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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/3
بالت�صديق على تعديل اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة و�سحب بع�ض تحفظات ال�سلطنة عليها
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة املعتمدة بقرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة رقم  180/24امل�ؤرخ فـي  18دي�سمرب 1979م ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/42باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
وعلى قرار الدول الأطراف فـي اتفاقية الق�ضــاء علــى جميــع �أ�شك ــال التميي ــز �ضــد املــر�أة
فـي اجتماعه ــا الثام ــن املنعــقد بتاريخ  22من مايو 1995م ب�ش�أن تعديل الفقرة  1من املادة 20
من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
وعلى قرار اجلمعية العامة للأمم املتحــدة فــي جل�ستــها العامــة رق ــم  99املنعقــدة بتاري ــخ
 22م ــن دي�سمرب 1995م باملوافقة علـى تعديـ ــل الفق ــرة  1م ــن املــادة  20مــن اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على تعديل الفقرة ( )1من املادة ( )20من االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة
الواردة فـي قرار الدول الأطراف  ،املرفق .
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املــادة الثانيــــة
ي�سحب حتفظ ال�سلطنة على الفقرة ( )4من املادة ( )15من االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثالـثــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذ حكم املادتني ال�سابقتني .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .

�صـدر فـي  30 :من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  7 :من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
اجتماع الدول الأطراف فـي اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة االجتماع
الثامن .
نيويورك � 22 ،أيار  /مايو 1995م
تقرير الدول الأطراف
 - 1افتتح الأمني العام للم�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة االجتماع الثامن للدول
الأطـ ــراف املعقـ ــود ف ــي  22أ�يــار  /مايـ ــو 1995م  .وانتخ ــب االجتمــاع ال�سي ـ ــد �إبراهي ـ ــم
�أ .غمباري (نيجرييا ) رئي�سا لالجتماع  ،وانتخب كذلك �أربعة نواب للرئي�س (�سور ينام ،
وكندا  ،وليتوانيا  ،واليابان )  .و�أقر االجتماع جدول الأعمال امل�ؤقت الوارد فـي الوثيقة
. CEDAW/SP/1995/1
 - 2وناقـ ــ�ش االجتمــاع مق ــرر اجلمعي ــة العامــة  448/49امل ـ�ؤرخ  23كانــون الأول/دي�سمبــر
1994م واملعنون " النظر فـي تنقيح الفقرة ( )1من املــادة ( )20مـن اتفاقيـة الق�ضـاء
علـى جميـع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة "  ،والذي قامت فيه اجلمعيـة العامة مبـا يلـي :
"  ...بنـاء علــى تو�صيــة اللجنــة الثالثــة (� ، )1إن حكومــات اي�سلنــدا والدمن ــارك وال�سويــد
وفنلندا قد قدمت طلبا مكتوبا( )2لتنقيح الفقرة ( )1من املــادة ( )20من اتفاقية
الق�ضـ ــاء علــى جمـي ــع �أ�شكـ ــال التمييـ ــز �ضـ ــد املـ ــر�أة( ،)3باال�ستعا�ض ــة ع ــن عبـ ــارة
" جتتمــع اللجن ــة ف ــي العــادة لفتــرة ال تزيــد علــى �أ�سبوع ــني �سنوي ــا لـ  " ...عب ــارة
" جتتمع اللجن ــة �سنوي ــا الفت ــرة الالزم ــة "  .وقـ ـ ــد الحظـ ـ ــت �أن املــادة ( )26م ــن
االتفاقيـ ــة جتيــز للجمعيـة العامة �أن تقرر ما يتخذ من خطوات � ،إن لزم ــت ،
فيم ــا يتعل ــق بذلك الطلب  ،قررت :
" �أ -دعـ ـ ــوة ال ـ ــدول الأطـ ـ ــراف ف ـ ــي االتفاقي ـ ـ ــة �إل ــى النظ ــر ف ــي طلـ ـ ــب تنقي ـ ــح
الفقرة ( )1من املــادة ( )20فـي اجتماع يعقد فـي عـام 1995م .
ب  -ودعـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ــدول الأطـ ـ ـ ـ ــراف �إل ـ ــى ق�صـ ـ ـ ــر نطـ ـ ــاق �أي تنقيـ ـ ــح لالتفاقي ـ ـ ــة
علـ ــى الفقـ ــرة ( )1مــن املــادة ( )20منهـ ــا " .
 - 3وا�ستجابة للتو�صية العامة ( ، )22التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز
�ضــد املــر�أة فــي دورتهــا الرابعــة ع�شــرة  ،والتي �أو�صــت فيهــا ب�أن يتلقى اجتماع الدول
الأطــراف تقريــرا �شفويــا من رئي�ســة اللجنـة ب�ش ـ�أن ال�صعوبات التي ت�صادفها اللجنة
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فـي �أداء مهامها  ،ا�ستمع االجتماع  ،على �أ�سا�س ا�ستثنائي � ،إلى بيان �أدلت به رئي�سة
اللجنة ال�سيدة ايفانكا كورتي ( �إيطاليا ) .
 - 4وعر�ضت فنلندا م�شروع قــرار ب�شـ ـ�أن " التعدي ـ ــل املقت ــرح للفق ــرة ( )1مـ ــن املــادة ()20
من اتفاقيــة الق�ضــاء علـى جميـ ــع �أ�شكـ ــال التميي ــز �ضــد امل ــر�أة " ال ــوارد فـ ــي الوثيق ــة
 CEDAW/SP/1995/L.1نيابـة ع ــن  :ا�سرتاليا � ,أملاني ــا  ,ا�سبانيـا � ,إ�سرائيل  ,ايرلندا ,
اي�سلندا � ,إيطاليـ ـ ــا  ,الربتغ ــال  ,بولن ـ ــدا  ,تركي ــا  ,جمهوري ــة كوري ــا  ,جمهوري ــة تنزانيـا
املتحدة  ,الدمنـارك  ,رومانيا  ،زامبي ـ ــا � ,سلوفينيــا  ,ال�سوي ــد  ,غان ــا  ,فرن�س ــا  ,فنلنــدا  ,كن ــدا ,
كو�ستاريك ـ ــا  ,التفيـا  ,مالطة  ,ناميبيا  ,الرنوي ــج  ،نيكــاراغـوا  ,هولندا  ,وان�ضم �إليهــا فيما
بعد �أثيوبيا � ,أرمينيا  ,ا�ستوني ــا  ،بلغاريـا  ,بنغالدي ــ�ش  ,بوركينا فا�سو  ,تون�س  ,اجلمهورية
الدومينيكيـة  ,زمبابوي � ,ساموا  ,ال�سنغـال  ,الفلبني  ,الكامي ـ ــرون  ,كولومبي ـ ــا  ,كينيا ,
ليتوانيا  ,مدغ�شقر  ,نيجريي ــا  ,نيوزيلن ــدا  ,هنغاريا  ,الياب ــان  .وفيما يلي ن�ص م�شروع
القرار :
" �إن الدول الأطراف فـي اتفاقية الق�ضاء عـلى جميـع �أ�شكــال التمييــز �ضــد املــر�أة ،
�إذ ت�شري �إلى قرار اجلمعية العامة  164/49امل�ؤرخ  23كانون الأول /دي�سمرب
1994م  ,املتعلق باتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،
و�إذ حتيط علما باقرتاح تنقيح الفقرة ( )1من املــادة ( )20مــن االتفاقي ــة
باال�ستعا�ضــة عــن عــبارة " جتتمــع اللجنــة فــي العـ ــادة لفت ــرة ال تزيــد على
�أ�سبوعــني �سنويــا" عبــارة " جتتمع اللجنة �سنويا الفرتة الالزمــة " املقــدم من
حكومات الدمنارك وال�سويد وفنلندا والرنويج  ,وفقا للمادة ( )26من االتفاقية ،
و�إذ حتيــط علما �أي�ضــا مبقــرر اجلمعية العامــة  488/49امل ـ�ؤرخ  23كان ــون
الأول/دي�سمرب 1994م الذي طلـبت فيــه اجلمعية العامة  ,وفقا للمادة ()26
من االتفاقية  ,من الــدول الأطــراف �أن تنظر خالل االجتم ــاع اجلــاري ف ــي
التعديـ ــل املقتـ ــرح  ،و�أن تق�صر نطاق �أي تنقيح لالتفاقية على الفقرة ( )1من
املــادة (، )20
و�إذ ت�ؤكـ ــد مـ ــن جديـ ــد �أهمي ـ ــة االتفاقي ــة  ،وكذلك �إ�سهـ ــام اللجن ــة املعنيـ ــة
بالق�ضـ ــاء على التمييز �ضد املر�أة فـي اجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة للق�ضاء
على التمييز �ضد املر�أة ،
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و�إذ تالحظ تزايد عبء عمل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
ب�سبب ازدياد عدد الدول الأطراف فـي االتفاقية  ،و�أن الدورة ال�سنوية التي
تعقدها اللجنة هي �أق�صر دورة �سنوية تعقدها �أي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق
الإن�سان ،
و�إذ ت�شي ــر �إلـ ــى التو�صي ـ ــة ( )22الت ــي اعتمدته ــا اللجن ــة املعنيـ ــة بالق�ضـ ــاء على
التمييز �ضد املر�أة فـي دورتها الرابعة ع�شرة ب�ش�أن مدة اجتماع اللجنة ،
واقتناعـا منها باحلاجـة �إلى اتخاذ تدابري متكن اللجنة من النظـر فـي التقاريــر
التي تقدمهـا الدول الأط ــراف والوفـ ـ ــاء بجمي ــع م�س�ؤولياتهـ ـ ــا مبوجب املعاهـ ــدة
بدقـ ـ ــة وفـي الآجال املحددة ،
واقتناعا منها �أي�ضا ب�أن �إتاحة الوقت الكافـي الجتماعات اللجنة املعنية بالق�ضاء
علـى التمييـز �ضد املــر�أة عامـل حيــوي ف ــي كفالــة ا�ستمــرار فعالية �أعم ــال اللجنــة
فـي ال�سنوات املقبلة ،
 - 1تق ــرر اال�ستعا�ض ــة فـ ــي الفقــرة ( )1مــن امل ــادة ( )20مــن اتفاقي ــة الق�ض ــاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عن عبارة "جتتمع اللجنة فـي العادة
لفرتة ال تزيد على �أ�سبوعني �سنويا " عبارة "جتتمع اللجنة �سنويا" ،
 - 2تو�صــي ب ـ�أن تعتمــد اجلمعية العامــة هــذا التعديل فـي دورتها اخلم�سني ،
 - 3تق ــرر �أن يب ــد�أ نف ــاذ التعدي ــل عندم ــا توافـ ــق عليـ ـ ــه اجلمعي ـ ــة العامـ ــة
ويقبلــه ثلثا الدول الأطراف ب�إ�شعار الأمني العام وديع االتفاقية" .
 - 5و�أبلــغ ممث ــل فنلن ــدا الـ ـ ــدول الأطـ ـ ــراف بع ــد ذلــك �أن ال ـ ــدول امل�شارك ـ ــة فـي تقديــم
م�شروع الق ــرار م�ستع ــدة  ،انطالق ــا من الرغــبة فــي �إيج ــاد ح ــل و�ســط ومــن �أجــل
التو�صل �إلى توافق فـي الآراء  ,للموافقة على تعديل مقدم من اليابان على الفقرة ()1
مــن منطــوق م�ش ــروع القـ ــرار ( , )CEDAW/SP/1995/L.1/Add.1تع ــدل مبوجبـ ــه
الفقــرة ( )1من املـادة ( )20كما يلي :
" جتتمع اللجنة عادة �سنويا للنظر فـي التقارير املقدمة وفقا للمادة ( )18من هذه
االتفاقيــة  ،وحتــدد مــدة اجتمــاعات اللجنــة فـي اجتماع للدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية  ،رهنا مبوافقة اجلمعية العامة ".
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 - 6واقرتح ممثل فنلندا �أي�ضا �أن ت�ضاف فـي الفقرة ال�سابعة من ديباجة م�شروع القرار
العبارة التالية " وفقا لواليتها " بعد لفظة "اللجنة ".
 - 7وبعد �إجراء مزيد من النقا�ش  ,تقــرر تعديــل الفقرتــني (2و )3م ــن منط ــوق م�ش ــروع
القرار بحيث ي�صبح ن�صهما كما يلي :
"  - 2تو�صـي ب�أن حتي ــط اجلمعية العامة علما  ,فـي دورتها اخلم�سني  ,بهذا التعديل
مع املوافقة عليه ,
 - 3تقرر �أن يبد�أ نفاذ التعديل بعد �أن تنظر فيه اجلمعية العامة ويقبله ثلثا الدول
الأطراف ب�إ�شعار الأمني العام  ,وديع االتفاقية ".
 - 8واعتمد االجتماع م�شروع القــرار الـ ــوارد فـ ــي الوثيقتــني CEDAW/SP/1995/L.1
و  CEDAW/SP/1995/L.1/Add.1ب�صيغته املنقحة �شفويا (انظر املرفق) .
 - 9و�أدلى ممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية ببيان بعد اعتماد
م�شروع القرار .
 - 10واعتمد االجتماع هذا التقرير .
احلوا�شــي
 , A/49/607 - 1الفقرة . 38
. A / C.3/49 /26 - 2
 - 3قرار اجلمعية العامة  , 180/34املرفق .
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املرفـــق
التعديل املقرتح للفقـــرة ( )1من املــادة ()20
من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
�إن الــدول الأطـ ــراف ف ــي اتفاقية الق�ضاء على جميـع �أ�شكـال التميي ــز �ض ــد امل ــر�أة ,
 �إذ ت�شري �إلى قرار اجلمعية العامة  164/49امل�ؤرخ  23كانون الأول/دي�سمرب 1994م ،واملتعلق باتفاقية الق�ضــاء علـى جميــع �أ�شكال التمييز �ضــد املــر�أة ،
 و�إذ حتيــط علمــا باقتــراح تنقيــح الفقرة ( )1مــن املــادة ( )20مــن االتفاقيــةباال�ستعا�ضة عـ ــن عبـ ــارة "جتتمع اللجن ــة ف ــي العــادة لفتــرة ال تزيــد على
�أ�سبوعني �سنويا" عبارة "جتتمع اللجنــة �سنوي ــا الفت ــرة الالزمــة" املق ــدم من
حكومات الدمنارك وال�سويد وفنلندا والرنويج  ،وفقا للمادة ( )26من االتفاقية ،
 و�إذ حتيط علما �أي�ضا مبقرر اجلمعية العامة  488/49امل�ؤرخ  23كانون الأول/دي�سمرب 1994م ال ــذي طلبت في ــه اجلمعيـة العامة  ،وفقا للمادة ( )26من االتفاقية ،
من الدول الأطــراف �أن تنظـ ــر خـ ـ ــالل االجتمـ ــاع اجلـ ــاري فـي التعدي ـ ــل املقتــرح ،
و�أن تق�صــر نط ــاق �أي تنقيـ ــح لالتفاقية على الفقرة ( )1من املــادة (، )20
 و�إذ ت�ؤكد من جديد �أهمية االتفاقية  ،وكذلك �إ�سهام اللجنة املعنية بالق�ضاء علىالتمييز �ضد املر�أة فـي اجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة للق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة ،
 و�إذ تالحظ تزايد عبء عمل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ب�سببازدياد عدد الدول الأطراف فـي االتفاقية  ،و�أن الدورة ال�سنوية التي تعقدها
اللجنة هي �أق�صر دورة �سنوية تعقدها �أي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق الإن�سان ،
 و�إذ ت�شري �إلى التو�صية ( )22التي اعتمدتها اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز�ضد املر�أة فـي دورتها الرابعة ع�شرة  ،ب�ش�أن مدة اجتماع اللجنة ،
 واقتناعـ ــا منه ــا باحلاجــة �إل ــى اتخ ــاذ تدابيــر متك ــن اللجنـ ــة  ،وفق ــا لواليته ــا ،مــن النظر فـي التقارير التي تقدمها الدول الأطراف والوفاء بجميع م�س�ؤولياتها
مبوجب املعاهدة بدقة وفـي الآجال املحددة ،
 واقتناع ــا منه ــا �أيــ�ضا بـ ـ�أن �إتاح ــة الوق ــت الكافـ ــي الجتماعـ ــات اللجنــة املعني ــةبالق�ض ــاء على التمييز �ضد املر�أة عامل حيوي فـي كفالة ا�ستمــرار فعالية �أعمال
اللجنة فـي ال�سنوات املقبلة ،

اجلريدة الر�سمية العدد ()1276

 - 1تقرر اال�ستعا�ضة عن الفقرة ( )1من املــادة ( )20من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة بالن�ص التايل :
"جتتمع اللجنة عادة �سنويا للنظر فـي التقارير املقدمة وفقا للمادة ( )18من هذه
االتفاقية  .وحتدد مدة اجتماعات اللجنة فـي اجتماع للدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية  ،رهنا مبوافقة اجلمعية العامة"،
 - 2تو�صي ب�أن تعتمد اجلمعية العامة  ،فـي دورتها اخلم�سني  ،هذا التعديل ،
 - 3تقرر ب�أن يبد�أ نفاذ التعديل عندما توافق عليه اجلمعية العامة ويقبله ثلثا الدول
الأطراف ب�إ�شعار الأمني العام وديع االتفاقية .

