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کاونټرپارټ نړیوالې موسسی او د هغې د همکارو موسسو له خوا پلي کیږی، 
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راځئ له برابرۍ څخه د مالتړ لپاره یو موټی شو

ډول  هر  د  وړاندې  پر  ښځو  د  مخکې  کاله   ۳۵ ټولنې  ملتونو  ملګرو  د 
تبعیض د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون )CEDAW( تصویب کړ.

دا کنوانسیون چې اوسمهال تقریباً د نړۍ ټولو هیوادونو تصویب کړی 
دی، د ښځو د حقونو د خوندیتوب نړیواله مرجع شمیرل کیږي. د دغه 
کنوانسیون د مقرارتو پر بنسټ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د ښځو د 
حقونو د دفاع فعالینو لویې بریاوې ترالسه کړي دي: له تبعیضه د ډکو 
قوانیونو لغوه کول، په سیاسي ټولنو کې د ښځينه استازو زیاتوالی، په 
قانوني عمر کې د واده کولو تصمیم، له حامله ګۍ څخه د مخنیوي اوزارو 
ته السرسی، د ښځو د جنسي ناقصیدو مخنیوی... سربیره پر دې، اوس 
هم په ډیرو مبارزو کې بریاوو ته اړتیا ده او په ډیرو هیوادونو کې د 
شاته تګ خطر ته په کتو سره، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له 

منځه وړلو نړیوال کنوانسیون خورا ارزښت مومي.



په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو لپاره په دې کړکیچنو حاالتو کې، د 
بشري حقونو د ټولنو نړیوال فدراسیون د سیکسیزم  او له ښځو سره د 
مخالفت پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ځل بیا پر خپلې پریکندې ژمنې 

ټینګار کوي.
خوشحاله یو، چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو 
دغه  مناسبت،  په  کلیزې  ۳۵مې  د   )CEDAW( کنوانسیون   نړیوال  د 
نشریه ټولو هغو میرمنو او نارینه وو ته وړاندې کوو، چې د تبعیض پر 

وړاندې او د جنسیتي برابریو لپاره مبارزه کوي.
د بشري حقونو د ټولنو نړیوال فدراسیون د غړو او همکارو سازمانونو 
د   شرطه  کوم  له  پرته  کې،  هیوادونو  مختلفو  په  اوږه،  په  اوږه  سره 
)CEDAW( د تصویب او په عمل او قانون کې یې  د بشپړې پلي کیدا په 

الر کې خپلو نه ستړې کیدونکو هڅو ته دوام ورکوي.

عبدالکریم الهیجي، د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون رئیس



د ښځو په وړاندې دهر ډول تبعيضونو د له منځه وړلو كنوانسيون
د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمعې د ۱۹۷۹ کال تصویب شوی

سریزه 
د اوسني كنوانسيون غړي هیوادونه، 

دې ته په پاملرني چي د ملګرو ملتونو د سازمان منشور، د بشر د اساسي 
او ښځو د حقونو په  نارينه و   او منزلت د  حقونو د هر وګړي د مقام 

برابرۍ، تأكيد او ټينګار لري، 
دې ته په پاملرنه چي د بشر د حقونو نړيوالي اعالميې د تبعيض د ناروا 
ګڼلو اصل تأیید کړی او اعالموي چې ټول وګړي په آزاده توګه دنيا ته 
راغلي او کوالی شي پدې اعالمیه کي د مندرجو آزادیو او حقونو څخه 
د مقام، منزلت او حقونو له مخې، د جنسيت له مخې له هر ډول توپير 

پرته، يو شان برخمن شي،
دې ته په پاملرنه چي د بشر حقونو د نړیوالو ميثاقونو غړي هېوادونه 
دنده لري چي د ښځو او نارينه و لپاره د ټولو اساسي، ټولنیزو، فرهنګې، 

مدني او سياسي حقونو څخه برخمنتیا تضمین کړي، 
د هغو نړیوالو کنوانسیونونو په پام کي نیول چي د ښځو او نارينه و تر 



تر نظر  آژانسونو  او تخصصي  ملتونو  ملګرو  د  لپاره  برابرۍ  د  منځ 
الندې تړل شوي دي،

هغه پرېکړه لیکونو، اعالمیو او سپارښتونو ته په پاملرني چي د ملګرو 
د  حقونو  د  نارينه و  او  ښځو  د  لخوا  آژانسونو  تخصصي  او  ملتونو 

برابرۍ د پرمختګ لپاره تصویب شوي دي،
له بده مرغه د بېالبېلو سندونو پر صادرېدلو برسېره د ښځو په وړاندي 

د تبعيض نه ډك عملونه په پراخه  توګه تر اوسه پوري دوام لري،
د دې بېالبېلو اسنادو سره سره، په ډېرخپګان، ال تر اوسه هم د ښځو په 

وړاندي پراخ تبعیض شتون لري،
د دې په یادونه چې د بشر د اصولو، د حقونو او احترام د برابرۍ په 
وړاندي تبعیض، د بشریت شخصیت نقضوي؛ د هیوادونو په سیاسي، 
ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي ژوند کي د ښځو او نارينه و د برابر ګډون 
مخنیوی  څخه  پراختیا  د  هوسایني  د  کورنۍ  او  ټولني  د  ګرځي،  خنډ 
کوي او د بشريت او هېواد په وړاندې دښځو د ځواکمنتیا او د هغوی د 

استعدادونو غوړېدل، ستونزمن کوي،
پدې خپګان چي د فقر او ولږي په شرايطو كې، ښځي خوراکي موادو، 
روغتيا، ښوونې، روزني، د کارموندني فرصتونو او نورو اړتیاوو ته 

د الس رسۍ؛ لږ امکانات لري،
پدې باور چي د نړیوال اقتصاد د نوي نظام تشكيل، د مساواتو او عدالت 
پر بنسټ د ښځو او نارينه و د برابرۍ د پرمختګ لپاره مهمه ونډه لري،
لپاره،  کولو  پلي  بشپړ  د  د حقونو  نارينه و  او  د ښځو  ټینګار چي  پدې 
د  تبعیض،  نژادي  د  ډولونو،  ټولو  د  نژادپرستۍ  د  توپیر،  توکمیز  د 
استعمار، د نوی استعمار، یرغل، نیولو، د سلطې او د دولتونو په کورنیو 

چارو کي د بهرنۍ الس وهنې له منځه وړل؛ اړین دي،
پدې ټینګار چي د نړيوال امينت او سولي د ټينګښت، د نړيوال كړكېچ له 
منځه وړلو، د دولتونو تر منځ د دوه اړخيزي همكارۍ د هغوي د ټولنیز 
او اقتصادي نظامونو له نظر كې نيولو پرته، بشپړه بې وسلې كول، او 
او څارنې الندي، هستوي بې وسلې كول  په ځانګړي توګه تر نړیوالي 
او د هیوادونو په اړیکو کي د عدالت، مساواتو او ګډو ګټو د اصولو پر 



ټینګار او د هغو خلکو لپاره د برخلیک او خپلواکۍ د ټاکلو حق ورکول 
بشپړتیا  راز ځمكني  همدا  او  دي  الندي  ولكې  او  استعمار  بهرني  د  چي 
او ملي حاكميت ته درناوی، د ټولنيز پرمختګ او پراختیا المل ګرځي 
چې په پایله كې د نارينه  او ښځو د حقونو د مساوات د الس رسۍ لپاره، 

مرسته کوي،
 په دې باور چې د يوه هېواد بشپړ پرمختګ، نړيواله هوساينه او د سولي 
ټینګښت؛ په ټولو برخو كې له نارينه و سره د ښځو د مساوي مشارکت 

غوښتونکي ده.
د کورنۍ په هوساینه او د ټولنې په پرمختګ کي د ښځو د لويي ونډي، 
د مور د ټولنیز اهمیت او په کورنۍ کي د ماشومانو په روزنه کي د مور 
او پالر د ونډي په پام کي نیولو سره چي ال تر اوسه په بشپړه توګه په 
رسمیت پېژندل شوی ندی؛ او د دې په خبرتيا چې په زېږولو کي د ښځو 
ونډه باید د تبعيض لپاره یو بنسټ نشي، بلکه د ماشومانو روزنه د ښځي 

او نارینه او د ټولنې تر منځ د مسؤوليت د وېشلو مستلزم دی.
پدې پوهاوي چي په ټولنه کي د نارينه او ښځي تر منځ د دودیزي ونډي 

بدلون، د نارينه او ښځو د بشپړي برابرۍ لپاره اړین دي.
د تبعیض د له منځه وړلو د اعالمیې د مندرجو اصولو د پلي کولو او 
پدې لړ کي د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو لپاره د اقداماتو د سر ته 

رسولو په هوډ؛ 
په الندي ډول هوکړه وکړه:



لومړۍ برخه

لومړۍ ماده
پدې کنوانسیون کي »دښځو 

په وړاندي تبعيض« اصطالح، 
د جنسيت پر بنسټ، هر راز 

توپیر، محدودیت او محرومیت 
ته اطالقېږي چي پایله او موخه 

يي په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، 
فرهنګي، مدني او نورو برخو کي 

پرته د هغې د واده له وضعیت څخه 
او د ښځي او نارينه و د مساواتو 
پر بنسټ، د بشري حقونو او د 

ښځو د اساسي حقونو څخه د ګټه 
اخیستني او برخمن کېدلو نقض 

کول او خړپړ کول دي. 



زه کولی شم هر ډول جامې چې وغواړم 
واغوندم، هر چیرې چې وغواړم تللی شم

زه هم همدا شان!



دوهمه ماده
غړي هېوادونه د ښځو په وړاندي هر ډول تبعيض غندي او 

هوکړه کوي چي بې له ځنډه به د ښځو په وړاندي د تبعیض د 
له منځه وړلو سیاست به د اړینو وسیلو له الري تعقیبوي او 

پدې برخه کي ژمنه كوي چي:
الف. د ښځي او نارینه تر منځ د برابرۍ اصل په خپلو اساسي 
قوانینو او نورو قوانینو کي چي ال تر اوسه منظور شوی نه 

وي؛ او د تقنین او نورو اړینو الرو له الري د هغه د دې اصل 
پلي کول تضمین کړي؛

ب:  د اړینو قوانینو د تصویب او نورو اقداماتو له الري، د 
ضرورت په وخت کي د مجازاتو په څېر؛ د ښځو په وړاندي 

تبعیض، منع کړي؛
له نارينه و سره د برابرۍ پر بنسټ له ښځو څخه قانوني 

مالتړ ټینګ او د واکمنو ملي قضايي مراجعو او نورو دولتي 
مؤسسو له الري د ښځو په وړاندي له هر ډول تبعیض څخه 

ډک اقدام ځیني د اغېزمن مالتړ ضمانت وکړي؛ 
ج. د ښځو په وړاندي د هر راز تبعیض څخه ډک عمل او 

حرکت ځیني ډډه وکړي او د دې ضمانت وکړي چي دولتي 
مراجع او بنسټونه به دا ژمنه رعایت کړي؛

د. د ښځو په وړاندي د هر چا، سازمان یا مؤسسې لخوا د 
تبعیض د له منځه وړلو لپاره، ټول اړین اقدامات ترسره 

کړي؛
هـ. ټول هغه اړین اقدامات؛ د بېلګي په توګه، د قوانینو، 
مقرراتو، عرف یا د شته چلندونو د اصالح یا لغوه کولو 

لپاره د قانون جوړول چي د ښځو په وړاندي د تبعیض المل 
ګرځي، ترسره کړي؛

و . هغه ټول ملي جزايي مقررات چي د ښځو په وړاندي د 
تبعیض المل ګرځي، لغوه کړي؛



زه هم همدا شان!

زه چې څنګه خپل قانوني 
عمر ته ورسیدم، د رایې د 

حق درلودونکې شوم



دريمه ماده
غړي هېوادونه به 

په ټولو برخو كې په 
تېره بيا په سياسي، 

ټولنیز، اقتصادي 
او فرهنګي برخو 

كې، د بېلګي په توګه 
د ښځو د بشپړي 

پراختیا او پرمختګ 
او له نارينه و سره د 

برابرۍ پر بنسټ 
د بشري حقونو او 

بنسټیزو آزادیو 
برخمنتیا لپاره، ټول 
اړین اقدامات ترسره 

کړي.

څلورمه ماده
۱ .د نارینه او ښځو تر 
منځ د عملي برابرۍ د 
ګړندیتوب په موخه، د 
غړو هېوادونو لخوا د 

موقتي ځانګړو تدبيرونو 
نيول باید د دغه 

كنوانسيون د تعريف له 
مخې باید )تبعيض( ونه 

ګڼل شي؛ مګر په  هيڅ 
ډول به د جال او نا برابرو 

معیارونو ساتل په پایله 
کي ونلري، دا اقدامونه به 
د فرصتونو او چلندونو 

د برابرۍ د پلي کولو 
د موخو څخه وروسته، 

ودرول شي؛  
۲.د غړو هېوادونو لخوا 

د ځانګړو تدابیرو ترسره 
کول، د بېلګي په توګه 
هغه اقدامونه چي پدې 

کنوانسیون کي د میندو د 
مالتړ لپاره ځای په ځاي 
شويدي؛ له تبعيض څخه 

ډك ونه ګڼل شي.



موږ د خپل شرکت په پریکړو 
کې د نظر د ورکولو حق لرو

زه هم همدا شان!

مدیره هیأت



پنځمه ماده
غړي هېوادونه به ټول اړین 
اقدامونه ترسره کړي تر څو:

الف. د تعصبونو، عادتونو او هغه 
ټولو چلندونو چي د هر جنس د 

ټیټ ګڼلو او اوچت ګڼلو، د ښځو او 
نارينه و د کلیشه یي ونډو پر دوام 

باندي والړ وي؛ د نارینه او ښځو د 
چلندونو ټولنیزو او فرهنګي نمونو 

ته بدلون ورکړي؛ 
ب. ډاډ تر السه کړي چي کورنۍ 

روزنه، د یو ټولنیز چلند په توګه د 
مورني وضعیت څخه د سم درک او د 
خپلو ماشومانو په روزنه کي د ښځې 

او نارینه تر منځ د ګډ مسؤولیت 
پېژندنه، په بر کي لري او  دا تر 

سترګو کېږي چي په ټولو برخو کي 
د ماشونو ګتي، په لومړیتوبونو کي 

ونیول شي.



زما له حالت او حوصلې 
سره تړلې ده، هوا او 
مناسبت، زه کولی شم 

پرتوګ یا لمن... واغوندم

زه هم همدا شان!



شپږمه ماده
غړي هېوادونه به 

ټول هغه اړین اقدامونه  
ترسره کړی چی د بېلګي 

په توګه د ښځو د قاچاق 
د ناوړه ګټه اخیستني د 
مخنیوي لپاره د قانون 
جوړل، تر سره کړي.



زه د خپلو ماشومانو د 
پوهنې د حق درلودونکې یم

زه هم همدا شان!



دوهمه برخه

 اومه ماده
غړي هېوادونه به د هېواد په ټولنیز، 

سياسي ژوند كې د ښځو په وړاندې 
دهرډول تبعيضونو د له منځه  وړلو 
په برخه كې اړین اقدامونه تر سره 

كړي او په ځانګړي توګه به ښځوته له 
نارينه و سره په مساوي ډول، الندیني 

حقونه تضمین كړي:  
الف. په ټولو عمومي ټاكنو او 

ټول  پوښتنو كې د رأيي ورکول او 
د ټولو عمومي منتخبو بنسټونو 

)نهادونو( لپاره د ټاکل كېدلو  یا نوماند 
یا کاندیدو حق لرل؛ 

ب. د دولت د سياست په ټاكلو او 
پلي کولو كې د ګډون حق او دولتي 
منصبونو ته رسېدل او د دولت په 

ټولو کچو کي د عمومي مسؤولیتونو 
سرته رسول؛

ج. د هیواد له ټولنیز او سیاسي ژوند 
سره تړلو غيردولتي سازمانونو او 

ټولنو كې ګډون.



د هیواد د یوې تبعې په 
صفت، زه کولی شم چې 
وټاکل شم، زه کولې شم 

چې جمهوري ریاست ته 
وټاکل شم!

زه هم همدا شان!



اتمه ماده
غړي هېوادونه به اړین 

اقدامونو تر سره کړي چي 
ښځو ته له نارينه و سره 

په مساوي شرايطو او بې 
له هیڅ ډول تبعیض څخه 

فرصت ورکړل شي چي په 
نړیواله کچه له خپل دولت 

څخه نمایندګي وکړي او 
د نړیوالو سازمانونو په 

فعالیتونو کي ګډون وکړي.



زه ویاړم چې د دغه 
نړیوال شرکت استازې 

واوسم!

زه هم همدا شان!



نهمه ماده
۱. غړي هېوادونه به ښځو 
ته له نارينه و سره  برابر 

د تابعیت د کسب، بدلون او 
ساتلو مساوي حق ورکړي. 

دولتونه به په ځانګړي توګه 
تضمین وکړي چي له بهرني 

وګړي سره واده یا د دواده 
په موده کي د مېړه د تابعیت 

بدلون، پخپله د ښځي د 
تابعیت د بدلون، جالوطنۍ 

او یا د مېړه د تابعیت د 
تحمیل المل نشي؛

2. غړي هیوادونه به نارینه 
او ښځو ته د خپلو ماشومانو 

د تابعیت په اړه، مساوي 
حقونه ورکړي.



زه حق لرم چې خپل 
ملیت خپل میړه/ښځې 

او ماشومانو ته ولیږدوم

زه هم همدا شان!



دریمه برخه

لسمه ماده
غړي هېوادونه به د ښځو سره د تبعیض د له منځه وړلو لپاره هر راز 

اقدامونه تر سره  کړي او  د دې تضمین وکړي چي ښځي به په روزنه کي 
له نارينه و سره له مساوي حقونو څخه برخمني وي او په ځانګړي توګه به 

په الندي برخو کي د ښځو او نارينه و برابري تضمین کړي:
الف. د فن او کسب د الرښووني په برخو کي یو شان شرایط، روزني 

ته الس رسی او په ټولو ښاري او کلیوالي روزنیزو ټولو مؤسسو کي د 
شهادتنامو او یا د بریلیکونو  تر السه کول؛ دا تساوي باید له ښوونځي څخه 

د مخه روزنو، فني او تخصصي عمومي روزنو، لوړو فني روزنو او په 
ټولو حرفوي دورو کي تضمین شي؛

ب. یو شان درسي پروګرامونو ته الس رسی، یو شان آزمویني،  د یو شان 
مهارتونو او صالحیتونو لرونکي ښوونکي او د یو شان روزنیز کیفیت 

لرونکي ځایونه او امکانات؛ 
ج. د ګډي روزني لپاره د هڅوني او نورو روزنیزو چلندونو له الري 

چي دې موخي ته رسېدل شوني کوي؛ په ټولو کچو او ډولونو کي د ښځي 
او نارینه د ونډي د هر ډول كليشه یي مفهوم له منځه وړل، او په ځانګړي 

توګه د ښوونځیو د کتابونو او درسي پروګرامونو بیا کتنه او د روزنیزو 
چلندونو تناسب؛ئ

د. له تحصیلي بورسونو او ورته تحصيلي ّښېګڼو څخه د ورته ګټې 
اخيستنې فرصتونه؛ 

هـ. د زده كړو د ادامې اړوند فرصتونو ته یو شان الس رسی؛ د بېلګي 
په توګه د مشرانو او عملي لیک لوست زده کړه او په ځانګړي توګه د 

ښځو او نارينه و تر منځ د شته روزنیزي خال د ګړندي کموالي په موخه 
پروګرامونه؛

و. د نجونو د روزني د پرېښودلو کموالی او د هغو نجونو او ښځو لپاره 
چي وخت څخه د مخه ښوونځی پرېږدي؛ د پروګرامونو تنظیم؛

ز. په سپورت او بدني روزنه کي د ښځو د ګډون لپاره یو شان امکانات؛
ح. د کورنۍ د سالمتیا او روغتیا لپاره د ځانګړو روزنیزو اطالعاتو ته 

الس رسی؛ د بېلګي په توګه د کورني په هکله اطالعات او الرښووني.



زه حق لرم چې د اونۍ په 
هره ورځ کې ښوونځي ته 

الړه شم

زه هم همدا شان!



زه حق لرم چې له هرې 
نانځکې سره ولوبیږم، پرته له 
دې چې د چا له خبرو اندېښمنه 

واوسم!

زه هم همدا شان!



 يوولسمه ماده
۱. غړي هېوادونه به ټول اړین اقدامونه ترسره کړي تر څو د 
ښځو په وړاندي د اشتغال په برخه کي هر راز تبعیض له منځه 
والړ شي او د ښځي او نارینه تر منځ د برابرۍ پر بنسټ، یو 
شان حقونه په ځانګړي توګه په الندي برخو کي تضمین شي: 

ا. د بشر د ټولو وګړو لپاره د نه بېلېدونکي حق په توګه د کار 
حق؛

ب. د یو شان استخدامي فرصتونو څخه د ګټه اخیستني حق، د 
بېلګي په توګه د استخدام لپاره د یو شان ضوابطو عملي کول، په 

آزاده توګه د تخصص او مسلک د ټاکلو حق، د مقام د لوړوالي 
حق د شغلي امنیت او ټول امتیازات او د خدمت شرايط او د 

پرمختللي حرفوي روزنو او بیا روزنو او مکررو روزنو څخه 
ګټه اخیستنه؛

ج. د یو شان معاش او امتیازونو تر السه کول او د مساوي 
ارزښت لرونکي کار څخه د مساوي چلند برخمنتیا او همدا راز د 

کار د کیفیت په ارزونه کي یوشان یعنی برابر چلند؛ 
د. له ټولنيزو بيمو څخه د ګټه اخیستني حق او ځانګړي توګه 

د تقاعد، بيكارۍ ناروغۍ، معلولیت، زړښت او د ناتوانۍ نور 
موردونه او همدا راز  له استحقاقي رخصتيو څخه ګټه اخيستل؛
 هـ. د کار په چاپېریال کي د سالمتیا او آرامتیا د ساتني حق؛ د 

بېلګي په توګه د مثل له تولید څخه مالتِړ؛
۲ . د واده یا امیندوارۍ پر بنسټ، د ښځو په وړاندي د تبعیض 

د مخنیوي او د ښځو د اغېزمن حق د تضمین لپاره به غړي 
هیوادونه الندیني اړین اقدامونه ترسره کړي، تر څو:

الف. د امیندوارۍ یا د زېږون او د واده په دلیل له کار څخه 



اېستل د قانوني مجازاتو په وضعه 
کولو، منعه کړي؛

ب. د زېږون رخصتي د وړ 
ټولنیزو امتیازاتو سره د مخکیني 

شغل د السه ورکولو څخه پرته، 
غښتلتیا یا ټولنیز امتیازات تر سره 

کړي؛
ج. د میندو او پلرونو د کورنیو 

ژمنو او شغلي مسؤولیتونو د 
سرته رسولو او په ټولنیز ژوند 

کي د هغوی د ګډون لپاره د الزمو 
ټولنيزو مالتړیزو خدمتونو 

برابرول او په ځانګړي توګه له 
ماشومانو څخه د ساتني لپاره د 

شبکو د رامنځته کولو او پراختیا 
له الري؛

د. د اميندوارو ښځو لپاره د هغو 
کارونو په سرته رسولو کي چي د 

هغوی لپاره زیانمن تشخیص شوي؛ 
ځانګړی مالتړ برابر کړي؛

 ۳. پدې ماده کي به یادشوي مسایلو 
ته اړوند حمایتي قوانین، د علمي 

او تکنولوژیکي اطالعاتو تناوب ته 
په پاملرنه تر څېړني الندي ونیول 

شي او د لزوم په صورت کي به 
ودرول، لغوه یا تمدید شي.



ما تازه زیږون کړی، که 
وغواړم پرته له دې چې 

خپله دنده له السه ورکړم 
ُرخصت واخلم

زه هم همدا شان!



دولسمه ماده
۱. غړي هیوادونه به ټول اړین 
اقدامونه تر سره کړي تر څو د 
روغتیايي څارنو په برخه کي د 

ښځو په وړاندي تبعیض، له منځه 
یوسي او روغتیایي خدمتونو ته د 
هغوی الس رسی؛ په ځانګړي توګه 

د ښځي او نارینه د برابرۍ پر 
بنسټ د کورنۍ سمبالښت ته اړوند 

خدمتونه، تضمین کړي؛
۲. غړي هیوادونه به د لومړۍ 

مادې د مفادو برسېره، د 
امیندوارۍ، زېږېدني او زوکړي 

څخه وروسته، اړین خدمتونه 
تضمین کړي او په الزمو برخو کي 

به هغوی ته وړیا خدمتونه برابر 
کړي او همدا راز د امیندوارۍ او 

شیدو وروکولو په موده کي به 
هغوی ته کافي خواړه برابر کړي.



زه هم همدا شان!

زه د حاملګۍ د مخنیوي 
هرې وسیلې ته چې 

وغواړم السرسی لرم!



ديارلسمه ماده 
غړي هېوادونه به د اقتصادي 

او ټولنیز ژوند په نورو 
برخو کي د ښځو د تبعیض 

له منځه وړلو لپاره اړین 
اقدامونه ترسره کړي تر څو 
د ښځي او نارینه د برابرۍ 

پر بنسټ، یوشان حقونه 
تضمین کړي، په ځانګړي 

توګه پدې برخو کي:
 ا. د كورنۍ له ښيګنو څخه د 

ګټې اخيستنې حق؛
ب. د بانكي پورونو، رهني 

او نورو مالي اعتباراتو څخه 
د ګټې اخیستني حق؛

ج. په تفريحي، ورزشي او  د 
فرهنګي ژوند په ټولو برخو 

كې د ګډون حق.



زه کولی شم چې د خپلو زده کړو د 
لګښتونو د خوندیتوب لپاره له بانک 

څخه پور واخلم
زه هم همدا شان!



څوارلسمه ماده
۱. غړي هېوادونه به د كليوالي ښځو ځانګړو ستونزو او د کورنیو 
اقتصادي ژوند په دوام کي د هغوی د مهمي ونډي؛ د بېلګي په توګه 

د اقتصاد په غیر مالي څانګو کي کار کولو ته پام وکړي او ټول اړین 
اقدامونه به ترسره کړي تر څو د کلیوالو سیمو ښځو په اړه د اوسني 

کنوانسیون مفاد، پلي شي؛ 
۲. غړي هېوادونه به په كليوالو سیمو کي د ښځو په وړاندي د تبعيض 

د له منځه  وړلو په اړه اړین اقدامونه تر سره كړي تر څو تضمین 
وکړي چي دا ښځې د نارينه  اوښځو د برابرۍ پر بنسټ، په کلیوالي 

پراختیایي پروګرامونو کي ګډون وکړي او له هغو څخه برخمني شي او 
په ځانګړي توګه له الندیني حقونو څخه برخمنې شي:

الف. په ټولو کچو د پراختیايي پروګروامونو په تدوین او پلي کولو 
کي ګډون؛ 

ب. کافي روغتيايي آسانتياوو ته الس رسی، د بېلګي په توګه اطالعات، 
سال مشوره او د کورنۍ د سمبالښت خدمتونه؛

ج. د ټولنيز تأمین پروګرامونو څخه مستقيمه ګټه اخيستنه؛
د. له رسمي او غير رسمي روزنیزو ټولو دورو او خپرونو ګټه 

اخيستل، د بېلګي په توګه د هغوی د فني توان د لوړتیا لپاره د علمي 
سواد زده كړي او همدارنګه د فني زده كړو د سیمه ییزو  او لوړو 

خدمتونو څخه برخمنتیا؛
هـ. د اشتغال او کارموندني له الري، مساوي اقتصادي فرصتونو ته د 

الس رسۍ د امکان لپاره د تعاوني او انتفاعي ډلو جوړول؛ 
و. په ټولو سیمه ییزو فعالیتونو کي ګډون؛

• کرنیزو اعتباراتو او پورونو ته الس رسی، د بازار موندني 
آسانتیاوي، د اړیني تکنولوژي او له ځمکي څخه برابره ګټه اخیستنه؛

• د ځمکنیزو او سیمه ییزو اصالحاتو او همدا راز په ځمکه کي د بیا ځای 
په ځای کېدلو پروګرامونو کي له برابر چلند څخه برخمن کېدل؛

ز. د ژوند د کافي امکاناتو څخه برخمن کېدل، په ځانګړي توګه د 
مسکن، روغتیا، اوبو او برښنا، حمل او نقل او اړیکي.



زه د ښې او پاکې 
کروندې د درلودلو لپاره 
روزنیزو ورکشاپونو ته 

السرسی لرم
زه هم همدا شان!



څلورمه برخه

پنځلسمه ماده 

۱. غړي هېوادونه به د قانون په 
وړاندي، ښځو ته د نارينه و په شان 

برابر حقونه وركړي؛
۲. غړي هېوادونه به په مدني چارو 
کي ښځو ته په دقیقه توګه له قانوني 

ظرفيت د ګټه اخیستني یوشان 
ظرفیت ورکړي. غړي هیوادونه 

به په ځانګړي توګه ښځو ته د 
قراردادونو د تړلو او د امالکو د 

ادارې، برابر حقونه ورکړي او د 
محکمو او قضايي مراجعو په ټولو 

پړاوونو کي به له هغوی سره یو 
شان چلند وکړي؛

۳. غړي هېوادونه هوکړه كوي چې 
د ښځو د هغه ټولو قراردادونو 

او هر راز خصوصي سندونه 
چي د ښځو د قانوني ظرفیت په 

محدودولو کي قانوني اثر ولري؛ 
باطل اعالم کړي؛

۴. غړي هیوادونه به ښځي او 
نارینه ته د وګړو د ټاټوبي د 

بدلېدلو او د ټاټوبي او د استوګنی 
ځای د ټاکلو، مساوي حقونه 

ورکړي.



زه د قانون او محکمې 
پر وړاندې له ټولو سره 

برابره یم

زه هم همدا شان!



زه کولی شم چې سفر 
وکړم، له پولو واوړم او 

هر چیرې چې مې زړه 
وي ژوند وکړم!

زه هم همدا شان!



شپاړلسمه ماده 
۱. غړي هېوادونه به ټول هغه 

اړین اقدامونه پلي کړي تر څو 
د ښځو په وړاندي تبعیض؛ د 

واده او کورنیو اړیکو اړوندو 
چارو کي، له منځه والړ شي، په 

ځانګړي توګه الندیني موارد به 
د نارینه او ښځی د برابرۍ پر 

بنسټ، تضمین کړي: 
الف. د واده په اړه مساوي حق؛

ب. د مېړه د آزادانه ټاکلو مساوي 
حق او یواځي د دواړه خواوو د 
آزادانه او بشپړ رضایت له مخي 

د واده ترسره کول؛ 
ج. د ښځي او مېړه توب په موده 

او د بېلتوب په حالت کي مساوي 
حقونه او مسؤولیتونه؛

د. د مېړه او ښځي توب د 
وضعیت له پام کي نیولو پرته 
د مور او پالر په توګه مساوي 

حقونه او مسؤولیتونه؛ د هغوی 
ماشومانو ته اړوند مسایلو کي؛ د 
ماشومانو ګټي به په ټولو مواردو 

کي لومړیتوب ولري؛
هـ. د ماشومانو د شمېر او 
د اميندوارۍ د زمانې واټن 



او همدارنګه اطالعاتو روزنو او نورو 
وسایلو ته چي هغوی ته لدې حقونو څخه 
د برخمنتیا واک ورکوي؛ د الس رسي په 

برخو کي د آزادانه او مسؤوالنه تصمیم 
نیوني مساوي حقونه؛

 و. د قیموميت، حضانت، سرپرستۍ، 
د ماشومانه په فرزندي نیولو او په ملي 

حقونو کي ورته مفاهیمو ته یو شان 
مسؤوليتونه او حقونه؛ په ټولو مواردو 

کي به د ماشومانو ګټی، مطلق لومړیتوب 
ولري؛ 

ز. د مېړه او ښځې په توګه، مساوي فردي 
حقونه؛ د بېلګي په توګه د کورنۍ، تخصص 

او دندي د ټاکلو حق؛ 
ح. د مالکیت، د اکتساب حق، مدیریت، 

سرپرستي، له ملکیت څخه برخمن کېدل او 
د ملکیت انتقال، لدې څخه پرته چي وړیا 
وي یا مصرفي؛ د مالکیت په اړه د ښځي 

او مېړه لپاره به یو شان حقونه په بر کي 
ولري؛

2. د ماشومانو كوژده او واده هېڅ قانوني 
اثر نلري او ټول ضروري اقدامونه به د 
بېلګي په توګه؛ د واده د عمر ټاکلو او په 
رسمي دفترونو کي به د وادونو ثبتولو 

لپاره قانون جوړول، تر سره شي.



موږ کولی شو چې د 
خپل د ژوند ملګری 

پخپله وټاکو زه هم همدا شان!



پنځمه برخه

اولسمه ماده
۱. د دې كنوانسيون د مفادو د پلي کولو څېړني او پراختیا 

لپاره، د ښځو په وړاندې د تبعيضونو د له منځه  وړلو کمېټه به 
)چي لدې وروسته کمېټه بلل کېږي( د اتلسو تنو په غړیتوب، 

ددې كنوانسيون د الزم االجراء كېدو په موده کي او له تصویب 
او کنوانسیون ته د پنځه دېرشم هیواد يوځاي کېدلو څخه 

وروسته، دې کنوانسیون ته اړوندو برخو کي د نېک اخالقي او 
وړتیا شهرت لرونکو ۲۳ متخصصینو په غړیتوب رامنځته شي. 

دا متخصصین به د غړو هیوادونو له وګړو څخه وټاکل شي او 
پخپل شخصي واک کي به خدمت وکړي او د هغوی په ټاکلو کي 

به د عادالنه جغرافیایي وېش او د تمدن د حقوقي عمده نظامونو 
د بېالبېلو ډولونو حضور ته پاملرنه وشي. 

۲. د كمېټې غړي، د پټې )سري( رأيې له الري د هغو کسانو له 
فهرست )نوم لړ( څخه ټاکل کېږي چي د غړو هیوادونو لخوا 

نوماند شوي دي. هر غړی دولت کوالی شي له خپلو وګړو څخه 
یو تن نوماند وپېژني؛

۳. لمړۍ ټاکني به شپږ میاشتي د دې كنوانسيون تر پلي کولو 
وروسته ترسره شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي به 

لږ تر لږه د هري ټاکني د مخه، د لیکونو په واسطه، له غړو 
هیوادونو څخه وغواړي چي د دوه میاشتو په ترڅ کي خپل 

نوماندان وپېژني. سرمنشي به د ټولو نوماندانو د نومونو نوم 
لړ )فهرست( د الفبا د حرفونو او نوماندوونکي دولت د ذکر په 

ترتیب، سمبال کړي او هر یو غړي هیواد ته به یي واستوي؛



۴. د كمېټې د غړو ټاکني به د غړو هیوادونو په ناسته کي چي 
د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا د ملګرو ملتونو په مقر کي 

جوړېږي؛ ترسره شي. پدې ناسته کي د تشکیل د نصاب حد يي 
لږ تر لږه د غړيو دولتونو د استازو د دوو پر دريمي برخي 
حضور دی؛ هغه نوماندان به کمېټې ته د غړیتوب لپاره وټاکل 

شي چي هم تر ټولو ډېري رأیي او هم د حاضرو دولتونو د 
نمایندګانو او په ناسته کي د رأیي ورکوونکو د رأیو مطلق 

اکثریت تر السه کړي. هغه كسان به ټاکل كېږي چې زياتې رايي، 
او يا د استازو د مطلق اكثريت رأيې چې په دغه غونډه كې 

حاضر وي، تر السه كړي.
۵. كمېټې غړي به د يوې څلوركلنې دورې لپاره وټاكل شي؛ 
مګر د ټاکل شویو نهو کسانو د غړیتوب دوره به په لومړني 

رأیه اخیستنه کي، وروسته له دوه کلونو، پای ته ورسېږي. دا 
نهه غړي به له ځنډ څخه پرته، له لومړۍ رأيي اخیستني څخه 

وروسته، د  کمېټې د رئیس لخوا د پچي اچوني )قرعه کشي( له 
الري وټاکل شي؛

۶. د كمېټې د نورو پنځو غړو ټاکنه به د دې مادې د ۲-۳-۴ 
فقرو سره سم د  پنځه دېرشم تصویب یا الحاق څخه وروسته 

ترسره شي. د دوه تنو اضافي غړو غړیتوب به وروسته له دوه 
کلونو پای ته ورسېږي او دا دوه به د رئيس لخوا د پچي اچوني 

)قرعه کشي( له الري وټاکل شي؛
۷. د احتمالي خالي بستونو د ډکولو لپاره، هغه دولت چي کارپوه 
يي د کمېټې له غړیتوب څخه ګوښه شوی، د خپلو وګړو له منځه 

به، د کمېټې د تأیید په شرط؛ بل کارپوه د کمېټې د غړیتوب 
لپاره وټاکي؛

۸. د كمېټې غړي به د عمومي مجمعې په تأیيد، د هغو ضوابطو 



او شرايطو پر بنسټ چي مجمع يي الزم ګڼي او د کمېټې د 
مسؤولیتونو اهمیت ته په پاملرني، د ملګرو ملتونو لخوا مقرر 

شي؛
۹ – د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوسني کنوانسیون په 

چوکاټ کي، د كمېټې د دندو د اغېزمنو چارو د پلي  کولو او 
سرته رسولو لپاره؛ کارکوونکي او آسانتیاوي برابري کړي. 

اتلسمه ماده
۱. غړي هیوادونه ژمنه کوي چي د دې کنوانسیون د پلي کولو 
او پدې اړه د ترالسه شویو پرمختګونو په ترڅ کي د کمېټې د 
څېړني لپاره سرمنشي ته د تقنیني، قضایي، اجرايي او نورو 

ترسره شویو اقدامونو په اړه په الندي ډول یو رپوټ وړاندي 
کړي:

الف. د هغه دولت لپاره د کنوانسیون د پلي کولو څخه یو کال 
وروسته؛ 

ب :  وروسته تر هغه لږ تّرلږه په هرو څلورو كلونو كې يو 
ځل، او د هغه سربېره هر آن چي كمېټه وغواړي؛

۲ – دا رپوټونه کوالی شي هغه الملونه او ستونزي چي د دې 
کنوانسیون د ژمنو د پلي کولو پر میزان باندي اثر واچوي؛ 

بربنډه کړي. 

نولسمه ماده 
۱.  كمېټه به خپله تګالره تصویب کړي؛

۲. كمېټه به خپل مسؤولین د يوې دوه كلني دورې لپاره وټاکي.



شلمه ماده
۱. كمېټه به هر کال د دوه اونیو په موده کي، د هغو رپوټونو 
د څېړني لپاره چي د دې کنوانسیون د اتلسمې مادې سره سم 

وړاندي شوي دي؛ ناستي ترسره کړي؛
۲. د كمېټې غونډې به عموماَ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر 

او يا په کوم بل مناسب ځای کي چي د كمېټې په غوښتنه ټاكل 
كېږي، ترسره شي.

یوویشتمه ماده
۱. كمېټه به هر كال د اقتصادي او ټولنیزي شورا له الرې د خپلو 
فعاليتونو په اړه عمومي مجمعې ته رپوټ ورکړي او کوالی شي 

د غړو هیوادونو لخوا د ترالسه شویو رپوټونو او اطالعاتو 
پر بنسټ، کلي وړاندیزونه او سپارښتني وړاندي کړي. دا 

کلي وړاندیزونه او سپارښتني به د غړو هیوادونو له احتمالي 
نظریاتو سره، د کمېټې په رپوټ کي ځاي په ځای شي.  

دوه ويشتمه ماده
تخصصي مؤسسې به اجازه ولري چي د دې کنوانسیون د موادو 

د پلي کولو څېړنیزو ناستو کي که چي د هغوی د فعاليتونو 
په حوزه کي ځای نیسي؛ خپل نماینده واستوي. کمېټه ښايي له 

تخصصي مؤسسو څخه بلنه وکړي تر څو د کنوانسیون په هغو 
برخو کي چي د هغوی د فعاليتونو په حوزه کي ځای نیسي؛ 

رپوټونه وړاندي کړي. 



شپږمه برخه

درويشتمه ماده
پدې کنوانسیون کي هېڅ شي به ونشي کوالی د ښځي او نارینه د 
برابرۍ د الس رسۍ لپاره چي شوني وي پدې الندنیو اسنادو کي 

موجود وي؛ پر ګټورو مقرراتو اثر ولري:
الف. د غړى هېواد قوانین؛

ب. د دولت لپاره هر الزم االجراء كنوانسيون، تړون یا نړیوال 
موافقت لیک.

څلورویشتمه ماده
غړي هیوادونه ژمنه کوي چي په ملي کچه به ټول اړین اقدامونه 

چي موخه يي پدې کنوانسیون کي د په رسمیت پېژندل شویو 
حقونو بشپړ پلي کول دي؛ ترسره کړي.

پنځه ويشتمه ماده
۱. دا كنوانسيون به د ټولو هېوادونو د السلیک لپاره پرانيستي 

وي؛
۲. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي، د دې كنوانسيون د امانت 

لرونکي په توګه ټاكل شوى دى؛
۳. د دې كنوانسيون تصویب، د قانوني لړیو ترسره کولو 
پورې تړلى دی. د تصویب سندونه به د ملګرو ملتونو د 

سازمان سرمنشي ته دامانت په توګه ایښي وي.
۴. دا كنوانسيون به د ټولو هېوادونو د الحاق لپاره پرانيستي 
وي. الحاق به د ملګرو ملتونو سر منشي ته د الحاق د سند له 



سپارلو سره سم، عملي شي.

شپږويشتمه ماده
۱. هر یو غړي دولت كوالي شي چي هر آن د ملګرو ملتونو سر 
منشي ته په یوه اطالعیه کي غوښتنه وكړي چې پدې كنوانسيون 

کي بیا کتنه وشي؛
۲. د ملګرو ملتوتونو عمومي مجمع به د احتمالي اقدامونو په اړه 

د داسي غوښتني په برخه كې تصميم ونيسي.

اوه ويشتمه ماده
۱. دا كنوانسيون له هغي نېټې څخه دېرش ورځې وروسته 

چي د تصویب یا الحاق، شلم سند يي د ملګرو ملتونو سازمان 
سرمنشي ته په امانت كېښودل شي، الزم االجراء ګڼل كېږي.

۲. د هر دولت په اړه چي دا کنوانسیون د شلم سند د سپارلو 
وروسته، تصویب یا الحاق کړي یا هغه ته الحاق وکړي؛ 

کنوانسیون د هغه دولت د تصویب یا الحاق سند د امانت 
اېښودلو څخه دېرش ورځي وروسته؛ الزم االجراء کېږي.

اته ويشتمه ماده
۱. سرمنشي، د تصویب یا الحاق په وخت کي د دولتونو د تحفظ 

یا شرایطو متن ترالسه کوي او هغه ټولو هیوادونو ته وېشي؛
۲. هغه تحفظات او شرطونه چي د دې کنوانسیون له موخو سره 

سمون ونلري، و به نه منل شي؛

۳. كیدای شي هر آن، تحفظات او شرايط، سرمنشي ته د یو 
یادداشت په سپارلو بېرته تر السه شي او سرمنشي به ټول 



دولتونه لدې موضوع څخه خبر کړي. د تحفظ یا شرایطو له 
منځه وړل به له هغي ورځي اعتبار ولري چي یادداشت ترالسه 

شي.

نهه ويشتمه ماده
۱. د دې كنوانسيون په تفسیر یا پلي کولو کي د دوو یا څو دولتونو 

تر منځ هر ډول اختالف چي د مذاکرې او خبرو اترو الري حل 
نشي؛ د يو هیواد په غوښتنه به حكميت ته ارجاع شي. که چېري 
د اختالف دواړه خواوي د حکمیت له نېټې څخه په شپږو میاشتو 

کي، د حکمیت د ډول او تشکیالتو په اړه، هوکړي ته ونه رسېږي؛ 
د هغوی هر یو کوالی شي د دیوان د اساسنامې سره سم، عدالت 

نړیوالي محکمې ته د موضوع د ارجاع غوښتنه وکړي؛ 
۲. هر غړی دولت كوالي شي د دغه كنوانسيون د تصویب، السليك 
یا الحاق په وخت کي اعالم كړي چې ځان د دې مادې د لمړي بند د 

پلي کولو لپاره موظف نه ګڼي.
 نور غړي هېوادونه د هغو هیوادونو په وړاندي چي داسي تحفظ 

یي اعالن کړی وي؛ د هغه پلي کولو او رعایت ته ملزم نه ګڼل 
کېږي.

۳. هر غړي دولت چې د دې مادې د دوهم بند سره سم یي د تحفظ 
اعالم کړی وي؛ کوالی شي هر آن د سرمنشي په اعالم سره، له خپل 

تحفظ څخه ډډه وکړي. 

دېرشمه ماده
دا كنوانسيون چې د عربي، چيني، انګرېزي، فرانسوي، روسي 
او هسپانوي ژبو متن يي د يوشان اعتبار لرونکی دى، د ملګرو 

ملتونو سرمنشي څخه به د امانت په توګه کېښودل شي.
پای 


