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 خدانامبه

 مقدمه

 و خالق تفکر ترویج و کارآفرینی فرهنگ توسعهبا هدف  1384فعالیت خود را از سال  جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد

 و اصالح هتج در تالشاد . ازجمله اهداف تعیین شده در اساسنامه این بنیآغاز کرده است جوانان و زنان میان در مولد فعالیت

 قانونی لوایح پیشنهاد ارائه، موضوعه قوانین چهارچوب در کارآفرینی محیط در حمایتی هایسیستم برقراری و قوانین بهبود

 هایارگان و قانونی مراجع هایروش و هاسیستم توسعهو نیز  کار و کسب در نوآورانه هایگذاریسرمایه از حمایت منظوربه

هایی فعالیت نان از جملهزدر این راستا مطالعه عوامل قانونی موثر کارآفرینی و اشتغال است.  کارآفرینی توسعه مسیر در رسمی

 و «2016 - قوانین و کارکسب و  زنان، » با عنوان جهانی بانک گزارش مشاهده پی دراست که در دستور کار بنیاد قراردارد. 

خوانی رتبه با وضعیت موجود جامعه درصدد بررسی و ، با توجه به عدم هم(کشور 173 میان از 171) ایران رتبه مالحظه

 جایگاه که هستند باور این بر طرح این پژوهندگان که آنجا ازتعمیق در قوانین مرتبط با کارآفرینی زنان در ایران برآمد.  

 جهت تالش واز یک سو  اصالح گزارش موجود منظور به ،استنشده منعکس درستی به جهانی بانک گزارش در ایرانواقعی 

 عواملبررسی » وانعن تحت مطالعاتی طرحی زنان در ایران دیگر سو، این بنیاد کارآفرینی و وکار کسب قانونی محیط بهبود

 مطالعه ایناصلی  اهدافز ا. داد قرار خود کار دستور در را« ایران در زنان اشتغال و کارآفرینی توسعه و ایجاد در موثر قانونی

  :کرد اشارهذیل موارد  توانمی

 درایران زنان وکارآفرینی اشتغال محیطی و قانونی هایمحدودیت و موانع شناسایی -

 های گزارش بانک جهانی و ارائه اسناد و مدارک الزم به متولیان جهت اصالح گزارششناسایی نقصان -

 فوق برموانع غلبه برای هاآن فردی کارهایراه و کارآفرین زنانعملی  تجاربآشنایی با  -

ی از موجود و پیشنهاداتی برای وضع مقررات حمایت موانع قانونی اصالحهای اجرایی جهت حلدستیابی به راه -

 زنان کارآفرین و صاحب کسب وکار

عیض، رابری و تبط به  ببررسی قرارگرفت. قوانین مزبور شامل قوانین مربودر این راستا ابتدا قوانین مرتبط با موضوع مورد 

قوانین  ازنشستگی وصی و بقوانین کار، استخدام، قوانین مربوط به ارث، قوانین مربوط به گذرنامه و دادن تابعیت، قوانین مرخ

ر ارائه به منظوین کار و کارآفروکسباندیشی میان برخی از زنان صاحب نشستی با هدف هم در گام بعدی شود.خانواده می

طرح شده نیز نکات م کارهای غلبه بر موانع فوق برگزار شد. حاصل موارد قانونی شناسایی شده وتجربه و تبادل نظر در مورد راه

ه خانواد مورازنان و  مشترک با معاونت ایجلسه، در پیشنهادات حاصل از مطالعات انجام شدهتوسط زنان کارآفرین، به همراه 

ن زنان مجلس در محل فراکسیو 1396در سوم اردیبهشت ماه ریاست جمهوری و نمایندگان مرتبط در مجلس شورای اسالمی 

 امید است از این طریق بتوان سهم موثری در اصالح قوانین موجود ایفا نمود. .ازائه شد

 خالصه مدیریتی

تا با بررسی تالش شده است، ای تهیه شدهه روش کتابخانهکه ب بخش اولاست. در بخش تهیه شده سهپژوهش حاضر در 

. وکار و کارآفرینی زنان ارائه شود کسبایجاد و توسعه در موثر جامع از عوامل قانونی قوانین و مقررات مرتبط با زنان، تصویری 

، اجتماعی تامین قانون، کار قانون ،مدنی قانونو قوانین عادی داخلی شامل  اساسی قانونقانون، از جمله  27بدین منظور 

ماده، بند و  55و ... بررسی شده و از این میان  ایران اسالمی جمهوری در زنان اشتغال هایسیاست، خانوادهاز  حمایت قانون
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منظور از عوامل  است.دارند، استخراج شده و کار زنان غیرمستقیم  بر کسب یاتاثیر مستقیم  تبصره مرتبط با زنان که به نحوی

دهند به عنوان مستقیم، عواملی هستند که کسب و کار و فعالیت زنان کارآفرین را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می با تاثیر

عوامل با تاثیر به اشتغال اشاره دارد. طورمستقیم، بهقانون اساسی در مورد امکان اشتغال برابر برای همه افراد،  28ماده مثال 

ختالل در زمینه اامتیاز یا ایجاد  کنند ولی باکه گرچه در کسب و کار زنان، مستقیما نقش ایفا نمی غیرمستقیم عواملی هستند

ارث زنان نسبت به محدود بودن حق شوند به عنوان مثال طور غیرمستقیم موثر واقع میو مقدمات الزم کسب و کار زنان، به

شده و تاثیر منفی در نظرگرفتهمنابع مالی برای شروع یک کسب و کار، دسترسی بهتواند به عنوان است که میاز عواملیمردان، 

باشد. عالوه بر مستقیم یا غیر مستقیم بودن تاثیر، مثبت یا منفی بودن عامل مستقیم بر شروع یا توسعه کسب و کار داشتهغیر

ثیر مستقیم منفی بر اشتغال و مورد تا 8مورد تاثیر مستقیم مثبت و  20مورد بررسی شده  55است. از نیز بررسی شده

است. از این مورد تاثیر غیر مستقیم منفی شناسایی شده 20مورد تاثیر غیر مستقیم مثبت و  3کارآفرینی زنان دارند، همچنین 

است که در جدول دو جدل در بخش اول ضمیمه شده تواند مثبت یا منفی تفسیر شود.مورد هم بنا به موقعیت می چهارمیان، 

 است. به طور خالصه به موضوع قانون و نوع تفسیر آن آمده، در جدول دوم، شرح قانون و توضیحات مرتبط با آن آمدهاول، 

 1«و قانون ، کسب و کارانزن»به نام  2016پژوهش، ترجمه پرسشنامه مربوط به گزارش بانک جهانی در سال  بخش دوم

 قوانین ، هااستفاده از دارایی، دسترسی به نهادهات عناوین بخش است ،تح 7سئوال در  147این پرسشنامه حاوی  است.

 173پرسشنامه توسط  1394. در سال خشونت برابر در حمایتو  دادگاه مراجعه به ،اعتبارایجاد ،اشتغال برای مشوق ،اشتغال

معیارهای جهانی سنجش وضعیت است. بررسی سئواالت پرسشنامه به آشنایی با را آورده 171است که ایران رتبه کشور پرشده

کنندگان، جایگاه ایران از نظر از آنجا که به باور پژوهش اشتغال زنان و نحوه تاثیرگذاری قوانین بر وضع زنان کمک خواهد کرد.

این پژوهش،  بخش سومدر  گزراش بانک جهانی است.  ا نتیجه منعکس شده درکسب و کار و کارآفرینی زنان متفاوت ب

 33است. بر این اساس داده شده به پرسشنامه با قوانین تطبیق داده شده و اختالفات مشخص شده هایپاسخ)قسمت الف( 

مورد دارای ابهام است )در موارد ابهام با تفسیر قانون  8مورد جزئی و  16مورد آن بسیار اساسی،  9مورد اختالف دیده شد، که 

مقایسه  تونس و ترکیه کانادا،وضعیت ایران با سه کشور  از بخش سوم گزارش (بدر )قسمت  ممکن است پاسخ تغییر کند.(

ترین کشورها در حوزه اشتغال و کارآفرینی زنان، ترکیه به عنوان کشور مسلمان و است. کانادا به عنوان یکی از پیشرفتهشده

دهد، حتی در ند. نتایج مقایسه نشان میاهمسایه ایران و تونس به عنوان کشور مسلمان پیش رو در حقوق زنان انتخاب شده

صورت تصحیح سئواالت مغایر با قانون اساسی و ترفیع نسبی ایران، همچنان فاصله ایران از نظر قوانین حمایتی در حوزه 

 اشتغال و کسب و کار زنان با سه کشور مورد بررسی بسیار قابل تامل است. 

زن کار آفرین  16وجود برای کسب و کار و کارآفرینی زنان، نشستی با حضور های مدر گام آخر برای بررسی موانع و محدودیت

سرفصل شامل  5های قانونی در . در این نشست موانع و محدودیتاست(ها آمدهکنندگان در پیوست)اسامی شرکتبرگزارشد

 و مرخصی، کودکان از مراقبت، ارث و ها دارایی و اموال بر مالکیت، گوناگون مشاغل در اشتغال ،اشتغال  و وکارکسب مدیریت،

اندیشی همه از با توجه به اینکه حاضرین در این هم مورد بحث و گفت و گو قرارگرفت. تبعیض و برابریو  بازنشستگی

طور که فرض شده بود، در هیچ یک از اند، همانرو بودند که کسب و کار موفق و پایداری ایجاد کردهکارآفرینان پیش

دیت یا مانع قابل توجی برشمرده نشد. دو محدودیت کلی مورد اشاره یکی نیاز به اجازه همسر برای خروج از ها محدوسرفصل

آید و دیگری، نیاز به وجود مباشر مرد در کشور بود که با توجه به سفرهای متعدد زنان قانون دست و پاگیری به حساب می

های در گروه مورد بررسی عمده چالششاپ ذکر شد. مالک و کافی اخذ مجوز برخی از کسب و کارها مانند بنگاه معامال ا

قابل فارغ از جنسیت کارآفرین بود. محیط کسب و کار، گذاری و اشتغال و ها و موانع عام برای سرمایهعنوان شده، محدودیت

                                                                 
1 Women, Business  and the Law 2016 
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کار و پرورش و مراقبت از های عرفی و فرهنگی مانند ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و ذکر است که این زنان محدودیت

اند، هرچند در کشورهای یتی در این حوزه نبودهافرزندان را به عنوان بخشی از واقعیات جامعه برشمرده و به دنبال قوانین حم

گذار با وضع قوانین حمایتی برای مادران کارآفرینان و صاحب کسب و کار توسعه یافته و مروج کارآفرینی و اشتغال زنان، قانون

 است. مینه را برای حضور موثر زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر کردهز

است، رگرفتهی به شرح زیر مورد توجه پژوهشگران قراه پیشنهاداتلآوردهای حاصل از این پژوهش، سلسبنا به دستدر نهایت 

ثبت، مد آثار پژوهش قانونی در مورهرچند هرگونه اقدامی برای اجرایی شدن موارد پیشنهادشده منوط به کارشناسی و 

 باشد. نی زنان میارآفریپیامدهای جانبی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر مورد بر تقویت قوانین حمایتی از کسب و کار و ک

 های بعدیپیشنهادات برای قدم

ب بر توسعه کس با بررسی تاثیرات آنوارد زیر به عنوان پژوهشی جداگانه مورد بررسی قرارگیرد و مشود هریک از پیشنهاد می

 ها برداشته شود.هایی جهت اجرایی شدن آنو کار و کارآفرینی زنان قدم

 شامل: اشتغال و کارآفرینی به زنان تشویق هدف با قانونی هایمشوق ارائه  -1

 زنان کارآفرینی برای پایین سود نرخ با هاییوام نظرگرفتن در 

 زنان کار و کسب اندازیراه سهولت برای تسهیالتی درنظرگرفتن 

 مادران برای( اوالد حق)فرزند هزینه کمک نظرگرفتن در 

 درآمد از( نزلم در کودک از نگهداری یا کودک مهد هزینه مانند)فرزند از نگهداری به مربوط هایهزینه کسر 

 مالیات مشمول

 زایمان مرخصی از پس خود مناصب و مشاغل به زنان بازگشت تضمین 

 (کیبان تسهیالت و مالیاتی های معافیت) خصوصی بخش مدیریتی هایپست در زنان حضور برای تشویق 

 (ابنص حد زن، ارشد مدیران پرورش)دولتی مدیریت  هایپست در زنان حضور برای اجرایی هایسیاست 

 در برخی مشاغل خاص زنان اشتغال محدودکننده مقررات و قوانین اصالح -2

 شامل زنان اشتغال بر منفی تاثیر با مقررات و قوانین بازنگری -3

  قانون مدنی 1117اصالح ماده 

 دختران و زنان ارث بر ناظر قوانین اصالح 

 گذرنامه قانون 19 و 18 مواد اصالح 

  شودپیشنهاد می ماده این در اصالح دو اجتماعی شرایط به توجه با:  ازدواج سن تغییر: 

 و شود منتقل فرزند به رماد از هم و پدر از هم تابعیت: پیشنهادی فرزندان، اصالح به مادران از تابعیت انتقال تصویب 

 .باشد داشته ایرانی تابعیت بتواند ایرانی مادر فرزند

 اصالح قانون شهادت و برابری ارزش شهادت زن و مرد 

 زنان علیه آزارجنسی و خشونت منعقانون  تدوین 

تصویب قوانین حمایتی بیشتر و رفع موانع قانونی در خصوص کسب و کار و ای شود به سمت امید است این پژوهش دریچه

 کارآفرینی زنان در ایران.
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 جدول خالصه قوانین

 قانون شماره
تاریخ 

 تصویب
 موضوع  اصل/ ماده

 تاثیر بر کسب و کار

 مستقیم
 -+ یا 

 غیرمستقیم

1 

 1368 قانون اساسی

 + مستقیم ی افراد و حقوق مساوی رفع تبعیض ناروا / تامین حقوق همه جانبه 3

 + مستقیم برابری حقوق 19 2

 + مستقیم تساوی در برابر قانون –برابری حقوق  20 3

 + مستقیم تضمین حقوق زن بر مبنای موازین اسالمی 21 4

 + مستقیم آزادی در انتخاب شغل 28 5

 + مستقیم تامین اجتماعی همگانی 29 6

 + غیرمستقیم آموزش رایگان همگانی 30 7

 + مستقیم شغل انتخاب آزادی رعایت /همه کار برای و امکانات شرایط تامین 43 8

9 

 1307 قانون مدنی

 - غیرمستقیم ارث )سهم ذکور دو برابر اناث( –دسترسی به منابع مالی  949الی  843

 - غیرمستقیم تابعیت 976/987/1060 10

11 
 1041تبصره 

 1210تبصره 
 - غیرمستقیم سن ازدواج دختران 

 - غیرمستقیم اجازه ولی برای ازدواج  1043 12

 - غیرمستقیم ریاست بدون قید و شرط مرد در خانواده 1105 13

 -+/ غیرمستقیم نفقه  1108/ 1106 14

 - غیرمستقیم حق انتخاب مسکن  1114 15

 - مستقیم امکان منع زن از کار توسط شوهر 1117 16
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 + مستقیم استقالل مالی زن 1118 17

 - غیرمستقیم حق طالق  1133 18

 - غیرمستقیم حضانت فرزندان 1170 19

 - غیرمستقیم والیت بر فرزندان  1180/1181 20

21 
های عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه

 انقالب
 - غیرمستقیم ارزش شهادت زن  230 1379

22 

 1375 کتاب تعزیرات –قانون مجازات اسالمی 

 - غیرمستقیم مجازات زن بوسیله ی شوهر 630

 - غیرمستقیم حجاب  638 23

 - غیرمستقیم موکول نمودن پرداخت نفقه به استطاعت مالی مرد  642 24

25 
 1392 قانون مجازات اسالمی

 - غیرمستقیم عدم قصاص پدر در مقابل قتل فرزند و قصاص مادر در مقابل قتل فرزند 301

 + غیرمستقیم خشونت خانوادگی 660 26

27 

 1337 قانون کار

 + مستقیم حقوق مساوی زن ومرد در برابر قانون 6

 + مستقیم دست مزد مساوی زن و مرد 38 28

 + مستقیم منع انجام کارهای سخت و زیان آور و منع حمل بار بیش از حد مجاز  75 29

 + مستقیم کارگر زن باردارتسهیالت خاص  77 30

 + مستقیم مرخصی ساعتی شیردهی 78 31

32 130-138 
های متعدد در محیط کار بدون ها و کانونبینی تشکیل شوراها، انجمنپیش

 تبعیض جنسیتی برای زنان و مردان
 + مستقیم

 - مستقیم منع انجام کارهای سخت و زیان آور و کار در شب 13 1353 قانون کار کشاورزی 33
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34 
 قانون حمایت خانواده 

 - غیرمستقیم تجویز چند همسری برای مرد  17و  16 1353

 - غیرمستقیم مهریه 22 1391 35

 + غیرمستقیم سن ازدواج 3 1310 قانون ازدواج 36

 + مستقیم جرت المثل کارهای غیر واجبا -6تبصره  بند الف 1371 قانون اصالح مقررات مربوط به طالق  37

 - غیرمستقیم تابعیت )ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری( ماده واحده 1385 قانون تابعیت فرزندان  38

 - مستقیم محدودیت زنان در برخی مشاغل )قضاوت( ماده واحده 1361 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری 39

 - مستقیم رتش (ا-مشاغل )نیروهای مسلح محدودیت زنان در برخی 32 1366 قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران 40

 - مستقیم یروی انتظامی(ن-محدودیت زنان در برخی مشاغل )نیروهای مسلح ماده واحده 1374 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی 41

42 
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران 

 انقالب اسالمی
 - مستقیم سپاه (-مسلحمحدودیت زنان در برخی مشاغل )نیروهای  20 1370

43 
 جمهوری زنان دراشتغالهایسیاست

 ایران اسالمی
 -+/ مستقیم تقسیم جنسی مشاغل 5 1371

44 
مدارس  تاسیس قانون اجرایی نامهآیین

 غیرانتفاعی
 - مستقیم وضعیت تاهل و تجرد 6 1367

45 

الیحه قانونی راجع به معافیت زنان متاهل 

داروساز برای  پزشک و دندانپزشک و

گرفتن پروانه دائم برای رفتن به خارج از 

 تهران

 - مستقیم وضعیت تاهل و تجرد ماده واحده 1358

 - غیرمستقیم اجازه شوهر برای خروج از کشور 18/19 1351 قانون گذرنامه 46
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47 

رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در 

های دانشگاهی مصوب بعضی از رشته

 انقالب فرهنگیشورای عالی 

 - غیرمستقیم های دانشگاهیحذف دختران در بعضی رشته ماده واحده 1368

 - غیرمستقیم محدودیت در اعزام دانشجویان دختر به خارج 3 1364 قانون اعزام دانشجو به خارج کشور 48

49 
 1368 قانون تامین اجتماعی

 + مستقیم سن بازنشستگی 76

 + مستقیم کمک عائله مندی 86 50

51 
از  با شیر مادر و حمایت تغذیه ترویج قانون

 شیردهی در دوران مادران
 -+/ مستقیم مرخصی زایمان 3 1374

52 
صندوق کارآفرینی امید)الویت برخورداری 

 زایی(زنان سرپرست از تسهیالت اشتغال
  

ها و بخشنامه

 های داخلیرویه
 + مستقیم اعطای تسهیالت به زنان خود سرپرست

53 

 الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی

مربوط به تبعیض در امور  111شماره 

 استخدام و اشتغال

 + مستقیم تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال    1343

 + مستقیم  آیین نامه مرخصی 84 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری 54

55 
جمعیت و قانون اصالح قوانین تنظیم 

 مجلس شورای اسالمی  خانواده
 -+/ مستقیم مرخصی مادران 2تبصره 1392
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 1368 قانون اساسی

3 

مذکور در اصل  اهداف به نیل برای است موظف ایران جمهوری اسالمی دولت

 کار برد: امور زیر به دوم، همه امکانات خود را برای

 هایزمینه ، در تمامهمه برای عادالنه ناروا و ایجاد امکانات : رفع تبعیضات9بند 

 .و معنوی مادی

 قضایی و مرد و ایجاد امنیت افراد از زن جانبه همه حقوق :تأمین 14بند 

 .در برابر قانون عموم و تساوی همه برای عادالنه

   + مستقیم

19 
، برخوردارند و رنگ مساوی حقوق باشند از که و قبیله از هر قوم ایران مردم

 .بود نخواهد امتیاز ها سببمانند این و نژاد، زبان
 + مستقیم

د و مانن"ا توجه به عبارت ب .در این اصل تاکید بر تساوی حقوق است

 شود که رنگ و نژاد و زبان به صورت تمثیلی  ذکر شدهمشخص می "هااین

 توان گفت که جنسیت نیز نباید سبب امتیاز شود.است و می

20 

 مهاز ه قرار دارندو قانون حمایتدر  و مرد یکسان از زن اعم افراد ملت همه

اسالم  موازین رعایتبا  و فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی، سیاسیانسانی حقوق

 .برخوردارند

 + مستقیم

 اصل در قانون اساسی که مکرر از تساوی حقوق زن و مرد صحبت شده، این

که  بنابراین هر جا .مقید و مشروط به رعایت موازین اسالمی شده است

ت ه اسحکام اسالمی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شدا

اخلی ین دنظام جمهوری اسالمی ایران نسبت به آن وفادار خواهد بود و قوان

 شوند. نمی توانند منصرف از آن تصویب و اجرا



 زنان کارآفرینی توسعه و ایجاد در موثر قانونی  عوامل

 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد

12 

 

 قانون
تاریخ 

 تصویب
 متن اصل/ماده اصل/ ماده

 تاثیر بر کسب و کار

 مستقیم توضیحات
 -+ یا 

 غیرمستقیم

21 

 تضمین اسالمی موازین با رعایت جهات را در تمام زن حقوق است موظف دولت

 د:.ده نماید و امور زیر را انجام

و  مادی و احیاء حقوق زن رشد شخصیت مساعد برایهای زمینه ایجاد-1

 .او معنوی

از  فرزند، و حمایت و حضانت بارداری در دوران بالخصوص ،مادران حمایت -2

 .سرپرست بی کودکان

 .خانواده و بقای حفظ کیان برای صالح ایجاد دادگاه -3

 .سرپرست و بی سالخورده و زنان بیوگان خاص ایجاد بیمه -4

 آنها در صورت غبطه در جهت شایسته مادران به فرزندان قیمومت اعطای -5

 .شرعی ولی نبودن

 + مستقیم

جمهوری اسالمی های زنان در نظام با توجه به منشور حقوق و مسئولیت

شورای عالی انقالب فرهنگی، نگاه قوانین داخلی ایران  1383مصوب  2ایران

به حقوق زنان یک نگاه جنسیتی خیرخواهانه است که زن را موجودی 

 داند.لطیف و ضعیف می

28 

 عمومی و مصالحاسالم و مخالف است مایل بدان را که دارد شغلی حق هر کس"

 به نیازجامعه با رعایت است موظف برگزیند. دولت نیست دیگران و حقوق

 را برای یکار و شرایط مساو به اشتغال افراد امکان همه ، برایگوناگون مشاغل

 ."ایجاد نماید احراز مشاغل

 + مستقیم

ت و در این اصل از قانون اساسی، به حق دسترسی به شغل اشاره شده اس

موم و ع ا به اشتغال زنان اشاره نشده است ولی نظر به اطالقگرچه مستقیم

ورد توان نتیجه گرفت که اشتغال  زنان نیز ممی "برای همه افراد  "عبارت 

 توجه بوده است.

29 

 تادگی،ارافبرخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازک

درمانی و دمات بهداشتیخسوانح، نیاز به ماندگی، حوادث و سرپرستی، درراهبی

های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف مراقبت

 است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت

 د.های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کنمردم، خدمات و حمایت

   + مستقیم

                                                                 
 

و به  یبر حکمت اله یمبتن یتفاوت ها نیا که باشندیم ییهاتفاوت یدارا یو روان یجسم یهایژگیزن و مرد از نظر و " ؛ یانقالب فرهنگ یعال یشورا 1383مصوب  رانیا یاسالم یزنان در نظام جمهور یتهایمنشور حقوق و مسئول 2

 یحقوق یهاتفاوت منشأ یعیطب یهااوتتف نی. لذا ادابیامکان و تداوم  یانسان یمعقول و واال اتیح آن دو، انیم یو عاطف یاز تناسب فکر یرابطه متقابل ناش ت،یتا در نها دهدیم لیتشک را یمنسجم تیبشر، کل اتیحعنوان راز تداوم 

 ."گرددیزن و مرد نم نیظالمانه ب ضیتبع ایزن  ارزش بر عدالت خداوند متعال است، لذا منجر به کم شدن یکه مبتن شودیم
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30 

 تا پایان ملت همه را برای رایگان و پرورش آموزش وسایل است موظف دولت

 یرا تا سر حدخودکفای عالی تحصیالت سازد و وسایل فراهم متوسطه دوره

 .دهد گسترش طور رایگان کشور به

 + غیرمستقیم

ب و از مقدمات الزم فضای کس آموزش یکی از حقوق بنیادین شهروندان و

رار ت؛ الزمه برخورداری از آموزش رایگان و سراسری در دسترس قکاراس

ایر سر و داشتن آن برای همگان از جمله زنان و مردان و روستائیان و عشای

 .های اجتماعی استگروه

43 

و  محرومیت فقر و کردن کن و ریشه جامعه اقتصادی استقالل تأمین برای

 وریجمه او، اقتصاد رشد، با حفظ آزادی در جریان انسان نیازهای برآوردن

 .شودضوابط زیر استوار می بر اساس ایران اسالمی

و  کامل اشتغال به منظور رسیدن به همه کار برای شرایط و امکانات . تأمین2

کار  وسایل کارند ولی قادر به که کسانی کار در اختیار همه وسایل قرار دادن

 به نه دیگر کهمشروع یا هر راه بهره بدون وام ، از راهتعاونی دارند، در شکلن

را  دولت شود و نه منتهی خاص هایافراد و گروه در دست ثروت تمرکز و تداول

 باید با رعایت اقدام درآورد. این مطلق بزرگ کارفرمای یک صورت به

 از مراحل اقتصاد کشور در هر یک عمومی ریزیامهبر برن حاکم هایضرورت

 گیرد.  رشد صورت

 + مستقیم

های در این اصل به ضرورت فراهم آوردن مقدمات کسب و کار نظیر وام

ل ن اصمناسب، برای همه افراد ) اعم از زن و مرد ( اشاره شده است؛ ای

ین امفاد  قابلیت این را دارد که در قوانین داخلی خود در جهت اجرای

ظر ندر  اصل، برای تشویق زنان به کارآفرینی، شرایط مساعدتری برای زنان

 بگیریم و به مقدمات کارآفرینی زنان اهمیت بیشتری نشان دهیم.
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 1307 قانون مدنی

فصل چهارم 

 و پنجم

قوانین 

مربوط به 

 ارث

  
 840ماده 

 الی 

950 

 "دختر نصف پسر ارث می برد.": 899

ارم زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون داشتن اوالد یک چهزوجه یا  : "900

 "اموال را به ارث می برند.

ث ه اربدر صورت فوت شوهر با داشتن اوالد، زوجه  یک هشتم اموال را : "901

 "می برد.

ی رث م)اصالحیه( زوجه از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ا946

 (1387برد  )

ق واند حتگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می  )اصالحیه(: هر948ماده 

 خود را از عین اموال استیفا کند.

 ترکه زندرصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یازوجه شوهرتمام ":949

ال ممتوفات خودرامی بردلیکن زن فقط نصیب خودراوبقیه ترکه شوهردر حکم 

 ."خواهدبود866اشخاص بالوارث وتابع ماده 

رض درتمام صورمذکوره دراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد ف ": 913

ه زوج خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصف ترکه برای زوج وربع آن برای

 ج وثمنی زودرصورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشدوازربع ترکه برا

رکه تبقی اشته باشدوماآن برای زوجه درصورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد د

 ".شودبرطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می

ودرا خدرتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرض  ": 938

بع برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج وراز اصل ترکه می

   "آن برای زوجه..

 - مستقیم

 : بحث ارثنکات قابل توجه در 

  ارث ذکور دو برابر زنان-

 از تمامی همسرانش نصف و یا یک چهارم در صورت تعدد زوجات، مرد-

یک چهارم تا یک هشتم  مسران چهارگانه،هبرد اما هر یک از میراث می

 .کنندمیراث مرد را بین خود تقسیم می

 به روز شد. 948و  946ماده های  1387در سال 
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قوانین 

مربوط به 

 تابعیت

976/987/

1060 

ت نی اساشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:کسانی که پدر آنها ایرا": 976

سانی که در ایران ک - 4اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛ ؛ 

ند؛ مدهاآاز پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود 

جود آمده و کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به و - 5 112

قامت ان ابالفاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایر

ه بود ک واهدکرده باشند واال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خ

رجی زن تبعهی خاهر  6-مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ 

یران را تحصیل اهر تبعهی خارجی که تابعیت  - 7که شوهر ایرانی اختیار کند؛ 

 "کرده باشد.

ود خرانی زن ایرانی که با تبعه ی خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ای": 987

سطه ه وابباقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر 

ر اثر بزنهای ایرانی که  2تبصره :. ج به زوجه تحمیل شودی وقوع عقد ازدوا

در  ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول را

 115صورتی که موجب سلطهی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

ات طالعکمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، کشور و ا

 "است.

 ندارد انونیازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجه در مواردی هم که مانع ق": 1060

 "موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است.

 - غیرمستقیم
رانی ن ایطبق قانون تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی شود و صرفا پدرا

 این حق را دارند.

تبصره 

و  1041

تبصره 

1210 

اجازه ولی صحیح است به شرط  نکاح قبل از بلوغ باعقد  -تبصره  : 1041

 ( 8/10/61رعایت مصلحت مولی علیه. )اصالحی 

سر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال پسن بلوغ در  - 1: تبصره 1210

 ( 8/10/61تمام قمری است . ) الحاقی 

 - غیرمستقیم

ا با غ رسن بلو سن پایین ازدواج  دختران و اینکه قانون گذار ازدواج زیر

با  یادیاجازه ولی پذیرفته است تبعات زیادی دارد به طور مثال دختران ز

شوند و تحصیالت را  به دلیل سن کم وارد زندگی مشترک می

مه های سنگین خانوادگی و یا به دلیل عدم آگاهی در این سن، نیمسئولیت

 کنند.رها می
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1043 

قوف به اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موشوهر نکرده  نکاح دختری که هنوز "

ه از هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موج اجازه پدر یا جدپدری او است و

خواهد به او معرفی کامل مردی که می دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با

ه مدنی قرار داده شده به دادگا شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها

ع داده یا جد پدری اطال و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدرخاص مراجعه 

ادگاه طرف ولی د روز از تاریخ اطالع و عدم پاسخ موجه از 15شود و بعد از 

 ."ر نمایدتواند اجازه نکاح را صادمزبور می

 کند موجودی ضعیف است.این نوع نگاه خیرخواهانه، به زن القا می - غیرمستقیم

   - غیرمستقیم ."درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهر است" 1105

1106/

1108 

 "در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است "-1106

دون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند هر گاه زن ب -1108

 مستحق نفقه نخواهد بود.

 -+/ غیرمستقیم

بر  نوادهمعتقدند تامین رفاه خادر مورد نفقه دو نظر وجود دارد؛ عده ای 

یر ، نظعهده مردان است و با توجه به نقشی که قانون در فرهنگسازی دارد

یگر خی داین قوانین پشتوانه ای است برای توجیه فرادستی بودن مردان. بر

 واملعمعتقدند این موضوع که تامین نفقه خانواده بر عهده مرد است از 

نابع باشد و از لحاظ دسترسی به مزنان می مثبت تاثیر گذار بر کسب و کار

 شود.مالی برای زنان امتیازی محسوب می

1114 
نزل کند سکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین مزن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می

 به زن داده شده باشد.
 - غیرمستقیم

 تواند درمفاد این ماده از زمره قوانین تکمیلی و اختیاری است و زوجه می

 شترکمشروط ضمن عقد نکاح، اقامتگاه مدنظر خود را به عنوان اقامتگاه 

 تعیین کند.

1117 
 تواند زن خودرا ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاشوهر می"

 ."حیثیات خودیازن باشدمنع کند
 - مستقیم

شد نبا اختیار شوهر در این زمینه مطلق است و اگر زن با این نظر موافق

وهر را تواند به دادگاه مراجعه کند و با ارائه دالیل الزم، خالف نظر شمی

 ثابت کند .

 + مستقیم ".خواهد بکندزن مستقالمی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می" 1118
 زنان طبق این ماده بر اموال شخصی خود مسلط هستند و همین موضوع

 بازار کار است.باعث ایجاد انگیزه برای ورود زنان به 

1133 
  قرر در اینمتواند با رعایت شرایط مرد می "

 ".قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنماید
 - غیرمستقیم

قع موا طالق در قانون ما، از حقوق انحصاری مرد است و به همین دلیل در

 ه، مردهریو م بسیاری، زنها با دادن امتیازات مالی از جمله گذشتن از نفقه

 کنند .را راضی به استفاده از حق طالق می
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1170 
یگری دحضانت طفل به اواست مبتالبه جنون شود یابه  اگر مادر درمدتی که "

 ."بود شوهرکندحق حضانت با پدر خواهد
 - غیرمستقیم

 ی کهحضانت با والیت متفاوت است، والیت به این معنی است که تا زمان

د با قع فرانجام امور مالی او با پدر یا جد پدری است در واطفل صغیر است 

ا سن تگیرد و این والیت به دنیا آمدن تحت والیت پدر یا جد پدری قرار می

باد و مادر در والیت کودک نقشی ندارد ولی سال ( ادامه می 18رشد )

 وحضانت حق و تکلیف پدر و مادر توامان است و در اصطالح نگهداری 

، 1170در ماده  .از طفل در امور غیرمالی )تربیت و پرورش ( استمراقبت 

 ز اوازدواج مادر در شرایط حیات پدر )شوهر( منجر به سلب حق حضانت ا

 خواهد شد.

1180/

1181 

طفل صغیرتحت والیت قهری پدروجدپدری خودمی باشدوهمچنین  " :1180

ه جنون او متصل باست طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا 

 ."صغر باشد
 - غیرمستقیم

یت غیر رشید و مجنون تحت والیت پدر و جدپدری هستند و مادر در وال

 این دو  نقشی ندارد.

 ."هریک ازپدر و جدپدری نسبت به اوالدخودوالیت دارند  " :1181
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قانون آیین دادرسی 

های عمومی و دادگاه

 انقالب ـ در امور مدنی

1379 230 

ا بدر دعاوی مدنی )حقوقی( تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان 

 :  باشدسوگندبه ترتیب ذیل می

ل قسام آن و رجوع در طالق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیااصل طالق و  -الف 

و داهی مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گو

 .  مرد

باشد از قبیل دین، ثمن ود از آن مال میآنچه که مقص دعاوی مالی یا -ب 

به و ش مبیع، معامالت، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی

 .  عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن

ک گواه تواند با معرفی یچنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می

ذکور رد مو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موامرد یا د

ان دهد، سپس سوگند توسط خواهدر این بند، ابتدا گواه واجد شرایطشهادت می

 .  شودادا می

 ، رضاع،الع بر آنها معموال در اختیار زنان است از قبیل والدتدعاوی که اط -ج 

  . زن زن، دو مرد یا یک مرد و دو بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار

 صل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن .ا -د 

 - غیرمستقیم

د که ن بودر روند تصویب این قانون، ایرادی که شورای نگهبان مطرح کرد ای

 هیچ باید به وضع جنسیت شاهد نیز توجه شود در حالی که در آیات قرآن

 .نشده است اشاره ای به زن یا مرد بودن شاهد

صورت غیرمستقیم در ارزش شهادت زن به القای ضعف کمک کرده و به

 تواند تاثیر منفی داشته باشد.دعاوی مربوط به کسب و کار می

قانون مجازات اسالمی 

 کتاب تعزیرات –
1375 

630 

لم به عخود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و  هر گاه مردی همسر"

برساند و در تواند در همان حال آنان را به قتلمی باشدتکمین زن داشته 

تواند به قتل برساند. حکم ضرب و را می صورتی که زن مکره باشد فقط مرد

 ."جرح در این مورد نیز مانند قتل است

 - غیرمستقیم

 ا باوجود این ماده در حالی است که اگر زنی، شوهر خود را در حال زن

ه بق هیچ گونه واکنشی نداشته و در صورت خانمی اجنبی مشاهده کند ح

 قتل رساندن شوهر، قصاص خواهد شد.

638 
ز بس ازنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به ح"

 ."دشهزار ریال محکوم خواهند  500تا  50ماه یا جزای نقدی  2روز تا  10
   - غیرمستقیم
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  642 

 ا ازیمالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد  هر کس با داشتن استطاعت

ک او را از سه ماه و یالنفقه امتناع نماید دادگاه تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب

 نماید.روز تا پنج ماه حبس محکوم می

 - غیرمستقیم

 اصل پرداخت نفقه که در حقوق ایران از تکالیف مرد است؛ از لحاظ

ت ر اسن از عوامل مثبت موثر در کسب و کادسترسی به منابع مالی برای ز

کند می ولی قانون گذار پرداخت نفقه را موکول و منوط به تمکن مالی مرد

ماده  این و شرایط این تمکن مالی را بیان نمی دارد و از این لحاظ نیز بر

انتقاد جدی وارد است و نیاز به اصالح ماده و شفاف سازی شرایط 

 استطاعت مالی مرد است.

 1392 قانون مجازات اسالمی

301 
لیه عقصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ 

 نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
 - غیرمستقیم

 ابلشوجود این ماده در حالی است اگر مادر، فرزند خود را بکشد در مق

برخی  موضوع اختالفی در فقه است کهاین موضوع، یکی  شود؛قصاص می

؛ با شود معتقدند مادر نیز اگر فرزند خود را بکشد در مقابل آن قصاص نمی

ل شام این وجود نظر پذیرفته شده در قانون مدنی تنها عدم قصاص پدر را

 شود.می

660 

 ءبالغ و افضا هرگاه همسر، -افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:الف

هرگاه  -ب .غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود به سببی

یه و د همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد عالوه بر تمام مهر

 او را چند کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر

 یض یابول و ح افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای –تبصره  .طالق داده باشد

 حیض و غائط است.

 + مستقیم
  اشتهاین ماده در قانون مجازات جدید اضافه شده است  و قبال وجود ند

 .است

 6 1337 قانون کار

براساس بند چهار اصل چهل و سوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، "

کار  د بهایران، اجبار افرا بیستم وبیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی

 شند ازه باکمعین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله 

خواهد از نحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتی

رکسی هد و بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن

ق حقو ی را که به آن مایل است و مخالف اسالم ومصالح عمومی وحق دارد شغل

 "دیگران نیست برگزیند

 + مستقیم

ل اصو در این قانون، مقنن جهت تاکید بر همسو بودن مفاد این قانون با

به  قانون اساسی و ضرورت عدم تبعیض جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد،

ی از است.از آن جایی که یکتکرار برخی از اصول قانون اساسی پرداخته 

یم، امردانه کرده –های مهمی که ما با برچسب جنسیت آن را زنانه عرصه

ا رخواهد این اطمینان خاطر عرصه کسب و کار است، مقنن در این ماده می

 اکیدتدر مخاطب ایجاد کند که در این قانون بر برابری حقوق زن و مرد 

 گرفته است.شده است و با این رویکرد تقنین صورت 
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38 

اید گیرد ببرای انجام کارمساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می"

س اسا به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان مزد بر

 ."سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است 

 + مستقیم

ز در در حقوق ایران، ضمانت اجرا نیبا توجه به اهمیت اصل تساوی مزد 

ان )اصل تساوی مزد( بی38برای ماده  1369قانون کار مصوب  174ماده 

شود که هنوز این شد ولی عمال در برخی شهرها و روستاها مشاده می

ری االتبتبعیض وجود دارد و در مقابل کار مساوی و مشابه، به مردان مزد 

ون اساسی است و زنان مخالف قان دهند که این موضوعنسبت به زنان می

و  38و ماده  1375قانون تعزیرات مصوب  570توانند براساس ماده می

ود خقوق قانون کار به دیوان عدالت اداری یا دادسرا شکایت کنند و ح 174

 را در این زمینه مطالبه نمایند.

75 

ا بجاز حد مانجام کارهای خطرناک، سخت وزیان آور و نیز حمل بار بیشتر از "

.  دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است

ی کار عال دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با یپشنهاد شورای

 ."به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

 + مستقیم

ستفاده از ادست و بدون  آیین نامه مربوط به حمل بار با 3با توجه به ماده 

 حداکثر وزن 1370وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان مصوب 

ی برا مجاز برای حمل متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی

این آیین نامه،  4باشد و طبق ماده کیلوگرم می 20کارگر زن حدود 

زار ستفاده از ابحداکثر وزن مجاز برای حمل متعارف با دست و بدون ا

 باشد.کیلوگرم می 10مکانیکی برای کارگر زن نوجوان حدود 

77 

 ارگرکدر مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای 

وی  پایان دوره بارداریباردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا

 . نمایداو ارجاع می تر و سبکتری بهالسعی کار مناسببدون کسر حق

   + مستقیم
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78 

دران هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادر کارگاه "

شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت 

شود و همچنین شیردادن بدهد. این فرصت جز ساعات کار آنان محسوب می

نها نی آکارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا درنظر گرفتن گروه س

 ( را…ربوط به نگهداری کودکان ) از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و مراکز م

 ."ایجاد نماید

 + مستقیم

کان در ضوابط موجود، کارفرمایان تکلیف به ایجاد مراکز نگهداری کود

در  ده ودارند، با توجه به ضوابطی که برای شیر دادن کودکان پیش بینی ش

عمال  نان و کارگران زن،فاصله زیاد شهرکهای صنعتی از محل سکونت کارک

نمی  راهمامکان استفاده کارگران از مهدکودکها و فاصله زمانی شیر دادن ف

ذب جبه  شود و این یکی از موانع اشتغال خانمها و عدم تمایل کارفرمایان

های مستقر در شهرک صنعتی، نبودن محل نیروی کار زن در بنگاه

طق شهرک صنعتی از منا نگهداری کودکان در شهرک صنعتی و فاصله زیاد

 دکانشهری برای شیر دادن به کودکان است لذا ایجاد مراکز نگهداری کو

قاء همان طور که در این ماده آمده است جهت جذب نیروی کار زن و ارت

 نماید.سالمت کودکان ضروری می

    130-138 

های کارگری وکارفرمایی( پیش بینی تشکیل شوراها، فصل ششم ) تشکل

های متعدد در محیط کار بدون تبعیض جنسیتی برای زنان و ها و کانونانجمن

 مردان 

 + مستقیم

های متعددی در محیط کار پیش بینی ها و کانونتشکیل شوراها، انجمن

 برای زنان و شده است که عضویت در این مجامع بدون تبعیض جنسیتی

 مردان داوطلب ) کارگر و کارفرما ( ممکن شده است.

 13 1353 قانون کار کشاورزی

آور و کار در شب به کارگران زن و کارگرانی که زیان ارجاع کارهای سخت و "

آور بر حسب و زیان کارهای سخت .ممنوع است سال تمام دارند 14کمتر از 

ای که به نامهآیین ممنوعه کار به موجبشرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات 

 ."گرددیم خواهد رسید تعیینتصویب شورای عالی کار کشاورزی

   + مستقیم
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 17و  16 1353 قانون حمایت خانواده

 :یرزتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد مرد نمی - 16ماده 

 .رضایت همسر اول -1

 .به ایفای وظایف زناشوییعدم قدرت همسر اول   -2

 .عدم تمکین زن از شوهر  -3

 .8ماده  6و  5العالج موضوع بندهای ه جنون یا امراض صعبابتالء زن ب -4

 .8ماده  8کومیت زن وفق بند مح -5

 .8ماده  9ابتالء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند   -6

 .رک زندگی خانوادگی از طرف زنت -7

 .عقیم بودن زن -8 

 .8ماده  14غایب مفقوداالثر شدن زن برابر بند  - -9

ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و تقاضانامه متقاضی باید - 17ماده 

 .تقاضای خود را در آن قید نماید دالیل

 .دهد شیک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابالغ خوا

حراز و ا ری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلیدادگاه با انجام اقدامات ضرو

همسر تیاراجازه اخ 16مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده  توانایی

 .جدید خواهد داد

به  اگر به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که

 .گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید خواهد

ج زدواامردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به  هرگاه

مجازات ای از شش ماه تا یک سال محکوم اهد شد همینحبس جنحه نماید به

مرد  سابق سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج مقرر است برای عاقد و

 .باشند

رد مازات فقط درباره در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مج

 .و زن جدیدموقوف خواهد شد

 - غیرمستقیم

مایت حقانون  17و  16مستند قانونی تجویز چند همسری برای مردان مواد 

باشد چون در قانون حمایت خانواده مصوب می 1353خانواده مصوب 

وارد ماین قانون که  58این موضوع به سکوت برگزار شد و در ماده  1391

نابراین منسوخ اعالم نشد؛ ب 1353اعالم نموده است قانون مصوب منسوخ را 

 و 16 همچنان در قانون ما، حق تعدد زوجات برای مردان به استناد مواد

 باقی ماند. 1353قانون حمایت خانواده  17

ا دهند و یزنان با تجدید فراش همسرشان، امنیت مالی شان را از دست می

واده، بین دو یا سه و چهار خان امکانات مالیشوند و یا با تقسیم مطلقه می

 شودمیزان دسترسی شان به منابع مالی کم می
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   + غیرمستقیم 3 1310 قانون ازدواج
رای قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی ب 1041هرکس برخالف ماده 

سال حبس محکوم می  2ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا 

 شود.

قانون اصالح مقررات 

 مربوط به طالق 
1371 

 بند الف

 6تبصره 

داشتن نبا  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده به دستور زوج و

لمثل اجرت قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه ا

 کارهای انجام شده را محاسبه  پرداخت می کند.

   + مستقیم

مجمع تشخیص 

 مصلحت نظام

 22 1391 قانون حمایت خانواده

 معادل ی یاهرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزاد "

های مالی قانون اجرای محکومیت( 2آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده)

 الئتمازاد، فقط ماست. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص 

 روز زوج مالک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ

 ."کماکان الزامی است

    

 مایتحبه موجب این ماده از قانون حمایت خانواده، سقف مهریه را برای 

ی وصول سکه باشد برا 110قانونی تعیین کرد بدین معنا که اگر مهریه تا 

عسار و ات کند یا اینکه محبوس کرد تا یا مهریه را پرداخ توان زوج راآن می

در  فقط ناتوانی خود را به اثبات رساند. اما اگر بیش از این مبلغ باشد

ه کعنا صورت توانایی مالی زوج، امکان وصول مهریه وجود دارد؛ به این م

 انکی،بساب اگر زوج داوطلبانه مهریه را پرداخت نکند زوجه اموال او نظیر ح

 اجرای ا بهسهام و در موارد خارج از مستثنیات دین، خانه و خودرو و غیره ر

شود. بنابراین کند و مهریه با فروش این اموال وصول میاحکام معرفی می

 ماند درمی اگر از زوج اموال معینی به دست نیاید، مهریه مازاد وصول ناشده

وج زن گذار برای سکه باشد قانو 110واقع در صورتی که مهریه بیش از 

 فرض اعسار کرده است. 
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قانون تابعیت فرزندان 

متولد از مادر ایرانی و 

 پدر خارجی

 ماده واحده 1385

ا شده ی تولدمفرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران 

توانند شوند میحداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می

فراد ین اابعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. 

 انی بهرایردر صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم رد تابعیت غی

 شوند.تابعیت ایران پذیرفته می

 - غیرمستقیم

 ووجه زدر قانون، وحدت تابعیت خانواده و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت 

ب ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت گرفته شده از نس حتی

 مادری است.

قانون شرایط انتخاب 

 قضات دادگستری
 - مستقیم ."شوند...واجد شرایط زیر انتخاب می مردانقضات از میان " ماده واحده 1361

قانون  قانون الحاق پنج تبصره به 5در قانون اصالح تبصره  1374در سال 

ور حضور زنان را بعنوان مشا1363انتخاب قضات دادگستری مصوب شرایط 

 و قاضی تحقیق پذیرفت ولی همچنان زنان حق انشای رای ندارند.

قانون ارتش جمهوری 

 اسالمی ایران
1366 32 

ید. تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماارتش می"

 ."همسران آنان باشداالمکان تابع شرایط خدمتیحتینقل و انتقاالت زنان باید 
   - مستقیم

قانون اصالح ماده 

( قانون مقررات 20)

استخدامی نیروی 

 انتظامی

 ماده واحده 1374

به  تواند زنان را با حفظ موازین اسالمی در مشاغل مورد نیازمی نیروی انتظامی"

می نیروی انتظا -تبصره انتظامی یا کارمند استخدام نماید.  صورت پرسنل

ونهای راهنمائی و پرسنل زن در مواردی از قبیل آزم تواند از خدماتمی

مبارزه با مفاسد اجتماعی در گذرنامه برای زنان،  رانندگی، بازرسی زنان، صدور

اینگونه  زندانهای زنان استفاده نماید و اولویت در خصوص جرائم زنان، اداره

 ."باشدمی زنمشاغل با پرسنل انتظامی 

 - مستقیم

 عواملی از جمله افزایش جمعیت و رشد بزهکاری در بین زنان ایجاب

رود کند که حضور زنان در نیروی انتظامی افزایش یابد و انتظار میمی

ه تنها های نیروی انتظامی زنان ایجاد شود و نمتناسب با این هدف، دانشگاه

صمیم بلکه آنها را در سطوح تشاهد حضور زنان در سطوح اجرایی  باشیم 

 گیری و سیاستگذاری نیروی انتظامی هم ببینیم.

قانون مقررات 

 استخدامی
1370 20 

نماید می سپاه برای مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد آنان را استخدام"

 خدمتی همسران آناناالمکان تابع شرایطتغییر محل خدمت زنان باید حتی

 ."باشد

 - مستقیم

و  از شدت ممنوعیت اشتغال زنان نسبت به قانون ارتش کاسته شده است

ظر ندر  شرایط مساعد و با انعطاف تری را برای بکارگیری و استخدام زنان

 گرفته است.
سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی
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های اشتغال سیاست

زنان در جمهوری 

 اسالمی ایران

1371 5 

ی از نیم با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان

های اجرایی دستگاهجمعیت، باید تسهیالت الزم برای اشتغال آنان از سوی 

وانین ریزیهای مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به عالوه قفراهم آید و برنامه

های الف سرحد رفع نیاز در ردیفتاای نیز برای اشتغال زنان العادهو امکانات فوق

دان و ب مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف ج، زنان نیز مانند مر

 .خود را به دست آورندقادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب

ی و امایالف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند م

 هایی از پزشکی و تدریسرشته

، غلی که با ویژگیهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب استب: مشا

  مترجمیمانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری، 

جود وج: مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغالن زن و مرد 

ص و تخصگیرد و مالک آن ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعی صورت می

 های فنی و خدماتی(تجربه است نه جنسیت )کارگری ساده در سایر رشته

شهای ارز د: مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل

 نشانیآتشاعتقادی )فرهنگی و اجتماعی( برای بانوان نامناسب است مانند قضا و

 -+/ مستقیم

تقسیم جنسی مشاغل را مورد  این مصوبه از جمله تصمیماتی است که

د ر تاکیماد وتایید قرار داده و ابتدا بر نقش زن در خانواده به عنوان همسر 

این  5کرده و این نقش را شغل  اصلی زنان اعالم نموده است. در ماده 

ت و دسته تقسیم کرده اس 4مصوبه، کلیه مشاغل را با نگاه جنسیتی به 

رخی بدود کرده و آنها را از داشتن اشتغال زنان را به مواردی خاص مح

 مشاغل منع کرده است.

آیین نامه اجرایی 

قانون تاسیس مدارس 

 غیرانتفاعی

   - مستقیم ."برای تصدی مدیریت مدارس دخترانه، الویت با خواهران متاهل است " 6 1367

الیحه قانونی معافیت 

زنان متاهل پزشک و 

دندانپزشک و داروساز 

پروانه برای گرفتن 

دائم برای رفتن به 

 خارج از تهران

 ماده واحده 1358
خصصین پزشک و دندانپزشک و داروساز اعم از عمومی یا مت کلیه زنان متأهل"

 ."باشندمیرفتن به خارج از تهران معاف برای گرفتن پروانه دائم از
   - مستقیم
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 1351 قانون گذرنامه

18 

  
  
  
  
  
  

19 

 شودیمرعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر  برای اشخاص زیر با"

وارد مسال تمام با موافقت کتبی شوهر و در  18ر ولو کمتر از زنان شوهردا -3

مکلف است نظر اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که

 افیرد کخود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعالم دا

تیار که شوهر خارجی اخاست. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی

 باشند.اند از شرط این بند مستثنی میکرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده

به  ی کهدر صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسان

از اجازه خود عدول ان استصدور گذرنامه موکول به اجازه آن 18موجب ماده 

 واهدخکنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط 

    .شد

 - غیرمستقیم

ی بیان قانون اساس 33قانون گذرنامه در حالی است که اصل  18وجود ماده 

د کرد یا از هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعی "دارد : می

اخت، سمورد عالقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور اقامت در محل 

 ."مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد

طعی قاستثنائات اشاره شده در این اصل عبارتند از آن دسته از احکام 

هایی از قبیل اقامت اجباری در منطقه ای ها مجازاتها که در آندادگاه

 ای خاص برای مدت معین پیشخاص و یا ممنوعیت از اقامت در منطقه 

 .بینی شده است

 حضریالزم به ذکر است در مواردی هم که شوهر اجازه دائمی و کتبی و م

مدید و تدهد، اداره گذرنامه به آن اکتفا نکرده و مجددا در موارد به زن می

  خواهد.تعویض، اجازه نامه می

رفع محدودیت 

پذیرش داوطلبان 

دختر در بعضی از 

دانشگاهی های رشته

مصوب شورای عالی 

 انقالب فرهنگی

 ماده واحده 1368

های در راستای رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در بعضی از رشته "

خواهند می ای کهاالصول داوطلبان دختر باید بتوانند در هر رشتهدانشگاهی،علی

 واجتماعی هایی با منع شرعی یا تحصیل کنند مگراینکه تحصیل آنان در رشته

 "عملی مواجه باشد....

 - غیرمستقیم

 کار آموزش کافی و داشتن تحصیالت از مقدمات الزم برای دنیای کسب  و

ی مگانهو کارآفرینی است و همچنین قانون اساسی نیز بر عدالت آموزشی و 

 تاکید دارد.

قانون اعزام دانشجو 

 به خارج کشور
1364 3 

با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، االتر ب زنان لیسانس و -1تبصره

توانند داوطلب میو در معیت همسر خویش تنها در صورتی که ازدواج کرده

 .اعزام شوند

   - غیرمستقیم
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   قانون تامین اجتماعی

76 

ستمری در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از م مشمولین این قانون"

 . بازنشستگی را خواهندداشت

ته گی پرداخحداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشست  -1

 . باشند

صت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده شسن مرد به   -2

 . "باشد

( سال سن به شرط 42) و( سال سابقه کار 20زنان کارگر با داشتن ) " -تبصره

 ."توانند بازنشسته شوندمی( روز حقوق 20پرداخت حق بیمه با )

   - مستقیم

 87و  86

شـود مندى منحصراً تـا دو فرزنـد بیمـه شـده پرداخـت مـیکمک عائله -86

 :مشروط بر آنکه

ه اقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصدوبیست روز کار را داشتبیمه شده حد -1

و از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل سن فرزندان ا-2 .باشد

بـق ضو طاشـتغال داشـته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیمارى یا نقص عـ

ند. این قانون قادر به کار نباش 91گـواهى کمیـسیون پزشکى موضوع ماده 

ر ر ساده دمنـدى معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگمیزان کمک عائلـه

 .باشدمناطق مختلف براى هر فرزند در هر ماه می

مندى به عهده کارفرمـا مـىباشـد و بایـد در ـ پرداخت کمک عائله87ماده 

 .موقـع پرداخت مزد یا حقوق به بیمهشده پرداخت شود

ه و تبصره ـ هرگاه در مورد پرداخت کمک عائلهمندى اختالفى بین بیمه شد

واهد طریق مذکور در فصل حل اختالف قانون کار عمل خکارفرماحاصل شود به 

 شد.

   - مستقیم

با  تغذیه ترویج قانون

از  شیر مادر و حمایت

 در دوران مادران

 شیردهی

1374 3 
دهند فرزند خود را شیر می که مادرانی ( فرزند برای3) تا سه زایمان مرخصی"

 ."باشدمی ( ماه4)چهار  و غیردولتی دولتی هایدر بخش
   مستقیم

دهی مجلس شورای اسالمی دوران بارداری و شیر 31/4/86بر اساس مصوبه 

ماه  6ه به ما 4قانون ترویج تغذیه با شیر مادر از  3و زایمان موضوع ماده 

ای ماه و بر6افزایش یافته است و مدت مرخصی برای زایمانهای دوقلو 

 هد بود.قلو و بیشتر یکسال خوا 3زایمانهای 
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صندوق کارآفرینی 

 امید 
  

ها و بخشنامه

های رویه

 داخلی

 های فعلی صندوق کارآفرینی امید، زنان سرپرست خانوادهبر اساس رویه

به  توانند از تسهیالت قرض الحسنه صندوق برای خرید ابزار کار و اشتغالمی

 صورت خوداشتغالی مشاغل خانگی و پشتیبان برخوردار شوند.

 + مستقیم

توان برای اعطای تسهیالت عالوه بر زنان سرپرست خانوار، زنان می

های پرداخت خودسرپرست فارغ التحصیل دانشگاهی نیز جز الویت

 تسهیالت برای خرید ابزار کار و ایجاد اشتغال قرار گیرند.

الحاق دولت ایران به 

مقاوله نامه بین المللی 

مربوط به  111شماره 

تبعیض در امور 

 استخدام و اشتغال

1343   

وظف منامه را تصویب نموده است مقید و هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله

مطابق باشد یک است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی

 سیاست

 عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و   + مستقیم

 شرایطاشتغال در 

 .تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نمایدسلوک با کارگر باشد و هر گونه 

قانون مدیریت 

 خدمات کشوری
  84 

 آیین نامه مرخصی

ه بکند عدم حضور کارمند در پست سازمانی خود که مدت آن از سه روز تجاوز ن   + مستقیم

 شناخته خواهد شد.جهت بیماری پدر مادر یا همسر یا فرزندان موجه 

قانون اصالح قوانین 

تنظیم جمعیت و 

مجلس  خانواده

 شورای اسالمی

 2تبصره 1392
هد و یش دبه دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزا

 .همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری )تشویقی( برخوردار شوند
   -+/ مستقیم
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  2016پرسشنامه بانک جهانی 

 زنان ، کسب و کار، قانون )ترجمه(

 

 ( امکانات نهادی1بخش

 حقوق اساسی
ما ااحد ندارند، ی مکتوب وپردازد. در کشورهایی که قانون اساسشود، میاین قسمت از سواالت به بررسی بخشی از قانون اساسی که به برابری جنسی مربوط می

را  ساسیا حقوق شوری ازمن یی کهمشابهی دارند که دارای قدرت قانونی مشابه قانون اساسی هستند مانند حکم دادگاه عالی کشور، یا کشورهاقوانین پایه یا اسناد 

این سواالت  ندارند مدون انون اساسیگیرد. در مورد کشورهایی که قاند، این اسناد به عنوان منبع برای پاسخگویی به این سواالت مورد استفاده قرار میکرده تصویب

 شوند. هفت سوال برای این عنوان فرعی به شرح زیر هستند:پاسخ داده نمی

 آیا قانون اساسی حاوی بندی درباره عدم تبعیض هست؟ -1

 باشد.، باید در قانون از واژه تبعیض یا عدم تبعیض استفاده شده"بله  "برای جواب  -

ا وانین عرفی رواده و قهای خاصی از قانون مانند ارث خانبر عدم تبعیض وجود دارد که بخش راست حتی زمانی که قیدی ناظ "بله "همچنین جواب -

  باشد.کردهاستثنا 

 باشد.ای وجود نداشتهتبعیض مادهاست اگر: درباره عدم "نه  "جواب  -

 اساسی قانون ازای یا ماده بند یک نه در است اماآمده مقدمه در تبعیض موضوع عدم -

 حقوق و تعهدات برابری دارند. یا جنس دو یا و هستند، برابر دو جنس که کندمی تصریح صرفا قانون -

  ای برای عدم تبعیض وجود ندارد. یااما هیچ ماده هستند، مساوی قانون برابر مردم در کندماده تصریح می صرفا -

 است یاصرفا امتیازات مبتنی بر تولد، جنسیت،طبقه اجتماعی یا مذهب نفی شده -

 یست. یاای در خصوص عدم تبعیض نکند اما حاوی مادهالمللی که موضوع آن تبعیض است اشاره می بین پیمان یک به اساسی قانون -

 .ندکد، تصویب نمایدهد تا قوانینی را که عدم تبعیض را ترویج میکند اما به قوه مقننه اختیار میقانون اساسی تبعیض را نفی نمی -

 است؟تبعیض دارد، آیا به جنسیت نیز در این بند اشاره شدهدر رابطه با عدماگر قانون اساسی بندی  -2

 یا یا زن و مرد بودن مورد حمایت قانون است، جنسیت که گویدمی صراحت به اساسی است اگر: قانون "بله"جواب  -

 .رابر هستندب تبعیض بدون مرد و زن شهروندان مشخص شده که کند ولیاز جنسیت با مرد و زن بودن صحبت نمی صراحت به تبعیضعدم بند -

ا وانین عرفی رواده و قهای خاصی از قانون مانند ارث، خاناست حتی زمانی که قیدی ناظر بر عدم تبعیض وجود دارد که بخش "بله"همچنین جواب -

 باشد.استثنا کرده

 باشد،سوال بدون پاسخ است اگرعدم تبعیض درنظر گرفته نشده  -

 تبعیض وجود ندارد. یا در خصوص عدمای هیچ ماده -

 موضوع عدم است.شدهتبعیض وجود دارد که جنسیت یا مرد و زن بودن در آن به عنوان یک مقوله مورد حمایت ذکر نیک ماده در رابطه با عدم -

 .جنسیت باشد در مقدمه آمده باشد ولی نه به عنوان یک ماده در قانون اساسی شامل که تبعیض

-ه میدر نظر گرفت ماده برابری ها برابر هستند یا حقوق و تعهدات برابر دارند این ماده به عنوانکند جنسیتوجود دارد که تصریح میماده  یک صرفا -

 شود. یا 

 یا و ، نشدهداده اختصاص ای برای عدم تبعیضماده  گونههیچ هستند اما مساوی قانون برابر دو جنس در که تصریح شده صرفا -

 است، یاکرده مبتنی بر جنسیت را نفی امتیازات قانون صرفا -

 عبارتی تی اگرحباشد، ردهاستفاده ک "تبعیض"داند بدون اینکه از عبارت ای وجود دارد که هر دو جنس را برخوردار از حقوق اساسی میماده صرفا -

 .باشدشده استفاده "بدون در نظر گرفتن جنسیت "یا  "جنس به بدون توجه" مانند

 ون اساسی حاوی بندی در رابطه با برابری هست؟آیا قان -3

 "انهمه شهروند"ی براور عام و این بند قانونی بطباشد. بند قانونی حقوق برابر در قانون اساسی وجود داشتهواب بله است اگر، حمایت برابر یا ج -

 برای زنان به عنوان یک گروه مورد حمایت.اعمال شود، نه فقط 

 باشد.اشتهدنهمه شهروندان در قانون اساسی وجود  باشد یا بندی حاوی حمایت ازحمایت برابر وجود نداشتهاگر، یک است  "نه"جواب  -

 شود؟نوان منبع معتبر قانونی شناخته میآیا طبق قانون اساسی حقوق عرفی به ع  -الف-4

 شناسد.رسمیت  می های حقوق عرفی را بهاست اگر، قانون اساسی صریحا حقوق عرفی یا دادگاه "بله  "جواب  -
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 قانون طبق یا و شد، ن خواهدمنطبق خواهد شد و یا تعیی اساسی با قانون عرفی که از طریق آنها  قوانین دهدارجاع می هاییاساسی به روش قانون  -

 قبل از تصویب قوانین بایستی نکات عمده حقوق عرفی مد نظر قرار گیرد. اساسی

بل از تصویب ر صورتی که قدکه قبل از اجرایی شدن قانون اساسی، اجرا شده است کماکان الزم االجرا باشند. قوانینی  دهدمی اساسی اجازه قانون -

 باشد، فوق عرفی قوی و الزم االجرا بودهقانون اساسی کشور دارای یک نظام ح

 یا باشد،اختهقانونی را به هیچ شکل به رسمیت نشن هایسیستم و عرفی منابع اساسی قانون است اگر: "نه"جواب  -

 شناسد.می رسمیت به محدود مناطق برخی در را تنها عرفی اعمال قانون اساسی قانون -

 .شودضمنی از عرف را شامل نمی استفاده سایر اشکال یا شروط عرفی قراردادی سؤال، این -

ساسی بری در قانون اتبعیض یا برانقض مواد مربوط به عدمانون اساسی به عنوان منبع معتبری شناخته شود، آیا در صورت با فرض اینکه عرف بموجب ق -ب-4

 دهد؟این عرف اعتبار خود را از دست می

 نامعتبر است. یا  عرفی در صورت نقض سایر مواد قانون اساسی قانون اساسی قانون است اگر: طبق "بله  "جواب   -

ه خواهد رابری مطابقت دادتبعیض یا بدر خصوص عدم اساسیبا اصول قانون عرفی که از طریق آنها قوانین دهدمیارجاع  هاییاساسی به روش قانون -

 شد. ) منطبق خواهد شد.(

 .شود تضمین طور مساویبه زنان و کند که قوانین یا حقوق عرفی برای مردانمقرر می اساسی قانون -

 میان مراتب سلسله وصدر خص اساسیقانون یا م باشد ومقد برابری یا تبعیضدر مقررات عدم اساسیبه قانون عرفی است اگر، قانون "نه"جواب  -

 .مقررات سکوت کند و قوانین

کرده عنوان ن صراحت به اساسی ندارد، و یا قانون برابری وجود یا تبعیضعدم در مورد هیچ مقرراتی اساسی قانون در سوال بدون پاسخ است اگر، -

 .است قانونی معتبر عرفی، یک منبع قانون که باشد

 شود؟آیا به موجب قانون اساسی حقوق مربوط به اشخاص به عنوان منبع معتبری قانون اساسی شناخته می  -الف-5

 پاسخ بلی است اگر:

 شناسد، یااساسی به صراحت حقوق شخصی یا مذهبی را به رسمیت میقانون -

شد، یا  ا تعیین خواهدیاساسی منطبق خواهد شد  قانونبا اصول  که از طریق آنها  قوانین/حقوق شخصی دهدارجاع می اساسی به روشهاییقانون  -

قی یا ذهبی حقوهای ماست تا در مورد تصویب قوانین/حقوق شخصی مشورت بدهند یا نظامیک شورای مذهبی یا هیأت دیگری را تعیین نموده

 شناسد. منابع مذهبی قانون را به رسمیت می

زمان کشور  ی که در آنصورت در است معتبر باقی بمانند.رایی شدن قانون اساسی، اعمال شدهقوانینی که قبل از اج دهدمی قانون اساسی اجازه -

 شد،یک نظام  قوانین شخصی قوی و الزم االجرا بوده بادارای 

 .باشدهای قانونی مذهبی را به  رسمیت نشناختهاست اگر به صراحت منابع مذهبی یا نظام "نه"پاسخ  -

برابری در  ورت نقض مواد مربوط به عدم تبعیض یاصشود، آیا در به عنوان منبع معتبری تحت قانون اساسی شناخته میخصی با فرض اینکه حقوق ش  -ب-5

 دهد؟قانون اساسی این حقوق اعتبار خود را از دست می

 تبعیض مثبت
 قدر است؟چسهم زنان در هیات مدیره شرکت   -6

 %40مثال  نسبت بر حسب درصد وارد شدن به هیئت مدیره است. -

 ی هیئت مدیره بستگی ندارد.اگر، سهمیه عددی مطلق است و به اندازه است 0 <جواب  -

 دارد.نوجود  یسهم چیاست که ه یمعنبه این  "هیسهم بدون" -

 یهارکتشی اگر آنها فقط برا یحت. وجود دارد یخصوصهای شرکت یبرا یسهم ،اگر "اند استوارد شده ی به هیئت مدیرهدرصد"جواب  -

 .ده اندشای لیست ی که بصورت سهمیهافراد اشوند یاستخدام میخاص  تعداد کی به که ی، مانند کسانبخصوصی درخواست داده باشند

 های دولتی سهمیه شرکت داشته باشند.است اگر فقط در بخش عمومی و شرکت "بدون جواب"سوال  -

 گیرد.سوال موارد توصیه شده یا داوطلبانه را دربرنمی -

 سهم زنان در نمایندگی در پارلمان/مجلس چقدر است؟  -7

 درصد است. 40 این سهم به عنوان مثال،تعداد واردشدگان به مجلس است.  و نسبت آمدههای بدستیکرس کننده تعداد منعکس هیسهماین  -

 دارد.نوجود برایشان  یسهم چیاست که ه یمعنبه این  "هیسهم بدون" -

 گیرد.داوطلبانه را دربرنمیسوال موارد توصیه شده یا  -
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مان مجلس را در ه ها سهم درنظر گرفته است، پاسخ سوال نیز فقط درصد سهمیهاگر پارلمان دو مجلس دارد و قانون برای یکی از این مجلس -

 دربرمیگیرد.

 های محلی چقدر است؟سهم زنان در شرکت در حکومت -8

 ها است.هرداریهای کسب شده در شها/ جایگاههدف این سوال صندلی -

 شود.اگر یک شهر هردوی شهرداری و نهاد فدرال را دارد، با آن مانند شهری که شهرداری دارد برخورد می -

 شود.کار شهرداری ارجاع داده میوترین کسبها متفاوت باشد، سهمیه به اصلیاگر در یک شهر سهم شرکت در شهرداری -

 درصد. 40،، به عنوان مثالاستها ن به شهردارینسبت از نظر درصد وارد شد -

 دارد.نوجود برایشان  یسهم چیاست که ه یمعنبه این  "هیسهم بدون" -

 گیرداند یا موارد داوطلبانه را دربرنمیسوال مواردی که از سوی کسی توصیه شده -

 هم نمایندگان زن در لیست کاندیداتوری برای انتخابات ملی چقدر است؟س -9

 شد.باشد، به وسیله آن درصد مشخص خواهدکاندیداتوری وجود داشتهای در لیست اگر سهمیه -

این  ید زن باشد.(دا یکی باباشد که زنان جایی در لیست دارند، )مثال از هر سه کاندی اگر سهمیه بندی درصدی را ذکر نکند، اما جایی مشخص شده -

 است.( %33مثال، جواب شود. ) در این آوردن درصد تبدیل میاطالعات به یک فرمت برای بدست

 اگر، سهمیه عددی مطلق باشد. است 0 <جواب  -

 ود.شدرنظر گرفته میثبت شده  هیسهم نیباالتربستگی دارد،  هایتعداد کرس ایو  داهایکاند ستیل به طول یبند هیاگر سهم -

 دارد.نوجود در لیست نامزدها برایشان  یسهم چیاست که ه یمعنبه این  "هیسهم بدون" -

 خواهد.سهمیه برای انتخابات داخل حزبی را نمیسوال  -

مان مجلس را در ه ها سهم درنظر گرفته است، پاسخ سوال نیز فقط درصد سهمیهاگر پارلمان دو مجلس دارد و قانون برای یکی از این مجلس -

 گیرد.دربرمی

 هم نمایندگان زن در لیست کاندیداتوری برای انتخابات محلی چقدر است؟س -10

 آمده است.های بدستیکرس کننده تعداد منعکس هیسهماین  -

 شود.اگر در یک شهر هردوی شهرداری و نهاد فدرال را دارد، با آن مانند شهری که شهرداری دارد برخورد می -

 شد.اگر سهمیه ای در لیست کاندیتاتوری وجود داشته باشد، درصد نشان داده خواهد -

به یک  ت( این اطالعان باشد.ما جایی باشد که زنان در آن لیست شوند، )مثال از هر سه کاندیدا یکی باید زاگر سهمیه بندی درصدی را ذکر نکند، ا -

 است.( %33شود. ) در این مثال، جواب آوردن درصد تبدیل میفرمت برای بدست

 ود.شدرنظر گرفته میده ثبت ش هیسهم نیباالتربستگی دارد،  هایتعداد کرس ایو  داهایکاند ستیل به طول یبند هیاگر سهم -

 اگر، سهمیه عددی مطلق باشد. است 0 <جواب  -

 دارد.نوجود در لیست نامزدها برایشان  یسهم چیاست که ه یمعنبه این  "هیسهم بدون" -

 خواهد.سوال سهمیه برای انتخابات داخل حزبی را نمی -

 حقوق زنان مجرد و متاهل

 مجرد برای گرفتن پاسپورت اقدام کند؟ تواند مشابه یک مردجرد میآیا یک زن م -الف-11

تن د در روش گرفبا یک مر دهد و تفاوتی میان یک زن مجرداست اگر، پس از رسیدن به سن قانونی زن بتواند کلیه اقدامات را انجام "بله "جواب  -

 پاسپورت وجودندارد.

 باشد. و یاامضای یک قیم احتیاج داشتهیک زن مجرد بزرگسال برای گرفتن پاسپورت به اجازه یا  است اگر، "نه  "جواب  -

 .نامه از سوی پدر یا هر فامیل مرد دیگر وی یا قیم  اوستدرخواست پاسپورت برای یک زن مجرد بزرگسال نیازمند معرفی -

 تواند مشابه یک مرد متاهل برای گرفتن پاسپورت اقدام کند؟آیا یک زن متاهل می -ب-11

ت توسط زنان خذ پاسپوراس از رسیدن به سن قانونی کلیه اقدامات قانونی را انجام دهد و تفاوتی میان روش زن بتواند پ ،اگراست  "بله"جواب  -

 متاهل با مردان متاهل وجود نداشته باشد. 
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 باشد. یااست اگر، یک زن متاهل بزرگسال برای گرفتن پاسپورت به اجازه یا امضای همسرش احتیاج داشته "نه  "جواب  -

 م همسرش.متاهل مستلزم ارجاع به نایا درخواست زن  شود، مثل سند ازدواجشود که از مرد متاهل خواسته نمیمتاهل خواستهاسنادی از زن  -

 ه یک مرد مجرد برای گرفتن کارت ملی اقدام کند؟آیا یک زن مجرد می تواند مشاب -الف-12

 باشد.نداشته وجود ملی کارت گرفتن در فرآیند نابرابری هیچ اگر، است "بله" پاسخ -

 و شود،خواسته نمی این موارد مجرد مرد یک باشد در حالیکه ازقیم داشته یا امضای پدر اضافی، مانند امضا به نیاز مجرد زن است اگر، "نه  "پاسخ 

 یا

 یا  کار را انجام دهد، این نیست الزم مجرد مرد یک اما قیمش را درج کند،  یا پدر نام باید مجرد زن  -

 .الزم است مرد یک برای اما اختیاری است، زن یک برای شناسایی کارت -

 سوال بدون پاسخ است درصورتی که : کارت شناسایی وجود نداشته باشد.  -

 کند؟ ای مشابه با یک مرد متاهل برای گرفتن کارت ملی اقدامتواند به شیوهآیا یک زن متاهل می -ب-12

هی تولد زدواج یا گواائه گواهی اباشد. اگر یک مرد متاهل نیاز به اردر فرآیند اخذ کارت ملی وجود نداشتهگونه نابرابری است اگر، هیچ "بله"جواب  -

 است. "بله "باشد، و یک زن متاهل بایستی گواهی ازدواج ارائه نماید، جواب باز هم برای اثبات نامش داشته

 است اگر  "نه  "جواب  -

 ازدواج ارائه دهد ولی یک مرد متاهل نه. یاباشد که گواهی یک زن متاهل نیاز داشته -

 باشد. اما یک مرد متاهل نه. یایک زن متاهل نیاز به ارائه امضای اضافی از همسر، پدر یا قیم خود داشته -

 باشد. و یایک زن متاهل باید نام همسر خود را قید کند. اما یک مرد متاهل نیاز به این کار نداشته -

 اختیاری، اما برای مرد اجباری است. یا داشتن کارت ملی برای زنان -

 در کارت ملی زن متاهل نام همسرش قید شود ولی درکارت ملی مرد متاهل نام همسرش نیاید. -

 سوال بدون پاسخ است درصورتی که : کارت شناسایی ملی )کارت ملی(وجود نداشته باشد.  -

 از کشور سفر کند؟ج آیا یک زن مجرد می تواند مشابه یک مرد مجرد به خار  -الف-13

 است اگر،  "بله "جواب -

 باشد.هیچ محدودیتی برای سفر بین المللی یک زن مجرد به تنهایی وجود نداشته -

باشد که برای  ایجازه نامهجدا از ا باشد. این اجازه نامه بایداست اگر، زن مجرد برای خروج از کشور نیاز به اجازه یا اسناد اضافی داشته "نه "جواب  -

 پاسپورت نیاز است. این موضوع در سوال جداگانه ای پرسیده شده است.

 تواند مشابه یک مرد متاهل به خارج از کشور سفر کند؟آیا یک زن متاهل می -ب-13

 باشد.است اگر، هیچ محدودیتی برای سفر تنهایی بین المللی برای یک زن متاهل وجود نداشته "بله "جواب -

اشد که برای بای ازه نامهد جدا از اجباشد. این اجازه نامه بایمتاهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه یا اسناد اضافی داشتهزن  است اگر، "نه "جواب  -

 پاسپورت نیاز است. این موضوع در سوال جداگانه ای پرسیده شده است.

 کند.به موجب قانون همسر یک زن متاهل باید او را در سفر به خارج از کشور همراهی  -

 ردن است(تواند مشابه یک مرد مجرد در داخل کشور سفر کند؟ ) منظور تنها سفر کآیا یک زن مجرد می -الف-14

 باشد.است اگر، هیچ محدودیتی برای تنها سفرکردن در داخل کشور  برای یک زن مجرد وجود نداشته "بله "جواب -

 باشد. و یاز به اجازه یا اسناد اضافی داشتهاست اگر، زن مجرد برای سفر در داخل کشور نیا "نه "جواب  -

 یک زن مجرد باید دالیل خود را برای سفر در داخل کشور برای پدر یا قیم خود توجیه کند. -

 تواند مشابه یک مرد متاهل در داخل کشور سفر کند؟آیا یک زن متاهل می -ب-14

 باشد.اهل در داخل کشور  وجود نداشتهاست اگر، هیچ محدودیتی برای تنها سفرکردن یک زن مت "بله "جواب -

 یا باشد.اشتهدزن متاهل برای سفر در داخل کشور، نیاز به اجازه یا اسناد اضافی یا حضور همسر یا قیم خود  است اگر، "نه  "جواب  -

 کند. و یایک زن مجرد باید دالیل خود را برای سفر در داخل کشور برای همسر خود توجیه -

 ت.هد داشباشد. مثال حق نفقه نخواموجه، به معنای عدم تبعیت از همسر محسوب شده و عواقب قانونی داشته ترک خانه بدون دلیل -

 ای را دنبال کند؟تواند مشابه یک مرد مجرد کاری را آغاز کند، تجارت یا فعالیت حرفهجرد میآیا یک زن م -الف-15

 ای یک زن مجرد نیاز نباشد..یا فعالیت حرفهای برای اشتغال، تجارت است اگر، هیچ اجازه "بله "جواب  -

 هیچ محدودیتی در خانواده یا قانون مدنی برای اشتغال یک زن مجرد وجود نداشته باشد. -

 د.ن منع کناست اگر، نیاز به اجازه یا ارائه اسناد و مدارک دیگر باشد. یا قیم زن مجرد بتواند او را از کار کرد "نه "جواب  -

 ای را دنبال کند؟رد متاهل یک کار، تجارت یا فعالیت حرفهمتواند مشابه یک اهل میآیا یک زن مت -ب-15
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 باشد.ای برای یک زن متاهل ضرورت نداشتهای برای تجارت یا فعالیت حرفهاست اگر، هیچ اجازه "بله "جواب  -

 باشد.هیچ محدودیتی در خانواده یا قانون مدنی برای اشتغال یک زن متاهل وجود نداشته -

 انع کند. یای مشوهر بتواند زن خود را از آغاز یک کار یا ادامه کار یا انجام یک تجارت یا فعالیت حرفه است اگر، "نه "جواب  -

 باشد تا بتواند کاری را آغاز کند.زن متاهل نیاز به اجازه یا ارائه اسناد و مدارک دیگر داشته -

ها رای خود را هعالیت حرفکه کارفرمای همسرش او را اخراج کند یا همسرش را مجبور کند که فتواند از دادگاه درخواست نماید یک مرد متاهل می -

 کند.، یا

 ا دارد.رانونی خود شود که عواقب قاش تلقی میهای همسرش و مغایر با منافع خانوادگیاشتغال زن در یک حرفه به نوعی مخالفت با خواست -

 یک مرد مجرد قراردادی را امضا کند؟ تواند مشابهجرد میآیا یک زن م -الف-16

 د جهت انعقادیک زن مجر شود و هیچ محدودیتی برایاست اگر: با رسیدن به سن قانونی، زن دارای اختیار و صالحیت کامل قانونی می "بله" پاسخ -

 ندارد. آور وجودیک قرارداد الزام

 آور دارد.برای امضای یک قرارداد الزام است اگر، یک زن مجرد اختیار و صالحیت قانونی محدودی "نه"پاسخ  -

 تواند مشابه یک مرد متاهل قراردادی را امضا کند؟می آیا یک زن متاهل -ب-16

 ل جهت انعقادیک زن متاه شود و هیچ محدودیتی برایبا رسیدن به سن قانونی، زن دارای اختیار و صالحیت کامل قانونی میاست اگر،  "بله" پاسخ -

 ندارد. آور وجودالزامیک قرارداد 

ا یمضاء، رضایت اخود به  است اگر، یک زن متاهل صالحیت و اختیار قانونی محدودی برای انعقاد قراردادها دارد یا جهت متعهد نمودن "نه"پاسخ  -

 اجازه همسر خود نیاز دارد.

 ای مزبور تحتست. قراردادهاند مربوط نیرا امضاء کرده ییزناشو اموال های مربوط به زنانی که قراردادهای خاص مرتبط بامحدودیت سؤال، به این -

 است..دهشود و سواالت مربوط به آن در بخش شاخص استفاده از اموال )دارایی ها( مطرح شرژیم اموال مشترک زناشویی اداره می

 رد مجرد یک شرکت ثبت کند؟ تواند مشابه یک مآیا یک زن مجرد می -الف- 17

وسط یک زن ثبت شرکت ت شود و هیچ محدودیتی برایبا رسیدن به سن قانونی، زن دارای اختیار و صالحیت کامل قانونی میاست اگر،  "بله" پاسخ -

 مجرد وجود ندارد. 

واند خود را ته زن نمیشود کباشد. این محدودیت شامل مواردی میاست اگر، زن مجرد اختیار قانونی محدودی برای ثبت شرکت داشته "نه "پاسخ  -

 بت به یک سند قانونی ملتزم نماید.نس

 پروسه ثبت شرکت برای یک زن مجرد، مستلزم ارائه اطالعات یا مدارک اضافی باشد که برای یک مرد مجرد نیاز نیست. -

 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique مانند سازمان منطقه ای ، عضو پیمانهای کشورهای برای است "نه" همچنین پاسخ  -

du Droit des Affaires (OHADA)  را زنان قانونی اختیار فراملی قوانین با این داخلی در مغایرت در این کشورها در مواردی که قانون که 

 شود.قوانین فراملی اجرا می .میکند محدود

 تواند مشابه یک مرد متاهل شرکت ثبت نماید؟می آیا یک زن متاهل -ب-17

سط یک زن ثبت شرکت تو شود و هیچ محدودیتی برایرسیدن به سن قانونی، زن دارای اختیار و صالحیت کامل قانونی میبا است اگر،  "بله" پاسخ -

 متاهل وجود ندارد. 

ونی ملتزم یک سند قان تواند خود را نسبت بهباشد. مثال زن نمیاختیار قانونی محدودی برای ثبت شرکت داشته است اگر زن متاهل "نه" پاسخ -

 نماید.

 باشد.برای  ثبت شرکت، نیاز به اجازه، امضا و یا پذیرش همسرش داشته -

 دارد.ها نای از پروسه ثبت شرکت ارائه کند که یک مرد متاهل نیازی به ارائه آنباید اطالعات یا اسنادی را در هر مرحله -

 تواند مشابه یک مرد مجرد حساب بانکی باز کند؟آیا یک زن مجرد می -الف-18

ندرج در های مدودیتباشد. اینجا منظور محهیچ محدودیتی برای باز کردن حساب بانکی برای یک زن مجرد وجود نداشتهاست اگر،  "بله" پاسخ -

 ها وجود دارد اینجا مد نظر نیست.قانون خانواده است و چنانچه محدودیتی در سایر قوانین مانند مقررات بانک

 .اسناد اضافی ازه نامه یاباشد مثل ارائه اجهایی برای بازکردن حساب توسط زنان مجرد وجود داشتهمحدودیتدر قوانین خاصی است اگر،  "نه" پاسخ -

 تاهل حساب بانکی باز کند؟آیا یک زن متاهل می تواند مشابه یک مرد م -ب-18

ندرج در مهای حدودیتباشد. اینجا منظور مهیچ محدودیتی برای باز کردن حساب بانکی برای یک زن متاهل وجود نداشتهاست اگر،  "بله" پاسخ -

 ها وجود دارد اینجا مد نظر نیست.قانون خانواده است و چنانچه محدودیتی در سایر قوانین مانند مقررات بانک

 از کنند.ب بشان حساقانون به صراحت اعالم کند که زن متاهل ممکن است که حساب بانکی باز کند. یا هر دوی زن و مرد بتوانند به اسم خود -
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ت که زنانی اسانون آمدهباشد مثال در قهایی برای باز کردن حساب توسط زنان مجرد وجود داشتهدر قوانین خاصی محدودیتاست اگر،  "نه" پاسخ -

 توانندند نمیهستداگانه جدهد که زنانی که فاقد درآمد باشند این ماده قانونی نشان میتوانند حساب بانکی جداگانه داشتهکه شاغل هستند می

 باشند. حساب بانکی جداگانه داشته

ه ه مجوز، اجازبنیاز  مانند .دبه نام خود منع نمای بانکی حساب یک کردن باز خاصی صالحیت و اختیارات زن متاهل را محدود کند و او را  از مقررات -

 .اضافی مدارک و اسناد یا

 رد محل زندگی خود را انتخاب کند؟تواند مشابه یک مرد مجآیا یک زن مجرد می -الف-19

 باشد.هیچ محدودیتی برای یک زن مجرد در انتخاب محل زندگی وجود نداشته ،است اگر "بله" پاسخ -

 باشد.محدودیت های صریح و روشنی برای یک زن مجرد در انتخاب محل زندگی وجود داشته  ،است اگر "نه" پاسخ -

 مرد متاهل محل زندگی خود را انتخاب کند؟ تواند مشابه یکآیا یک زن متاهل می -ب-19

 باشد که محل زندگی خانواده را انتخاب کند.هیچ محدودیتی برای یک زن متاهل وجود نداشته ،است اگر "بله" پاسخ -

 اشد.باشتهدکند یا وزن بیشتری در انتخاب محل زندگی خانواده شوهر محل اقامت و زندگی خانواده را تعیین  ،است اگر "نه" پاسخ -

 تواند مشابه یک مرد مجرد تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند؟آیا یک زن مجرد می -الف-20

 است.مدهجا به دنیا آینکه بچه کپدر و مادر هر دو به یک طریق بتوانند تابعیت خود را به فرزندشان منتقل کنند. صرف نظر از ااست اگر،  "بله" پاسخ -

 باشد که باید توسط پدر ،و نه مادر، طی شود. ) برای مثال، اثبات نسب پدری(.ای وجود داشتهفرآیندهای اضافه -

 است.فقط پدر بتواند تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند. صرف نظر از اینکه بچه کجا به دنیا آمدهاست اگر،  "نه" پاسخ -

 باشد که باید توسط مادر طی شودای وجود داشتهفرآیندهای اضافه -

 .ست( داده شودب شده اه قوانین تابعیت با قانون اساسی تعارض دارد ، پاسخ باید بر مبنای قانونی که موخرتر است )دیرتر تصویدر مواردی ک -

 تواند مشابه یک مرد متاهل تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند؟  آیا یک زن متاهل می -ب-20

چه ر از اینکه بل کنند صرفنظهردو به یک طریق بتوانند تابعیت خود را به فرزندشان منتقاند، پدر و مادری که ازدواج کردهاست اگر،  "بله" پاسخ -

  است.کجا به دنیا آمده

 ای وجود داشته باشد که باید توسط پدر ،و نه مادر، طی شود. ) برای مثال، اثبات نسب پدری(فرآیندهای اضافه -

گر انتقال باشد. یا اهه دنیا آمدبدی خود را به فرزندش منتقل کند فارغ از اینکه بچه در کجا فقط پدر ازدواج کرده بتواند شهروناست اگر،  "نه" پاسخ -

 ای باشد.تابعیت از مادر به فرزند مستلزم طی فرآیندهای اضافه

 .ست( داده شودشده اب در مواردی که قوانین تابعیت با قانون اساسی تعارض دارد ، پاسخ باید بر مبنای قانونی که موخرتر است )دیرتر تصوی -

 تواند مشابه یک مرد مجرد سرپرست خانوار یا رئیس خانواده باشد؟ آیا یک زن مجرد می -الف-21

 یک زن مجرد باشد کهباشد و در این تعریف هیچ محدودیت صریحی وجود نداشتهتعریف سرپرست خانوار تدوین شدهاست اگر،  "بله" پاسخ -

 سرپرست خانوار باشد.

 نونی بگویدثال ماده قاباشد که یک زن مجرد سرپرست خانه  یا رئیس خانواده باشد. به طور ممحدودیت صریحی وجود داشتهاست اگر،  "نه" پاسخ -

 تعیین کرد. "رهبر خانواده  " یا" خانواده رئیس" یا "خانوار سرپرست" برای توانرا می تنها مردان که

 باشد.است درصورتی که : تعریفی از سرپرست خانوار وجود نداشته سوال بدون پاسخ -

 تواند مشابه یک مرد متاهل، سرپرست خانوار یا رئیس خانواده باشد؟آیا یک زن متاهل می -ب-21

اهل یک زن مته باشد کتعریف سرپرست خانوار تدوین شده باشد. و در این تعریف هیچ محدودیت صریحی وجود نداشتهاست اگر،  "بله" پاسخ -

 سرپرست خانوار باشد.

را  رانتنها شوه که باشدشده باشد که یک زن متاهل سرپرست خانه باشد. به طور مثال بیانمحدودیت صریحی وجود داشتهاست اگر،  "نه" پاسخ -

 تعیین کرد. یا: " خانواده رئیس" یا "خانوار سرپرست" برای توانمی

ه ند، تعیین شدکیافت میفردی که در هر حال دفاتر و اسناد و مدارک خانواده را جهت دسترسی به خدمات دریک فرد مذکر عضو خانواده به عنوان  -

 است.

 باشد.است درصورتی که : تعریفی از سرپرست خانوار وجود نداشته سوال بدون پاسخ -

 تقسیم مسئولیت در ازدواج

 پردازد:میهای بالقوه قانونی در مورد زنان است که به نابرابریسه سوال در این بخش مطرح شده

 تقال دهد؟تواند مشابه یک مرد تابعیت خود را به همسرش که ملیت دیگری دارد انآیا یک زن می -22

لیتی ه همسرش با مب زرگسالامکان انتقال تابعیت از یک مرد ببه همسرش با ملیتی دیگر را با  این سوال امکان انتقال تابعیت از یک زن بزرگسال -

 کند.دیگر مقایسه می
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  ا دارد.مرد هم ملیتی مزیت ر یک با ی ازدواجازدواج با مرد یا زنی با تابعیتی دیگر به همان اندازهاست اگر،  "بله" پاسخ -

ین ابیآید و در یت بدستتابع تواند تابعیت خود را به همسرش منتقل کند و تابعیت بایستی با طی فرآیند عمومی اخذهیچ یک از زن یا شوهر نمی -

 خصوص هیج مزیتی برای زن یا شوهر )خارجی( وجود ندارد.

گر انتقال ا تابعیتی دیببه شوهرش  مرد بتواند تابعیت خود را به زنش با تابعیتی دیگر انتقال دهد. اما زن نتواند تابعیت خود رااست اگر،  "نه" پاسخ -

 دهد. یا

یک اتومات بصورت تابعیت را  بعه،ت یک با زن در ازدواج طور مثال یکباشد. بهها داشتههای متفاوت برای جنسیترویهتوانایی انتقال تابعیت به همسر  -

 .صبر کند سالی چند گرفتن تابعیت باید برای کرده با ملیت دیگر، ازدواج مرد یک اما دریافت کند، ازدواج از پس

 وهرانشان اطاعت کنند؟شآیا زنان طبق قانون الزم است که از  -23

 باشد که یک زن متاهل باید از شوهرش تبعیت کند.ماده قانونی صریحی وجود داشته است اگر، "بله" پاسخ -

 است که نافرمانی نسبت به شوهر پیامدهای قانونی برای زن دارد. مانند از دست دادن نفقه.در قانون آمده -

  باشد.هیچ ماده قانونی مبنی بر لزوم متابعت زن از شوهر وجود نداشته ،است اگر "نه" پاسخ -

 یا زوج های ازدواج کرده به طور مشترک مسئولیت های قانونی مخارج مالی خانواده را به عهده دارند؟آ -24

 ن درشوهرا اگر ند، حتیمسائل مالی دار برای مشترک قانونی زوجین مسئولیت قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه صریح حکماست اگر،  "بله" پاسخ -

 مسئول باشند. اول درجه

 های برابر دارند.زوجین در ازدواج حقوق و مسئولیت -

 قانون در این زمینه ساکت است. -

 .دارنددهعهرا بر از خانواده مالی حمایت مسئولیت به تنهایی  که شوهران این از حاکی دارد مقرراتی وجود ،است اگر "نه" پاسخ -

 هااستفاده از دارایی( 2بخش

 فرضیات

 فرض بر این است که یک زن:

 کند.در شهری که مرکز تجاری کشور است زندگی می -

 ای زن فرض شود.سال بر30 گیری به عنوان یک فرد بالغ و بزرگسال را دارد. اگر سن قانونی خاصی وجود ندارد، سنبه سن قانونی رسیده و توانایی تصمیم -

 سالمت جسمانی خوب و فاقد سابقه کیفری است.عاقل، صالح، دارای  -

 شهروند قانونی کشور مورد بررسی باشد.  -

ظور سوال ه یا بیوه منرجم: مطلقاند.)متاند)مجرد هستند(، به این معنی است که هیچ وقت ازدواج نکردهدر جایی که در سوال فرض شده زن یا مرد ازدواج نکرده -

 نیست.(

 باشد.اند، ازدواج تک همسری باشد و به طور رسمی ثبت شدهاست که زن یا مرد ازدواج کردهکه در سوال فرض شدهدر جایی -

فرض  زناشویی پیش ژیم مالکیتاست، راند، رژیم مالکیت زناشویی که ازدواج در آن صورت گرفتهاست که زن یا مرد ازدواج کردهدر جایی که در سوال فرض شده -

 است.کردهنرض براین است که رژیم مالکیتی که ازدواج درآن صورت گرفته، در طول دوره ازدواج تغییر برآن فشود. عالوهدرنظر گرفته می

 -عدد حاکم استهای حقوقی متدهد که نظامین حالت در کشورهایی رخ میا -شود متفاوت استکه جواب با توجه به نظام حقوقی که برای زن اعمال میدرجایی -

 گیرد که برای اکثریت جمعیت حاکم است.جوابی مورد استفاده قرار می

شود عمل می به آن قانون نا که آیاترین شهر تجاری کشور حاکم است و نه بر این مبکه به عنوان قانون مدون در اصلیاین سواالت مبتنی است بر قانونی  پاسخ ها به

 د. شونرفته نمییز درنظر گنباشند. هنجارهای اقتصادی و اجتماعی دون درآمدهشوند مگر اینکه به صورت میا خیر. بنابراین، قوانین عرفی درنظر گرفته نمی

 س کدام یک ازسایی بر ااند که مشخص شود نحوه مدیریت و کنترل اموال مشترک زناشوها بدین منظور طراحی شدهسواالت مربوط به شاخص استفاده از دارایی

-ینشان مربوط مل از همسراهای مستقل زنان متاهدار شدن فعالیتت. در همه سواالتی که به توانایی عهدهپیش فرض زناشویی در هر کشور اسرژیم های مالکیت 

تواند به طور ود و همسرش ندار شهدهعشود که مرد متاهل بتواند فعالیتی را ی کلیدی متقابل بودن آن امر است. رفتار نابرابر فقط جایی درنظر گرفته میشود، دغدغه

 عالیت را انجام دهد. ) مترجم: منعی برای زن وجود داشته باشد.(برابر آن ف

 نظام مالکیت زناشویی

ن : بعضی از ایختلف استهای اصلی تفاوت بین زنان و مردان در عمل کردن به حقوق مالکیت مستتر در حقوق اعطا شده تحت رژیم های مالکیت زناشویی محوزه

د. هنوز در برخی انهران دادها به شویکسانی با زوجین دارند. بعضی رژیم ها اختیار اداره و کنترل اموال مشترک زناشویی ر ها در مورد مالکیت بر اموال برخوردرژیم

که یک ز آنموال را پس ااو اداره  است. رژیم حاکم بر اموال زناشویی همچنین حقوق مربوط به مالکیتشدهرژیم ها، اختیار کنترل اموال زنان به شوهران آنها داده

 کند: می پرسش شناسایی دو رحط را با زناشویی پیش فرض مالکیت رژیم اصلی هایویژگی قانون و کار و کسب نماید. پروژه زنان،شود نیز تعیین میازدواج منحل می
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 یش فرض رژیم حاکم بر مالکیت اموال در دوران زناشویی چیست؟پ -25

 در اموال دارها و مالکیت به واجاست که در صورت فقدان قراردادهای قبل از ازد قوانین از ایمجموعه زناشوییاموال در دوران  رژیم مالکیت فرض پیش به طور

 ند:باشهای مالکیت اموال در دوران زناشویی به شرح زیر میرژیم .شوداز بین رفتن ازدواج مربوط می نیز به هنگام مدت تاهل و

 ا مرگی طالق زمان در. ماندمی جدا باقی ازدواج طول و در آنها ازدواج از قبل همسران آمده توسطدستبه درآمد و هادارایی ها: همهجدایی دارایی -

 باشد.می ز ازدواج و بعد از آندرآمد خود قبل ا و دارایی تمام مالک همسران از یک هر همسران، از یکی

چند  تثنابه اس ازدواج، از پس  رآمدد و ها دارایی شود. وگرفته می نظر در جداگانه اموال عنوان به ازدواج از قبل دارایی: هادارایی از بخشی اجتماع  -

 به شود که دارایییماین رژیم همچنین شامل مواردی  .شودگرفته می نظر در شوهر و زن مشترک اموال عنوان به قانون، مورد مشخص شده طبق

ز این موالی که در مدت ازدواج اا شود اماگرفته می نظر در جداگانه مالکیت عنوان به ازدواجطول  در آمدهدست به دارایی و ازدواج از آمده قبلدست

 ز آنها بهدارایی ناشی ا یا مشترک اموال مرگ، یا طالق زمان شود. درگرفته می نظر در است به عنوان اموال و دارایی مشترکها حاصل شدهدارایی

 .شودتقسیم می شوهر و زن بین مساوی طور

 رکمشت اموال به قانون، وسطمشخص شده ت استثنای مورد چند با ازدواج، طول و در ازدواج از درآمدها پس و ها دارایی همه: هادارایی اجتماع کامل -

 شود.می تقسیم شوهر و زن بین مساوی طور مشترک به اموال تمام از بین برود، اگر ازدواج. شودشوهر تبدیل می و زن

ژیم ر آن زمان تا. شودمال میاع در زمان خاتمه ازدواج قوانین اجتماع کامل یا بخشی از دارایی ها: بخشی از دارایی ها بطور معوقاجتماع کامل یا  -

 .شودمی های اعمالجدایی دارایی

 ست.ا حاکم مورد باال مالکیتی غیر از چهار فرض نظام پیش طور به آنها در که دهدمی رخ کشورهایی در این: سایر رژیم ها -

 شوهر و به زن انونق آن در شود کهکشورهایی اعمال می روش در این: ندارد وجود دارایی زوجین در طول مدت تاهل فرضی برای رژیم پیش هیچ -

 در.  -شدهل آمادهاز قب نونیجایگزین قا در صورت عدم انتخاب – مورد نظر خود را انتخاب کنند اختیار داده که در زمان ازدواج یا قبل از آن رژیم

 شود.رایج ترین رژیم استفاده می ندارد، وجود زناشویی مالکیت رژیم فرضی برای پیش هیچ که کشورهایی

 ظر قانونی چه کسی اداره اموال را به عهده دارد؟ناز   -26

 :شودمی بندیطبقه زیر صورت به و شودمی اعمال زناشویی مالکیت فرض رژیم پیش طوربه که شودمی فرض سوال این به در پاسخ

وال مربوط به ام ت را برعهده دارد. در معامالتاسآورده در طول ازدواج بدست که قبل از ازدواج یا هاییزوجین اداره دارایی از یک صاحب اصلی: هر-

ر معوق ها بطواراییدبخشی از  کامل یاها و نیز اجتماع های مربوط به جدایی داراییجداگانه رضایت همسر نیاز نیست. این نوع اداره اموال در رژیم

 دهد.نمی پوشش خانه مورد سکوننت زوجین را به مربوط خاص مقررات وجود دارد و

 همسر )زن( منافع از محافظت

های مشارکت قانونی شناختن رسمیت هب -2و  کنند؛را محدود می عمده هایدارایی به مربوط معامالت که قانونی . مقررات1این عنوان بر دو حوزه تمرکز دارد: 

 : مربوطه سواالت متاهل. های بدون دستمزد( زنانها و همکاریبالعوض) فعالیت

 گر اداره اموال با شوهر است، در انجام معامالت بزرگ نیاز به رضایت زن وی نیز هست؟ا -27

ساندن به همسرش رضرر  از توسط شوهر را برای جلوگیریمدیریت اموال  حق قانون که مشخص نماید آیا استشده طراحی سوال بدین منظور این -

 .محدود کرده است یا خیر

ذاری گا وثیقه فروش ی مانند الزم باشد، اموال تحت اداره شوهر در عمده معامله گونه هر رضایت همسر برای به نیاز قانون دراست اگر،  "بله" پاسخ -

 .ملک

 .باشدکند وجود نداشته اداره می او اموالی که در توسط شوهر شده انجام معامالت در ت همسررضای قانونی برای الزام هیچاگر،  است "نه" پاسخ -

 .باشدمشترک را به عهده نداشته اموال اداره به تنهایی شوهر ،سوال بدون پاسخ اگر -

 یا مقررات ویژه ای برای انجام معامالت بزرگ درباره خانه مورد سکونت زوجین وجود دارد؟آ -28

 .ییزناشو مالکیت رژیم فرض گرفتن پیش نظر در بدون استهای قانونی خاص در رابطه با خانه زناشویی طراحی شدهارزیابی حمایت برای سوال این -

وارد م همه درباره رهمس هردو به رضایت مانند نیاز باشد،قوانین خاصی درخصوص اداره خانه مورد سکونت زوجین داشتهاست اگر،  "بله" پاسخ -

 قوانینی چنین. د، دخالت کنددارن نظر اختالف شوهر و زن که زمانی دادگاه اینکه یا و یا وثیقه گذاشتن، و فروش جمله از خانه، به مربوط تمعامال

 ست.ارژیم جدایی دارایی ها یا اجتماع کامل یا بخشی از دارایی ها بطور معوق حاکم هستند، مرتبط  که مواردی در ویژهبه

 .دنبال شود ازدواج در معامالت اموال مربوط به کلی قواعد اگراست  "نه" پاسخ -

 ی وجود دارد؟های غیرمالآیا قانونی برای ارزیابی مشارکت -29

بدین  ر.شوند یا خیمنتفع می شوهر هر دو و اموال زن با تقسیم ازدواج، زمان از بین رفتن یک در آیا ارزیابی اینکه برای استشده طراحی سوال این -

 هر یا ه، وخانواد و خانه از مراقبت است تا مشخص شود آیا مراقبت از فرزندان،گرفته قرار بررسی مورد تقسیم اموال بعد از طالق فرآیند منظور

 .استگرفته شده نظر لدر تقسیم اموا -زنان معموال-ماند توسط همسری که در خانه می مشارکت غیرمالی دیگر
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 مساوی یا ا به طورربخشی از اموال  باشند و قانونشناخته شده رسمیت روشن به و هایی صریحهمکاری چنین در قانوناست اگر،  "بله" پاسخ -

 یا به این مشارکت غیر مالی همسر تخصیص دهد، عادالنه

 یرا اینز است، طور معوقا بهها یا اجتماع کامل یا بخشی از داراییدارایی ها، اجتماع کاملدارایی از بخشی اجتماع فرض پیش طور حاکم به رژیم -

 کدامیک در که رفتن اینگ نظر در همسران بدون و شناسدمی اموال به رسمیت تقسیم را در زمان غیرپولی/مالی هایضمنی مشارکت طور به هارژیم

 برند. رسما مالک آن است، از اموال نفع می خریداری کرده یا مال را آن واقع

 عادالنه یا و مساوی تقسیم برای قانون صریحی هیچ و ها یا سایر رژیم هاست،جدایی دارایی فرض پیش طور حاکم به رژیم است اگر، "نه" پاسخ -

 .ندارد غیرپولی/ مالی همسران وجود اساس مشارکت بر ملک

 حقوق مالکیت
 آیا یک زن مجرد و یک مرد مجرد در حق مالکیت اموال برابر هستند؟ -الف-30

 اموال است. انتقال و دریافت، استفاده داشتن، دسترسی کنترل، توانایی مدیریت، مالکیت در اینجا منظور از حق -

 .باشدتهجنسیت وجود نداش مبنای مجرد بر مردان یا زنان برای در رابطه با مالکیت قانونی محدودیت هیچ، است اگر "بله" پاسخ -

 زنان بر مبنای جنسیت اعمال شوددر خصوص مالکیت بر مردان یا  قانونی هایمحدودیت ،است اگر "نه" پاسخ -

 کیت اموال برابر هستند؟آیا یک زن متاهل و یک مرد متاهل در حق مال -ب-30

ین پایه بر  ا سوال این جواب بهاموال است. انتقال و دریافت، استفاده داشتن، دسترسی کنترل، توانایی مدیریت، مالکیت در اینجا منظور از حق -

 خیر. دارند یا رابرب مالکیتی اند، حقوقازدواج کرده مالکیت اموال شوهری که بصورت پیش فرض در چارچوب یک رژیمزن و  آیا استوار است که

 .باشدد نداشتهجنسیت وجو مبنای بر مردان متاهل و میان زنان حقوقی رفتار در تفاوت یا خاصی محدودیت هیچ که زمانی است "بله" پاسخ -

هده مشترک زوجین به ع الامو اداره  مثال، عنوان به دارد،نحوه برخورد با اموال زوجین وجود در جنسیتی هایکه، تفاوت زمانی است "نه" پاسخ -

 .شوهران است

 حقوق وراثت
کرده  پوشیرفی چشمعقوانین  پردازد. در کشورهایی که قوانین مدون صرفا بر افرادی که ازاین قسمت بر قوانینی که در صورت فقدان وصیت نامه حاکم هستند می

 شود. فرض بر این است که بایستی قوانین مدون اعمال شود.اند، اعمال می

 یا دخترها و پسرها در سهم ارث از والدین خود برابر هستند؟آ -31

  د دارد؟وجوای جنسیتی هنامه، تفاوتقوانین در خصوص ارث بردن فرزندان از والدین، در صورت فقدان وصیت در کند که آیابررسی می سوال این -

 ناسد.شمی جنسیتی به رسمیت محدودیت گونههیچ بدون اموال وارثان عنوان به فرزندان را  قانون که: است زمانی "بله" پاسخ -

 دارد. اموال وجود وارثان عنوان به فرزندان شناختن رسمیت به های جنسیتی درکه: تفاوت است زمانی "نه" پاسخ -

 ردار هستند؟مرد، از حق ارث مساوی برخوآیا پس از فوت همسر زن یا  -32

 که متوفی)یکی از زوجین( هیچ وارثی غیر از همسر خود ندارد. است این بر فرض سوال، این اهداف برای -

 د.دن برخوردارنهمسران ) زن و مرد (، از حقوق یکسان برای ارث بر نامه، هردویکند که آیا در صورت فقدان وصیتمی سوال بررسی این -

  باشند.قانونی یکسانی داشته حقوق جنسیتی، همسران بازمانده از هر درصورتی که ،است "بله" پاسخ -

 دارد. وجود جنسیتی هایتفاوت ارث بری در است زمانی که "نه" پاسخ -

 ( مراجعه به دادگاه3بخش 

 فرضیات

 فرض بر این است که یک زن:

 کند.در شهری که مرکز اصلی تجاری کشور است زندگی می -

سال برای زن فرض 30د ندارد، سن باشد. اگر سن قانونی خاصی وجوگیری به عنوان یک فرد بالغ و بزرگسال را داشتهباشد و توانایی تصمیمسن قانونی رسیدهبه  -

 شود.

 عاقل، صالح، دارای سالمت جسمانی خوب و فاقد سابقه کیفری است. -

 -عدد حاکم استهای حقوقی متدهد که نظامین حالت در کشورهایی رخ میا -شود متفاوت استاعمال میکه جواب با توجه به نظام حقوقی که برای زن درجایی -

 گیرد که برای اکثریت جمعیت حاکم است.جوابی مورد استفاده قرار می

شود نه بر این مبنا که آیا به آن قانون عمل می ترین شهر تجاری کشور حاکم است وها به این سواالت مبتنی است بر قانونی که به عنوان قانون مدون در اصلیپاسخ

های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به دسترسی زنان باشند. این عنوان تفاوت شوند مگر اینکه به صورت مدون درآمدهیا خیر. بنابراین، قوانین عرفی درنظر گرفته نمی
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 به رسیدگی برای دادگاه موجود بودن سوال اولین زیرعنوان در رابطه با برابری دسترسی، سه کند. برایبه نظام قضایی را مطابق با قانون در هر کشور بررسی می

 کند.شخصی و نیز ارزش شهادت یک زن نسبت به یک مرد در دادگاه را بررسی می یا عرفی قانون به مربوط مسائل

 برابری در دسترسی 
 شناسد؟فی را به رسمیت میآیا قانون دادگاه های عر -33

اعمال  هت استماع دعاوی وقضایی )به عنوان دادگاه یا داوری( ج مقام یک دیگری اختیار یا قدرت قانون یا و اساسی قانوناگر،  است "بله" پاسخ -

 است.حقوق عرفی، اعم از مدون یا غیر مدون، بطور خاص به رسمیت شناخته

یر ون، قوانین غدون یا غیر مدمیی اختیار داده است عالوه بر اعمال قوانین عرفی دیگری به یک مقام قضا قانون یا اساسی قانون، است اگر "نه" پاسخ -

 عرفی را نیز اعمال نماید.

 شناسد؟یا قانون، دادگاههای مبتنی بر حقوق فردی/ شخصی را به رسمیت میآ -34

عاوی و وری( جهت استماع د)به عنوان دادگاه یا داقضایی مقام یک دیگری اختیار یا قدرت قانون یا و اساسیبموجب قانون ،اگر است "بله" پاسخ  -

 است.اعمال قوانین شخصی اعم از مدون یا غیر مدون، را بطور اختصاصی به رسمیت شناخته شده

قوانین دون، می مدون یا غیر است عالوه بر به اعمال قوانین شخصدیگری به یک مقام قضایی اختیار داده قانون یا اساسی قانون است اگر "نه" پاسخ -

 غیر عرفی را نیز اعمال نماید.

 ا وزن شهادت یک زن در دادگاه به اندازه یک مرد است؟آی -35

 .دهدمی پوشش دادگاه را انواع انواع تمام سوال این -

 .است مرد تمایز قایل یک زن و یک شهادت صراحت بین بار اثباتی به قانون ،است اگر "نه" پاسخ -

 .مرد تفاوتی قایل نباشد یک زن و یک بار اثباتی شهادت بین قانون ،اگر است "بله" پاسخ -

 نمایندگی قضایی
 بات قانونی وررسی مصوقضایی)قانون اساسی( که وظیفه ب قانون اساسی و سایر نهادهای شبه هایدر این قسمت در سه سوال به بررسی حضور زنان در دادگاه

 پردازیم.  اقدامات اجرایی و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارند، می

 ضی در دادگاه قانون اساسی وجود دارد؟چه تعداد قا -36

 ن اساسی است،مقررات با قانو بررسی مطابقت قوانین وهایی که وظیفه آنها مانند دادگاه دادگاه نهادهای اساسی و های قانوندادگاه سوال، در این -

 .گیردمی قرار بررسی مورد

 .شوداین تعداد در اطالعات منعکس میتعیین شده،  قانون توسط قضات از مشخصی تعداد کهدرمواردی  -

 شود.یم منعکس واقعی قضاتتعداد  طیفی از آن ها تعیین کرده است، یا را به شکل حداقل، حداکثر قضات قانون تعداد که هنگامی -

 کند.یمای از دادگاه عالی بررسی قانون اساسی را بر عهده دارد، این سوال ترکیب شعبه مزبور را منعکس در مواردی که شعبه -

 چه تعداد از آن ها)قضات( زن هستند؟ -37

 سی است،قررات با قانون اسامآنها بررسی مطابقت قوانین و  شبه قضایی که وظیفه نهادهای یا و هاقضات دادگاه از تعداد چه دهدمی نشان سوال این -

 .هستند زن

 آیا رئیس دادگاه عالی زن است؟ -38

ون قررات با قانمقت قوانین و دادگاه عالی قانون اساسی یا نهادهای دادگاه مانندی که وظیفه آنها بررسی مطاب رئیس دهد که آیامی نشان سوال این -

 .هست یا خیر زن اساسی است،

 کارآمدی فرآیند

 پردازد.کند، میتواند به آن رسیدگیمی ای که این دادگاههای مربوط به دعاوی کوچک و میزان خواستهدادگاه ها به بررسی وجوددراین قسمت سوال

 یا دادگاهی برای دعاوی کوچک یا آیین دادرسی سریعی برای این دعاوی وجود دارد؟آ -39

اوت است ای مختلف متفها در کشورهکنند. هرچند نام این دادگاهبا خواسته کم رسیدگی می حقوقی هایبه پرونده کوچک تنها دعاوی دادگاههای -

عد آسان قوا و ساده اناز زب ادهتر دادرسی، عدم نیاز به حضور وکیل یا نماینده حقوقی، استفهای مشترکی هستند مانند قواعد آسانآنها دارای ویژگی

ا هایی بادگاهداست در  شود لکن این دعاوی ممکنله دعوا. در مورد دعاوی کوچک فرآیندهای آسان و مقررات ساده اعمال میناظر بر مدارک و اد

 تر مورد رسیدگی قرار گیرند.صالحیت عام

ها رای صالحیت دادگاهبدارد و سقفی  کم وجود ارزش حقوقی با دعاوی برای آیین دادرسی سریع یک یا کوچک دعاوی دادگاهاگر،  است "بله" پاسخ -

 جهت رسیدگی به دعاوی کوچک یا آیین دادرسی سریعتری برای آنها وجود دارد. یا

 شود.های حقوقی بصورت عام اعمال میآیین رسیدگی سریع جهت رسیدگی به پرونده یا دعاوی کوچک دادگاه -
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 ای دعاوی حقوقی، همه صالح است نه تجاری ای رسیدگی به دعواهایبر تنها دارد اما وجود سریع یا دعاوی کوچک دادگاه یک، است اگر "نه" پاسخ -

 (.ارهدعاوی مربوط به اج مثال، عنوان به)است.  دعاوی کوچک هایدادگاه صالحیت در تعداد کمی از دعاوی حقوقی مدنی  تنها -

 گر بله، حداکثر میزان خواسته در این دعاوی کوچک چقدر است؟ا -40

در صورتیکه . ستمطرح کرد چقدر ا کوچک دعاوی دادگاه یک در توانادعایی که می برای بیشترین مبلغ خواسته که دهدمی نشان این سوال -

 تجاری متفاوت است، مبلغ دعاوی حقوقی مدنظر است. و حقوقی هایمقادیر پرونده

 .باشدجود نداشتهو کوچک ارزش با حقوقیبرای دعاوی  آیین  دادرسی سریع یا دعاوی کوچکی و سوال بدون پاسخ است اگر در یک کشور دادگاه -

 است.پاسخ به عنوان درصدی از درآمد سرانه ملی نشان داده شده -

 ( ایجاد انگیزه برای اشتغال4بخش
 ا سخت نماید . سواالت زیر مربوط به این امر است:تواند اشتغال زنان را تسهیل یها یا مقررات خاص مربوط به خدمات عمومی میمالیات

 بر درآمد شخصیمالیات 

 یا هزینه مراقبت از کودکان از درآمد مشمول مالیات معاف است؟آ -41

 منظور، این است ؛ برایشده شخصی ذکر درآمد بر معاف از مالیات در قانون مالیات اقالم عنوان به کودکان از نگهداری هزینه ،است اگر "بله" پاسخ -

 . خانه در تمدرسه، مراقب از و مراکز آموزشی بعد مهد و کودکستان هایشود هزینهشامل موارد زیر می  کودکان از نگهداری هزینه

 .نباشد مالیات تعیین شده، مشمول دولت که توسط کودکان از نگهداری هزینه کمک اگر است "نه" پاسخ -

 ردان وجود دارد؟مآیا معافیت از مالیات یا اعتبار خاصی برای   -الف-42

و مواردی  ز مالیات وجود داردزنان در خصوص موارد معاف ا و مردان بین مالیاتی تفاوتی آیا در قوانین اینکه تعیین برای استشده طراحی سوال این -

 است.آنها معافیت از مالیات صرفا برای مردان به عنوان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده در که دهدمی پوشش را

 ، یابینی کردهاستشصرفا موارد معاف از مالیات یا تخصیص اعتبار را برای مردان پی شخصی ددرآم بر مالیات قوانین ،است اگر "بله" پاسخ -

  ردان هستند.ون فقط ماست و سرپرست خانوار طبق قانقوانین، معافیت مالیاتی یا اعطای اعتبار را صرفا برای سرپرست خانوار در نظر گرفته -

 برای زنان وجود دارد؟آیا معافیت از مالیات یا اعتباری خاص   -ب-42

 ت.اسخاصی را برای زنان در نظر گرفته  یا معافیت مالیاتی شخصی، اعتبار درآمد بر قانون مالیات ،است اگر "بله" پاسخ -

 مراقبت و آموزش  کودکان 
 کند؟کند یا از ارائه این خدمات حمایت میز کودکان ارائه میآیا دولت خدمات مراقبت ا -43

 عدب مراکز دبستانی، شپی کودکستان، یا مهدکودک و شامل اشکالی مانند است کوچک در این سوال مراقبت از کودکان کودکان از مراقبت منظور از -

 .پرستاری از کودکان است و خانه مراقبت در مدرسه، از

 یا کند،می الیم عمومی تامینتجهیزات مربوط به نگهداری از کودکان و خدمات مربوطه را به شکل خصوصی یا  است اگر، دولت "بله" پاسخ -

 .استخدام مراقبین کودک درنظر گرفته باشند همچنین خصوصی و مهدکودک از استفاده یارانه برای دولتی مقامات -

 یا دولت تحصیالت ابتدایی رایگان و اجباری را مهیا کرده است؟آ -44

 .شود تامین و باشد اجباری دیگری قانون یا اساسی قانون ابتدایی توسط پرورش وآموزش است اگر، "بله" پاسخ -

 حمایت مالی
 کند؟ای برای نگهداری از کودک به والدین پرداخت میآیا دولت کمک هزینه -45

ابتدایی  مدرسه رای رفتن بهب کافی اندازه به هنوز کودکانی که برای مادر و پدر به توسط دولت شده اعطا مالی : حمایت دهدمی پوشش این را سوال -

 انمادر که درحالی اشد وو ایاب و ذهاب ب دبستانی پیش هایاز هزینه پوشی چشم یا و است به شکل پرداخت کوپن ممکن پشتیبانی. اندبزرگ نشده

 .ر پیدا کنندکودک حضو مهد نیست مادران در نیاز و گیردتعلق نمی مالیات به این پرداخت .ها صورت بگیردشاغل هستند، این پرداخت

 او ی والدین ندارد. یا و پدری، مرخصی زایمان، ارتباطی با و شوداعطا می خاصی سن تا هزینه کمک است اگر "بله" پاسخ -

 اعطا شود. مادر یا از پدر به یکی تنها هزینه کمک اگر حتی -

 شود. ) مانند والدین دارای فرزند معلول(پاسخ نه است اگر کمک هزینه فقط به گروه خاصی از مردم اعطا می -

 یا کارفرمایان باید برای مراقبت شخص از بستگان بیمار وی، مرخصی در نظر بگیرند؟آ -46

 را والدین یا پدری ری،مرخصی ماد شود وبیمار وی داده بستگان از یکی از مراقبت منظور خاص به طور به کارمند به خانواده از مراقبت مرخصی -

 شود.نمی شامل

 یا بستگان باشد، یا دیگر کودک بیمار، مادر و پدر از مراقبت برای مرخصیاست اگر،  "بله" پاسخ -

 یا بیمار مرخصی بدهد، یکی از بستگان از مراقبت برای کارمند است به موظف کارفرما که کند مشخص قانون -
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 .شودداده خانواده مسائل به مربوط استثنایی شرایط در مرخصی -

 است. یابه کارفرما داده اختیار اعطای مرخصی را ناگر قانو است "نه" پاسخ -

 یا دارفرما بستگی دارک رضایت جمله دیگر، از شرایط هر کار یا سایر قراردادها یا قراردادهای جمعی به هاییمرخصی است که چنینمقرر داشته -

 .شود مشغول بیمار بستگان مراقبت از یکی برای پذیرانعطاف کار یک برنامه یا و وقتپاره کار به کارمند یک تا دهد اجازه -

 ( ایجاد اعتبار5ش خب

 دفاتر ثبت اسناد و دفترخانه ها

هانی است گرفته شده جانک ب 2016کار سال وی از شاخص اخذ اعتبارت پروژه کسبزمینه برای این سواالت از نمایه عمق اطالعات اعتباری که بخشاطالعات پیش

اتر ثبت ها و دف. دفترخانهدهدمی پوشش عمومی را اعتباری ثبت و خصوصی اعتباری دفاتر طریق ازاست. نمایه مزبور وسعت، کیفیت و حصول به اطالعات اعتباری 

وانایی توانند تشوند که مییمشوند. چهار سوال مربوط به مواردی کشور را پوشش بدهند، در نظر گرفته می بزرگسال جمعیت از ٪5 حداقل اسناد فقط اگر اطالعات

 در جایی که مورد بررسی قرار گرفته تحت تاثیر قرار بدهند. زنان در ایجاد اعتبار را

 داقل مبلغ وام تحت پوشش موسسات اعتبار سنجی خصوصی یا مرکز ثبت اعتبارات عمومی چقدر است؟ح -47

 نند؟کموسسات اعتبار سنجی خصوصی یا مرکز ثبت اعتبارات عمومی ارائه می به اطالعاتشان را فروشان خرده آیا  -الف-48

فروشی  هر خرده زامرکز ثبت اعتبارات عمومی در یک کشور اطالعات را  یا و خصوصی اعتباری است که هر شرکت کافی سوال، این اهداف برای -

 جمع آوری نماید.

 .عمومی وجود نداشته باشد اعتبارات مرکز ثبت یا و خصوصی اعتبار سنجی آژانس هیچ اگر است سوال بدون پاسخ -

 کنند؟یبارات عمومی ارائه مموسسات اعتبار سنجی خصوصی یا مرکز ثبت اعت به خدمات عمومی) آب، برق و ...( اطالعاتشان راشرکت های  آیا -ب-48

های خدمات شرکت را از اطالعات در کشور عمومی ثبت اعتبارات مرکز یا و خصوصی است که موسسه اعتبار سنجی کافی سوال، این اهداف برای -

 آوری کند.عمومی جمع

 .باشدعمومی وجود نداشته مرکز ثبت اعتبارات  یا و خصوصی سنجیاعتبار موسسه هیچ اگر ناموجود است اسخپ -

 نند؟کعمومی ارائه می مرکز ثبت اعتبارات  یا و خصوصی سنجیاعتبار موسسه به خرد اطالعاتشان را مالی موسسات -ج-48

. بیشتر رایج هستند توسعه حال در کشورهای مراتب در به خرد مالی تامین موسسات شود. چوننمی این نمونه کشورهای با درآمد باال را شامل -

باال هست، موسسات  آمددر با کشورهای در زنان دردسترس ایگسترده طور به سنتی و  طور به هاتوسط بانک مالی اینکه تامیندلیل  به همچنین،

 .ان برخوردارندتأمین مالی خرد از اهمیت کمتری برای تأمین سرمایه برای زن

سات مالی خرد جمع عمومی اطالعات را از موس مرکز ثبت اعتبارات  یا و خصوصی سنجیاعتبار است که هر موسسه کافی سوال، این اهداف برای -

 .آوری کند

 یا و باال است، کشور مورد سوال دارای درآمد است اگر، سوال بدون پاسخ -

 ندارد. وجود عمومی مرکز ثبت اعتبارات  یا و خصوصی اعتبار سنجی موسسه -

 تبعیض
 است؟تبعیض در ارائه اعتبارات توسط اعتباردهندگان و بر مبنای جنسیت را منع کرده قانون آیا -الف-49

مانند  مالی، معامالت انجام هنگام دو جنس هر برای برابر دسترسی یا است وشده ممنوع جنسیت، اساس بر تبعیض اگردر قانون ،است "بله"پاسخ  -

 یا باشد،شده وام فراهم یا و اعتباری هایدرخواست

 یا است،مالی منع کرده هایکمک دریافت یا کارآفرینی و را در رابطه با جنسیت اساس بر تبعیض قانون -

ت خدما دولتی شده منتشر خدمات را منع کرده و تعریف خدمات در قوانین یا توضیحات و کاالها به دسترسی برای براساس جنسیت تبعیض قانون -

 یا ،دهدمی مالی را پوشش

 اند. مالی از قواعد عدم تبعیض جنسیتی استثنا نشده و خدمات بانکی -

 باشد.قانون چنین مواردی را ذکر نکردهاست اگر،  "نه "پاسخ  -

 است؟دهاعتبارات منع ش اعتباردهندگان)مثل بانکها( جهت ارائه توسط موجب قانون تبعیض برمبنای وضعیت تاهلهب آیا -ب-49

 مانند بادالت مالی،انجام ت برابر در دسترسی یا است وکرده منع تاهل را وضعیت براساس تبعیض خاص طور به است اگر، قانون "بله  "پاسخ  -

 یا است،یا وام را تأمین کرده و اعتبار هایدرخواست

 یا است ،کرده مالی را ممنوع هایکمک دریافت یا فعالیت کارآفرینی و انجام در تاهل وضعیت براساس تبعیض قانون، -

 شده منتشر وضیحاتخدمات را منع کرده و تعریف خدمات در قانون، مقررات یا ت و کاالها به دسترسی جهت تاهل براساس وضعیت تبعیض قانون -

 یا شود.توسط دولت خدمات مالی را نیز شامل می
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 اند.مستثنی از قانون عدم تبعیض درج نشده خدمات عنوان به مالی خدمات و بانکداری -

 باشد.است اگر، قانون چنین مواردی را ذکر نکرده "نه "پاسخ  -

 ( پیداکردن کار6بخش 

 فرضیات
 فرض بر این است که یک زن:

 کند.در شهری که مرکز اصلی تجاری کشور است زندگی می -

 شود.ای زن فرضسال بر30د، سنباشد. اگر سن قانونی خاصی وجود ندارفردبالغ و بزرگسال را داشتهعنوان یک گیری بهو توانایی تصمیم قانونی رسیدهبه سن -

 باشد. شهروند قانونی کشور مورد بررسی می -

 است.دهسالگی آغاز کر 25ساله است و کار خود را از سن  40شود که زن در حال حاضر برای تعیین بازنشستگی و سن بازنشستگی، فرض می -

سالگی به دنیا آورده و  30 یا بعد از آن در سن 2014ژانویه  1ای دراست که فرزندش را بدون هیچ عارضههدف زنی تعیین مرخصی مادرانه یا والدین، برای  -

 فرزندش از سالمت جسمانی برخوردار است.

 .باشدعاقل، صالح، دارای سالمت جسمانی خوب باشد و فاقد سابقه کیفری  -

 بازنشستگی به او تعلق بگیرد. یا و مادر و پدر زایمان، باشد که همه مزایا شامل مزایایردهبه اندازه کافی کار ک -

 دهد.تا زمانی که کودک یک ساله شود، به او شیر می -

 باشد.برای تعیین اهداف درزمینه بازنشستگی و سن بازنشستگی، تنها یک فرزند داشته -

 .دارد کارمند 60 که حداقل غذایی مواد در فروشگاه یا کند وکار می مارکت سوپر کی در غذایی مواد فروش بخش در صندوقدار به عنوان -

 شود که مرد،فرض می

 کند.در شهری که مرکز اصلی تجاری کشور است زندگی می -

 رای مرد فرض شود.بسال 30د، سن ندارباشد. اگر سن قانونی خاصی وجود گیری به عنوان یک فرد بالغ و بزرگسال را داشتهباشد و توانایی تصمیمبه سن قانونی  -

 شهروند قانونی کشور مورد بررسی باشد.  -

 است.سالگی آغاز کرده 25ساله است و کار خود را از سن  40شود که مرد اخیرابرای تعیین بازنشستگی و سن بازنشستگی، فرض می -

ای، و وقتی فرزندش رضهبدون هیچ عا و یا قبل از آن به دنیا آمده باشد، 2014نویه ژا 1برای موارد مربوط به تعیین مرخصی پدرانه یا والدین، اولین فرزندش در  -

 ساله بوده باشد و فرزندش از سالمت جسمانی برخوردار باشد.  30به دنیا آمده او 

 عاقل، صالح، دارای سالمت جسمانی خوب و فاقد سابقه کیفری باشد. -

 بازنشستگی به او تعلق بگیرد. یا و مادر و پدر زایمان، مل مزایایباشد که همه مزایا شابه اندازه کافی کار کرده -

 .دارد کارمند 60 که حداقل غذایی مواد در فروشگاه یا کند وکار می مارکت سوپر یک در غذایی مواد فروش بخش در صندوقدار به عنوان -

 نیاز برای مرخصی پدرانه است. یک شرط و پیشاوقات به عنوان های آموزشی مراقبت از نوزاد را گذرانده باشد. که گاهیدوره -

ادهای ن مورد)قراردر صورت، دومیی قانون مکتوب است و نه قراردادهای دسته جمعی کار. به هپیدا کردن کار برپایه طورکلی، پاسخ به سواالت درباره شاخصبه

 آید که این دو شرط را دارا باشد:دسته جمعی کار( زمانی به حساب می

 از نیروی کار بخش فروش مواد غذایی را پوشش بدهند. %50بیش از  -

 برای افرادی نیز که بخشی از قراردادهای دسته جمعی اصلی نیستند اعمال شوند. -

 مزایای والدین 
ا رکه فقط مادر  دهدرا پوشش می یشود. مرخصی مادرانه مزایایسوال دررابطه با مزایای مرخصی ماردانه، پدرانه و والدین را شامل می 19زیرعنوان مزایای والدین 

 وایا بین پدر ر توزیع مزدهد، حتی اگشود. مرخصی والدین هر دو را پوشش میدهد که فقط پدر را شامل میشود، مرخصی پدرانه مزایایی را پوشش میشامل می

 مادر نابرابرباشد.

 درنظر گرفته است؟ قوق برای مادرانحآیا قانون حکمی برای مرخصی با حقوق یا بدون  -الف-50

 زایمان را درنظربگیرد.مرخصی اجباری به شکلبرمرخصی حق صراحت به که دولت زمانی تا حقوق باشد،بدون یا باحقوق استممکن زایمان مرخصی -

 دهد.نمی پوشش شود،را که پدر و مادر را شامل می مرخصی والدین و برای مادر باشد؛ زایمان فقط مرخصی -

 حکمی برای مرخصی با حقوق یا بدون حقوق زایمان برای پدران درنظر گرفته است؟آیا قانون  -ب-50

 باشد.حق بر مرخصی اجباری را حکم کرده صراحت به که دولت زمانی باشد تا حقوقبدون یا باحقوق است ممکن پدری مرخصی -

 شود.نمی شامل مادر را و پدر دوی  و هر شود؛ها تعریف میمرخصی مخصوص آن به تنها مرخصی پدران عنوان به مرخصی -
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 یک تولد برای (روز پنج از کمتر معموال) یا با حقوق و حقوقبدون عنوان مرخصی تحت روز تواند چندمی یک کارمند آن در که مرخصی مقررات -

ثی ز نظر جنسیتی خناقانون باشد و قانون به این عنوان اشاره نشده اگر در حتی شود؛گرفته می نظر در "مرخصی پدری" کودک، مرخصی بگیرد،

 ثال، اگرم شود.نمی باشد این قسمت)مرخصی چند روزه( شامل آنشدهدر صورتی که مرخصی زایمان در جای دیگری توسط قانون پوشش داده باشد،

موجه بدون  غیبتمرخصی بگیرد تحت عنوان  "کودک یک تولد برای روزه یک مرخصی"را  یک روز است ممکن کارگر یک که باشدگفته قانون

موجه بدون حقوق  غیبت روزه یک است واز قانون ذکر شده دیگری جای در زایمان مرخصی است، و خنثی از نظر جنسیت "کارگر" اصطالح حقوق.

 .پدری است مرخصی

 است؟ دون حقوق والدین درنظر گرفتهبآیا قانون حکمی برای مرخصی با حقوق یا  -ج-50

ن ف پذیرفته باشد. ایوالدین برای مرخصی را به اشکال مختل حق صراحت به باشد چنانچه دولت حقوق بدون یا حقوق با استممکن والدین مرخصی -

 .باشد است یک حق فردیممکن والدین مرخصی شود؛گذاشته می اشتراک به و پدر مادر بین حق مرخصی والدین

والدین  ست، به مرخصیاکودک قابل استفاده به مربوط های مسئولیت یا و خانوادگی هایسال که برای فوریت در روز از ثابتی تعداد به مرخصی -

 .مرخصی پدری همراه باشد یا مادر و مرخصی زایمان و یا با پیوسته هم به فرزند تولد با مرخصی باید شود؛مربوط نمی

 مرخصی باحقوق زایمان برای مادران چه مدت است؟ -الف-51

 .مرخصی است که قانونا حقوق مربوط به آنها بایستی توسط دولت، کارفرما یا هر دو پرداخت شودمنظور حداقل روزهای  -

 دهد.نمی د، پوشششومادر را شامل می و پدر دو هر که را والدین تعریف می شود و مرخصی برای مادر تنها مرخصی عنوان به زایمان مرخصی -

تولد  ر زمان پس ازهتوان در شود. چون میمرخصی با حقوق برای زایمان درنظر گرفته نمیکودک پیوسته نباشد،  تولد به مرخصی با حقوق اگر -

 کودک از آن استفاده کرد.

 مرخصی زایمان برای پدران چه مدت است؟ -ب-51

 دو پرداخت شود.بایستی توسط دولت، کارفرما یا هرمنظور حداقل روزهای مرخصی است که قانونا حقوق مربوط به آنها  -

 دهد.نمی وششپشود، مادر را شامل می و پدر دو هر که را والدین شود و مرخصیتعریف می برای پدر تنها مرخصی عنوان به پدری مرخصی -

 مرخصی را برای دخو کامل حق مادر که است این بر فرض نگیرد، زایمان مرخصی بتواند مرخصی با حقوق بگیرد به شرطی که مادر پدر یک اگر -

 .استزایمان گرفته

 مرخصی با حقوق زایمان برای والدین چه مدت است؟ -ج-51

 ود.رداخت شمنظور حداقل روزهای مرخصی برای والدین است که قانونا حقوق مربوط به آنها بایستی توسط دولت، کارفرما یا هر دو پ -

رخصی مامل از حق طور کتواند بهوالدین میشود که یکی از اگر مرخصی والدین حقی فردی به جای حق خانوادگی است، این گونه برداشت می -

 استفاده کند.

 رخصیم عداد روزهایت  "رسد،می[ خاصی] کودک به سن که زمانی تا"بیان کند  اگر قانون مدت معینی را برای مرخصی زایمان تعیین نکند، بلکه -

 .شودوالدین کم می مرخصی روزهای تعداد از پس از زایمان مادر

 آید که متصل به مرخصی پدر یا مادر برای زایمان باشد.در صورتی به حساب میمرخصی والدین صرفا  -

 پیش فرض این است که پدر و مادر هر دو بتوانند قبل از مرخصی والدین، مرخصی پدری و مادری، را بگیرند. -

مرخصی  که، خانواده این است خاب کنند، پیش فرضباشد که والدین و خانواده بتوانند از بین آنها انتوع مرخصی زایمان درنظر گرفته شدهاگر چند ن -

 کنند.را که از همه بیشتر است، انتخاب می

 پردازد؟چه کسی مزایای مرخصی زایمان مادران را می -الف-52

او همه  کند،امین میتزایا را دهد. اگر فقط کارفرما ماین سوال پرداخت مزایای مرخصی زایمان مادران، از سوی دولت،کارفرما یا هر دو را پوشش می -

 کند.های مرخصی را مستقیما به کارمند پرداخت میهزینه

ن ردازد، خودشاپرا می مانند تأمین اجتماعی( که مزایای مرخصی زایمان مادرانپردازند )کارفرمایانی که سهم خود را به صندوقهای دولتی می -

 پرداختی برای کارمند ندارند.

این  نماید، جواب ا مستردشود به آنهاگر قانون مقرر کرده که دولت باید همه مزایای مرخصی زایمان مادران را که توسط کارفرمایان پرداخت می  -

 است. "دولت و کارفرما"کند، جواب کند. و اگر دولت فقط بخشی را بازپرداخت میپرداخت می "دولت  100% "است که مزایا را 

 باشد.سخ است اگر هیچ پرداختی برای مرخصی زایمان مادران وجود نداشتهسوال بدون پا -

 پردازد؟چه کسی مزایای مرخصی زایمان پدران را می -ب-52

رفرما . اگر فقط کادهدش میرا پوش شوددولت ، کارفرما یا هر دو پرداخت میایای مرخصی زایمان پدران، از سوی این سوال این موضوع را که آیا مز -

 کند.های مرخصی را او متحمل شده و مستقیما به کارمند پرداخت میکند، همه هزینها را تامین میمزای
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ای ن پرداختی برازد، خودشاپردپردازند )مانند تأمین اجتماعی( که مزایای مرخصی پدر را میهای دولتی میکه سهم خود را به صندوقکارفرمایانی  -

 کارمند ندارند.

 ه نسبت درصدیب د نماید، شود به آنها مسترکه دولت باید مزایای مرخصی زایمان پدران را که توسط کارفرمایان پرداخت میکرده اگر قانون مقرر -

 است.شود دولت مزایا را پرداخت کردهکه بازپرداخت می

 باشد.سوال بدون پاسخ است اگر هیچ پرداختی برای مرخصی زایمان پدران وجود نداشته -

 پردازد؟ای مرخصی زایمان برای والدین را میچه کسی مزای -ج-52

قط دهد. اگر فیا پوشش مرشود ، کارفرما یا هر دود پرداخت میزایمان برای والدین، از سوی دولتاین سوال این موضوع را که آیا مزایای مرخصی  -

 کند.مند پرداخت میهای مرخصی را او متحمل شده و مستقیما به کارکند، همه هزینهکارفرما مزایا را تامین می

ی ودشان پرداختخردازند، پپردازند )مانند تأمین اجتماعی( که مزایای مرخصی والدین را میکارفرمایانی که سهم خود را به صندوقهای دولتی می -

 برای کارمند ندارند.

که  ه نسبت درصدیبد نماید، شود به آنها مسترمیاگر قانون مقررکرده که دولت باید مزایای مرخصی زایمان پدران را که توسط کارفرمایان پرداخت  -

 است.شود دولت مزایا را پرداخت کردهبازپرداخت می

 باشد.جواب ناموجود است اگر هیچ پرداختی برای مرخصی زایمان پدران وجود نداشته -

 شود؟ه زنان پرداخت میچند درصد از دستمزد در دوران مرخصی زایمان ب -الف-53

 مراحل تلف درمخ دستمزد شود. در مواردی که درصدهایمی پرداخت زایمان مرخصی طول در مزدی است که از تمام منابعدست کل درصد، این -

 است. هر مرحله مدت طول با متناسب وزن .استشده محاسبه وزنی میانگین شود،زایمان پرداخت می مرخصی مختلف

رزش دل میانگین اکه یک زن معا است براین فرض کرده یا درصد معینی نگفته است،ای مقدار مزایای قابل پرداخت ذکرحداکثری بر قانون اگر -

ر سن دور به جمعیت لی هر کشکند. میانگین ارزش افزوده به ازای هر کارگر عبارت از نسبت تولید ناخالص داخافزوده به ازای هر کارگر دریافت می

 کار آن کشور) به عنوان درصدی از کل جمعیت کشور(.

 مرخصی باحقوق برای زایمان وجود ندارد. بدون پاسخ است اگرسوال  -

 شود؟ه پدران پرداخت میبچند درصد از دستمزد در دوران مرخصی زایمان  -ب-53 

 مراحل تلف درمخ دستمزد شود. در مواردی که درصدهایمی پرداخت زایمان مرخصی طول در دستمزدی است که از تمام منابع کل درصد، این -

 است. هر مرحله مدت طول با متناسب وزن .استشده محاسبه وزنی میانگین شود،زایمان پرداخت می مرخصی مختلف

رزش عادل میانگین اکه یک مرد م است این بر فرض است،کرده یا درصد معینی نگفتهمقدار مزایای قابل پرداخت ذکرحداکثری برای  قانون اگر -

ر سن دور به جمعیت لی هر کشمیانگین ارزش افزوده به ازای هر کارگر عبارت از نسبت تولید ناخالص داخ کند.افزوده به ازای هر کارگر دریافت می

 کار آن کشور) به عنوان درصدی از کل جمعیت کشور(.

 مرخصی باحقوق برای زایمان برای پدران وجود ندارد. سوال بدون پاسخ است اگر -

 ؟شودان به والدین پرداخت میچند درصد از دستمزد در دوران مرخصی زایم -ج-53

 شود.می پرداخت زایمان مرخصی طول در دستمزدی است که از تمام منابع کل درصد، این -

 شود.پرداخت می ٪100 از کمتر دستمزد اگر، است "شودمی پرداخت بخشی" پاسخ -

 مرخصی باحقوق برای زایمان برای والدین وجود ندارد. جواب ناموجود است اگر -

 مدتی مرخصی بدون حقوق برای مادران چقدر است؟ طول -الف-54

 ز اینکه او از ایناعم ا زایمان برود به مرخصی کارمند یک دهد اجازه باید کارفرما است که روزهای مرخصی بدون حقوق تعداد منظور حداقل -

 .شوددرنظر گرفته نمی این سوال والدین اختیاری است، در دوی هر که برای والدین مرخصی مرخصی استفاده بکند یا خیر.

 هر در را آن توانمی هکدلیل  زایمان بدون حقوق نیست. به این مرخصی نیست، پیوسته هم با تولد بچه به اما استشده در نظر گرفته مرخصی اگر -

 از تولد کودک گرفت. پس مورد دیگری

 مرخصی با حقوق است.  بر عالوه حقوق مادران بدون مرخصی -

 شود چقدر است؟دوره مرخصی به آقایان حقوقی پرداخت نمی طول مدتی که در -ب-54

ز اینکه او از این اعم ا زایمان برود به مرخصی کارمند یک دهد اجازه باید کارفرما است که حقوقروزهای مرخصی بدون  تعداد حداقلمنظور  -

 .شوددرنظر گرفته نمی این سوال والدین اختیاری است، در دوی هر که برای والدین مرخصی مرخصی استفاده بکند یا خیر.

از  بطور کامل مادر ت کهبر این اس فرض باشد. نگرفته زایمان مرخصی بگیرد، که مادر بدون حقوق پدری تواند مرخصیتنها در شرایطی می پدر اگر -

 .کندزایمان خود استفاده می مرخصی

 مرخصی با حقوق است.  بر عالوه حقوق پدران بدون مرخصی -
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 مدت مرخصی بدون حقوق والدین چقدر است؟طول  -ج-54

 د.از آن استفاده نمای کارمند یک دهد اجازه باید کارفرما است که روزهای مرخصی بدون حقوق والدین تعداد منظور حداقل -

 مرخصی با حقوقی، دردسترس است.  هر بر والدین عالوه حقوق بدون مرخصی -

 کند.یخانوادگی، فرض بر این است که تنها یکی از والدین از آن استفاده ماگر مرخصی بدون حقوق یک حق فردی است نه یک حق  -

 اده شود؟چند روز از مرخصی بدون حقوق باید توسط مادر استف -الف-55

د و کن ن استفادهاند از آتواست که صرفا مادر میسوال این است که آیا حداقلی برای تعداد روزهای مرخصی بدون حقوق والدین در نظر گرفته شده -

 تواند از آن استفاده کند.بنابراین، پدر نمی

 برای والدین وجود نداشته باشد. صی بدون حقوقی برای مرخصی زایمانسوال بدون پاسخ است اگر هیچ مرخ -

 ود؟شچند روز از مرخصی بدون حقوق باید توسط پدر استفاده  -ب-55

و  استفاده کند ند از آنتوااست و پدر میون حقوق برای والدین در نظر گرفته شدهسوال در رابطه با این است که کمترین روزهایی که مرخصی بد -

 تواند از آن استفاده کند.بنابراین، مادر نمی

 برای والدین وجود نداشته باشد.ی بدون حقوقی برای مرخصی زایمان سوال بدون پاسخ است اگر هیچ مرخص -

 در استفاده شود؟چند روز از مرخصی باحقوق باید توسط ما -الف-56

ده کند از آن استفا ی تواندسوال این است که آیا حداقلی برای تعداد روزهای مرخصی با حقوق برای والدین در نظر گرفته شده است که تنها مادر م -

 را با پدر تقسیم کند. هاتواند این مرخصیو نمی

 برای والدین وجود نداشته باشد.سوال بدون پاسخ است اگر هیچ مرخصی با حقوقی برای مرخصی زایمان  -

 ر استفاده شود؟چند روز از مرخصی با حقوق والدین باید توسط پد -ب-56

کند و  ز آن استفادهاتواند ظر گرفته شده است که تنها پدر میسوال این است که آیا حداقلی برای تعداد روزهای مرخصی با حقوق برای والدین در ن -

 را با مادر تقسیم کند. تواند این تعداد روزهانمی

 سوال بدون پاسخ است اگر هیچ مرخصی با حقوقی برای مرخصی زایمان برای والدین وجود نداشته باشد. -

 حمایت در محل کار
 پردازد.این قسمت هفت سوال به بررسی حقوق قانونی زنان در محل کار میدر 

 گرفته است؟یا قانون دستمزد برابری برای کار با ارزش برابر درنظر آ -57

 ردازد.مزد یکسان بپهند، دستدپردازد که آیا کارفرما قانونا موظف است به مردان و زنانی که کار با ارزش برابر انجام میسوال به این موضوع می -

 شکل به مستقیم، رغی یا مستقیم پرداخت اضافی قابل عبارت است از حقوق و مزایای معمول یا حداقل حقوق طبق قانون و هر درآمد "دستمزد" -

 شود.بواسطه اشتغال کارگر پرداخت می و کارگر به کارفرما توسط هر شکل دیگری، که یا و نقد وجه

 .اشاره دارد ارزش یکسان نیز با مختلف هایشغل به بلکه مشابه دارد، شغل یا شغل یکسان به اشاره تنها نه "برابر ارزش با کار " -

 است؟ردهجنسیت در استخدام را منع کآیا قانون تبعیض بر مبنای  -58

 ممکن قانون کند.یماستخدام را ممنوع یا مجازات  فرایند تبعیض جنسی در خاص طور به آیا قانون که استشده بدین منظور طراحی سوال این -

 باشد.سکوت کرده ند،شومی محافظت کار در مقابل تبعیض متقاضیان آیا اینکه مورد در باشد امارا ممنوع کرده استخدام جنسی در است تبعیض

 .کار به وی بکارگیری یک فرد در مقابل دستمزد و انتخاب یک فرد با ارائه پیشنهاد از روند عبارت است استخدام -

 .باشنداین سوال نمی  مورد نظر در "استخدام"به مفهوم مهم هستند، اندازه همان به چند استخدام هر و انتخاب معیارهای استخدام، هایآگهی -

 وال کنند؟خواهند استخدام کنند، سیا ممنوع است که کارفرمایان درباره وضعیت خانوادگی افرادی که میآ -59

 نجو کند؛ قانو و ه شغلی پرسیک کارمند در مصاحب خانواده وضعیت مورد در تواندمی یک کارفرما آیا که است شده بدین منظور طراحی سوال این -

ا مطرح اول این سواالت ر هلهمجاز هستند که در و کارفرمایان آیا اینکه مورد در باشد. اماممنوع کرده را اطالعات این اساس بر تبعیض است ممکن

 .نمایند، سکوت کرده باشد

 .است یا خیر فرزند است و آیا دارای متاهل متقاضی این دارد که آیا به اشاره خانوادگی وضعیت -

 باشد درباره متاهل بودن یا داشتن فرزند از متقاضی سوال کند.زه نداشتهاست اگر کارفرما اجا ”بله“جواب  -

 به گیخانواد ، فرض بر این است که وضعیتاستکرده ممنوع خواهد استخدام کندشخصی کارمندی که می اطالعات پرسیدن کارفرما را از قانون اگر -

 شخصی است. اطالعات منزله

 است؟آیا اخراج کارمند باردار ممنوع  -60

 .د باشدکارمن اخراج ای برایزمینه عنوان به تواندبارداری می آیا که که استشده بدین منظور طراحی سوال این -

 .باشددار درنظر گرفتهبار زنان ای برای اخراجیا جریمه باشدکرده ممنوع صراحت این موضوع را به قانون است اگر "بله" پاسخ -



 زنان کارآفرینی توسعه و ایجاد در موثر قانونی  عوامل

 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد

45 

 

 است؟ن پس از مرخصی زایمان تضمین شدهقبلی برای مادرا آیا موقعیت کاری معادل موقعیت -61

 با بهتر ای معادل موقعیت هب کارمند بازگرداندن برای قانونی تعهد یک کارفرما آیا گیرد.مرخصی زایمان با حقوق و بدون حقوق را در نظر می سوال -

 .دستمزد بیشتر از قبل)قبل از مرخصی زایمان( دارد یا خیر و حقوق

مان زای به مرخصی مقرر داشته، امکان جایگزین شدن کارمند به جای کارمندی که صراحت حقوقی مرخصی زایمان به نظام آن در که در مواردی -

 است. ”بله“رفته وجود ندارد، پیش فرض پاسخ 

 شود.می فرض ”بله“ تعلیق شود، پاسخ کارمندصراحت مقرر داشته قرارداد  به زایمان نظام حقوقی مرخصی آن در در مواردی که -

ن بازگردد، لیک معادل موقعیت قعیت یامو همان به مرخصی از کند که والدین پسمی وجود دارد و قانون تضمین والدین مرخصی کشورهایی که در -

 در خصوص تضمین بازگشت به همان موقعیت کاری پس از مرخصی زایمان)برای مادر( ساکت است پاسخ بله است.

 مرخصی زایمان با حقوق یا بدون حقوق برای مادر وجود ندارد.سوال بدون پاسخ است اگر  -

 یا کارفرمایان ملزم هستند که وقت استراحتی برای مادران شیرده درنظر بگیرند؟ آ -62

دهند در می شیر کار محل در که درانیما برای استراحتی زمان باشد کهکارفرمایان خواسته و هاخاص از شرکت طور به قانون اگر:  است "بله" پاسخ -

 باشد.داشته استخدام آن هستند یا تعداد زنان مستخدم آن بستگی اندازه شرکتی که زنان در به است ممکن مواردی چنین نظر بگیرند؛

 یا والدین حق دارند که برنامه ی کاری انعطاف پذیر/ پاره وقت در نظر بگیرند؟آ -63

برنامه  هب تریآسان ترسیدس کوچک دارند، نسبت به کارمندانی که بچه کوچک ندارند، که بچه کارمندانی عنوان کند، قانون است اگر:  "بله" پاسخ -

 باشند. داشته وقتکار پاره پذیر یاانعطاف کار

 بازنشستگی و حقوق و مزایای آن
 این بخش به شرح زیر است:  و حقوق بازنشستگی طرح شده است. مفروضاتبرای این بخش شش سوال در خصوص بازنشستگی 

های دوره مقررات در یا اگر شدههایی باشد که حق بیمه پرداختهای خدمت یا تعداد سالاگر بازنشستگی مبتنی بر سن نباشد و مبتنی بر سال -

 است.کار کردههی شروع بسالگ 25است و در سن ساله 40شود که کارگر در حال حاضرمیاست، فرضمختلف سن بازنشستگی راکاهش یاافزایش داده

 ها گرد شود. ترین سالها با توجه به نزدیکپاسخ -

 تواند بازنشسته شود و همه مزایا را دریافت کند؟در چه سنی یک مرد می -الف-64

 .باشدکامل مزایا داشته دریافت و بازنشستگی برای الزم همه شرایط فرد بازنشسته که است این بر فرض -

 ندارد. وجود بازنشستگی مزایای درباره ملی قانون هیچ اگر، سوال بدون پاسخ است -

 تواند بازنشسته شود و همه مزایا را دریافت کند؟در چه سنی یک زن می -ب-64

 .باشدکامل مزایا را داشته دریافت و بازنشستگی برای الزم همه شرایط فرد بازنشسته که است این بر فرض -

 ندارد. وجود بازنشستگی مزایای درباره ملی قانون هیچ ناموجود است اگر، پاسخ -

 تواند بازنشسته شود و بخشی از مزایا را دریافت کند؟در چه سنی یک مرد می -الف-65

داخت یل عدم کفایت سابقه یا پریا به دل کامل دریافت نکند، بازنشستگی را مزایای اما شود بازنشسته تواندمی مرد یک آن در که منظور سنی است -

 .کامل باشد بازنشستگی حقوق یک برای شرایط که واجد است نرسیده سنی به او اینکه به دلیل بیمه یا

 مرد است که یک یهمان سن پاسخ بخشی از مزایا را دریافت کند، بازنشسته شود و بتواند مرد یک آن در که ندارد وجود مشخصی سن هیچ اگر -

 (.ببینید را 64سوال  1بند )کامل را دریافت کند مزایای و بازنشسته شود تواندمی

 ندارد. وجود بازنشستگی مزایای درباره ملی قانون هیچ سوال بدون پاسخ است اگر، -

 تواند بازنشسته شود و بخشی از مزایا را دریافت کند؟در چه سنی یک زن می -ب-65

خت ل عدم کفایت سابقه یا پردایا به دلی دریافت نکند،کامل  بازنشستگی را مزایای اما شود بازنشسته تواندمی زن یک آن در که منظور سنی است -

 .کامل باشد بازنشستگی حقوق یک برای شرایط که واجد استنرسیده سنی به او اینکه بیمه یا به دلیل

 مرد که یکاست  مان سنیه پاسخ بخشی از مزایا را دریافت کند، بازنشسته شود و تواندمی زن یک آن در که ندارد وجود مشخصی سن هیچ اگر -

 (.ببینید را 64سوال  1بند )کامل را دریافت کند مزایای و بازنشسته شود تواندمی

 ندارد. وجود بازنشستگی مزایای درباره ملی قانون هیچ سوال بدون پاسخ است اگر، -

 سن بازنشستگی اجباری برای مردان چه سنی است؟ -الف-66

 که دبده اجازه قانون اگر حتی. دهدبرای کارفرمایش را از دست می کار ادامه دست بکشد یا حق از اشتغال باید مرد یک آن در که سنی است منظور -

 تواندمی اقانون شود چرا که کارفرماگرفته می نظر در اجباری هم باز سن قرارداد کار منعقد نمایند، بازنشستگی آن از و کارکنان بعد کارفرمایان

 .کارمند را ملزم به بازنشستگی نماید

 سن الزامی برای بازنشستگی مرد تعیین نشده باشد. هیچ سوال بدون پاسخ است اگر، -
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 سن بازنشستگی اجباری برای زنان چه سنی است؟ -ب-66

 که بدهد اجازه قانون اگر حتی. دهدبرای کارفرمایش را از دست می کار ادامه دست بکشد یا حق از اشتغال باید زن یک آن در که سنی است منظور -

 تواندمی اقانون شود چرا که کارفرماگرفته می نظر در اجباری هم باز سن قرارداد کار منعقد نمایند، بازنشستگی آن از و کارکنان بعد کارفرمایان

 .کارمند را ملزم به بازنشستگی نماید

 سن الزامی برای بازنشستگی زن تعیین نشده باشد. هیچ سوال بدون پاسخ است اگر، -

 های شغلیمحدودیتساعات کار و 

ت. جا مدنظر نیسده در اینهای خاص زنان باردار یا شیرگیرد. محدودیتمیدیتهای خاص شغلی برای زنان را دربرسوال مطروحه در این بخش ساعت کار و محدو12

بخش خرده  که زن در است. این فرضکردهبرای اهداف این بخش فرض بر این است که یک زن کلیه مجوزهای مورد نیاز از جمله رضایت مکتوب خود را ارائه 

 ها برای تمامی صنایع در نظر است.شود و محدودیتفروشی غذایی مشغول به کار است در اینجا اعمال نمی

 باشد؟تواند ساعت کاری شبانه مشابه یک مرد داشتهمی دهد،آیا زنی که باردار نیست و شیر نمی -67

کاری  بش محدودیت یا خیر. استشبانه منع شده کار کند، ازیا یک زن که باردار نیست و شیردهی نمیاست که آسوال بدین منظور طراحی شده -

 .استبعد بررسی شده پرسش مشخص در صنایع در زنان

 ایمنی تاقداما به انجام مجاز بودن شب کاری زنان را منوط قانون ندارد. اگر وجود برای زنان در شب کاری محدودیتی هیچ اگر، است "بله" پاسخ -

 است. "بله"باز هم  پاسخ ،(محل کار مهیا کردن امکانات  ایاب و ذهاب به مانند) توسط کارفرما نموده

 یا باشند،شده ممنوع شب در کار زنان از گسترده طور است اگر، به ”نه“جواب  -

 .اضطراری موارد در ی مثالبرا اما استثنائاتی وجود دارد، باشند.ممنوع شده شب در کار از زنان به طور گسترده -

محدودیت  کی عنوان به ای را وضع کند که زنان از کار در شب منع شوند،آیین نامه وزیر می تواند یا و وزارتخانه بموجب قانون یک که در مواردی -

 .به حساب می آید

 تواند مشاغلی مشابه یک مرد داشته باشد؟کند، میک زن که باردار نیست و شیردهی نمیی -68

رایط ش در دهند. مگر توانند آنها را انجامنمی تلویحا یا صریحا زنان دارد که وجود خاصی بدین منظور طراحی شده است که آیا مشاغل سوال این -

 محدودی.

دن بخش معغال در مشاغل خاصی در زنان مجاز به اشت اگر مثال، شوند. برایمحدودیت حساب می زنان، کار بر و هم کامل های جزئیهم محدودیت -

 عنوان به ادن هستند ودر مع بهداشتی های مراقبت متخصصان عنوان به مثال، عنوان به هستند، های مشخصیقسمت در کار به مجاز نیستند و تنها

 .است محدودیت این کنند،معدن فعالیت نمی کارگران

 مانند اینکه منیض هایهمچنین محدودیت گیرد،می قرار بررسی مورد معدن، خاص، مانند کارهای انجام زنان در برای روشن و صریح محدودیت -

 .شود فعالیت کننداسب تلقی مینامن یا اجتماعی و اخالقی نظر از شغلی که در یا و ،"دشوار" شرایط یا و "خطرناک"شرایط  در توانندنمی زنان

 کی عنوان به د،نایع خاصی منع نمایرا وضع کند که زنان را از کار در صای آیین نامه وزیر می تواند یا و وزارتخانه بموجب قانون یک که در مواردی -

 .شودمحدودیت حساب می

 د.مواجه هستن ا محدودیتزنان ب د در کدام مشاغلداگانه بررسی می نماید تا مشخص کنبصورت ج هجمع آوری شد 68اطالعاتی را که در سوال  71تا  69سوالهای 

 های ضمنیمحدودیت

 ند؟ککند، کار شوند، همانطور که یک مرد کار میتواند در مشاغلی که خطرناک تلقی میکند، میزن که باردار نیست و شیردهی نمییک  -الف-69

 شوند، فعالیت کنند.تلقی می  "خطرناک"بندی از مشاغل که دسته و گروه یک در ندارد که زنان وجود منع قانونی هیچ ،است اگر "بله" پاسخ -

 قانون مواردی، چنین در. نه مردان برای ست اماا حد خطرناک از بیش زنان برای خاص یک شغلتعیین کند  تواندمی کارفرمااگر،  است "نه" پاسخ -

 یک. اند استفاده کردهمنع شده انجام از زنان که کارهایی ای ازگسترده یک دسته توصیف را برای آن مترادف یا و "خطرناک" از اصطالح به صراحت

ها، خطر آن فیزیکی و روانی تکیفی به توجه سالمت زنان با یا زندگی برای زن داشته باشد و بر سوئی اثر تواندمی که شغلی شامل، خطرناک کار

 دارد. نداشته باشد. یا مشاغلی که اثر سوءیا خطری برای زندگی و سالمت مردان با توجه به ویژگیهای روانی و جسمانی آنها، 

 یک عنوان به ای را وضع کند که زنان را از کار در مشاغل خطرناک منع نماید،آیین نامه تواندوزیر می یا و وزارتخانه قانون یکبموجب  که مواردی -

 .شودمحدودیت حساب می

 شوند، فعالیت کند؟میرد در مشاغلی که از نظر اخالقی و اجتماعی نامناسب تلقی تواند همانند یک مکند، مینی که باردار نیست و شیردهی نمیز -ب-69

 شوند، منع نکند.می تلقی نامناسب ماعیاجت و اخالقی نظر که از بندی مشاغلو دسته گروه یک در کار را از زنان قانونی هیچ، است اگر "بله" پاسخ -

در . ضرری ندارد مردان اما برای زنان مناسب نیست برای اجتماعی اخالقی یا نظر از خاصی تعیین کند که شغل بتواند کارفرمااگر،  است "نه" پاسخ -

 مردان، از زنان، و نه که مشاغلی از یک دسته توصیف برای آن را مترادف یا و " اخالقی نامناسب نظر از" اصطالح از صراحت به قانون مواردی، چنین
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اشتغال در مشاغلی است که با اصول اخالقی کاری که از نظر اخالقی نامناسب است به عنوان مثال شامل . کندانجام آن منع شده اند، استفاده می

 مربوط به زنان تطبیق نمی کند. 

ی که از نظر ای را وضع کند که زنان را از کار در مشاغلآیین نامه تواندوزیر می یا و وزارتخانه بموجب قانون یک است؛ در مواردی که ”نه“پاسخ  -

 .کنداخالقی یا اجتماعی مناسب زنان نیست منع می

 شوند، فعالیت کند؟تواند همانند یک مرد در مشاغلی که پرزحمت تلقی میکند، مییک زن که باردار نیست و شیردهی نمی -ج-69

 .شود، فعالیت کندمی تلقی ردشوا بندی مشاغلکه در دسته گروه یک در کار از ندارد که زنان وجود منع قانونی هیچ اگر است "بله" پاسخ -

با  قانون مواردی، چنین در. مردان نه برای است اما دشوار حد از بیش زنان برای خاصی شغل کند که آیاتعیین بتواند کارفرما است اگر "نه" پاسخ -

کند. کاری که طبیعتا اند استفاده میشدهزنان از انجام آن منع که کارهایی از یک دسته توصیف برای آن مترادف یا و "دشوار" از اصطالح صراحت

 است یا شغلی که در آن نیاز به توانی بیش از ظرفیت توانایی زنان باشد. شود شامل کار یدی سختمحسوب میخطرناک 

 .پاسخ نه است ای را وضع کند که زنان را از کار در مشاغل پرزحمت منع کند،آیین نامه وزیر می تواند یا وزارتخانه بموجب قانون در مواردی که -

 ا بخشهای خاصمحدودیتهای صریح بر مشاغل ی

 تواند همانند یک مرد در معدن کار کند؟کند، میشیردهی نمی یک زن که باردار نیست و -الف-70

 .در معدن وجود ندارد برای فعالیت زنان منع قانونی هیچ اگر است "بله" پاسخ -

 باشد. های کلی یا جزیی برای فعالیت زنان در معدن وجود داشتهاگر محدودیت است "نه" پاسخ -

 تواند همانند یک مرد در کارخانه ها کار کند؟کند، میست و شیردهی نمییک زن که باردار نی -ب-70

 ها وجود ندارد.در کارخانه برای اشتغال زنان منع قانونی هیچ اگر است "بله" پاسخ -

 .ها وجود داشته باشدهای کلی یا جزیی برای اشتغال زنان در کارخانهاگر محدودیت است "نه" پاسخ -

 تواند همانند یک مرد در ساخت و ساز/ساختمان سازی فعالیت کند؟کند، مین که باردار نیست و شیردهی نمیزیک  -ج-70

 .سازی وجود ندارددر ساختمان برای اشتغال زنان منع قانونی هیچ اگر است "بله" پاسخ -

 باشد.سازی وجود داشتهساختمانهای کلی یا جزیی برای اشتغال زنان در اگر محدودیت است "نه" پاسخ -

 تواند در مشاغلی که مردان شاغل هستند، کار کند؟کند، مینیست و شیردهی نمی یک زن که باردار -د-70

 .ه فعالیت کنندها بجز معدن و ساختمان و کارخانمانند مردان در همه بخش ندارد که زنان وجود منع قانونی هیچ اگر است "بله" پاسخ -

 .کنندتها بجز معدن و ساختمان و کارخانه فعالیمانند مردان در همه بخش وجوددارد که زنان های کلی یا جزییمحدودیت اگر است "نه" پاسخ -

 های صریح در رابطه با وظایف شغلیمحدودیت
 مصنوعات فلزی(کار کند؟تواند همانند یک مرد در حرفه فلز کاری )ساختن کند، میه باردار نیست و شیردهی نمیآیا یک زن ک -الف-71

 .کاری فعالیت کننددر حرفه فلز ندارد که زنان وجود منع قانونی هیچ اگر است "بله" پاسخ -

 باشد.کاری  وجود داشتهیی برای فعالیت زنان در حرفه فلزاگر محدودیت های کلی یا جز است "نه" پاسخ -

 شود؟ههای باالتر از حد دارد، به کار گماشتکردن وزنک مرد در مشاغلی که نیاز به بلندتواند مانند یکند، میزنی که باردار نیست و شیردهی نمی -ب-71

وجود  باشد. یا اگرد نداشتهاست اگر، هیچ محدودیتی برای درگیر شدن زنان در مشاغلی که نیاز به باال بردن وسیله سنگین دارند وجو "بله “پاسخ  -

 دارد، هیچ تفاوتی برای مرد و زن قائل نشود.

 باشد.های کلی یا جزیی برای فعالیت زنان در چنین مشاغلی وجود داشتهاگر محدودیت است "نه" پاسخ -

 که مشاغلی در کار را از انونی که زنانق مثال، برای سنگین دارد انجام دهند، اجسام بلندکردن به نیاز کاری که توانندنمی زنان اگر، است "نه" پاسخ -

 است.کرده ، ممنوعشودکاال می تخلیه و شامل مواردی مانند بارگیری

 باشد؟تواند وظایف شغلی مشابه با یک مرد را داشتهکند، مییردهی نمیشزنی که باردار نیست و  -ج-71

ها آن با کردن کار از یی که زنانشیمیا مواد یا و کار با مواد اند،کار منع شده آن انجام مشخصا از زنان هایی دارد کهفعالیت به اشاره شغلی وظایف -

 را واد خاصجسام و کار با ما بلندکردن مواردی که باال گفته شد مثل سوال، اند. اینمنع شده کار در آن از شرایطی خاص که زنان یا اند،منع شده

 اند.سواالت قبلی آمده در جداگانه طور به آنها شود. زیرانمی شامل

 .باشندباشدکه زنان وظایف شغلی مشابه با یک مرد را داشتههنداشت وجود منع قانونی هیچ اگر است "بله" پاسخ -

 باشد.های کلی یا جزیی برای وظایف شغلی مشابه با یک مرد وجود داشتهاگر محدودیت است "نه" پاسخ -

 ( محافظت از زنان در مقابل خشونت7بخش
ایی مربوط احکام قض و دواجاز سن شوهر، توسط تجاوز جنسی، اذیت و خانگی، آزارشاخص محافظت از زنان در برابر خشونت، وجود و دامنه قوانینی را که خشونت 

 دهد. کنند، پوشش میبه محافظت را بررسی می
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 فرضیات
 فرض می شود که یک زن: 

 کند.در مرکز اصلی تجاری کشور مورد بررسی زندگی می

سال برای زن فرض 30د ندارد، سن باشد. اگر سن قانونی خاصی وجوبالغ و بزرگسال را داشتهگیری به عنوان یک فرد باشد و توانایی تصمیمبه سن قانونی رسیده -

 شود.

 عاقل، شایسته، دارای سالمت جسمانی خوب و فاقد سابقه کیفری است. -

ر رویه ظام های حقوقی مبتنی بناست و در پاسخ به سواالت زیر براساس قانون مدون و یا قانون نوشته شده (Civil Law)های حقوقی مبتنی بر قانون نوشته در نظام

شوند مگر مینظر گرفته ن شود، قوانین عرفی درعبارت است از قانونی که با تصمیمات قضایی دارای قدرت الزام آور ایجاد می Common Lawقضایی که در نظام 

 ل.قانون درعم چگونگی اجرای مبتنی بر متن قانون است و نهها صرفا باشند. جوابدر مواردی که مکتوب شده باشند یا در رویه قضایی تایید شده

 خشونت خانگی

میمی ه یا روابط صر خانوادشود و ددهد. خشونت خانگی خاص جنسیتی معموال علیه زنان اعمال میاین عنوان وجود و دامنه قوانین را در زمینه خشونت پوشش می

فیزیکی،  مکن است به شکلکنند باشد. خشونت مشریک که بدون رابطه ازدواج با هم زندگی می یا همسر شامل است ممکن نزدیک افتد. روابطو نزدیک اتفاق می

 سوال برای این عنوان وجود دارد: 14جنسی، احساسی و یا سوءاستفاده مالی باشد. اینجا 

 وجود دارد؟ آیا قانونی برای خشونت خانگی -72

خانواده یا ساکنین  ضاییا اع خانواده بین در شوهر، و زن بین خشونت :دارد وجود خانگی خشونت به رسیدگی قانونی برای است اگر: "بله “جواب  -

 خشونت از فاظتح برای مواردی یا و دارند کیفری ضمانت اجرای جمله خشونت از ناحیه شریک جنسی که از بین فردی روابط در یا یک خانه،

 کنند.  یامی خانگی فراهم

 خانگی در تخشون گذارد به عنوانمی روانی تاثیر یاجسمی را که به وضوح بر سالمت "آزار“یا  و" آمیز انسانی، اهانت غیر ظالمانه،قانون رفتارهای  -

 .گرفته است نظر

جرایی ات است، ضمانردهکاگربه خشونت خانگی اشاره شده یا آنرا منع  یا ندارد، و وجود خانگی درباره خشونت قانونی است اگر، هیچ "نه“جواب  -

 یا حفاظتی وجود ندارد. صدور دستورهای خشونت خانگی یا برای مجازات

 ایگی نکند، باشد یا زن دیگر در خانه مشترک با شوهرش زندتواند دستور حفاظت دریافت کند که شوهر محکوم شدهتنها زمانی زن می -

 مانند)ود شنام برده خاص انگیزه تعریف جرم از یا در و( باردار مثال، زنان عنوان به)خاص از زنان مورد محافظت قراربگیرند،  بندیدسته یک تنها -

 یا ،(مدنی وظیفه یا حرفه یک انجام با ارتباط در فرد علیه یک خشونت

باشد، دهافتا ه اتفاقر خانوادماده قانونی وجود دارد که مجازاتها را برای جرایم عمومی مندرج در قوانین کیفری در صورتی که بین زوجین و د تنها -

 نماید.تشدید می

اده وجود ا اعضای خانوینون خاصی برای محافظت در برابر خشونت خانگی وجود ندارد، آیا در قانون، تشدید مجازات برای جنایت علیه همسر و اگر هیچ قا  -73

 دارد؟

ت درباره خشون چ ماده دیگریباشد. اما هیخانواده وجود داشتهدر قانون تشدید مجازات برای جنایت علیه همسر و یا اعضای  است اگر: "بله “جواب  -

 باشد.خانگی وجود نداشته

 جازات کیفری روشنی برای خشونت خانگی وجود دارد؟مآیا  -74

 باشد. یاهایی را برای خشونت خانگی تعیین کردهقانون به وضوح مجازات، است اگر “بله“جواب  -

 د شد. و یاازات خواهباشد ولی عنوان کند که جرایم خشونت خانگی طبق قوانین کیفری مجتعیین نکرده های کیفریقانون خشونت خانگی مجازات -

 شود. و یاسوب میباشد و گفته باشد خشونت علیه یا توسط همسر، عضو خانواده یا شریک جنسی جرم محخشونت خانگی در قوانین کیفری آمده -

 است.دهت شدیدتری تعیین کرعلیه همسر، اعضای خانواده یا شریک جنسی صورت بگیرد، مجازاتوسط و یا قوانین کیفری در مواردی که جرمی -

شریک  ای و خانواده یاعضا همسر، باشد یا افراد را در مقابل خشونتخانگی مجازاتهای کیفری تعیین نکرده خشونت است اگر، قانون“نه “جواب  -

 نکند. یا محافظت جنسی

تور حفاظت نقض یک دس هایی بخاطرهای غیر کیفری. یا اینکه مجازاتکند یا مجازاتصرفا رفتار خشن را منع میقانون مربوط به خشونت خانگی  -

 است.تعیین کرده

 گیرد؟آیا قانون خشونت خانگی، خشونت فیزیکی را هم در بر می -الف-75

 بیان شده خشونت خانگی از شکلی عنوان به یا باشد وشده فدر قانون تعری وضوح به "فیزیکی"یا بدرفتاری  خشونت است اگر، اصطالح“بله “جواب  -

 باشد. و یا
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جمله  از د،تلقی نمای خانگی خشونتیا بدرفتاری را به عنوان شکلی از تواند به گونه ای تفسیر شود که خشونت لحن و بیان ماده به روشنی می -

 .جسمانی سالمت بر موثر اذیت و آزار یا و غیرانسانی یا رحمانهرفتارهای بی

ر کرد که را به نوعی تفسینباشد یا نتوان آاستفاده نکرده "فیزیکی"خشونت یا سوءاستفاده  از اصطالح خانگی خشونت قانون اگر:  است "نه" پاسخ -

 در برگیرنده خشونت یا سوءاستفاده فیزیکی باشد.

 دهد؟آیا قانون خشونت خانگی، خشونت جنسی را هم پوشش می -ب-75

یین شده نت خانگی تعبه وضوح در قانون یافت شود و یا به عنوان شکلی از خشو“جنسی “ست اگر، اصطالح خشونت یا سوء استفاده ا“بله “جواب  -

 باشد. و یا

 یک نوع نوانع به شوهر را و بین زن تجاوز جمله از یا سوء استفاده جنسی، تواند به گونه ای تفسیر شود که خشونتلحن و بیان ماده به روشنی می -

 .خانگی تلقی کند خشونت

یا “جنسی “تواند به خشونت یا سوء استفاده یا سایر مواردی که می“جنسی “قانون خشونت خانگی حاوی اصطالح خشونت اگر،  است "نه" پاسخ -

 سوء استفاده تفسیر شود، نباشد.

 به زتجاو جود دارد صرفاونی در مورد خشونت خانگی وقان اگر یا نشده، و بندیطبقه خانگی خشونت چارچوب جنسی در استفادهماده مربوط به سوء -

 گیرد.را دربرمی عنف یا قطع اعضای تناسلی

 دهد؟آیا قانون خشونت خانگی، خشونت عاطفی را هم پوشش می -ج-75

 ود. و یا شر قانون یافت به عنوان شکلی از خشونت خانگی به وضوح د“احساسی “یا “عاطفی “استفاده است اگر، اصطالح خشونت یا سوء“بله “جواب  -

شونت خانگی خوان شکلی از را به عن "احساسی"یا “عاطفی “استفاده که خشونت یا سوءای تفسیر شود تواند به گونهلحن و بیان ماده به روشنی می -

 د.موثر باش روان اذیتی که بر سالمت و آزار و قیروتح آمیز رفتار تحقیر شخصی، کرامت نمودن پایمال مانند تلقی نماید،

ای گونه را بهوان آنیا احساسی یا سوءاستفاده نباشد یا به وضوح نت"عاطفی“قانون خشونت خانگی حاوی اصطالح خشونت   ،اگر است "نه" پاسخ -

 بگیرد.را دربر "احساسی"یا “عاطفی “تفسیر کرد که خشونت یا سوءاستفاده 

 دهد؟خشونت خانگی، خشونت اقتصادی را هم پوشش می آیا قانون -د-75

 شود. یا ر قانون یافتبه عنوان شکلی از خشونت خانگی به وضوح د“مالی “یا “اقتصادی “است اگر، اصطالح خشونت یا سوء استفاده “بله “جواب  -

 ایبرگیرد. را در اقتصادی یا یا سوءاستفاده مالی خشونت تواند به گونه ای تفسیر شود کهلحن و بیان ماده به روشنی می -

 .دهدمی قربانی است را پوشش معیشت بر نتایج آن موثر که ماده قانونی وجود دارد که توسل به خشونتی -

ای نیست هبیان آن به گون واستفاده نکرده یا لحن  "اقتصادی یا مالی"خشونت یا سوءاستفاده  از اصطالح خانگی خشونت قانوناگر،  است "نه" پاسخ -

 را از آن تعبیر نمود. به روشنی خشونت یا سوء استفاده اقتصادیکه 

 کند؟یا قانون خشونت خانگی، از اعضای خانواده محافظت میآ -76

 محافظت کند. یا کرده، ازدواج های زوج یا وضوح از همسران به خانگی خشونت است اگر، قانون“بله “جواب  -

 .کندقی محافظت میحقی همخانه و اشخاص جمله از کنند،اعضایی که در یک خانه زندگی می یا و خانواده اعضای از وضوح به قانون این -

 .ندهد پوشش اخانواده و همخانه ها ر و اعضای شوهر و زن متاهل، های زوج خشونت مربوط به خشونت خانگی قانوناست اگر،  "نه" پاسخ -

 کند؟یا قانون خشونت خانگی، از همسران سابق محافظت میآ -77

 خشونت خانگی به وضوح، از همسران سابق محافظت کند. است اگر، قانون“بله “جواب  -

 خشونت خانگی به وضوح، از همسران سابق محافظت نکند. است اگر، قانون“نه “جواب  -

 کند؟یا قانون خشونت خانگی، از شریک جنسی ازدواج نکرده محافظت میآ -78

 .جمله در مقابل همخانه ها و شرکا محافظت کند از مجرد در روابط جنسی زناناز  وضوح به قانون ،اگر است "بله" پاسخ -

 .مجرد در روابط جنسی محافظت نکند است اگر، قانون فقط از زوجهای متاهل یا همسران محافظت کند و از زنان“نه “جواب  -

 شناخته رسمیت دواج بهاز عنوان به مراسم یک طریق از تعریف کند که افرادی عنوان به قانونی را، همسران قانون اگر است: "نه"همچنین  پاسخ -

 نیست. قابل ثبت یا و است نرسیده ثبت این مراسم به اند اماشده

 حفاظت در برابر خشونت خانگی وجود دارد؟قضایی برای  آیا حکم محافظت -79

 آورند. دست به دستور قضایی برای حفاظت بتوانند خانگی خشونت قربانیان ،اگر است "بله" پاسخ -

 ه وجود دارد؟برای خارج کردن مرتکب خشونت خانگی از خان آیا حکم محافظت قضایی -80

نه د که این فرد به خاقضایی مرتکب خشونت خانگی را از خانه خارج کرد یا اطمینان حاصل نمو بتوان بموجب حکم محافظت ،اگر است "بله" پاسخ -

 نزدیک نخواهد نشد.

 شود؟فظت شوندگان را شامل میممنوعیت ارتباط و حفظ فاصله با محا آیا حکم محافظت قضایی ، -81
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 مورد املش یا و ز بازماندگانا جغرافیایی فاصله و حفظ بازماندگان با که نیاز به منع تماس خانگی از خشونت مواردی بتوان در ،اگر است "بله" پاسخ -

 اخذ نمود. است، حکم محافظت قضایی مشابه های

 است؟یا آیین دادرسی خاصی برای موارد خشونت خانگی درنظر گرفته شدهآیا دادگاه  -82

 یا خانگی ایجاد شده باشد، خشونت به مربوط در امور انحصاری صالحیت با دادگاه یک ،اگر است "بله" پاسخ -

 یا اشد.عمومی فراهم ب دادگاه یک خانگی در خشونت به مربوط امور برای دیده آموزش قضات یا و مدنی خاص دادرسی آیین قوانین -

 .انگی وجود داردخ خشونت موارد برای یا دستورات قضایی بازدارنده و محافظت یا صدور حکم محافظت قضایی ای برایویژه هایروش -

 .باشدی وجود نداشتهخانگ موارد خشونت ای برایدستور بازدارنده یا و محافظت یا روش و ای،ویژه دادگاه هیچ ،است اگر "نه" پاسخ -

 آزار و اذیت جنسی
فتاری که رنسی و یا هر ج ماهیت با حرکتی یا رفتار فیزیکی های جنسی، کالم یای جنسی، درخواست برای خواستهزار و اذیت جنسی هرگونه پیشروی ناخواستهآ

ت به اس هایی ممکنزار و اذیتشود. چنین آانجام میدیگری  علیه تحقیر یا ارتکاب جرم قصد که به شودمی احساس رود یایا انتظار می است و جنسی ماهیت دارای

ان عنو این برای السو نه. کند یجادا آمیزتوهین یا و خصمانه تهدیدآمیز، کار محیطاما. شرطی برای استخدام باشد یا شکلی باشد که با کار تداخل نماید اما نه الز

 دارد. وجود

 اشد؟بآزارجنسی اشاره کرده آیا قانونی وجود دارد که به طور ویژه به  -الف-83

اشتغال  برای فقط یا و کلی طور به است مقررات ممکن دارد؛ جنسی وجود آزار مورد در خاص مقررات یا و قانون آیا معنای این است که به سوال -

 .باشد

 خواستدر ابط جنسی ناخواسته،در برابر رو جمله از باشد،محافظت درنظر گرفته جنسی اذیت و آزار برابر خاص در طوربه قانون ،است اگر“بله “پاسخ  -

 دیگر رفتار هر یا و است؛ جنسی محتوای اذیت با و آزار شامل حس شود رفتار اگر جنسی، ماهیت با حرکات یا و فیزیکی رفتار یا جنسی، روابط برای

 است موجب آزار یا تحقیر طرف دیگر شود. که بطور منطقی ممکن جنسی دارای ماهیت

 یا باشد،تبعیض وجود داشته برابر در محافظت در قانون باشد وگرفته شده نظر در "تبعیض" جنسی اذیت و آزار -

سوء  مقام، یارسمی یا مالی گیبا وابست همراه هرزه رفتار یا زشت در رفتار مقررات دارد، شامل: اشتغال وجود در جنسی اذیت و آزار برابر در حفاظت -

 ای تفسیر شود.دهسوء استفا چنین به وابستگی معنی به وضوح تواند بهمی که نحوه بیان ماده یا و مقام یا موقعیت استفاده از

 صحبت نشده، یا جنسی اذیت و آزار قانون از در مشخص به طور ،است اگر "نه" پاسخ -

 مثال، شود به عنوانیمجرم تلقی  که نوعی است خشونت یا به فشار تهدید یا خشونت یا زور با استفاده از دارای ماهیت جنسی حرکت یا و رفتار -

 یا استفاده جنسی.تجاوز یا سوء

 یا خاص نباشد، فرد معطوف به یک است قانون پوشش تحت رفتاری که -

 جازهقانون به کارفرما ا ال،ح این با)دیگری ندارد اما حمایت جنسی به اشتغال خود پایان دهد آزار دلیل به کارمند یک تا دهدمی اجازه قانون -

 یا ،(فسخ کند جنسی اذیت و آزار ارتکاب برای کارمند را یک قرارداد که دهدمی

 مثال، عنوان ند. بهکاشتغال دارند را محافظت  بخشی خاص هستند و یا در خاص منطقه یک در که کسانی یا خاصی از زنان و دسته تنها قانون -

 یا دولتی، هایشرکت دولت یا مستخدمانفقط  یا و سیاسی، کارهای جنسی در اذیت و آزار از حفاظت

 یا شود،امل میتناسلی را ش دستگاه تماس با یا و جنسی شامل تماس وضوح به جماع را که یا و جمله مقاربت جنسی از اعمال تنها قانون -

 جنسی وجود اذیت و جازات آزارمیا  و منع برای مقرراتی هیچ اما جنسی را دارد، اذیت و آزار جلوگیری از وظیفه کارفرما که گویدتنها می قانون -

 یا ندارد

 .باشدیا تماس نکرده و جنسی دارای ماهیت اقدامات ای بهاشاره باشد اما هیچ کلی طور به آزار قانون -

 برای آزار جنسی وجود دارد؟های حقوقی جبرانآیا  -ب-83

مالی آنان را تعیین  اراتخس یا جنسی و اذیت و آزار قربانیان خسارت جبران مانند های حقوقیجبران قانون آیا که دهدمی پوشش این را سوال -

 است.کرده

 یا کند،می جنسی فراهم اذیت و آزار قربانیان خسارت برای جبران یا و جبران های حقوقی قانون ،است اگر” بله“پاسخ  -

 .پوشش  قانون وجود دارد تحت از جرائم ناشی خسارت جبران برای کیفری در قوانین ای در خصوص آزار جنسی ماده -

 آیا مجازات کیفری برای آزار جنسی وجود دارد؟ -ج-83

 .باشداذیت در نظر گرفته و آزار برای زندان، و جریمه های کیفری مانندمجازات قانون ،اگر است "بله" پاسخ -

 یا .باشدهای کیفری برای آزار و اذیت جنسی وجود نداشتهمجازات ،اگر است "نه" پاسخ -

 یا باشد.مجازات تعیین کرده جنسی، تجاوز مانند ترجدی برای جرایم جنسی اذیت و آزار قانون -

 .باشدها را داشتهکارفرما اختیار تعیین مجازات است وکرده ممنوع را اشتغال در جنسی اذیت و آزار تنها قانون -



 زنان کارآفرینی توسعه و ایجاد در موثر قانونی  عوامل

 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد

51 

 

 غال وجود دارد؟آیا قانونی در مورد آزار و اذیت جنسی در اشت  -الف-84

 .نه اعمال مجازات را دهد،می پوشش اشتغال را در یا و کار محل جنسی در اذیت و آزار مقررات سوال -

 خواسته جنسی،روابط نا ازجمله دارد، اشتغال وجود در جنسی اذیت و از آزار محافظت درخصوص خاص طور به قانونی ،اگر است"بله" پاسخ -

ارای ددیگر  رفتار هر یا و جنسی، محتوای با اذیت و شامل آزار آزردگی اشارات دارای ماهیت جنسی،رفتار، گفتار یا  جنسی، برای رابطه درخواست

 هرزه رفتار ار دور از نزاکت یمقررات مربوط به رفتا جمله شود، ازاشتغال می با ارتباط در دیگری یا تحقیر و ماهیت جنسی که منجر به ارتکاب جرم

 به وابستگی یمعن به وضوح ت که بهای اسمقام. یا نحوه بیان ماده به گونه یا و موقعیت از استفادهسوء رسمی، یا و وابستگی یا اقتدار مالی با همراه

 یا و استفاده تفسیر شود،سوء مواردی یا چنین

 .باشدوجود داشته محافظت از تبعیض برای قانون تلقی شود و تبعیض اشتغال در جنسی اذیت و آزار -

 یا و اشتغال نپرداخته باشد، در اذیت و آزار خاص به طور به قانونی هیچ اگر: است "نه" پاسخ -

فاده استسوء تجاوز یا مثال، عنوان به شوند.تا جرم تلقی  همراه باشد، زور به تهدید یا خشونت از استفاده با حرکت با ماهیت جنسی یا و رفتار یک -

 جنسی. یا

 یا و خاص نباشد، فرد یک معطوف به است قانون پوشش تحت رفتاری که -

کند. قانونی که به نمی اهمدیگری فر حمایت هیچ جنسی فسخ کند. اما اذیت و آزار را بخاطر کار قرارداد تا دهدمی اجازه کارمند به یک قانون -

 شود. یاجنسی فسخ کنند در نظر گرفته می اذیت و آزار ارتکاب برای کارمندان را دهد قراردادکارفرما اجازه می

 دو را. یا هر نه اما دهد،می پوشش را خصوصی یا کارمندان بخش دولتی تنها قانون -

 در جنسی اذیت و آزار از اظتحف مثال، عنوان دهد، بهپوشش می اشتغال را از خاصی حوزه یک تنها یا خاصی از زنان و بندیدسته یک تنها قانون -

 یا های دولتی.دولتی و شرکتو بخش  دولت کارمندان حفاظت از یا و مشاغل سیاسی،

 یا ناسلی باشد.ت شامل تماس با یا از  دستگاه وضوح که به باشد،جماع داشته یا و جمله مقاربت از جنسی، اعمال به اشاره فقط قانون -

 اذیت و آزار برای مجازات کیفریا ی و ممنوعیتی هیچ جنسی را دارد، اما اذیت و آزار از جلوگیری برای اقدامات تنها وظیفه کارفرما گویدمی قانون -

 یا جنسی وجود ندارد.

 یا تماس جنسی ندارد. و اقدامات با ماهیت جنسی ای بهاشاره اما هیچ کلی مطرح کرده طور به قانون آزار را -

 های قانونی برای آزار جنسی در اشتغال وجود دارد؟آیا جبران -ب-84

 قربانیان برای غرامت گرفتنظرازجمله درن است،بینی کردهاشتغال پیش در جنسی اذیت و آزار برایحقوقی  قانون آیا که دهدمی پوشش این را سوال -

 .جبران خسارت مالی یا و

 پاسخ بله است اگر: -

 گیرد، و یااشتغال درنظر می در جنسی اذیت و آزار های حقوقی یا غرامت برای قربانیانجبران قانون -

 است. ظر گرفتهنکیفری را در  جرائم برای خسارت وجود دارد و قانون جبران کار آزار جنسی در محلای در خصوص در قوانین کیفری ماده -

 د؟آیا مجازات کیفری برای آزار جنسی در اشتغال وجود دار -ج-84

 .دهدش میپوشکار وجود دارند را  در محل جنسی اذیت و آزار برای خاص طور به جریمه را که یا زندان و هایی مانندمجازات سوال -

 .استفتهاشتغال درنظر گر جنسی در اذیت و آزار برای زندان، و جریمه مانند ضمانت اجرایی مشخص، قانون ،است اگر "بله" پاسخ -

 یا و باشد،نداشته وجود جنسی در اشتغال اذیت و آزار برای کیفری مجازات هیچ ،اگر است "نه" پاسخ -

 یا باشد وپرداخته جنسی، تجاوز مانند قانون کیفری، تر جدی جرایم برای به مجازات جنسی اذیت و آزار در قانون -

 .ها مختار استکارفرما در اعمال مجازات که عنوان کرده است اماکرده ممنوع را اشتغال در جنسی اذیت و آزار قانون -

 انون آزار و اذیت جنسی درمحل تحصیل  وجود دارد؟قآیا  -85

 و آموزش مسئول یا استاد در نقش مربی، مجرم آن در مواردی که مدارس یا آموزشی، امکانات تحصیل، استفاده ازهنگام  جنسی در آزار سوال، -

 دهد.قربانی است، پوشش می پرورش

 وضوح به ی است کهابیان آن به گونه  یا و دهدمی پوشش محل تحصیل را در جنسی اذیت و آزار خاص طور به قانون ،است اگر "بله" پاسخ -

 شود. تفسیر جنسی اذیت و آزار عنوان به تواندمی

 یا و دهد،محل تحصیل را پوشش نمی در اذیت جنسی و خاص آزار طور به قانون ،اگر است "نه" پاسخ -

 .دهد و نه هردو راپوشش می خصوصی، در آموزش فقط یا وآموزش عمومی در تنها جنسی را اذیت و آزار -

 وجود دارد؟درمحل های عمومیآیا قانون آزار و اذیت جنسی  -86

 و در حوزه حمل یا و یاجتماع زندگی در عمومی، جمله فضاهای از عمومی، اماکن در جنسی اذیت و خاص آزار طور به قانون ،اگر است "بله" پاسخ -

 .دهدمی نقل را پوشش
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 نقل را پوششوزه حملدر حو یا و اجتماعی زندگی در عمومی، جمله فضاهای از عمومی، اماکن در جنسی اذیت و آزار قانون ،اگر است "نه" پاسخ -

 .دهدنمی

 ازدواج کودکان

 سن قانونی ازدواج برای پسران چه سنی است؟ -فال-87

 تواند بدون رضایت والدین یا هر مقام دیگری ازدواج کند.سن قانونی ازدواج برای یک پسر سنی است که در آن پسر می -

ثنایی وجود باشد ازدواج کند. با فرض بر اینکه هیچ استهمچنین سن قانونی ازدواج برای یک پسر سنی است که تا آن سن پسر اجازه نداشته -

 باشد.  نداشته

 سن قانونی ازدواج برای دختران چه سنی است؟ -ب-87

 یگری ازدواج کند.ت والدین یا هر مقام دتواند بدون رضایسن قانونی ازدواج برای یک دختر سنی است که در آن دختر می -

ی وجود باشد ازدواج کند. با فرض اینکه هیچ استثنایهمچنین سن قانونی ازدواج برای یک دختر سنی است که در آن دختر اجازه نداشته -

 باشد.نداشته

 رای سن ازدواج قانونی وجود دارد؟بآیا استثنایی  -88

 ،مادر و پدر ا رضایت،بمثال  عنوان به ازدواج کنند. مشخص قانونی سن از پسران قبل و دارد که دختراناین امکان وجود  ،اگر است "بله" پاسخ -

 .دیگری مرجع هر یا و قاضی، دادگاه، سرپرست،

 یا قانونی برای ممنوعیت یا باطل کردن ازدواج کودکان یا ازدواج زودهنگام وجود دارد؟آ -89

زدواج ا سن یا و ازدواج برای قانونی سن ها بهآن از رسیدن قبل دو هر یا و پسران، دختران، ازدواج از جلوگیریمقرراتی برای  ،اگر است "بله" پاسخ -

 .است باطل ازدواجی چنین گویدقانونی که می یا و ازدواج ثبت ممنوعیت در جمله،با رضایت وجود دارد. از

 باشد، یادواج وجود نداشتهسن قانونی از حداقل ازدواجهای زیر در مورد ازدواج ثبت یا منع ازدواج ابطال مقرراتی برای هیچ ،اگر است "نه" پاسخ -

 کند.را نامعتبر می قیم ازدواج باشد، عدم رضایت والدین یادر صورتی که سن قانونی توسط قانون تعیین نشده -

 نگام وجود دارد؟یا در قانون مجازاتی برای اجازه دادن یا وادار کردن یک کودک به ازدواج زود هآ -90 

نی که دختران یا پسرا اجازدو جشن تا ازدواج کودک ثبت شود یا دهندمی قانون ضمانت اجرایی درمورد کسانی که اجازه ،است اگر "بله" پاسخ -

اشد یا فرد آگاه ب نشده ودر آن رعایت  قانونی ازدواج نسکه  ازدواجی جشن برای مثال، باشد.اند، برگزار شود، داشتهالزامات سن قانونی را نقض کرده

  .قانونی کمتر است سن کند، ازکه دارد ازدواج می کسی که

 تجاوز زناشویی
 کند؟آیا قانون به طور صریح تجاوز زناشویی را جرم تلقی می -91

 پاسخ بله است اگر :

طبق  " یا اینکه "کیاوز و شاصرفنظر از ماهیت رابطه میان متج"شمارد. به این صورت که در قانون آمده استقانون به صراحت تجاوز زناشویی را جرم می -

 یا  "قانون ازدواج یا رابطه دیگری عذر و دلیل موجهی برای تجاوزجنسی نیست.

 به قانون که مانیز بستگان، -2زناشویی  وابطر در افراد -1 :را تجاوز به عنف و جرم تلقی کند میان ییبه صراحت عمل تجاوز زناشوکه ی باشد قانون -

 خانوادگی یا فامیلی سوءاستفاده موقعیت از تی کهصور در افراد -3 (.عام طور به بستگان برای نه اما) به عنوان بستگان درنظر بگیرد همسران را صراحت

وز راحت عمل تجاصبه ی که قانوندهند. یا وقتی ریف خانواده جای میکند. )اما نه وابستگی به صورت کلی(، وقتی که قانون به وضوح همسران را در تع

 یستند. یامعاف ن شده عنوان اتهامات از یا هستند و بالقوه را تجاوز به عنف و جرم تلقی کند، عنوان کند که همسران مجرم ییزناشو

شخص میطی را ایا قانون شر گیرد.میجنسی باشد که عناصر تجاوز را دربر ای برای جرم تجاوز به عنف یا سوءاستفادهروابط زناشویی عامل تشدید کننده -

 .کرد طاز آن استنبا توانیمرا  زناشویی تجاوز است، به گونه ای که جرمشدهکاهش داده شوهر توسط تجاوز یا زناشویی تجاوز کند که در آن مجازاتمی

اجرای  " ،"ع کرده باشدممنو")به عنوان مثال، قانون فقط این عمل را باشدوجود نداشتهها کیفری برای این جرمهیچ مجازات  است اگر، "نه"جواب  -

 کند.(، یانبه قاضی اجازه بدهد تا به همسر دستور بدهد تا به همسرش تجاوز "، یا "باشدبینی کردهدستورات حمایتی/حفاظتی را پیش

 حال طی فرآیند طالق باشند.باشند یا درجدا شده شود که همسران از همقید تجاوز زناشویی فقط زمانی اعمال می -

 دهد. یاطور عام، یا وابستگی مالی یا رسمی را پوشش میماده فقط روابط وابستگی به -

 ماده تجاوز فقط برای شرایط خاص مانند بیماری اعمال شود. -

 نیامده باشند.شود و همسران به وضوح در تعریف خانواده ماده فقط برای اعضای خانواده اعمال می -

ری کند که تواند علیه شوهرش دعوی کیفقانون تجاوز زناشویی را جرم تلقی کند، وجود ندارد یک زن میبینی خاصی برای اینکه چگونه پیشهی اگر -92

 است؟شوهرش به او تجاوز کرده

 یا باشد وداده عنف به زن دربرابر شوهرش یا شریکش برای تجاوز شکایت به حق قانون ،اگر است "بله" پاسخ -
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 یا ر ازدواج وجود ندارد،د شوهر و زن بین تجاوز که شود بیان یا شامل همسران نشود و جنسی تجاوز یا عنف به تجاوز قانون ،است اگر“نه “پاسخ  -

 تجاوز جرم محسوب نشده است. -

 یا شوهر از مجازات کیفری برای تجاوز جنسی به همسر معاف است؟آ -93

جرم  رده کهحت عنوان کقوانین مربوط به تجاوز جنسی یا قوانین کیفری شوهر را از چنین جرمی مستنثنا کرده یا به صرا ،اگر است "بله" پاسخ -

 ندارد. و یا یا در ازدواج وجود زن و شوهر بین جنسی تجاوز

 .خشونت همراه باشد با عمل است که شرطی شوهر به و زن بین جنسی تجاوز -

 کیفری معاف است؟ باشند، از مجازاته با قربانی ازدواج کردهآیا متجاوز درصورتی ک -94

ب رصورتی که پس از ارتکادرا  مجرم باشد که، گونهکیفری این طورکلی حقوقبه یا جنسی، تجاوز یا عنف به تجاوز در قانون ،اگر است "بله" پاسخ -

 یا جرم با قربانی ازدواج کند، معاف کند. و

 شود. جرم با قربانی ازدواج کند،تخفیف مجازات قائل می ارتکاب از پس صورتی که مجرم در قانون -
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 پرسشنامه مربوط به گزارش زن، قوانین و اشتغال

 منبع انطباق با قانون پاسخ فعلی سئوال شماره

  Accessing Institutions     امکانات نهادی 

  Constitutional rights     حقوق اساسی 

1 
Does the constitution contain a clause on 
nondiscrimination? 

No Yes Constitution of the Islamic Republic of Iran Principle3(14),19,20  

2 
If there is a nondiscrimination clause in the constitution, 
does it mention gender? 

N/A Yes Constitution of the Islamic Republic of Iran Principle3(14),19,21  

3 Does the constitution contain a clause on equality? Yes Yes Constitution of the Islamic Republic of Iran Principle3(14),19,22  

4 
Is customary law recognized as a valid source of law 
under the constitution? 

No No Constitution of the Islamic Republic of Iran  

  
If so, is customary law invalid if it violates constitutional 
provisions on non-discrimination or equality? 

N/A N/A   

5 
Is personal law recognized as a valid source of law under 
the constitution? 

Yes Yes Constitution of the Islamic Republic of Iran, Art. 4 

  
If so, is personal law invalid if it violates constitutional 
provisions on non-discrimination or equality? 

No Yes Constitution of the Islamic Republic of Iran, Principle 91 

   Quotas     تبعیض مثبت 

6 What are the quotas for women on corporate boards? No quota N/A No applicable provisions could be located 

7 
What are the quotas for women representatives in 
parliament? 

No quota N/A No applicable provisions could be located 

8 
What are the quotas for women representatives in local 
government? 

No quota N/A No applicable provisions could be located 

9 
10 

What are the quotas for women representatives on 
candidate lists in national elections? 

No quota N/A No applicable provisions could be located 

What are the quotas for women representatives on 
candidate lists in local elections? 

No quota N/A No applicable provisions could be located 

   Married and unmarried women     حقوق زنان مجرد و متاهل 
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 منبع انطباق با قانون پاسخ فعلی سئوال شماره

11 
Can an unmarried woman apply for a passport in the 
same way as an unmarried man? 

Yes Yes Passport Law 

  
Can a married woman apply for a passport in the same 
way as a married man? 

No No Passport Law, Art. 18 

12 
Can an unmarried woman obtain a national ID card in 
the same way as an unmarried man?  

Yes Yes 
ID Card Application Instructions 

  
Executive Bylaw on the Law of Allotting Identification Numbers and 
Postal Codes to all Iranian Nationals, Art. 2 

  
Can a married woman obtain a national ID card in the 
same way as a married man?  

Yes Yes 
ID Card Application Instructions 

  
Executive Bylaw on the Law of Allotting Identification Numbers and 
Postal Codes to all Iranian Nationals, Art. 2 

13 
Can an unmarried woman travel outside the country in 
the same way as an unmarried man?  

Yes Yes No restrictions could be located 

  Can a married woman travel outside the country in the 
same way as a married man?  

No Yes 
  

  Civil Code, Art. 1108 

14 
Can an unmarried woman travel outside her home in the 
same way as an unmarried man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  Can a married woman travel outside her home in the 
same way as a married man?  

No Yes 

article 1108 of Iran civil code says If the wife, whiout sharia excuse 
does not perform her marriage duties, she will not be eligible to 
the financial /cost of life which under the civil law her huband is 
obligated to pay" . It does not have any specific regulation with 
respect to the maried woman's travel outside.  

  Civil Code, Art. 1108 

15 
Can an unmarried woman get a job in the same way as 
an unmarried man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  
Can a married woman get a job in the same way as a 
married man? 

No No Civil Code, Art. 1117 

16 
Can an unmarried woman sign a contract in the same 
way as an unmarried man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  Can a married woman sign a contract in the same way as Yes Yes No restrictions could be located 
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 منبع انطباق با قانون پاسخ فعلی سئوال شماره

a married man? Yes Yes No restrictions could be located 

17 
Can an unmarried woman register a business in the 
same way as an unmarried man? 

  
Can a married woman register a business in the same 
way as a married man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

18 
Can an unmarried woman open a bank account in the 
same way as an unmarried man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  
Can a married woman open a bank account in the same 
way as a married man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

19 
Can an unmarried woman choose where to live in the 
same way as an unmarried man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  
Can a married woman choose where to live in the same 
way as a married man? 

No No Civil Code, Art. 1114 

20 
Can an unmarried woman confer citizenship on her 
children in the same way as an unmarried man? 

No No Civil Code, Art. 976 

  
Can a married woman confer citizenship on her children 
in the same way as a married man? 

No No Civil Code, Art. 976 

21 
Can an unmarried woman be head of household or head 
of family in the same way as an unmarried man? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  
Can a married woman be head of household or head of 
family in the same way as a married man? 

No No Civil Code, Art. 1105 

   Marital responsibility     تقسیم مسئولیت در ازدواج 

22 
Can a woman convey citizenship to a non-national 
spouse in the same way as a man? 

No No Civil Code, Arts. 976(6), 980 and 1060 

23 Are wives required to obey their husbands? Yes Yes Civil Code Art. 1108 

24 Must spouses jointly financially maintain the family?  No No Civil Code, Arts. 1106 and 1107 

  Using Property     هااستفاده از دارایی 

  Martial Property regime     نظام ازدواج 
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http://www.alaviandassociates.com/documents/civilcode.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.alaviandassociates.com/documents/civilcode.pdf


 زنان کارآفرینی توسعه و ایجاد در موثر قانونی  عوامل

 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد

57 

 

 منبع انطباق با قانون پاسخ فعلی سئوال شماره

25 What is the default marital property regime? 
Separatio

n of 
property 

Separation 
of property 

Civil Code of Islamic Republic of Iran, Art. 1118 

26 Who administers marital property? 
Original 
owner 

Original 
owner 

Civil Code of the Islamic Republic of Iran, Art.1118  

   Spousal protections     محافظت از منافع زن 

27 
If the husband administers property, is spousal consent 
required for major transactions? 

N/A N/A   

28 
Are there special provisions governing the marital 
home? 

No Yes 
The  Amendment of divorce law by The Expediency    Discernment 
Council,article 71  clause 6   

29 
Does the law provide for valuation of nonmonetary 
contributions? 

No Yes 
Part a , note 6 of the single article concerning the reform of divorce 
regulation enacted by the 1993National Exigency Council enacted 
in  

   Property     امالک 

30 
Do unmarried men and unmarried women have equal 
ownership rights to property? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  
Do married men and married women have equal 
ownership rights to property? 

Yes Yes Civil Code of the Islamic Republic of Iran, Art. 1118 

   Inheritance     ارث 

31 
Do female and male surviving spouses have equal 
inheritance rights? 

No No Civil Code of the Islamic Republic of Iran, Arts. 899, 900 and 913  

32 Do sons and daughters have equal inheritance rights? No No Civil Code of the Islamic Republic of Iran, Art. 907 

  Going to court     حضور در دادگاه 

  Equality of Access     برابری دسترسی 

33 Does the law recognize customary courts?  No No No applicable provisions could be located 

34 
Does the law recognize personal law courts? Yes Yes 

Civil Code, Art. 1130 

  Law on the Protection of the Family, Art. 1  

http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf
http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf
http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.alaviandassociates.com/documents/civilcode.pdf
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847
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35 
Does a woman's testimony carry the same evidentiary 
weight in court as a man's? 

No No Penal Code, Arts. 74, 199 and 237 

   Representation     حضور زنان 

36 
How many justices are on the constitutional court? 12 N/A 

No constitutional court defined under the constitution of the 
Islamic Republic of Iran. Under article 91 of the constitution the 
guardian council is established which cmposed of 12 members and 
has the duty to secure that the legislation ratified by the 
parliament complies with the constitution and shariaa and article 
98 of the constitution states that the guardian council is authorized 
to interpret the constitution. 

  Official Website of the Guardian Council of Iran 

37 Of those, how many are women? 0 N/A Official Website of the Guardian Council of Iran 

38 Is the Chief Justice a woman?  No N/A Official Website of the Guardian Council of Iran 

   Procedure     کارآمدی فرآیند 

39 Is there a small claims court/fast-track procedure? No Yes  Law on Dispute Resolution Council 

40 If yes, what is the maximum amount?  N/A 30%  Law on Dispute Resolution Council, article 9 (a) 

  Providing incentives to work     مشوق اشتغال 

  Personal income tax     مالیات بر درآمد 

41 Are childcare payments tax deductible? No No No applicable provisions could be located 

42 Are there tax deductions or credits specific to men? No No No applicable provisions could be located 

  Are there tax deductions or credits specific to women? No No No applicable provisions could be located 

   Children     فرزندان 

43 Is childcare subsidized or publicly provided? Yes Yes 
Amendments to Guidelines on Establishment, Management and 
Liquidation of Kindergartens, Arts. 6 and 15 

  Is primary education free and compulsory? Yes Yes Law on Free Compulsory Public Education 1943, Arts. 2 and 3  

http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=-G23YcRWqWI%3d&tabid=4715&mid=8526
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kQXzPYpYJi4%3d&tabid=4715&mid=8526
http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kQXzPYpYJi4%3d&tabid=4715&mid=8526
http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kQXzPYpYJi4%3d&tabid=4715&mid=8526
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http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kQXzPYpYJi4%3d&tabid=4715&mid=8526
http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=kQXzPYpYJi4%3d&tabid=4715&mid=8526
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f6adb1ab-ec3e-4c6a-8da4-13743357ca04
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://eawo.ir/HomePage.aspx?TabID=4762&Site=douranportal&Lang=fa-IR
http://eawo.ir/HomePage.aspx?TabID=4762&Site=douranportal&Lang=fa-IR
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93633
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44 
Amendment to Law on Free Compulsory Public Education 1971, 
Arts. 1 and 2 

   Care     خدمات مراقبت از فرزندان 

45 
Does the government provide a child allowance to 
parents? 

Yes Yes Social Security Insurance Law, Art. 86 

46 Must employers provide leave to care for sick relatives?  No N/A 

The government as an employer is obligated to provide three days 
leave for its employees to take care of his sick relevants including 
parents, spouse and children.(the bylaw for the article 84 of the 
Country Service Management Law) 

  Building Credit      اعتبار 

  Credit agencies     اعتبارسنجی 

47 
What is the minimum loan amount covered in the 
private credit bureau or public credit registry 
(%GNI/capita)? 

0% N/A   

48 
Do retailers provide information to private credit 
bureaus or public credit registries? 

No N/A   

  
Do utility companies provide information to private 
credit bureaus or public credit registries? 

No N/A   

  
Do microfinance institutions provide information to 
private credit bureaus or public credit registries? 

No N/A   

   Nondiscrimination     عدم تبعیض 

  Question  Answer  Answer  Source  

49 
Does the law prohibit discrimination by creditors on the 
basis of gender in access to credit? 

No Yes The Constitution, principle 3(14), 20 

  
Does the law prohibit discrimination by creditors on the 
basis of marital status in access to credit? 

No Yes The Constitution, principle 3(14), 20 

  Getting a Job     اشتغال 

  Parental Benefit     بارداری و زایمان 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96626
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96626
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/880/Social%20Security%20Law%201975.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
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50 
Does the law mandate paid or unpaid maternity leave? Yes Yes 

Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1 

  Labor Code, Art. 76 

  Does the law mandate paid or unpaid paternity leave? Yes Yes Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1  

  Does the law mandate paid or unpaid parental leave? No Yes   

51 
What is the length of paid maternity leave?  270 270 

Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1  

  
Law of Breastfeeding Promotion and Support of Breastfeeding 
Mothers, Art. 3 

  What is the length of paid paternity leave? 14 14 Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1 

  What is the length of paid parental leave? N/A N/A   

  
Who pays maternity leave benefits? 

Governm
ent 100% 

Governmen
t 100% 

Social Security Law, Arts. 67 and 68 

52 Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1 

  Who pays paternity leave benefits? 

Governm
ent 100% 

Governmen
t 100% 

Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1  

  Who pays parental leave benefits? N/A N/A   

  What percentage of wages is paid during maternity 
leave? 

67% 67% 
Social Security Law, Art. 67 

53 Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1  

  
What percentage of wages is paid during paternity 
leave? 

100% 100% Population and Family Regulation Amendments Act 2013, Art. 1 

  What percentage of wages is paid during parental leave? N/A N/A   

54 What is the length of unpaid maternity leave? 0 N/A No applicable provisions could be located 

  What is the length of unpaid paternity leave? 0 N/A No applicable provisions could be located 

  What is the length of unpaid parental leave? N/A N/A   

55 
How many days of unpaid parental leave must be taken 
by the mother? 

N/A N/A   

http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/21843/64830/E90IRN01.htm
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054
http://vct.iums.ac.ir/uploads/ghanoon.pdf
http://vct.iums.ac.ir/uploads/ghanoon.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/880/Social%20Security%20Law%201975.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/880/Social%20Security%20Law%201975.pdf
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054
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http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
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How many days of unpaid parental leave must be taken 
by the father? 

N/A N/A   

56 
How many days of paid parental leave must be taken by 
the mother? 

N/A N/A   

  
How many days of paid parental leave must be taken by 
the father? 

N/A N/A   

   Workplace protections     حمایت در محل کار 

57 
Does the law mandate equal remuneration for work of 
equal value? 

No Yes  Labor Code, Art 38  

58 
Does the law mandate nondiscrimination based on 
gender in hiring? 

No Yes 
The law of ratification of the international convention on 
Prohibition of Discrimination in Recruitment and   Employment  

59 
Is it prohibited for prospective employers to ask about 
family status? 

No No No restrictions could be located 

60 Is dismissal of pregnant workers prohibited? No N/A No applicable provisions could be located 

  
Are mothers guaranteed an equivalent position after 
maternity leave? 

Yes Yes 
Labor Code, Art. 76 

61 
Law of Breastfeeding Promotion and Support of Breastfeeding 
Mothers, Arts. 3 and 5 

  
Are nursing mothers entitled to nursing breaks? Yes Yes 

Labor Code, Art. 78 

62 
Law of Breastfeeding Promotion and Support of Breastfeeding 
Mothers, Art. 3 

63 Are parents entitled to flexible/part-time schedules? No No No applicable provisions could be located 

   Retirement     بازنشستگی 

64 
What is the age at which a man can retire and receive 
full benefits? 

60 60 Social Security Law, Art. 76 

  
What is the age at which a woman can retire and receive 
full benefits? 

55 55 Social Security Law, Art. 76 

65 
What is the age at which a man can retire and receive 
partial benefits? 

55 55 Social Security Law, Art. 76 

http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
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What is the age at which a woman can retire and receive 
partial benefits? 

45 45 Social Security Law, Art. 76 

66 What is the mandatory retirement age for men? N/A N/A No applicable provisions could be located 

  What is the mandatory retirement age for women? N/A N/A No applicable provisions could be located 

   Job restrictions     های شغلیمحدودیت 

67 Can women work the same night hours as men? Yes Yes No restrictions could be located 

68 Can women do the same jobs as men? No No Labor Code, Art. 75 

69 
Can women work in jobs deemed hazardous in the same 
way as men? 

No No Labor Code, Art. 75 

  
Can women work in jobs deemed morally or socially 
inappropriate in the same way as men? 

Yes No   

  
Can women work in jobs deemed arduous in the same 
way as men? 

No No Labor Code, Art. 75 

70 Can women work in mining in the same way as men? Yes Yes No restrictions could be located 

  Can women work in factories in the same way as men? Yes Yes No restrictions could be located 

  
Can women work in construction in the same way as 
men? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  Can women work in the same occupations as men?  Yes Yes No restrictions could be located 

71 
Can women work in metalworking in the same way as 
men? 

Yes Yes No restrictions could be located 

  
Can women engage in jobs requiring lifting weights 
above threshold in the same way as men? 

No No Labor Code, Art. 75 

  Can women do the same job-related tasks as men? Yes Yes No restrictions could be located 

  Protecting women from violence     حمایت در برابر خشونت 

  Domestic violence     خشونت خانوادگی 

72 Is there domestic violence legislation? No No No applicable provisions could be located 
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 منبع انطباق با قانون پاسخ فعلی سئوال شماره

73 
If not, are there aggravated penalties for crimes against 
a spouse or family member? 

No No No applicable provisions could be located 

74 Are there criminal penalties for domestic violence?  No No No applicable provisions could be located 

75 
Does domestic violence legislation cover physical 
violence? 

No No No applicable provisions could be located 

  
Does domestic violence legislation cover sexual 
violence? 

No Yes No applicable provisions could be located 

  
Does domestic violence legislation cover emotional 
violence? 

No No No applicable provisions could be located 

  
Does domestic violence legislation cover economic 
violence? 

No No No applicable provisions could be located 

76 
Does legislation on domestic violence protect family 
members? 

No No No applicable provisions could be located 

77 
Does domestic violence legislation protect former 
spouses? 

No No No applicable provisions could be located 

78 
Does domestic violence legislation protect unmarried 
intimate partners? 

No No No applicable provisions could be located 

79 Do protection orders for domestic violence exist?  No No No applicable provisions could be located 

80 
Do protection orders cover prohibition of contact and 
maintaining a distance from the survivor?  

No No No applicable provisions could be located 

81 
Do protection orders for domestic violence prohibit 
contact? 

No No   

82 
Is there a specialized court or procedure for cases of 
domestic violence? 

No No No applicable provisions could be located 

   Sexual harassment      تعرض 

83 
Is there legislation that specifically address sexual 
harassment? 

No No No applicable provisions could be located 

84 
Is there legislation on sexual harassment in 
employment? 

No No No applicable provisions could be located 

85 Is there legislation on sexual harassment in education? No No No applicable provisions could be located 
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http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/iran-islamic-rep/2015
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 منبع انطباق با قانون پاسخ فعلی سئوال شماره

86 
Is there legislation on sexual harassment in public 
places? 

No No No applicable provisions could be located 

  Child and early marriage     ازدواج کودک 

87 What is the legal age of marriage for boys? 15 15 Civil Code, Arts. 1041 and 1210(Note 1) 

  What is the legal age of marriage for girls? 13 13 Civil Code, Arts. 1041 and 1210(Note 1) 

88 Are there any exceptions to the legal age of marriage?  Yes Yes Civil Code, Art. 1041 

89 Is child marriage void or prohibited? No No No applicable provisions could be located 

90 
Are there penalties for authorizing or knowingly entering 
into child or early marriage? 

No Yes Marriage Law, article 3 

   Marital rape     تجاوز همسر 

91 Does the legislation explicitly criminalize marital rape? No No No applicable provisions could be located 

92 If not, can a wife or partner file a complaint? No No No applicable provisions could be located 

93 
Is the husband exempt from facing criminal penalties for 
rape (marital rape exemption)? 

Yes Yes Islamic Penal Code of 2013, Book 2, arts. 221 and 223  

94 
Are perpetrators exempt from facing criminal charges 
for rape if they marry the victim? 

No No   
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 مقایسه ایران با سه کشور ترکیه، تونس و کانادا

 مقایسه تطبیقی   ایران

 

 هاتعداد مغایرت

 ترکیه تونس کانادا   پاسخ فعلی شماره

 

 ترکیه تونس کانادا
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 مقایسه ایران با سه کشور ترکیه، تونس و کانادا

 مقایسه تطبیقی   ایران

 

 هاتعداد مغایرت

 ترکیه تونس کانادا   پاسخ فعلی شماره

 

 ترکیه تونس کانادا
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 مقایسه تطبیقی   ایران

 

 هاتعداد مغایرت

 ترکیه تونس کانادا   پاسخ فعلی شماره
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