماده

ها  قابل دسترسای  ها بایستی اطالرات و آموزشتنظیم خانواده خود را داتتی باتند و ازاین رو حکومتاراد  

  تنظایم خاانواده را ارایای دهند.هرگونای     ها  تایید تده و مناسا  بای لحااظ پزتاکی در زمینای       روشدرباره

یر خادمات پزتاکی تاود )بای     قوانینی کی بارث محدود کردن دستیابی زنان خسارت بی تنظیم خاانوادده یاا ساا   

رنوان ميال احتیا  بی اجازه ق لی از توهر یا بستگان نزدیک بی رنوان ترط م الجی یا برا  تاامین اطالراات( باا    

این ماده مخالف است و بی همین دلیل بایستی اهالح گردد. قوانینی کای پایش از ایان وجاود داتاتی و مقارر        

  تاوهر الزی اسات،   ر اختیار قرار دادن خدمات تنظیم خانواده اجازه  پزتکی یا برا  ددارد کی برا  م الجی

ها  رضو موظفند کی نی تنها کادر پزتاکی را بلکای رماوی اتاخاص را مطلاع      پس از این اهالح تود حکومت

 کنند کی چنین اجازه ا  احتیا   نیست و رسمی بر ضد حقوق زنان است.

ان هنگای و پس زا تولاد ناوازد احتیاا  بای مراق ات و توجای فاوق        کند کی زنتایید می 12  پاراگراف دوی ماده

ها  رضو بایستی این احتیاجات زنان را هم بی ب نوان تامین کننده و هم بی رنوان دریافات  ال اده دارند. حکومت

  مراق ت بهداتتی در طول این دوران بی رسمیت بشناسند و باید تضمین کنند کی آناان دسترسای کاافی    کننده

   مناس  در دوران باردار  و پس از آن داتتی باتند.امکانات و منابع مراق ت بهداتتی از جملی تغذییبی 
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میرناد، بیشاتر   تود کی هر سالی، دست کم نیم میلیون از زنان در ارت اط با باردار  و وضع حمال مای  برآورد می

ه اسات )ساازمان جهاانی بهداتات،     ها در کشورها  در حال توس ی آسیاسی و آفریقاا  اتفااق افتااد   این مرك

گای نخست ضرور   12  ( تحقق مفاد مادهA Global Factbook P 3 1921 Generaتلفات مادران: 

 در کاهش نرخ باال  مرگ مادران است.

کمیتی رفع ت  ی  رلیی زنان بویژه بر رو  پایان دادن بی ت  ی  رلیای   12  در بررسی چهارچوپ خواست ماده

مصوب کمیتی در نهماین   11  ها  ملی )م ارزه با( ایذز متمرکز تده است توهیی رمومی تمارهیزنان در برنام

ها  رضو برا  اهالح نقش زناان بای رناوان تاامین کننادگان مراق ات کارکناان        از حکومت 1771اجالس در 

خاهای بای   اقاداماتی انجاای دهناد، و توجای ه     HIVبهداتتی و مربیان )آموزش( پیشگیر  از آلاوده تادن بای    

 دارند ؟؟ کنند. HIVوض یت فرو دست زنان در برخی جوام ی کی آسی  پذیر  بیشتر  نس ت بی سرایت 

ها و کمیتی رفع ت  ای  رلیای زناان توجای     رالوه بر این کمیسیون فرری جلوگیر  از ت  ی  و حمایت از اقلیت

تاود  ن گونی ارمال تامل این موارد مای خاهی بی مسایل ارمال سنتی زیان آور برا  سالمتی زنان داتتی اند. ای

هر چند کی محدود بی موارد بر تمرده نیست، ميلی کردن آلت تناسی، ارمال خطرناك )در وقت( وضع حمال  

هاا  خواسات تاا    کمیتای از حکومات   17717)اجالس نهم،  19  و ترجیح دادن پسر در توهیی رمومی تماره

نت ميلای کاردن آلات تناسالی زنانای اقاداماتی انجاای دهناد. چناان            از میان بردن سها  مناس  در زمینیاقدای

هاا  تربیتای و آماوزش مناسا ،     تواند تامل این ماوارد باتاد. ررضای سامینارها و برنامای     اقداماتی از جملی می

گسترش سیاست بهداتت ملی بوسیلی امکانات بهداتت رمومی در جهات از میاان باردن )سانت( ميلای کاردن       

 کنند .ها  ملی ا  کی در جهت این اهداف ؟؟؟ میو تامین حمایت از سازمان آلت تناسلی زنانی،

 تامین مالی و اجتماری

خواهناد  هاا باا ماردان برابار  واق ای ن       رضو استقالمالی زنان را تضمین نکنناد، آن هاتا هنگامی کی حکومت

ها نخواهند توانست خانواده خود را اداره کنند، هاح  خانی خود تان باتند، یا مسایل مالی داتت چرا کی آن

  ردی موافقتشاان باا   را خودتان بی دست بگیرند. بسیار  از کارفرمایان خصوهی بر رلیی کارمندان زن بوسیلی

توند. هم چنین موسسی مالی وای و بیمی ت  ی  قایل می دستیابی برابر آنان بی مزایا  خانوادگی )رایلی مند ( و

خواهناد کای ساپرده    کنند و برا  بدسات آوردن ارت اار مای   ها  زیادتر  بر زنان تحمیل میرهن اغل  ضابطی

خود را افزایش دهند. ترایط تامین اجتماری ممکن اسات بارا  ماادران تنهاا باا مشاروط باودن )حمایات( بای          

ها  باید رد جهت تضمین حق دساتیابی برابار زناان باا     د، بارث ت  ی  تود. حکومت ها با یک مرهمراهی آن

ها وو نیز دساتیابی برابار بای مزایاا  خاانوادگی )هزینای رایلای مناد ( دسات بای           مردان در مورد ارت ارات و وای

 اقداماتی بزنند. 

ی وجاود برابای واق ای اسات.     ها  ورزتی، تفریحی و فرهنگی مستلزحقوق برابر آنان برا  ترکت در ف الیت

  موانع حقوقی و اجتماری برا  مشاارکت کامال   ها بایستی تضمین کنند کی همیبرا  انجای این امر، حکومت

هاا  ماالی یاا دیگار     هاا، کماک  هاا، بودجای  ها برداتتی تود و مطابق اهل برابر  در فرهات زنان در این زمینی

 ها  حمایت را اجرا کنند.تکل

 زنان روستایی
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کنند. بی راالوه  ر بسیار  از مناطق جهان، زنان نقاط روستایی میزان بیش از حد  از سنگینی کار را تحمل مید

تاود، هام چناین آنهاا امکاان      گیرد یا بی آن توجی ا  نمای ها یا بسیار کم مشارکت تان مورد توجی قرار میآن

رکتی ندارند. از این گذتتی بسیار  از ایان  برخوردار  از حاهل کار خودتان را ندارند و یا در منافع توس ی ت

ها و منافع فراهم آورده تده در زنان کارگر، بر من انی تلقی تدن بی رنوان نادیدنی و ناتناختی مستحقق حمایت

 کار رسمی نیستند.

  کناد کای زناان روساتایی گاروه خاهای هساتند کای نیااز بای توجای و رسایدگی سانجیده             تایید می 19  ماده

هاا  رضاو،     کنرا؟؟؟ بی زنان نقاط روستایی حکومت  رضو دارند. رالوه بر این با افزایش دامنیهاحکومت

کنناد.  ها برا  رفاه خانواده و اقتصاد کشورتاان را آتاکارا تاییاد مای    اهمیت کار زنان روستایی و همکار  آن

  رابط بنیادین میاان دسات   این تاکید بر توس ی خال  یک م اهده حقوق بشر است و بطور روتنی تایید حلقی

 دهد.یافتن بی برابر  و در بر گرفتن زنان  در روند توس ی را نشان می

هاا  ها  رضو ت  ی  رلیی زنان در نقاط روستایی را رفاع کنناد، حقاوق آن   مقرر  دارد کی حکومت 19  ماده

هاا بار اسااس برابار  باا      آن ها  ویژه ا  برا  تضامین برا  ترایط زندگی مناس  را تحقق بخشند، و بی اقدای

هاا  ویاژه بارا  انجاای دادن ایان اهاداف       مردان داتتن و سهم مساو  در توس ی روستایی دست بزنناد. اقادای  

تواند تامل تامین مشارکت زنان، بویژه زنان روستایی، از لحاظ گسترش و تحقق طارح و توسا ی بای منظاور     می

هاا   ایجاد کنند، تشاویق و تهیای کماک بارا  تشاکیل گاروه       ها بتوانند برا  خودتان محیط بهتر این کی آن

ها، تامین زنان روستایی در جهات دساتیابی بای مراق ات بهداتاتی مناسا ، امکاناات تنظایم         خودیار  و ت اونی

ها در تماای طاول   ها  تامین اجتماری جهت اختصاص دادن تنظیم مالی و اجتماری بیشتر بی آنخانواده و برنامی

ها  سنتی تان باید بی زنان در نقاط روستایی فرهت برا  خرو  از نقشها هم چنین میمتزندگی تان حکو

هاا  آموزتای و تحصایلی هام چناین        زندگی متناونی از طریق دستیابی برابار برنامای  را بدهند و بتوانند تیوه

 ها و امکانات بازاریابی انتخاب کنند.  ارت ارات کشاورز  وای

 ی و مدنیبرابر  در امور قانون

خواهد کای  هایی رضو میکند و افزون بر این از حکومتبر برابر  زنان با مردان در مقابل تاکید می 11  ماده

تود، تضمین کند. هایی از حقوق کی بطور سنتی بر رلیی آنان ت  ی  ارمال میبرابر  زنان با مردان را در زمینی

مالکیت یکسانی با مردان ندارند. قوانین سنتی مالکیات از ایان    بی رنوان ميال در بسیار  از کشورها زنان حقوق

جهت کی کودکان پسر توانایی بی ارث برون زمین خانواده را دارند و نیز این کی توهران بطور خودکار پس از 

تاوند. بای   آوردند. بر رلیی زناان ت  ای  قایال مای      اموال همسرتان را بدست میازدوا ، حق مالکیت بر همی

دهاد و  ترتی ، قوانین در ت داد  از کشورها، اداره اموال خانواده را بی رهده رییس مرد خانواده قرار مای  همان

ها  حقوقی زنان ایان امکاان را ندارناد کای از حاق      توند در بسیار  از نظایبدین ترتی  زنان نادیده گرفتی می

رار داد در مساایل مرباوط بای اماوال و در     خود برا  ان قاد قرار داد اساتفاده کنناد و امضاا  تاوهر پایش از قا      

هاایی  خواهاد کای گاای   هاا  رضاو مای   از حکومت 11  تود. مادهآمدها  تخ  زن الزامی قانونی تلقی می

هاا بایساتی هار      حقوق مدنی بردارند. از این رو حکومات رملی در جهت تضمین کامل برابر  زنان در زمینی

 اثر محدود کننده ا  بر اهلیت قانونی زنان دارد نسخ یا اهالح کنند.ها  فضایی ا  کی گونی قوانین یا رویی
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برابر  در حقوق مربوط بای رفات و آ/د اتاخاص و آزاد  انتخااب مساکن ومحال اقامات را         11  ماده 9بند 

داند، ازجملی قوانین ت  ی  آمیاز مشامول ایان    مقرر  کند. قانونی کی محل اقامت زن را وابستی بی توهرش می

تود، بای  ی رنوان قانونی کی بارث محدود یت حق )از جملی زن دارا  همسر( در انتخاب مکان زندگی میبند ب

 آید.حساب می

 برابر  در حقوق خانوادگی

  حقاوق خاانوداگی   بی مسالهی ت  ی  بر رلیی زنان در محیط خصوهی، از جملی ت  ای  در زمینای   16  ماده

  همسار، افاراد خاانواده و فامیلشاان رخ     یی زناان در خانای هایشاان بوسایلی    ها بر رلپردازد. بسیار  از ت  ی می

دهد. در برخی جوامع، زنان یا دختران جوان مج اور بای ازداو  اج اار  و ناخواساتی هساتند. در بسایار  از       می

گیر  در مورد ت داد فرزندان، چگونگی پارورش  مناطق جهان، زنان دارا  همسر، حق ترکت برابر در تصمیم

باید بی کار بپردازند، ندارند. حقا در کشورهایی کای زناان در زنادگی    فرزندالن واین کی چی وقت و چگونی می

هاا  مربوطای بای نقاش مناسا       گیر  بیشتر  برخوردارند. بطور رمیقی کلیشیخانودگی تان از قدرت تصمیم

تواناد جلاو    توهر تي یت تده کای مای  گیر  مهم با دخالت زنان بی رنوان خانم خانی و کد بانو یا انجای تصمیم

   کارها  خار  از خانی را بگیرد.ادامی

ها  ت  ی  م موالً بر اساس آداب و رسوی فرهنگی و دینی دیرپااسات. بناابراین یکای از مهام تارین      این زمینی

 ها برا  تغییرات است.مشکالت نفوذ و یکی از مقاوی ترین زمینی

یش نویس کنفرانسیون وقوف داتتند کی تغیییراتی در این زمینی الزی اسات تاا   با وجود این کی تنظیم کنندگان پ

بایاد اوالً  هاا  رضاو مای   زنان بتوانند بی برابر  کامل دست یابند برا  پدیاد آوردن چناین تغییراتای حکومات    

ا کای بار   ها  قضایی موجود مربوط بی ازدوا  خاانواده ر ها  مناس ی برا  حذف یا اهالح قوانین یا روییاقدای

تاوان اتااره کرد.قاوانینی    تود، انجای دهند. از جملی بی چنین قوانینی بی رنوان ميال میرلیی زنان ت  ی  قایل می

دهد، قاوانینی کای بای زناان امکاان حاق         طالق و ازدوا  مجدد نمیکی بی زنان حقوقی برابر با مردان در زمینی

هاا را بارا  نگااه دار  و ؟؟ فرزنادان     ی کای حاق برابار  آن   دهاد، و قاوانین  مالکیت کامل بر اموالشاان را نمای  

ها  رملی و جاد  ا   ها  رضو  باید گایپذیرد، چی در هنگای ازدوا  و چی در پی طالق. ثانیا حکومتنمی

برا  تضمین این کی زنان بتوانند از حقوق برابر  با مردان استفاده کنناد، بردارناد، از جملای حاق آزاد  بارا       

انتخاب همسر با توجی بای آزاد  زن بارا   انتخااب زماان و تاخ  ماورد نظار بارا  ازدوا ، سان          ازدوا  و 

 باید در قانون پیش بینی تود.حداقلی برا  ازدوا  می

  رفع ت  ی  رلیی زنان آتکارا پرداختی نشده، کمیتی 16  گرچی بطور ویژه ا  بی خشونت خانوادگی در ماده

هاا  رضاو ملازی بای     را یکی از مسایل حقوق بشر توهیف کرده کی حکومات  خشونت و بدرفتار  در خانواده

 توه بی آن هستند. بیشتر در مورد خشونت بر اساس جنسیت در توضیحات ب د  آمده است.

 توضیحی درباره یخشونت بر اساس جنسیت

   خشونت بر اساس جنسیت بطور ویژه ا  در کنفرانسیون مورد توجی قرار نگرفتی است.مسالی
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مصوب یازدهمین  17  گر چی این موضوع آتکارا بخش بنیادین ترایط اهلی است. درتوهیی رمومی تماره

  رفع ت  ی  رلیی زنان گای رسمی مهمی برداتت ممنوریت رمومی ت  ی  بر اسااس  کمیتی 1772اجالس در 

 (6دارد )پاراگرافجنسیت را افزایش داده و متضمن خشونت بر اساس جنسیت دانستی و در ت ریف ارالی می

تاود. آن  تود یا بی دلیل تاثیر گذار  نامتناس  ارمال مای خشونتی کی بی دلیل زن بودن یک زن متوجی و  می

تود، تهدید بی انجاای ایان گونای ارماال،     تامل ارمالی کی بارث هدمی یا ناراحتی جسمی، روحی یا جنسی می

کند کی خشونت رلیای یاک زن مسااو  نقا      ریح میها برا  آزاد  کمیتی تصارمال زور و دیگر محدودیت

حقوق انسانی تناختی تده بین المللی است بدون توجی بی این کی آیا مرتکا  مقاای رسامی دولتای یاا تاخ        

 خصوهی است.

  هار تاخ ،   ها  رضو مطابق کنفرانسیون موضوع رفع ت  ی  بر اساس جنسایت بوسایلی  مسوولیت حکومت

بد. مسوولیت حکومت در نتیجی تنها مهدود نیسات بای وقتای کای مقاای رسامی       یاسازمان یا موسسی گسترش می

هاا   تود. بلکی حتی هنگامی کی تاالش حکومتی در موضوری مربوط بی خشونت بر اساس جنسیت در گیر می

الزمش برا  جلوگیر  از نقش حقوق ت هد تده برا  اتخاص یا )تالش هاایش( بارا  رسایدگی و مجاازات     

 انجامد، نیز وجود دارد.آمیز  و ج ران خسارت بی تکست می چنین ارمال خشونت

خواهد کی تمای اقدامالت الزی را بارا   ها  رضو می( کمیتی حکومت29در همان توهیهی رمومی )پاراگراف 

تواند تاامل ضامانت اجراهاا     هایی نی تنها میجل.گیر  از خشونت بر اساس جنسیت انجای دهند. چنین اقدای

هاا  پایش   تواند تاامل اقادای  هایی برا  تحول خسارات باتد، بلکی میها  مدنی و راهن خسارتقانونی، ج را

هاا   هاا  حفااظتی ميال خادمات    ها  اطالع رسانی رمومی و آموزتی، هم چناین اقادای  گیرانی از جملی برنامی

 برا  قربانیان خشونت باتد.

مجمع رماومی   1778تود. در س ی بین المللی تقویت میها  تو  سایر برنامیف الیت کمیتی در این زمینی بوسیلی

هاا و  باید حکومتهایی را کی می( تصوی  کرد. ارالمیی گای119/98ارالمیی رفع ت  ی  رلیی زنان را )قط نامی 

کند )چی موارد    اتکال خشونت رلیی زنان بردارند، تشریح میها  بین المللی برا  تضمین رفع همیسازمان

 دهد (دهد و چی در موارد  کی در زندگی رمومی رو  میگی خصوهی رو  میکی در زند

 حق ترط برا  کنفرانسیون

  اتاکال ت  ای  رلیای زناان     چنان کی در مورد کنفرانسیون رفاع همای   –در ترایطی کی م اهده ا  اجازه دهد 

 نای کای ارالمیای ا     توانند از حاق تارط اساتفاده کناد، بادین م     ها  رضو میحکومت –کند مصداق پیدا می

 دانند.ها  م ینی از م اهده را الزای آور نمیها بخش یا بخشدارد کی آنرسمی ارالی می

 دارد: کنفرانسیون ارالی می 28  ماده

 «هایی کی با حذف و منظور این کنفرانسیون سازگار ن اتد پذیرفتی نخواهذد تدحق ترط» 

دارد( حاق تارطی کای باا     کند کی )ارالی مای لملل م اهدات تاکید میاین بند بی یک فارده بنیادین حقوق بین ا

 اهداف و منظور کنفرانسیون مغایر باتد، مورد ق ول نیست.

هاا     اتکال ت  ی  رلیی زنان دارا  موارد بیشتر  حاق تارط نسا ت بای ساایر م اهاده      کنفرانسیون رفع همی

یک حکومت رضاو دارا  حاق تارط هساتند و تاا      چهل و  1778  حقوق بشر بین المللی است از اکت ر رمده
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  هاا مرباوط بای مساایل غیار بنیاادین در زمینای       کنون حق ترط خود را پس نگرفتی اند. برخی از این حق ترط

( 27ها دارا  مفااد ماورد بحاث و اختالفای هساتند )مااده       هدف و منظور م اهده است. برخی از این حق ترط

وسیع و نامشاخ  هساتند کای ت یاین  دقیاق تارط حکومات مربوطای           ها چنان دارا  گسترهبرخی حق ترط

ها  قابل توجهی برا  مواد اهلی قایال تاده اناد،    ها  رضو، حق ترطمشکل است .ت داد زیاد  از حکومت

باتاد. برخای   کی از جملی تامل  مفاد مربوط بی ردی ت  ی  در خانواده، اهلیت قانونی و حقوق تاهروند  مای  

حق ترط قایل تده اناد. )ایان مااده( کای مشاتمل بار مساوولیت         2  بسیار مهم ت بی مادهها حتما نس حکومت

باتد. برخی   اتکال ت  ی  رلیی زنان از جملی ت  ی  بر اساس جنسیت میاهلی ارضا برا  از میان برده همی

ده ت  ای  را    ف الیت خصوهی خانی و خانواکند تا در حوزهها مربوط بی مفاد  است کی تالش میحق ترط

 ازمیان ب رد.

گیر  ت هدات بی رهده گرفتی تاده توساط حکومات    تواند بطور چشمها  قابل مالحظی ا  میچنین حق ترط

هاا بادین ترتیا  بادون تاک هادف و منظاور کنفرانسایون را بتادریج          دارا  حق ترط را محادود کناد و آن  

 کنند.تض یف می

ها  رضو را برا  تجدیاد نظار و پاس    الیتش بطور مداوی حکومت  ف   رفع ت  ی  رلیی زنان در دورهکمیتی

گیر  برا  سازگار باردن یاساازکار ن اودن حاق     کند. کمیتی قدرت تصمیمگرفتن حق ترط هایشان تشویق می

  دیوان بین المللای دادگساتر    تواند بوسیلی  می  ناسازگارترط با هدف و منظور کنفرانسیون ندارد. مسالی

هاا ایان   ها جویا  نظر مشورتی دیوان در مورد سازگار  حق تارط قرار گیرد، اما تاکنون حومتمورد بررسی 

هاا  دیگار در ایان ماورد ارتاراض      کی )حق ترط ها( باید دارا  چی ویژگی باتند، نشده اند و نیز بی حکومت

 نکرده اند.

ط نسا ت بای کنفرانسایون    تایید تده موضوع حق تر 1778همان گونی کی درك نفرانس جهانی حقوق بشر در 

  ها و ردی موفقیت برا  استناد بی رویای رفع ت  ی  رلیی زنان مسالی ا  جد  است. ت داد و سرتت حق ترط

گیار  در ماورد ارت اار حاق     دین درباره حقوق م اهدات برا  تصمیم 1767رسمی تنظیم تده در کنفرانسیون 

هاایی  ها  رضو نس ت بی ب ضی حق تارط ی حکومتها  قابل مالحظی ا  تده است. برخها بارث بحثترط

هاا   کی هم با متن و هم با روح کنفرانسیون ناسازگار است ارتراض تادید  کارده اناد، در مقابال  حکومات     

 دیگر قویاً از حق ترط خود دفاع کرده اند.

جهاانی کای     رفع ت  ی  رلیی زنان ماوافقتش را باا دیادگاه کنفارانس     کمیتی 1779طی سیزدهمین اجالس در 

دارد الزی است. گستره هر گونی حق ترط نس ت بی اسناد بین المللی حقوق بشر محادود تاود، بیااتن    ارالی می

کرد، هر گونی حق ترطی باید هم با دقت و کامالً محدود هم قابل اجرا تدوین تاود، هام چناین بایاد تضامین      

ها باا هادف   ن اتد، ضمن این کی حق ترطتود کی هیگ حق ترطی ناسازگار با هدف و منظور م اهده مربوطی 

هاایی بارا  جلا  توجای ساایر      هاا ماورد بررسای قارار گیرناد. در هماین اجاالس کمیتای گاای         پس گارفتن آن 

ها ر ارتند از کمیسیون مقای زن ها  وابستی بی سازمان ملل متحد در مورد حق ترط برداتت این موسسیموسسی

هاا   ها  ویاژه ا  بارا  اراالی بای حکومات     نویس دستور ال مل و کمیسیون حقوق بشر. کمیتی هم چنین پیش

   اتکال ت  ی  رلیی زنان تهدید کرد.رضو برا  قایل تدن حق ترط نس ت بی کنفرانسیون رفع همی
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 فهرست حق ترط نس ت بی کنفرانسیون در ضمیمی دوی این دفتر آمده است.

   رفع ت  ی  رلیی زنانتحقق کنفرانسیون: کمیتی

 ت و ساختار کمیتی  تشکیال

  رفع ت  ی  رلیی زنان را بارا  نظاارت بار       اتکال ت  ی  رلیی زنان، کمیتیکنفرانسیون رفع همی 19  ماده

 کند.تحقق و اجرا  مفادش تاسیس می

  را  مخفی از میان اتخاص کای  بر ط ق کنفرانسیون کمیتی متشکل از بیست و سی کارتناسی است کی بوسیلی

هاا  رضاو     مربوط بی کنفرانسیون )بوده( و بوسایلی حکومات  اخالقی واال و هالحیت در زمینیدارا  تهرت 

  جغرافییاایی و  توند در انتخاب اتخاص برا  رضویت در کمیتی، توزیع رادالنای م رفی تده اند، انتخاب می

یتای بارا  یاک    گیارد. ارضاا  کم    حقوقی مورد توجی قرار مای ها  رمدهها  مختلف نظاینمایندگی تمدن

هاا بار ط اق    توند، اماا آن ها  خود م رفی می  دولتکنند. گر چی ارضا بوسیلی  چهار سالی خدمت میدوره

 باتند.کنند و نی وکیل و نی نماینده کشورها  خود نمیهالحیت تخصی خود خدمت می

  اول، اسات. در درجای  ها  م اهدات حقوق بشار  متفااوت   بطور قابل مالحظی ساختار کمیتی از سایر همایت

هاا  تخصصای متناوع و    کمیتی از ابتدا تاکنون و تنها با یک استينا بطور کلی متشکل از زنان است. ارضا زمینای 

هاا      رویادادها در کمیتای بار اسااس روناد گازار ش      کنناد. گساتره  گیر  میگستره ا  را طرح ریز  و پی

 یرد.گها  رضو مورد بررسی و اظهار نظر قرار میحکومت

 دهد؟کمیتی چی کارها  انجای می

کمیتی بی رنوان ناظر  برا  تحقق و اجرا  کنفرانسیون بوسیلی کشورهایی است کی آن را تصوی  کرده اند یاا  

هاا  رضاو   ها  ارایای تاده توساط حکومات      بررسی گزارشبی آن ملحق تده اند. این نظارت رمدتاً بوسیلی

هایی بر اساس موضاوع  را مورد رسیدگی قرار داده و اظهار رقیده و توهییها تود. کمیتی این گزارشانجای می

هاایی دربااره     گازارش ها  تخصصی سازمان ملل متحد در خواسات ارایای  تواند از آژانسکند. کمیتی میمی

   گزارش ساالیانی ا  ها  غیر دولتی دریافت کند. کمیتیتواند اطالرات از سازمانموضوع کند و هم چنین می

کناد، هام چناین تاورا ایان      ف الیتهایش را از طریق تورا  اقتصاد  و اجتمااری بای مجماع رماومی ارایای مای      

 فرستد.ها را جهت اطالع بی کمیسیون مقای زن میگزارش

دهد. این کوتااه تارین نشسات یاک کمیتای تشاکیل تاده بار         کمیتی در هر سال برا  دو هفتی تشکیل جلسی می

 باتد.یاساس م اهده حقوق بشر  م

 دهد؟چگونی یک حکومت رضو بی کمیتی گزارش می

  اقادامات تضامینی قضاایی و ساایر     ها  رضاو ملازی تاده اناد دربااره     کنفرانسیون، حکومت 18  ط ق ماده

دهند بی دبیار کال ساازمان ملال متحاد گازارش دهناد. ایان         اقداماتی را کی بر اساس مفاد کنفرانسیون انجای می

 باتد.کمیتی میها برا  بررسی گزارش

باید نخستین گزارش را یک ساال پاس از تصاوی  یاا  الحااق بای کنفرانسایون ارایای دهاد،          حکومت رضو می

هاایی کمیتای   باید دست کم هر چهار سال ارایی تود یا آن کی هر زمان بنا بی در خواسات ها  ب د  میگزارش

 ارایی تود.
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  بای مقاوع و کامال    ضاو ت هاد قاانونی بارا  ارایای      هاا  ر هنگای تصوی  یا الحاق بای کنفرانسایون حکومات   

پذیرند. بسیار  از کشورها از رهده انجای دادن این ت هد برنیامده اند. هر دلیلی کای بارا  ایان    ها را میگزارش

هاا  ناکامال و   ها  قابل توجهی از گزارشها  م وقی و بخشمقصود )ابراز تود( وجود ت داد زیاد  گزارش

هفتاد و دو حکومت رضو کنفرانسیون )تقری اً دو سوی مجماوع ت اداد    1778ایی است. از اکت ر ناکافی نتیجی نه

 ها بر ط ق برنامی کوتاهی کرده اند.  گزارشها  رضو( از اراییحکومت

تواناد وظیفای ا  زماان بارو     هاا مای  فرآیند گزارش موضوع پی یده ا  است هم چنین تهیی و تادارك گازارش  

  تامین همکاار   تواند بوسیلیسایل در این روند بی دلیل کم ود پرسنل، کم ود تجربی میمشکل باتد. ب ضی م

  دولتی با توجی بی آمارها یا دیگر اطالرات فراهم تده تسهیل تو.د. تونایی میان آژانس گزارش دهند. واداره

 ها کمکی است کی ن اید نادیده گرفتی تود.  گزارشسازمان غیر دولتی در تهیی

تواند در فرآیند گازارش بوجاود آیاد، ماورد لحااظ        مشکالتی را کی میتواند همیاسفانی، کمیتی رمالً نمیمت

قرار دهد کمیتی دو مجموری راهنما  کلی برا  گزارش دادن ررضی کرده است کی اقدامی بارا  کماک فنای    

هاا  مقادماتی بطاور مفیاد      کنند کای گازارش  ها پیشنهاد میباتد. این راهنماها  رضو میرملی بی حکومت

هاا   توانند بی دو بخش تقسیم توند: بخش اول: چارچوپ سیاهی، حقوقی و اجتمااری کشاور و نیاز اقادای    می

تااود( متاساافانی، بساایار  از کلاای بکااار باارده تااده جهاات ررایاات مااواد خاااص )کنفرانساایون  را تااامل ماای  

هاا بارا    کناد، ایان راهنماایی   ی کی داللات مای  ها پیرو  نکرده اند، حقیقتها  رضو از این راهنماییحکومت

هاا پیشانهاد تاده اسات کای      ها  ویژه بسیار کلی هستند .بای کمیتای جهات ماوثر کاردن روناد گازارش       کمک

 ها  رضو راارایی دهد.رهنمودها  مشروحی برا  موراد رینی و مشخ  بی حکومت

 کند؟کمیتی چگونی ف الیت می

یک با در ساال بارا  مادتی کای از دو هفتای تجااوز نکناد تشاکیل جلسای           کنفرانسیون کمیتی 21  بر ط ق ماده

از ویان بای    1778تاود کای در     بخاش ملال متحاد بارا  پیشارفت زناان تاامین مای        دهد این جلسی بوسیلیمی

 نیویورك منتقل تد.

قارر  دارد    اجرایی خود را تصوی  کرده است این آیین نامی مکنفرانسیون کمیتی آیین نامی 17  مطابق ماده

تود، حد نصاب تشکیل جلسات حضور دوازده رضو است. و ها  کمیتی بطور کلی رلی برگزار میکی نشست

کناد کای     اجارا  مقارر مای   گیر  ضرور  است .رالوه بر این، آیین نامای حضور دو سوی ارضا برا  تصمیم

 کند.گیر  بر اساس اجماع تالش میکمیتی باید برا  رسیدن بی تصمیم

کند. ایان اتاخاص بارا  یاک     تی از میان ارضایش یک رییس، سی نای  رییس و یک سخنگو انتخاب میکمی

هاا  کاار  ذیال را م این کارده      ها کمیتی گروهها  آنتوند برا  تسهیل ف الیت  دو سالی منصوب میدوره

 است .

 ) الف( گروه کار  پیش از اجالس

هاا   هاا  حکومات  و منابع جهات بررسای مناسا  گازارش       کم ود وقتدر واکنش بی مواجی تدن با مسالی

هاا  دوره ا  ب اد    رضو، کمیتی گروه کار  پیش از اجالس را برا  آماده کردن بررسای ثاانو  و گازارش   

تود کای ماموریات آن، آمااده کاردن     تاسیس کرد. گروه کار  پیش از اجالس از پنگ رضو کمیتی تشکیل می
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هاا اسات. ایان موضاوع بای        فرستاده تده پایش ازگازارش حکومات   هاها و مجموری پرسشفهرست موضوع

هایی برا  ارایی بی اجالس تهیی کنناد و در نتیجای بای تساریع بررسای      دهد تا پاسخها امکان میگزارش حکومت

 کند.ها کمک میثانو  وب د  گزارش

 ها  کار  ثابتب گروه

ثابات نیاز تاسایس کارده اسات کای در طاول        رالوه بر گروه کار  پیش از اجاالس، کمیتای دو گاروه کاار      

هاا  پایش باردن ف الیات     هاا و تایوه  دهند. گروه کار  اول راهبرگزار  اجالس بطور مرت  تشکیل جلسی می

کنفرانسایون بررسای    21  ها  تحقاق مااده  ها و روشکنند گروه کار  دوی راهکمیتی را بررسی و پیشنهاد می

 دهد.رت پیشنهاد و توهیی رمومی در جهت اجرا  کنفرانسیون را میکند را کی این ماده بی کمیتی  قدمی

 ها توسط کمیتی  بررسی گزارش

 ها  تسلیم گزارش -1

کناد. نماینادگان حکومات    ها  رضو، نخست بصورت جداگانی گزارش مکتو  بی کمیتی ررضی مای حکومت

کلای هاحیحی از محتاوا     هاا برداتات   تواند بطور تفاهی بی م رفی گازارش بپردازناد. ایان م رفای    سپس می

 کند.گزارش را ررضی می

 اظهار نظرها  کلی -2

پاردازد در برخای   پس از این م رفی، کمیتی اظهار نظر  کرده و بی ت یین و بررسی تکل و محتوا  گزارش می

ها نس ت بی کنفرانسیون کی در گزارش حکومات رضاو   ها، کمیتی هم چنین بی بررسی برخی از حق ترطپرونده

تواند نس ت بی تجدید نظر در ماورد حاق تارط تحقیاق     پردازد کمیتی هم چنین میبی میان آمده می از آن سخن

 کند.

 بررسی مواد خاص -8

هاا بار رو    کنند تمرکز آنهایی درباره مواد خاهی از کنفرانسیون مطرح میپس از آن ارضا  کمیتی، پرسش

باتاد. از ایان رو     ت  ی  میواق ی مسالی موق یت ف لی زنان در جام ی از لحاظ تالش برا  درك گستردگی

هاا  مساتقل   ها  غیر دولتی و آژانسکمیتی اطالرات آمار  ویژه ا  در مورد موق یت زنان در جام ی سازمان

 نیز در خواست خواهد کرد.

هاا بالفاهالی پاساخ    توانند تصمیم بگیرند کی بی برخای از پرساش  ها  رضو هنگای ارایی گزارتشان میحکومت

هاایی  تواناد پرساش  کنند. در این مقطع کمیتی میها  دیگر  یک یا دو روز ب د تهیی میند، و م موالً پاسخده

 تواند خواستار تود کی پیش از گزارش ب د  اطالرات بیشتر  ارسال تود.دیگر  مطرح کند، یا می

 اظهار نظرها  پایانی -9

ها  رضو را آن چنان کی ایان ماوراد   اه حکومتها  جداگکمیتی سپس، اظهار نظرها  پایانی درمورد گزارش

کمیتای تصامیم    1779کناد. هنگاای سایزدهمین اجاالس، در     بتوانند در گزارش کمیتی من کس توند، آماده می

هاا  اهالی را ماورد بحاث قارار دهناد، گفتگوهاا         باید  مهم ترین موضاوع گرفت کی این اظهار نظرها  می

ها  مفید گزارش حکومات و هام بای موضاوراتی را کای کمیتای راجاع بای         سازنده را در بر بگیرند، هم بی جن ی
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ها  کمیتی در مورد گزارش ب د  حکومات اتااره   موضوع بیان کرده تاکید تود و نیز بطور هریح بی خواستی

 تود.

 تشویق بی گفتگو  سازنده میان کمیتی و حکومت ها -1

ن ایاد بای م نای رویای ا  خصامانی باتاد. در       ها  رضو بوسیلی کمیتای  ها  حکومترسیدگی و بازبینی گزارش

ها  رضاو و ارضاا  کمیتای بایاد ایجااد        سازنده میان حکومتها برا  گسترش گفتگو  تالشروض همی 

تود. گرچی ممکن است برخی ارضا  کمیتی در زمینی ا  خاص بی حکومتی انتقاد کنناد، اماا ساایر ارضاابرا      

هاا  دیگار از هایگ اقادامی فارو گاذار نکنناد. در        حکومت در زمینی  همان تشویق پیشرفت پدیدآمده بوسیلی

   رقاید، اطالرات و پیشنهادات است.ها  م ادلیها  کمیتی یکی از آزاد ترین مکانمجموع، جو اجالس

یک جن ی از این محیط دوستانی الین است کی کمیتی هیگ گاه بطور رسمی در مورد نقا  کنفرانسایون توساط    

هاا و اظهاار   ها  یک حکومت را طی یک رتاتی پوتاش  کند، بلکی کوتاهیا اظهار نظر نمیهیکی از حکومت

این رویکرد بدین م نی است کی کمیتی خود را در موق یت ارمال فشار تدید بار   9تود. گر چنظرها متذکر می

ر  اش را ها و قانون گذادهد تا آن حکومت سیاستحکومتی کی بارث نق  مسلم کنفرانسیون تده قرار نمی

 تغییر دهد .

 تفسیر و ارمال کنفرانسیون

هاا  ها  رمومی ا  بر اساس بررسیتواند پیشنهادها و توهییکند کی کمیتی میکنفرانسیون تسریع می 21  ماده

هاا   هاا  رضاو تهیای کناد. تاا ایان تااریخ توهایی        ها و اطالرات دریافت تده توسط حکومتیش از گزارش

کمیتی، حکومت خاهی را مخاط  قرار ناداده اسات. در راوض کمیتای خاود را بای       رمومی هادر تده بوسیلی 

هایی ویژه محادود کارده اسات کای ایان اقادامات       ها  رضو جهت اقدای  حکومتهایی بی همی  توهییتهیی

 ها را مطابق کنفرانسیون رملی و برآورده سازد.تواند، ت هدات آنمی

هاا باا   تاوند زیارا آ،  از لحاظ دامنی و هم از لحاظ تااثیر محادود مای   ها  رمومی هادر توسط کمیتی هم توهیی

 –ها اغلا  بسایار گساترده اسات       این توهییتوند، حوزهها  رضو تط یق داده می   حکومت)ترایط( همی

ها هماراه باا بخای یشانهادات دیگار کمیتای بای کشاورها          جل  موافقت برا  نظارت مشکل است. این توهیی

 قانونی الزای آور نیستند.خاص، از لحاظ 

تا این اواخر کمیتی تالتی جد  برا  تفسیر یاتجزیی و تحلیل حوزه و م نا  مود کنفرانسیون انجای ناداده باود.   

هاا  نااظر م اهادات    در واقع، کنفرانسیون حق چنین تفسیر  را بی کمیتی ارطا نکرده است. گرچی، بیشتر هیات

  حقوق اقتصاد ، اجتماری و فرهنگای(    حقوق بشر و کمیتید ، کمیتی  رفع ت  ی  نژادیگر )بویژه کمیتی

ها  مربوطی در فقدان مقامی خااص بارا  انجاای چناین کاار ، انجاای داده اناد. ایان         تفسرهایی از کنفرانسیون

ها نشان داده اند کی بارا   تود. این تفسیرها کمکی اساسی برا  پیشرفت حقوق بنیادین بشر محسوب میتفسیر

ها  غیر دولتی بای منظاور تحاوالتی در    ها یشان و نیز برا  ف الیت سازمانها در جهت تدوین گزارشحکومت

 سطح ملی بسیار سودمند بوده است .

  رفاع ت  ای  رلیای    هادر تاد، کمیتای   1772کی طی یازدهمین اجالس، در  17    رمومی تمارهدر توهیی

ارد گونااگون کنفرانسایون ماورد بررسای قارار داد. طای       زنان تمول خشاونت بار اسااس چجنسایت را در ماو     
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و ساایر ماواد مارت ط باا خاانواده را کای بارا          16  کمیتی تجزیی و تحلیل مااده  1778دوازدهمین اجالس، در 

  کاار  بار اسااس ماواد بنیاادین گونااگون       توهیی رومی پیش بینی تده بود، بی رهده گرفات. کمیتای برنامای   

 ها  سالیانی دایر کرده است.حوالت بوجود آمده طی اجالسکنفرانسیون جهت بررسی ت

 به ود ف الیت کمیتی

هاا  رضاو، کمیتای باا       حکومات برا  انجای مؤثر ماموریت نظارت بار تحقاق و اجارا  کنفرانسایون بوسایلی     

  هم بارا  –باید تالش زیاد  برا  افزایش اطالرات اساسی قاب استفاده تود کمیتی میها  مواجهی میچالش

هاا    ها انجای دهد، کمیتی باید در جایی کی الزی اسات، تفسایر  از ضاابطی   گرد آور  و هم برا  نقد گزارش

گنجانده تده در مواد کنفرانسیون ارایی دهد، هم چنین باید برا  پدید آوردن سیستم نظارتی کار آمدتر تالش 

 کند.

 افزایش اطالرات اساسی کمیتی -1

هاا  آماار  مرباوط بای ماواد خااص         زناان باا تجزیای و تحلیال تااخ      در حال حاضر، بخش پیشرفت بارا 

 کند.ها  رضو ارضا  کمیتی را تامین میکنفرانسیون برا  هر گزارش دوره ا  حکومت

هاا  تخصصای ساازمان ملال در خواسات      تواند از آژانسکند کی کمیتی میکنفرانسیون تصریح می 22  ماده

هاا  اجارا  کنفرانسایون در چاارچوپ حاوزه      یتی در مورد کاهش زمینای هایی برا  بررسی کم  گزارشارایی

ف الیت هایش کند. این فرهت سودمند  برا  کمیتای جهات دریافات اطالراات مشاروحی در ماورد اجارا         

ها  سازمان ملال، از جملای   ها  تخصصی و سایر هیاتباتد. ت داد  از آژانسکنفرانسیون درموارد خاص می

  کمیسایونر  ( ادارهUNDP  رماران ملال متحاد )   ( برنامای FAOشاروز  ملل متحد  )سازمان خواربار و ک

گیار   ( بطور مستقیم در1UNICEF( و هندوق کودکان ملل متحد UNHCRرالی ملل برا  پناهندگان )

( ساازمان  ILOدر م احث تاثیر گذار بر حقوق بشر زنان هستند. تا این تااریخ تنهاا ساازمان باین المللای کاار )      

هاا  بای   ( گازارش UNESCO( و سازمان تربیتی، رلمی و فرهنگای  ملال  متحاد )   WHOاتت جهانی )بهد

 کمیتی ارایی کرده اند.

  گسااترده اطالرااات قاباال اسااتفاده در مااورد کشااورها  گوناااگون در باای منظااور اسااتفاده کاماال از اندوختاای

کند. ال تای، ایان اطالراات    می گیر ها  ملل متحد، کمیتی بطور جد  همکار  هایش را پیچارچوپ آژانس

  اطالراات  هنگامی بیشتر مفید هستند کی مربوط بی وض یت کشور  باتند کای در کمیتای طای اجاالس ارایای     

 گیرد.مورد بحث قرار می

ها  مساتقل هساتند.   ها  غیر دولتی و سازمان زنان و آژانس  اطالرات برا  کمیتی، سازمانمن ع دیگر ارزنده

ها  رضاو اغلا  بطاور دقیقای وضا یت حقاوق بشار زناان رد کشاور          تده توسط حکومت ها  اراییگزارش

هااا  مسااایلی خاااص را تشااخی    هااا همااواره زمیناای کنااد، ضاامن ایاان کاای آن  مربوطاای را ماان کس نماای 

ها  مستقل برا  کمیتی در جهت بر آورد وض یت ف لی زنان در کشاورها   دهند.اطالرات و آمار سازماننمی

اده سودمند است .نظرهایی کی در متن اهداف گزارش تهیی تاود، آن چناان کای طارح کلای      گوناگون فوق ال 

هاا  رضاو بسایار مفیاد     ها  حکومات اش در باال ذکر تد، برا  ارضا  کمیتی در مورد بررسی کامل گزارش

 باتد.می
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رد رنوان تده ماورد  نظرها و پیشنهادها هر جا کی ممکن است ارت اط دقیقش با مواد کنفرانسیون و مسایل یا موا

تواناد باا کمیتای بای     ها از طریق بخش پیشرفت زناان مای  ها  غیر دولتی و سایر گروهبررسی قرار گیرد. سازمان

 آدرس زیر مکات ی کنند.
ROOm DC2 – 1220 , P. O > BOX 20,United Nations, New York NY 10017 , 

United States of America 
هاا  ویاژه   ها  رضو را کای در اجاالس  ها  حکومتتواند اطالرات کزارشیبخش پیشرفت زنان هم چنین م

ها  غیر مورد توجی قرار گرفتی، در اختیار قرار دهد. این موضوع قابل توجی است کی نمایندگان رسمی سازمان

جی اسات  ها  ویژه مورد توجی قرار گرفتی، در اختیار قرار دهد. این موضوع قابل توتوانند در اجالسدولتی می

 ها  کمیتی بی رنوان ناظر ترکت کنند.تواند در اجالسها  غیر دولتی میکی نمایندگان رسمی سازمان

 توضیح مفاد کنفرانسیون -2

  اتکال ت  ی  رلیی زنان، سند  قانونی اسات و بای هماین دلیال، ممکان اسات مفاادش        کنفرانسیون رفع همی

ها نیااز بای تارح داتاتی باتاد.      ده گرفتی تده توسط حکومتاحتیا  بی توضیح داتتی باتد و حتی ت هدها  ب ه

این امر  کامالً واضح است. این روند پا گرفتن رویی ا  قضایی، در حاال پیشارفت اسات، چاون کنفرانسایون      

هاا و تارایط باین المللای     باید بی اندازه کافی جهت توجای بای دگرگاونی نگارش    سند  پویا است. این سند می

 باید حفت تود.ر چی روح و یکپارچگی آن هم زمان میان طاف پذیر باتد، گ

هاا   هر چند در اظهاار نظرهاا  کلای کمیتای اظهااراتی خاالی از ت صا  در ماورد تاکل و سااختار گازارش           

ها  تردید  باقی نمانده است کی احتیاا  بای راال  ت  ای  رلیای      کند، برا  کمیتیها  رضو بیان میحکومت

هاایی رسامی بارا     ها  ویژه وجاود دارد تاا ایان اواخار تاالش     د ارمال سنتها  خاهی از زنان در مورگروه

  ساایر هیاات نااظر    تفسیر حقوق تضمین تده )در این ماورد( در کنفرانسایون هاورت نگرفتای اسات. تجربای      

هاا  رضاو بارا     تواند در جهت کمک بای حکومات  دهد کی رویکرد  ف ال بی نظارت میم اهدات نشان می

تواند برا  زناان  ها  گنجانده تده در کنفرانسیون میال اده سودمند باتد. توضیح ضابطی درك تهداتشان فوق

ها استحقاقش را دارند بسیار ارزتمند باتد. روند تفسیر مواد اساسی کنفرانسیون در مورد درك حقوقی کی آن

  ف الیات  ذ برنامای   اتخاا تروع تد و توان جدید بوجود آ/ده بوسیلی 1771توسط کمیتی طی اجالس دهم در 

 بر ط ق مواد اساسی در این دوره بررسی خواهد تد.

 گسترش سیستم نظارت کارآمد -8

ها  گنجانده تده در کنفرانسیون، کمیتای برخای از     اطالرات اساسی و با تالش برا  توضیح ضابطیبا توس ی

د کای ایرادهاا  هام چناان     ها  مهم را برا  گسترش سیستم نظارت کار آمد برداتتی است.هر چنا نخستین گای

باتاد. بارا   کماک بای     ها بی طرز  مناس  و کاافی مای  ماند. یکی از این ایرادها، به ود روند گزارشباقی می

ها  کی گزارش هایشان بی تاخیر افتاده، کمیتای رویای ا  را تصاوی  کارده کای بای چناین کشاورها          حکومت

حقیقت  باید توجی داتت کی کمیتی زمان نشست کوتاه تر  ها را ترکی  کنند. بی این دهد تا گزارشاجازه می

از هیات ناظر م اهده ا  دارد )دو هفتی( و این موضوع بارث افزایش قابل توجی حجم کارها  رقا  افتااده در   

  گزارش توسط حکومت تود. درحال حاضر بطور متوسط سی سال فاهلی میان زمان اراییها میمورد گزارش
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ن گزارش  توسط کمیتی وجود دارد. بی این خود رامل بازدارناده ا  بارا  گازارش دادن     رضو و زمان بررسی

  برا  بی روز کاردن آن گازارش   تود بی این کی حکومت الزی است اطالرات اضافی جدیداست و منجر می

 ارایی کند.

بر طارف کناد باا وجاود     بی رنوان اقدامی موقتی، اجالسی سی هفتی ا  ماموریت یافتی است تا کارها  م وقی را 

ها، کارهاا  م وقای محاو تاوند. طای      توان انتظار داتت کی با تمدید موقت اجالس ها  زیاد کمیتی نمیتالش

کنفرانسایون را بای منظاور     21  ها  رضاو، مااده  کمیتی توهیی کرد کی حکومت 1779سیزدهمین اجالس، در 

الح کنند) حاذف ر اارت بای مادتی کای از دو هفتای       ها اه  بررسی گزارشاجازه دادن برا  برگزار  سالیانی

  دیگر  کی اهالح آن تربیت الوقوع است، این است کی مجمع رمومی بی کمیتی تشکیل تجاوز نکند( توهیی

بصاورت   1778-1776تروع تد و تاا   1771ها از جلسی برا  دو اجالس سی هفتی ا  اختیار بدهد، این اجالس

 کند.دو ساالنی ادامی پیدا می

ها  ناظر م اهدات در سیستم حقوق بشار    گروههایی مطرح تده از جملی این کی همیخار  از کمیتی پیشنهاد

ها با هماهنگ کاردن دساتور   ها  حکومتباید در کنار هم برا  به ود مناس ت و کیفیت گزارشملل متحد می

تاده بارا  گازارش دادن بار ط اق       ها  گوناگون برا  گزارش دادن ف الیت کنند اگر روتی اساتاندارد ال مل

هاا  ها جایگاه تایستی ا  بیابد، این موضوع باراث کااهش مساوولیت سانگین ادار  حکومات     تمای کنفرانسیون

هاا  مختلاف را بارا  تجدیاد نظار و      تود سیستم یکپارچی گزارش دهی هم چنین سررت و کارآیی کمیتیمی

 هد.دها  سالیانی افزایش میها  اجالسارزیابی گزارش

تواناد باراث به اود    ها  رضاو بای کمیتای رفاع ت  ای  رلیای زناان مای        ها  حکومتمناس ت و کیفیت گزارش

ها  دولتی در تدوین گزارش هایشاان باتاد بخاش پیشارفت زناان بطاور مانظم چناین         آموزش مسوولیت مقای

ا  اهلی حقاوق بشار   ه  کنفرانسیونها  آموزش دهی بر ط ق کلییکند دورهها  آموزتی را اجرا میتمرین

 تود.ها  داده میها  فنی سازمان  کمک  مرکز حقوق بشر ملل متحد بی رنوان بخشی از برنامیبوسیلی

 ها  تخصی وجود دارد؟آیا رویی ا  برا  تکایت -9

  احتمال مطرح کردن حق )ارایی  ( دادخواست از طریق تادارك پروتکال اختیاار  کنفرانسایون رفاع همای      

  ویان  ها  اختیار  میياق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی( در ارالمییلیی زنان )ت یی روتکلاتکال ت  ی  ر

گیار   توهیی تده است. بی رنوان بخشای از پای   1778  رمل مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر در و برنامی

ا ماورد مطال ای قارار      رفع ت  ی  رلیی زنان و کمیسیون مقای زن چنین امکاانی ر )مسایل( آن کنفرانس، کمیتی

ها  اجازه دهد تا برا  طرح تکایت ادرا  نقا   تواند بی تهروندان حکومتخواهند داد. چنین پروتکلی می

حقوق تنظیم تده تان در کنفرانسیون بی کمیتی مراج ی کنند واضح است کی چنین پیشرفتی بارث افزایش قابال  

 تود.  ت  ی  بر اساس جنسیت میتقیم بر مسالیمالحظی ا  قدرت کمیتی و توانایی اش برا  تاثیر مس

ها  مختلفی برا  جل  توجی بین المللی بی مسایل ت  ی  زنان وجود دارد کمیسیون مقاای زناان   در این بین راه

هاایی بارا  ف الیات در ماورد مساایل      ها و طرحها  ملل است کی ازجملی متهد تده کی توهییهیاتی از سازمان

تاود. در راوض ایان    ها  تخصی انجای نمای زنان ارایی دهد. هیگ اقدامی برا   تکایت  حقوق فور  حوزه

ها را بی هایی از ت  ی  رلیی زنان را تشخی  داده تا سیاست توهییرویی در نظر دارد تا جهات ضرور  و نمونی
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ا  پیشارفت    بخش سازمان ملل متحد بار سو  مسایل تایع سوق دهد. اطالرات ممکن است بی کمیتی بوسیلی

  حقوق بشر کی ب رایجرا  میياق بین المللی حقاوق مادنی و سیاسای    زنان ارسال تود. گذتتی از این، کمیتی

  نق  برابر  از حیاث جنسایت دریافات    ها  از مفاد کنفرانسیون دربارهکند ممکن است تکایتنظارت می

ظایم تاده در ساایر اساناد تسار  داده      ( ممنوریت ت  ی  بر اساس جنسیت بای حقاوق تن  26  کند )بویژه ماده

  تود بی رنوان ميال، حق تامین اجتماری در میياق بین المللی حقوق اقتصاد ، اجتمااری و فرهنگای )مااده   می

  حقوق بشر بارا  اتاخاص در هفتااد و تاش کشاور      ها  فرد  کمیتی  تکایت( تضمین تده است. رویی7

و سیاسی قابل استفاده است. در نتیجای زناان در ایان کشاورها        پروتکل  اختیار  حقوق مدنیتصوی  کننده

ها  از نق  حقوق برابر  کی اساتحقاق حمایات تادن توساط میيااق  یااد تاده و نیزمیيااق         توانند تکایتمی

ها  حقوق بشر بین المللی دارد، تنظایم  حقوق اقتصاد ، اجتماری و فرهنگی و در حد امکان سایر کنفرانسیون

 ر این کی کشورهایشان رضو چنین م اهداتی باتند.کنند، مشروط ب
 


