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مقدمه
دول عضوو کنوانسویون حاضور با عنایت به اینکه منشوور ملل متحد براایبندی به حقوق اسواسوی بشور کرامت و ارز
برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد.

هر فرد انسوانی و

با عنایت به اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشور الول بابل ببول نبودن تبعیض را تأیید نموده اعالم میدارد که کلیه افراد بشور ززاد به
دنیا زمده و از نظر منزلت و حقوق یکسوووان بوده و بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایزات مبتنی بر جنسو ویت حق دارند از کلیه
حقوق و ززادیهای مندرج در این اعالمیه بهرهمند شوند
با عنایت به اینکه دول عضوو میثابهای بینالمللی حقوق بشور متعهد به تضومین حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندی از کلیه حقوق
اساسی اجتماعی فرهنگی مدنی و سیاسی میباشند
با در نظر گرفتن کنوانسویونهای بینالمللی که تحت نظر سوازمان مللمتحد و سوازمانهای تخصوصوی به منظور ایشوبرد تسواوی حقوق
زنان و مردان منعقد گردیدهاند
همچنین با عنایت به بطعنامهها اعالمیهها و تولویههایی که توسو مللمتحد و سوازمانهای تخصوصوی برای ایشوبرد تسواوی حقوق
زنان و مردان تصویب شدهاست
در عین حال با نگرانی از اینکه به رغم این اسناد متعدد تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد
با یادزوری اینکه تبعیض علیه زنان نابض الوول برابری حقوق و احترام به کرامت انسوانی اسوت و مانع شورکت زنان در شورای مسواوی
با مردان در زندگی سویاسوی اجتماعی ابتصوادی و فرهنگی کشوور و نیز گسوتر سوعادت جامعه و نانواده شوده و شوکوفایی کامل
بابلیتها و استعدادهای زنان در ندمت به کشور و بشریت را دشوارتر مینماید
با نگرانی از اینکه در شورای فقر و تنگدسوتی زنان از حدابل امکان دسوترسوی به مواد غذایی بهداشوت تعلیم و تربیت و فرلوتهای
شغلی و سایر نیازها برنوردارند
با اعتقاد بر اینکه تأسویس نظام نوین ابتصواد بینالملل براسوا
مهمی را ایفاء مینماید

مسواوات و عدالت در تحقق ایشوبرد برابری بین مردان و زنان نقش

با تأکید بر اینکه ریشوهکن کردن زاارتاید اشوکال مختل ناادارسوتی تبعیضناادی اسوتعمار اسوتعمارنو تجاوز اشوغال و سولطه و
دنالت نارجی در امور دانلی دولتها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد
با تأیید بر اینکه تحکیم لول و امنیت بینالمللی تشون زدایی بینالمللی همکاریهای متقابل دول لور نظر از نظامهای اجتماعی
و ابتصوادی زنان نلع سوال کامل و عمومی و بویاه نلع سوال اتمیتحت نظارت و کنترل دبیق و مؤثر بینالمللی تأکید بر الوول
عدالت مسواوات و منافع متقابل در رواب بین کشوورها و احقاق حق مردم تحت سولطه اسوتعمار و بیگانه و اشوغال نارجی به دسوتیابی
به حق تعیین سورنوشوت و اسوتقالل و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضوی باعث توسوعه و ایشورفت اجتماعی نواهد شود
و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک نواهد کرد
با اعتقاد بر اینکه توسوعه تمام و کمال یک کشوور رفاه جهانی و بربراری لول مسوتلزم شورکت یکپارچه زنان در تمام زمینهها در
شرای مساوی با مردان است
با یادزوری سوهم عمده زنان در تحقق رفاه نانواده و ایشورفت جامعه که تا کنون کامالً شوناسوایی نشودهاسوت اهمیت اجتماعی مادری
و نقش والودین در نوانواده و در تربیوت کودکوان و بوا زگواهی از اینکوه نقش زنوان در تولیود مثول نبوایود اسوووا تبعیض برار گیرد بلکوه
تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی میباشد
با اطالع از اینکه تغییر در نقش سونتی مردان و زنان در جامعه و نانواده برای دسوتیابی به مسواوات کامل میان زنان و مردان ضوروری
است
با عزم بر اجرای الوول مندرج در اعالمیه محو تبعیض علیه زنان و در این راسوتا اتخا ابدامات ضوروری برای از میان برداشوتن این
گونه تبعیضها در اشکال و لور زن بر مقررات زیر توافق کردهاند:

بخش ۱
ماده ۱
از نظر این کنوانسویون عبارت« :تبعیض علیه زنان» به معنی بائل شودن هر گونه تمایز اسوتثناء یا محدودیت براسوا جنسویت اسوت
که بر به رسمیت شنانتن حقوق بشر زنان و ززادیهای اساسی زنها و بهرهمندی و اعمال زن حقوق براایه مساوات با مردان لر نظر
از وضووعیت تأهل زنها در تمام زمینههای س ویاس وی ابتصووادی اجتماعی فرهنگی مدنی و دیگر زمینهها اثر مخرب دارد یا الوووً،
هدفش از بین بردن این وضعیت است.
ماده ۲
دولتهای عضوو تبعیض علیه زنان را به هر شوکل محکوم مینمایند و موافقت مینمایند بدون درنگ به طرق مقتضوی سویاسوت رفع
تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور بر امور زیر تعهد مینمایند:
ال  :گنجاندن الوول مسوواوات زن و مرد در بانون اسوواسوی یا دیگر بوانین متناسووب دانلی نود اگر تا کنون چنین کاری
انجام نشوده و حصوول اطمینان از تحقق عملی این الول از طریق وضوع بانون (منظور بوانین عادی ،زما،جراسوت) و طرق
مناسب دیگر.

ب :اتخا تدابیر بانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج :حمایت بانون از حقوق زنان براسوا تسواوی با مردان و حصوول تضومین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع
تبعیض از طریق دادگاههای لال ملی و دیگر مؤسسات عمومی.
د :نودداری از انجام هر گونه ابدام و عمل تبعیضزمیز علیه زنان و تضومین اینکه مقامات و مؤسوسوات عمومی بر طبق این
تعهد عمل نمایند.
ه :اتخا هر گونه ابدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توس هر فرد سازمان یا مؤسسه.
و :اتخا تدابیر ،زم از جمله تدابیر بانونگذاری برای تغییر یا لغو بوانین مقررات عادات و عملکردهایی که نسوبت به زنان
تبعیضزمیز هستند.
ز :نسخ کلیه مقررات کیفری دانلی که تبعیض علیه زنان را در بردارند .
ماده ۳
دولتهای عضووو در همه زمینهها مخصووولوواً در زمینههای سوویاسووی اجتماعی ابتصووادی و فرهنگی تمام ابدامات ،زم از جمله
بانونگذاری را اعمال نواهند کرد تا از توسوعه و ایشورفت کامل زنان اطمینان حالول کنند و در نتیجه برنورداری زنان را از حقوق
بشر و ززادیهای اساسی بر اایه تساوی با مردان تضمین کنند.
ماده ۴
 .۱اذیر تدابیر ویاه موبتی که به منظور تسوریع برابری موبت میان مردان و زنان توسو دولتهای عضوو لوورت میگیرد نباید به
عنوان تبعیض بوه نفع زنوان زنچنوان کوه در این کنوانسووویون تعری شووودهاسوووت تلقی گردد ولی بوه هیچوجوه نبوایود منت بوه حف
اسووتانداردهای جداگانه یا نامسوواوی بش وود این ابدامات و تدابیر هنگامیکه اهدا برابری فرلووتها و برنورد مسوواوی زنان با مردان
حالل شد متوب نواهد گردید.
 .۲همچنین ابدامات ویاهای که توسو دولتهای عضوو لوورت میگیرد از جمله تدابیری که در این کنوانسویون وجود دارد و هد زن
حمایت از ایفای نقش مادری زنان است نباید تبعیضزمیز تلقی گردد.
ماده ۵
دولتهای عضو ابدامات مقتضی زیر را به عمل نواهند زورد:
ال  :تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دسوووتیابی به براندانتن تعصوووبات عادات و دیگر
روشوهای عملی که بر طرز تفکر اسوتنگری یا برتربینی یک جنس نسوبت به جنس دیگر یا نقش کلیشوهای زنان و مردان
مبتنی است.

ب :حصوووول اطمینوان از اینکوه تعلیم و تربیوت نوانواده شوووامول در لوووحی از موادری بوه عنوان یوک وظیفوه اجتمواعی و
شناسایی مسئولیت مشتر زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود.
این امر را هم باید در

کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برنوردار است.

ماده ۶
دولتهای عضووو باید به هر نوع ابدام مقتضووی از جمله وضووع بانون دسووت بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهرهبرداری از
فحشای زنها جلوگیری نمایند.

بخش ۲
ماده ۷
دولتهای عضوو کنوانسویون موظ اند ابدامات مقتضوی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سویاسوی و عمومیکشوور اتخا نموده و
مخصولاً اطمینان دهند که در شرای مساوی با مردان حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند:
ال  :حق رأی دادن در همه انتخابات و همهارس ویهای عمومی و لووالحیت انتخاب شوودن در همه ارگانهاییکه با انتخابات
عمومیبرگزیده میشوند.
ب :حق شورکت در تعیین سویاسوت دولت و اجرای زنها و به عهده گرفتن اسوتهای دولتی و انجام وظای عمومیدر تمام
سطو دولتی.
ج :حق شرکت در سازمانها و انجمنهای غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.
ماده ۸
دولتهای عضوو باید ابدامات مناسوب و مقتضوی برای اطمینان و تضومین این امر فراهم زورند که زنان در شورای مسواوی با مردان و
بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت نود را در سوط بینالمللی احراز کنند و در کارهای سوازمانهای بینالمللی مشوارکت
داشته باشند.
ماده ۹
 .۱دولتهای عضوو به زنان حقوق مسواوی با مردان در زمینه کسوب تغییر و یا حف تابعیت میدهند مخصوولواً دولتها باید اطمینان
دهند و تضوومین کنند که نه ازدواج زن با یک مرد نارجی و نه تغییر تابعیت شوووهر در طی دوران ازدواج نودبخود موجب تغییر
تابعیت زن بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمیشوند.
 .۲دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطاء کنند.

بخش ۳
ماده ۱۰
دولتهای عضووو تمام ابدامات ،زم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضوومین حقوق مسوواوی زنان با مردان در زمینه زموز
مخصولاً در موارد زیر را اتخا مینمایند:
ال  :شورای مسواوی برای هدایت شوغلی و حرفهای دسوترسوی به تحصویل انذ مدر از مؤسوسوات زموزشوی در همه سوطو
مختل در مناطق روسووتایی و شووهری این تسوواوی باید شووامل دورههای ایشدبسووتانی زموز عمومی فنی حرفهای و
زموز عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارزموزی شغلی بشود.
ب :امکان دسترسی به برنامه درسی ززمونها کادر زموزشی اماکن تحصیلی و تجهیزات زموزشی که در همه زنها از کیفیت
و معیارهای مساوی با مردان برنوردار باشد.
ج :محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشوهای از نقش زنان و مردان در تمام سوطو و تمام اشوکال مختل زموزشوی با تشوویق
زموز مختل اسور و دنتر و دیگر انواع روشوهای زموزشی که دستیابی به این هد را ممکن سازد مخصولاً با تجدیدنظر
در متون کتب درسی و برنامههای مدار و تعدیل و تطبیق روشهای زموزشی.
د :اعطای فرلت یکسان برای استفاده از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.
ه :فرلوتهای یکسوان برای دسوتیابی به برنامههای تداوم زموز از جمله برنامههای عملی سوادزموزی بزرگسا،ن و حرفهای
مخصولاً برنامههایی که هد زنها کاهش هر چه سریعتر فالله زموزشی موجود بین زنان و مردان است.
و :کاهش تعداد دنتران دانشزموزی که تر
کردهاند.

تحصویل میکنند و برنامهریزی برای زنان و دنترانی که ببالً تر

ز :دادن فرلت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورز

تحصویل

و تربیت بدنی.

 :دسووترسووی به زموزشووهای ناص تربیتی که سووالمتی و تندرسووتی نانواده را تضوومین مینماید و از جمله اطالعات و
مشورتهای مربوط به تنظیم نانواده.
ماده ۱۱
 .۱دولتهای عضووو باید ابدامات مقتضووی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشووتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای
تساوی مردان و زنان حقوق یکسان مخصولاً در موارد زیر برای زنان رعایت میشود:
ال  :حق کار(اشتغال) به عنوان یک حق ،ینفک حقوق انسانی

ب :حق امکانات شغلی یکسان از جمله اجرای ضواب یکسان در مورد انتخاب شغل
ج :حق انتخاب ززادانه حرفه و شوغل حق ارتقای مقام برنورداری از امنیت شوغلی و تمام امتیازات و شورای ندمتی و حق
اسوتفاده از دورههای زموزشوی حرفهای و باززموزی از جمله کارزموزی و شورکت در دورههای زموزشوی و شورکت در دورههای
زموزشی ایشرفته و زموزشی مرحلهای.
د :حق دریافت مزد مسواوی اسوتفاده از مزایا و برنورداری از رفتار مسواوی در مشواغل و کارهایی که ارز
همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار.

یکسوان دارند

ه :حق برنورداری از تأمین اجتماعی مخصوولواً در موارد بازنشوسوتگی بیکاری بیماری دوران ناتوانی و ایری و سوایر موارد
از کارافتادگی .هم چنین حق استفاده از مرنصی استحقابی (با دریافت حقوق).
و :حق برنورداری از بهداشت و ایمنی شرای کار از جمله برنورداری از ایمنی و سالمتی برای تولید مثل.
 .۲به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج یا بارداری و تضومین حق مسولم زنان برای کار دولتهای عضوو ابدامات
مناسب یل را معمول نواهند داشت:
ال  :ممنوعیت انراج به ناطر حاملگی یا مرنصوی زایمان و اعمال تبعیض در انراج به لحاظ وضوعیت زناشوویی با بربراری
ضمانت اجرا برای تخل از این امر.
ب :دادن مرنصوی دوران زایمان با اردانت حقوق با مزایای اجتماعی مناسوب بدون از دسوت رفتن شوغل سومت یا مزایای
اجتماعی.
ج :تشوووویق و حموایوت ،زم برای ارائوه نودموات اجتمواعی بوه نحوی کوه والودین را بوادر سوووازد توا تعهودات نوانوادگی را بوا
مسوئولیتهای شوغلی هماهنگ سوازند و در زندگی عمومیشورکت جویند مخصوولواً از طریق تشوویق به تأسویس و توسوعه
تسهیالت مراببت از کودکان.
د :حمایت ویاه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای زنها زیانزور است.
 .۳بوانین حمایتی در رابطه با موضوووعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در ارتو ایشوورفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری برار
گیرند و در لورت ضرورت الال و نسخ یا تمدید شوند.
ماده ۱۲
 .۱دولتهای عضوو باید ابدامات ،زم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراببتهای بهداشوتی به عمل زورند و براسوا
بین زن و مرد دسترسی به ندمات بهداشتی از جمله ندمات بهداشتی مربوط به تنظیم نانواده را تضمین نمایند.

تسواوی

 .۲دولتهوای عضوووو عالوه بر مقررات بنود یوک مواده نودموات ،زم را برای زنوان در دوران بوارداری زایموان و دوران اس از زایموان توأمین
نموده و در لوورت لزوم ندمات رایگان در انتیار زنها برار نواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شویردادن تغذیه کافی به زنها
نواهند رساند.
ماده ۱۳
دولتهای عضوو باید ابدامات مقتضوی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینههای زندگی ابتصوادی و اجتماعی به عمل زورند و بر
مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان را برای زنها مخصولاً در موارد زیر تأمین نمایند.
ال  :حق استفاده از مزایای نانوادگی
ب :حق استفاده از وامهای بانکی رهن و دیگر اعتبارات بانکی
ج :حق شرکت در فعالیتهای تفریحی ورزشی و کلیه جنبههای زندگی فرهنگی
ماده ۱۴
 .۱دول عضوو مشوکالت ناص زنان روسوتایی را مدنظر برار داده و به نقش مهمیکه این زنان در جهت حیات ابتصوادی نانوادههای
نود از جمله کار در بخشهای غیرمالی ابتصووادی به عهده دارند توجه ناص مبذول نواهند داشووت و کلیه ابدامات مقتض وی را به
عمل نواهند زورد تا مفاد کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.
 .۲دول عضو کلیه ابدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل نواهند زورد تا این زنان براسا
مردان و زنان در برنامههای توسعه روستایی شرکت نموده و از زن بهرهمند گردند و بخصوص از حقوق زیر برنوردار شوند:

تساوی

ال  :شرکت در تدوین و اجرای برنامههای توسعه در کلیه سطو .
ب :دسترسی به تسهیالت بهداشتی کافی از جمله اطالعات مشاوره و ندمات تنظیم نانواده.
ج :استفاده مستقیم از برنامههای تأمین اجتماعی.
د :اسوتفاده از انواع دورهها و برنامههای زموزشوی رسومی و غیررسومیاز جمله سووادزموزی عملی و نیز بهرهمندی از ندمات
محلی و فوقالعاده به منظور با ،بردن کارزیی فنی زنان.
ه :تشوکیل گروهها و تعاونیهای نودیاری به منظور بدسوت زوردن امکان دسوتیابی مسواوی به فرلوتهای ابتصوادی از طریق
اشتغال یا نوداشتغالی.
و :شرکت در کلیه فعالیتهای محلی.

ز :دسوترسوی به وامها و اعتبارات کشواورزی تسوهیالت بازاریابی تکنولوژی مناسوب و اسوتفاده یکسوان از زمین و برنورداری
از رفتار مساوی در چارچوب الالحات ارضی و روستایی و نیز در برنامههای جایگزینی زمین.
 :بهرهمندی از شرای زندگی مناسب بویاه مسکن بهداشت زب و برق ارتباطات و حمل و نقل.

بخش ۴
ماده ۱۵
 .۱دولتهای عضو تساوی زنان را با مردان در برابر بانون میاذیرند.
 .۲دولتهای عضوو در امور مدنی همان اهلیت بانونی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مسواوی برای اجرای این اهلیت را در
انتیار زنها برار میدهند .مخصولاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد برارداد و اداره اموال میدهند و در تمام
مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با زنها رفتار یکسان نواهند داشت.
 .۳دولتهای عضوو ببول میکنند که هر گونه برار داد یا اسوناد نصوولوی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن لوالحیت بانونی
زنان تنظیم شده باشد باطل و بال اثر تلقی میشود.
 .۴دولتهای عضووو میاذیرند که در رابطه با بانون رفت و زمد اشووخاص و انتخاب مسووکن و محل ابامت زن و مرد از حق مسوواوی
برنوردار باشند.
ماده ۱۶
 .۱دولتهوای عضوووو بایود ابدامات ،زم را برای رفع تبعیض علیوه زنان در هموه امور مربوط به ازدواج و رواب نانوادگی به عمول زورند و
مخصولاً براایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:
ال  :حق یکسان برای انعقاد ازدواج
ب :حق یکسان برای انتخاب ززادانه همسر و انعقاد ازدواج براسا

رضایت ززاد و کامل طرفین.

ج .حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحالل زن.
د :حقوق و مسوئولیتهای یکسوان به عنوان والدین بطع نظر از وضوعیت زناشوویی زنها در موضووعات مربوط به فرزندان در
تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
ه :حقوق مسوواوی برای تصوومیمگیری ززادانه و مسووئو،نه در زمینه تعداد فرزندان و فالووله زمانی بارداری و دسووترسوی به
اطالعات زموز و وسایلی که زنها را برای اعمال این حقوق بادر سازند.

و :حقوق و مسووئولیت یکسووان در رابطه با و،یت حضووانت بیومت کودکان و فرزندنواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم
مشابهی که در بوانین دانلی وجود دارد .در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
ز :حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام نانوادگی حرفه و شغل.
 :حقوق یکسوان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت اکتسواب مدیریت سرارستی بهرهبرداری و در انتیار داشتن
اموال نواه مجانی و یا با داشتن هزینه.
 .۲نامزد کردن و تزوی کودکان بانوناً بال اثر نواهد بود و هر گونه ابدام ،زم از جمله وضووع بانون جهت تعیین حدابل سوون برای
ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمیباید اتخا شود.

بخش ۵
ماده ۱۷
 .۱به منظور بررسی ایشرفت حالله در اجرای مفاد این کنوانسیون کمیته محو تبعیض علیه زنان (که من بعد از زن به عنوان کمیته
یاد نواهد شود) شوامل هجده نفر در زمان ،زما،جرا شودن و اس از تصوویب یا ایوسوتن سوی و انجمین کشوور عضوو بیسوت و سوه نفر از
نبرگان دارای شوهرت انالبی وا ،و لوالحیت در زمینهای مربوط به کنوانسویون تشوکیل میشوود .این نبرگان توسو دول عضوو از
میان اتباع کشوورهایشوان انتخاب میشووند و در لوالحیت شوخصوی نود ندمت میکنند .در انتخاب این اشوخاص به توزیع عاد،نه
جغرافیایی و به حضور اشکال مختل تمدن و نظامهای عمده حقوبی توجه میشود.
 .۲اعضوای کمیته با رأی مخفی و از فهرسوت افرادی که توسو دول عضوو نامزد شودهاند انتخاب میشووند هر دولت عضوو میتواند یک
نفر از اتباع نود را نامزد نماید.
 .۳نخسوتین انتخابات شوشماه اس از ،زما،جرا شودن این کنوانسویون برگزار نواهد شود .حدابل سوه ماه ببل از تاریخ هر انتخابات
دبیرکل ملل متحد طی نامهای از دول عضوو مینواهد تا ظر دو ماه نامزدهای نود را معرفی کنند .دبیرکل فهرسوت اسوامینامزدها
را به ترتیب حرو الفبا و با کر کشور نامزد کننده هر یک تهیه و برای دول عضو ارسال نواهد داشت.
 .۴انتخاب اعضوای کمیته در جلسوه دول عضوو که توسو دبیرکل در مقر ملل متحد برگزار نواهد شود انجام میشوود .در این جلسوه
که حد نصواب تشوکیل زن حضوور دو سووم دول عضوو میباشود اشوخاص انتخاب شوده برای عضوویت در کمیته زن دسوته از نامزدهایی
نواهند بود که بیشووترین تعداد زراء و همزمان اکثریت مطلق زراء نمایندگان دول عضووو حاضوور و رأی دهنده در جلسووه را به دسووت
زورند.
 .۵اعضوای کمیته برای یک دوره چهار سواله انتخاب میشووند .لکن دوره عضوویت  ۹نفر از اعضوای منتخب در اولین انتخابات در اایان
دو سال به اتمام میرسد .بالفالله اس از اولین انتخابات اسامیاین  ۹عضو به بید برعه توس رئیس کمیته انتخاب نواهد شد.

 .۶انتخاب  ۵عضوو دیگر کمیته مطابق با بندهای  ۳ ۲و  ۴این ماده و به دنبال سوی و انجمین تصوویب یا الحاق لوورت نواهد گرفت.
دوره عضوویت دو نفر از اعضوای فوق در اایان دو سوال ناتمه نواهد یافت و اسامیاین دو نفر به بید برعه توس رئیس کمیته انتخاب
نواهد شد.
 .۷به منظور اشوغال اسوتهای نالی احتمالی دولتی که فعالیت کارشونا ا به عنوان عضوو کمیته متوب شودهاسوت کارشونا
دیگری را از بین اتباع نود برای عضویت در کمیته مشروط به تأیید انتخاب نواهد کرد.
 .۸اعضوووای کمیتوه بوا توأییود مجمع عمومی و بر طبق ضوووواب و شووورایطی کوه زن مجمع مقرر میدارد و بوا در نظر گرفتن اهمیوت
مسئولیتهای کمیته از سازمان مللمتحد مقرری دریافت نواهند کرد.
 .۹دبیرکل ملل متحد تسووهیالت و کارمندان ،زم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظای کمیته در چارچوب این کنوانس ویون تأمین
نواهد نمود.
ماده ۱۸
 .۱دول عضوو متعهد میشووند گزارشوی برای بررسوی کمیته در مورد ابدامات تقنینی بضوایی و اجرایی و سوایر ابدامات متخذه در
راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و ایشرفتهای حالله در این رابطه به دبیرکل مللمتحد ارائه کنند.
ال  :یک سال اس از ،زما،جرا شدن کنوانسیون برای زن دولت.
ب :اس از زن حدابل هر چهار سال یکبار و عالوه بر زن هر زمانی که کمیته درنواست کند.
 .۲این گزارشها میتواند مبین عوامل و مشکالتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر میگذارد باشد.
ماده ۱۹
 .۱کمیته زییننامه اجرایی نود را تصویب نواهد نمود.
 .۲کمیته مسئو،ن نود را برای یک دوره دو ساله انتخاب نواهد کرد.
ماده ۲۰
 .۱کمیته به منظور بررسوی گزار هایی که مطابق با ماده  ۱۸این کنوانسویون ارائه شوده هر سواله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند
تشکیل جلسه میدهد.
 .۲جلسوات کمیته معمو ً،در مقر سوازمان مللمتحد یا در هر محل مناسوب دیگری که به تصومیم کمیته تعیین میشوود برگزار نواهد
شد.
ماده ۲۱

 .۱کمیته همه سواله از طریق شوورای ابتصوادی و اجتماعی گزارشوی در مورد فعالیتهای نود به مجمع عمومیتسولیم مینماید و
میتواند براسوا گزارشوها و اطالعات والوله از دول عضوو ایشونهادات و تولویههای کلی ارائه دهد .این ایشونهادات و تولویههای کلی
همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزار کمیته درج میگردد.
 .۲دبیرکل مللمتحد گزارشهای کمیته را جهت اطالع به کمیسیون مقام زن ارسال مینماید.
ماده ۲۲
مؤسوسوات تخصوصوی مجاز نواهند بود که از طریق نمایندگانشوان اجرای موادی از کنوانسویون حاضور را که در حوزه فعالیتهای زنها
جای میگیرند مورد بررسی برار دهند.
کمیته ممکن اسوت از مؤسوسوات تخصوصوی دعوت کند تا گزارشوهایی درباره نحوه اجرای کنوانسویون در زمینههایی که به حوزه فعالیت
زنها مربوط میشود ارائه نمایند .

بخش ۶
ماده ۲۳
هیچچیز در این کنوانسویون بر مقرراتی که برای دسوتیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشوت
این مقررات میتواند شامل موارد زیر باشد:
ال  :بوانین یک دولت عضو یا
ب :هر کنوانسیون ایمان یا موافقت نامه بینالمللی دیگری که برای زن دولت ،زما،جرا است.
ماده ۲۴
دول عضوو متعهد میگردند کلیه ابدامات ،زم در سوط ملی را که هد از زن تحقق کامل حقوق به رسومیت شونانته شوده در این
کنوانسیون میباشد به عمل زورند.
ماده ۲۵
 .۱این کنوانسیون برای امضای کلیه دول مفتو میباشد.
 .۲دبیرکل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین میشود.
 .۳تصوویب این کنوانسویون منوط به طی مراحل تصوویب بانونی اسوت .اسوناد تصوویب نزد دبیرکل مللمتحد به امانت گذارده نواهد
شد.

 .۴این کنوانسیون جهت الحاق دول مفتو میباشد .الحاق با سپردن سند الحاق به دبیرکل مللمتحد محقق میشود.
ماده ۲۶
 .۱دول عضو میتوانند در هر زمان طی نامهای نطاب به دبیرکل مللمتحد درنواست تجدید نظر در این کنوانسیون را نمایند.
 .۲مجمع عمومیمللمتحد در مورد ابدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درنواستی تصمیم نواهد گرفت.
ماده ۲۷
 .۱این کنوانسویون سوی روز اس از تاریخی که بیسوتمین سوند تصوویب یا الحاق زن نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده شود ،زم
ا،جرا میگردد.
 .۲اس از به ودیعه سوپردن بیسوتمین سوند تصوویب یا الحاق برای هر دولتی که این کنوانسویون را تصوویب میکند یا به زن ملحق
میگردد کنوانسیون مذکور از سیامین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق زن به دولت به امانت گذارده شده ،زما،جرا میگردد.
ماده ۲۸
 .۱دبیرکل مللمتحد متن تحف کشورها در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و زن را میان کلیه دول توزیع مینماید.
 .۲تحفظاتی که با هد و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
 .۳تحفظات از طریق تسولیم یادداشوتی به دبیرکل مللمتحد در هر زمان بابل اس گرفتن اسوت .نامبرده همه دولتها را از این موضووع
مطلع نواهد کرد .لغو تحف از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
 .۱هر گونه انتال در تفسویر یا اجرای این کنوانسویون بین دو یا چند دولت عضوو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضوای یکی
از طرفین به داوری ارجاع میگردد .چنانچه ظر شوش ماه از تاریخ درنواسوت داوری طرفین در مورد نحوه و تشوکیالت داوری به
توافق نرسند یکی از طرفین میتواند نواستار ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
 .۲هر دولت عضوو میتواند به هنگام امضواء یا تصوویب این کنوانسویون یا الحاق به زن اعالم کند که نود را موظ به اجرای بند یک
ماده نمیداند .دول عضو دیگر در ببال دولتی که به بند یک این ماده اعالم تحف نمودهاست ملزم به اجرای بند یک نمیباشند.
 .۳هر دولت عضووی که بر طبق بند  ۲این ماده اعالم تحف نموده باشود میتواند در هر زمان از تحف نود از طریق اعالم رسومیبه
دبیرکل مللمتحد لر نظر نماید.
ماده ۳۰

این کنوانسوویون که متون عربی چینی انگلیسووی فرانسووه روسووی و اسووپانیولی زن دارای اعتبار یکسووان میباشووند نزد دبیرکل
مللمتحد به امانت گذارده میشود.

