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  البروتوآول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

أوصى برنامج وخطة عمل فيينا المعتمدان في المؤتمر العالمي الثاني بشأن حقوق   
، في جملة أمور، بأن تقوم آل من لجنة وضع المرأة، وهي 1993اإلنسان، المعقود في فيينا عام 

بة وضع المرأة وتعزيز حقوقها، واللجنة المعنية بالقضاء على  لمراق1946هيئة أنشئت عام 
التمييز ضد المرأة، وهي فريق من الخبراء المستقلين ينظر في التقارير التي تقدمها الدول 
األعضاء بشأن التدابير المتخذة على الصعيد الوطني بغية تفعيل أحكام اتفاقية القضاء على جميع 

دراسة إمكانية إدراج حق تقديم العوارض ضمن االتفاقية، عن طريق أشكال التمييز ضد المرأة، ب
  .(A/CONF.157/23)إعداد بروتوآول اختياري 

  
، نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على 1994وفي دورتها الثالثة عشرة، المعقودة عام   

هذا  المتعلق بإمكانية إعداد 5التمييز ضد المرأة في هذه المسألة واعتمدت المقترح رقم 
وأوصت اللجنة آذلك بأن تعقد لجنة ). (A/49/38)انظر تقرير اللجنة (البروتوآول االختياري 

، 1994وضع المرأة اجتماعا لفريق من الخبراء في دورتها الثامنة والثالثين، المعقودة عام 
ة واقترحت أيضا أن يقدم تقرير فريق الخبراء إلى اللجن. إلعداد مشروع البروتوآول االختياري

غير أن اللجنة لم تعقد . أوال حتى تدلي بتعليقاتها عليه ثم إلى لجنة وضع المرأة لتعمل على تنفيذه
 اجتماعا لفريق الخبراء المذآور، لكنها أوصت المجلس االقتصادي واالجتماعي 1994عام 

أة باعتماد مشروع القرار الذي سيقرر فيه المجلس، في جملة أمور، أنه ينبغي للجنة وضع المر
أن تدرس إمكانية إدراج حق تقديم العوارض بإعداد بروتوآول اختياري في دورتها التاسعة 

، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مع 1995والثالثين، المعقودة عام 
ار مشروع القر(أخذ نتائج أي اجتماع ُيعقد لخبراء حكوميين بشأن هذه المسألة في االعتبار 

وبناء على ذلك، اتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي ). E/1994/27الثالث الوارد في الوثيقة 
  .1994/7، القرار 1994يوليه / تموز21في 

  
اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة   

 العناصر الفنية واإلجرائية التي ، الذي يشمل(A/50/38) 7، المقترح رقم 1995المعقودة عام 
ونظرت لجنة وضع المرأة خالل العام ذاته، في . سيتعين إدراجها في البروتوآول االختياري

دورتها التاسعة والثالثين، في المسألة المتعلقة بوضع إجراء لتقديم العوارض، مع أخذ العناصر 
صت المجلس االقتصادي  للجنة في االعتبار، وعليه، أو7المتضمنة في المقترح رقم 

واالجتماعي باعتماد مشروع القرار المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
واتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي ). E/1995/26مشروع القرار الثالث الوارد في الوثيقة (

ألمين العام أن يدعو ، الذي التمس فيه من ا1995يوليه / تموز24، المؤرخ 1995/29القرار 
الحكومات، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى تقديم وجهات نظرها إزاء البروتوآول 
االختياري لالتفاقية، وقرر آذلك أنه ينبغي للجنة وضع المرأة أن تنشئ فريقا عامال مفتوح باب 

ضع مشروع العضوية ينعقد أثناء الدورة لمدة أسبوعين خالل دورتها األربعين بغرض و
  .البروتوآول االختياري

  
وعالوة على ذلك، اعتمد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين عام   

، إعالن ومنهاج عمل بيجين، اللذين أعرب فيهما عن دعمه للعملية التي بدأتها لجنة وضع 1995
  ).230، الفقرة A/CONF.177/20(المرأة لوضع البروتوآول االختياري 

  
، الفريق العامل 1996وأنشأت لجنة وضع المرأة، في دورتها األربعين المعقودة عام   

المفتوح باب العضوية المعني بوضع مشروع البروتوآول االختياري التفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة، الذي عرض عليه األمين العام محصلة تضم آراء الحكومات، 
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لحكومية وغير الحكومية بشأن إمكانية وضع هذا البروتوآول االختياري والمنظمات ا
E/CN.6/1996/10) و Corr.1 و Add.1 وقد أجرى الفريق العامل مناقشة معمقة . 2) و

انظر تقرير الفريق العامل ( للجنة 7بشأن جميع العناصر المدرجة في المقترح رقم 
)E/1996/26لذلك، أوصت اللجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي ونتيجة )). ، المرفق الثالث

مشروع المقرر األول  (1997بأن يجدد والية الفريق العامل في دورة اللجنة األربعين لعام 
، والتمست آذلك من األمين العام أن يدعو الحكومات والجهات )E/1996/26الوارد في الوثيقة 

لبروتوآول االختياري، باإلضافة إلى تزويد الفريق الفاعلة األخرى إلى تقديم آراء إضافية بشأن ا
العامل بموجز مقارن لإلجراءات والممارسات القائمة المتعلقة بالرسائل واالستفسارات بموجب 

مارس /آذار 22 المؤرخ 40/8القرار (الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة 
 على ذلك، جدد المجلس االقتصادي واالجتماعي وبناء). E/1996/26، الوارد في الوثيقة 1996

والية الفريق العامل ليمكنه من مواصلة االضطالع بعمله بالموازاة مع انعقاد الدورة الحادية 
يوليه / تموز22 المؤرخ 1996/240المقرر  (1997واألربعين للجنة وضع المرأة المعقودة عام 

1996.(  
  

ظر في مشروع النص الذي أعده رئيس الفريق ، في الن1997شرع الفريق العامل، عام   
(E/CN.6/1997/WG/L.1) إلى جانب التقريرين اللذين أعدهما األمين العام حيث ُجمعت ،

 (E/CN.6/1996/10اآلراء التي أدلت بها الدول، والمنظمات الدولية وغير الحكومية 
ارن لإلجراءات ، باإلضافة إلى الموجز المقE/CN.6/1997/5) و 2 و Add.1 و Corr.1  و

وأتم الفريق العامل قراءة أولى . (E/CN.6/1997/4)القائمة المتعلقة بالرسائل واالستفسار 
، وطلبت لجنة وضع )، المرفق الثالثE/1997/27انظر (لمشروع البروتوآول االختياري 

المرأة من المجلس االقتصادي واالجتماعي أن يجدد والية الفريق العامل في دورتي اللجنة 
وعالوة ). E/1997/27مشروع المقرر األول الوارد في الوثيقة  (1999و 1998التاليتين، عام 

، الذي تطلب فيه من األمين 1997مارس / آذار21 في 41/3على ذلك، اتخذت اللجنة القرار 
العام أن يقدم خالل دورتها المقبلة تقريرا يتضمن مقارنة مشروحة عن مشروع البروتوآول 

. لتعديالت المقترح إدخالها عليه مع أحكام الصكوك الدولية القائمة لحقوق اإلنساناالختياري وا
، الذي 1997يوليه / تموز21 في 1997/227واعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي المقرر 

  .جدد بموجبه والية الفريق العامل على النحو الذي أوصي به
  

دا بالموازاة مع انعقاد دورة لجنة ، اجتمع الفريق العامل مجد1998مارس /وفي آذار  
وضع المرأة الثانية واألربعين، لكنه لم يتمكن من استيفاء عمله جراء تباين اآلراء بشأن مسائل 

أو المجموعات التي ينبغي أن يكون لها حق /شتى، ال سيما في ما يخص فئات األشخاص و
وى وضع إجراءات استفسار المثول أمام المحكمة في إطار آلية الشكاوى الجديدة، ومدى جد

  ).، المرفق الثانيE/1998/27(وإمكانية اإلدالء بالتحفظات المتعلقة بالبروتوآول االختياري 
  

، مشروع نص البروتوآول االختياري لالتفاقية 1999وأخيرا، أتم الفريق العامل عام   
ة الثالثة ، بالموازاة مع انعقاد دورة لجنة وضع المرأ1999مارس / آذار11واعتمده في 

انظر الوثيقة (واألربعين، إلى جانب قراره التمكيني، وأوصى بتقديمهما للجنة وضع المرأة 
E/1999/27مشروع القرار ونقحت 1999مارس / آذار12وأقرت اللجنة في ). ، المرفق الثاني 

مشروع البروتوآول االختياري العتماده من قبل الجمعية العامة من خالل المجلس االقتصادي 
يوليه /  تموز28واتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي، في . (E/1999/27)واالجتماعي 

، الذي أوصى بموجبه الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع البروتوآول 1999/13، القرار 1999
، اعتمدت الجمعية العامة، دون تصويت، 1999أآتوبر / تشرين األول6وفي . االختياري

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتضمن في البروتوآول االختياري ال
ديسمبر / آانون األول10وفتح باب التوقيع على البروتوآول االختياري في . 54/4قرارها 
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، بعد ثالثة أشهر من إيداع صك 2000ديسمبر / آانون األول22 ودخل حيز النفاذ في 1999
  .16ه في المادة التصديق العاشر، على النحو المنصوص علي

  


