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قانون رقم )15( ل�ضنة 2010

بالموافقة على تعديل الفقرة )1( من المادة )20(

من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة

مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 2002 بالموافقة على الن�شمام اإلى اتفاقية الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة،

 22 في  المنعقدة   )99( العامة  جل�شتها  في  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  قــرار  وعلى 

الق�شاء على  اتفاقية  المادة )20( من  الفقرة )1( من  تعديل  بالموافقة على   1995 دي�شمبر 

التفاقية في  الأطراف في  الدول  اتخذته  الذي  للقرار  وفقًا  المراأة  التمييز �شد  اأ�شكال  جميع 

لتحقيق  المنا�شبة  التدابير  اتخاذ  على  التفاقية  في  الأطــراف  الــدول  وحث   1995 مايو   22

الموافقة باأغلبية الثلثين على التعديل،

التمييز  اأ�شكال  الق�شاء على جميع  اتفاقية  في  الأطراف  الدول  اتخذته  الذي  القرار  وعلى 

22 مايو1995 بتعديل الفقرة )1( من المادة )20( من اتفاقية الق�شاء على  �شد المراأة في 

جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

المادة الأولى

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  من   )20( المادة  من   )1( الفقرة  تعديل  على  ووفــق 

التمييز �شد المراأة وفقًا للقرار الذي اتخذته الدول الأطراف في اتفاقية الق�شاء على جميع 

اأ�شكال التمييز �شد المراأة في 22 مايو1995، والمرافق لهذا القانون. 

المادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين  

حمد بن عي�ضى اآل خليفة  

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 8 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق: 24 مــــــــار�س 2010م
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الدورة الخم�شون

البند 165 من جدول الأعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة

) )A/50/816( بناًء على تقرير اللجنة الثالثة(

التمييز  اأ�شكال  الق�شاء على جميع  اتفاقية  20 من  المادة  1 من  الفقرة  تعديل   - 202/50

�شد المراأة

اإن الجمعية العامة:

اتفاقية  ب�شاأن   ،1994 دي�شمبر  الأول/  كانون   23 الموؤرخ   164/49 قرارها  اإلــى  ت�شير  اإذ 

23 كانون  الموؤرخ   488/49 واإلى مقررها  المراأة)1(،  التمييز �شد  اأ�شكال  الق�شاء على جميع 

الأول/ دي�شمبر 1994، ب�شاأن النظر في طلب تنقيح الفقرة 1 من المادة 20 من التفاقية.

واإذ تالحظ قرار الدول الأطراف في اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة 

في 22 اأيار/ مايو 1995)2( تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من التفاقية.

واإذ ترحب بالدعوة في منهاج عمل الموؤتمر العالمي الرابع المعني بالمراأة)3( المعقود في 

هذا  على  الوا�شع  الت�شديق  اإلــى   ،1995 �شبتمبر  اأيــلــول/   15 اإلــى   4 من  الفترة  في  بيجين 

التعديل.

واإذ تكرر تاأكيد اأهمية التفاقية وكذلك اأهمية اإ�شهام اللجنة المعنية بالق�شاء على التمييز 

�شد المراأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للق�شاء على التمييز �شد المراأة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1( القرار 180/34، المرفق.

)CEDAW /SP /1995 /2 )2، المرفق.

)A/CONF ،177/20  )3 وAdd. 1، الف�شل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.
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اتفاقية  من   20 المادة  من   1 الفقرة  بتعديل  المتعلق  بالقرار  الموافقة  مع  علمًا  تحيط   -1

اأ�شكال التمييز �شد المراأة الذي اتخذته الدول الأطراف في التفاقية  الق�شاء على جميع 

في 22 اأيار/ مايو 1995.

2- تحث الدول الأطراف في التفاقية على اتخاذ التدابير المنا�شبة لتحقيق الموافقة باأغلبية 

الثلثين من جانب الدول الأطراف باأ�شرع ما يمكن حتى يدخل التعديل حيز النفاذ.

الجل�شة العامة 99

22 كانون الأول/ دي�شمبر 1995
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ن�ضخة مترجمة

التعديل المقترح للفقرة )1( من المادة )20(

من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة

اإن الدول الأطراف في اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد المراأة.

اإذ ت�شير اإلى قرار الجمعية العامة 49/ 164 الموؤرخ 23 كانون الأول دي�شمبر 1994 والمتعلق 

باتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة.

واإذ تحيط علًما باقتراح تنقيح الفقرة )1( من المادة )20( من التفاقية بال�شتعا�شة عن 

اأ�شبوعين �شنوًيا لـ )بعبارة( تجتمع اللجنة  عبارة تجتمع اللجنة في المادة لفترة ل تزيد على 

�شنوًيا الفترة الالزمة المقدم من حكومات الدانمرك وال�شويد وفنلندا والنرويج، وفًقا للمادة 

)26( من التفاقية. 

دي�شمبر  الأول  كانون   23 الموؤرخ   488  /49 العامة  الجمعية  بمقرر  ا  اأي�شً علًما  تحيط  واإذ 

1994 الذي طلبت فيه الجمعية العامة، وفًقا للمادة )26( من التفاقية من الدول الأطراف اأن 

تنظر خالل الجتماع الجاري في التعديل المقترح، واأن تق�شر نطاق اأي تنقيح لالتفاقية على 

الفقرة )1( من المادة )20(. 

التمييز  بالق�شاء على  المعنية  اللجنة  اإ�شهام  التفاقية، وكذلك  اأهمية  توؤكد من جديد  واإذ 

�شد المراأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للق�شاء على التمييز �شد المراأة.

واإذ تالحظ تزايد عبء عمل اللجنة المعنية بالق�شاء على التمييز �شد المراأة ب�شبب ازدياد 

�شنوية  دورة  اأق�شر  تعقدها هي  التي  ال�شنوية  الدورة  واأن  التفاقية،  في  الأطراف  الدول  عدد 

تعقدها اأي هيئة تعاهدية ُتعنى بحقوق الإن�شان.

واإذ ت�شير اإلى التو�شية 22 التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالق�شاء على التمييز �شد المراأة 

في دورتها الرابعة ع�شرة، ب�شاأن مدة اجتماع اللجنة.

واقتناًعا منها بالحاجة اإلى اتخاذ تدابير تمكن اللجنة، وفًقا لوليتها من النظر في التقارير 

الآجال  وفي  بدقة  المعاهدة  بموجب  م�شوؤولياتها  بجميع  والوفاء  الأطراف  الدول  تقدمها  التي 

المحددة.

على  بالق�شاء  المعنية  اللجنة  لجتماعات  الكافي  الوقت  اإتاحة  باأن  ا  اأي�شً منها  واقتناًعا 

التمييز �شد المراأة عامل حيوي في كفالة ا�شتمرار فعالية اأعمال اللجنة في ال�شنوات المقبلة.
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1- تقرر ال�شتعا�شة عن الفقرة )1( من المادة )20( من اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال 

التمييز �شد المراأة بالن�س التالي:

تجتمع اللجنة عادًة �شنوًيا للنظر في التقارير المقدمة وفًقا للمادة )18( من هذه التفاقية 

بموافقة  رهًنا  التفاقية  هذه  في  الأطــراف  الدول  اجتماع  في  اللجنة  اجتماعات  مدة  وتحدد 

الجمعية العامة.

2- تو�شي باأن تعتمد الجمعية العامة في دورتها الخم�شين هذا التعديل.

3- تقرر باأن يبداأ نفاذ التعديل عندما توافق عليه الجمعية العامة ويقبله ثلثا الدول الأطراف 

باإ�شعار الأمين العام وديع التفاقية.


