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الصفحة

و-تصدير
شمل برنامج عمل مركز المرأة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( لعامي
 2007 - 2006دراسة عن تقارير الظل التي تعدھا البلدان العربية بشأن تنفيذ اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة .وترمي ھذه الدراسة إلى البحث عن أرضية مشتركة لتنفيذ االتفاقية في البلدان العربية،
وتشكل تشخيصاﹰ لواقع عملية رصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية في المنطقة.
وتعتمد الدراسة على المعلومات المتوفرة عن طريق المسح المكتبي ،وتستند إلى استمارة وجھھا
مركز المرأة في اإلسكوا إلى المنظمات غير الحكومية العربية لملئھا .وتسعى الدراسة عبر أجزائھا الثالثة
إلى ما يلي:
ال  -عرض التقدم المحرز في تصديق الدول العربية األطراف على اتفاقية القضاﺀ على جميع
أو ﹰ
أشكال التمييز ضد المرأة ،وتقديم قراﺀة تحليلية للتحفظات التي أبدتھا الدول العربية بِ شأن أھم أحكامھا ،والتي
لم تسحبھا بعد بالرغم من التطورات التي طرأت على مجتمعاتھا ،وھو ما يمكن اعتباره دليالﹰ واضحاﹰ على
غياب اإلرادة السياسية الالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية ،من جھة ،ولسحب تحفظات الحكومات العربية عليھا،
من جھة ثانية.
ثاني ﹰا  -تحليل الديناميات الجديدة التي تشھدھا المنطقة في مجال رصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية على
المستويين الرسمي وغير الحكومي ،والطريقة التي تعالج بھا عملية الرصد والمتابعة عن طريق وضع
التقارير ومناقشتھا .وفي ھذا السياق ،ساھم تحليل العراقيل الذاتية وتلك المرتبطة بالمحيط ،سواﺀ تعلق األمر
بالمستوى الرسمي أم غير الحكومي ،في إبراز صعوبة المضي قدمﹰا في تلك العملية .فالمنظمات غير
الحكومية في المنطقة العربية تضطلع بأنشطتھا في ظروف صعبة ،وتواجه مجموعة من العراقيل الذاتية
واألخرى المرتبطة بالسياق السياسي واالجتماعي لدولھا ،األمر الذي يؤدي إلى التقليل من فعالية مساﺀلة تلك
المنظمات للدوائر الرسمية ومن قدرتھا على دفعھا إلى تنفيذ االتفاقية واالنضمام إلى بروتوكولھا االختياري.
ويدل التحليل أيضاﹰ على أن انعدام حرية التعبير والتجمع في غالبية الدول العربية يشكل عائقاﹰ رئيسيﹰا أمام
عمل المنظمات غير الحكومية في مجاالت الرصد والمساﺀلة والمرافعة ،وكلھا ضرورية لتنفيذ االتفاقية
وسحب التحفظات عليھا .كذلك ،يساھم ضعف الشراكة والتواصل بين الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني في استمرار تعثر عملية المتابعة.
ثالث ﹰا  -تشخيص وتحليل جميع الديناميات المرتبطة بعملية متابعة تنفيذ االتفاقية وجميع العراقيل التي
تحول دون إنجاحھا ،للتوصل إلى عدد من التوصيات والمقترحات العملية الرامية إلى تحسين تلك العملية
وتعزيز فعاليتھا ،وذلك عن طريق حل بعض اإلشكاالت واالستجابة لمجموعة من االحتياجات التي عبرت
عنھا المنظمات غير الحكومية في المنطقة .وقد دعت ھذه المقترحات والتوصيات إلى تمكين المنظمات غير
الحكومية العربية من الوصول إلى المعلومات؛ وتعزيز جھودھا من خالل تبادل الخبرات والتجارب فيما
بينھا ،وبناﺀ الشبكات وإقامة التحالفات للعمل والتنسيق؛ وتعزيز قدراتھا كي تؤدي الدور المنوط بھا في متابعة
وفاﺀ الدول بالتزاماتھا تجاه االتفاقية.

مقدمة
اإلطار العام
انضمت معظم الدول العربية إلى اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) (1في غ ـ ضون
عقدين ونصف من الزمن؛ إال أن انضمامھا ترافق مع عدد من التحفظات التي سعت ھذه الدول إلى س ـ حبھا
تدريجياﹰ عن طريق تحقيق التالؤم واالنسجام بين االتفاقية ،من ناحية ،ونصوص ت ـ شريعاتھا الوطني ـ ة ،م ـ ن
ناحية ثانية .وقد كسبت المنطقة من جراﺀ ذلك العديد من التجارب في مجال متابعة تنفيذ االتفاقية ،سواﺀ كان
ذلك على مستوى الحكومات أو منظمات المجتمع المدني .غير أن تنفيذ االتفاقية وسحب التحفظات عليھا من
طرف الدول العربية يبقيان رھنﹰا بتوفر شروط موضوعية نذكر منھا شرطين ،على سبيل المثال ال الح ـ صر:
)أ( تحلي الدول باإلرادة السياسية الالزمة ،وإصرارھا على مناھضة جميع أش ـ كال التميي ـ ز ض ـ د الم ـ رأة؛
)ب( وجود منظمات غير حكومية مھيكلة ومستقلة ،تشتغل بدينامية وتعاون كبيرين في مجال النھوض بحقوق
اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص ،وتصب في إطار المجتمع المدني الذي تﹸسند إليه مھمة القي ـ ام
بالمتابعة ،والتقييم ،والتوعية ،والمرافعة.
وتتوقف ھذه الدراسة ملياﹰ عند ھذين الشرطين الضروريين لتنفيذ االتفاقية في الدول العربية ،وذلك
عن طريق تحليل مسار تصديق الدول األطراف على االتفاقية )ويشمل ذلك التحفظات( ،وعبر تحليل الدور
الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية ،والسيما منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في المنطقة ،في متابعة
وتقييم مدى تنفيذ االتفاقية.
وإذا كانت دول المنطقة قد وفت بالتزاماتھا المتعلقة بإنجاز التقارير الرسمية ،فقد عكفت بعض
المنظمات غير الحكومية في عدد من الدول العربية التي انضمت إلى االتفاقية على إعداد تقارير ظل للتقارير
الرسمية ،تطرح فيھا وجھة نظر المجتمع المدني بشأن ما تم إنجازه على المستوى الوطني ،وترصد فيھا
جدية جھاز الدولة واآلليات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ االتفاقية .إال أن جھود ھذه المنظمات تبقى ظرفية
وذات بعد محلي .لذلك ،وسعياﹰ إلى توثيق تلك الجھود وتعميمھا من أجل تشارك تجربتھا واستخالص
الدروس منھا ،ارتأت اإلسكوا إعداد دراسة توثيقية وميدانية لرصد آليات المتابعة والتنفيذ في المنطقة .
وفي ھذا الصدد ،شمل برنامج عمل مركز المرأة في اإلسكوا لعامي  2007 - 2006مشروع دراسة
تقارير الظل اإلقليمية المعنية بتنفيذ االتفاقية ،من أجل إيجاد أرضية مشتركة تتفق اآلليات الوطنية الحكومية
الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية على بنودھا األساسية.
وتقع ھذه الدراسة في ثالثة فصول:
الفصل األول :يتطرق إلى تصديق الدول العربية على االتفاقية ويحلل التحفظات التي أبدتھا بشأنھا؛

) (1يمك ـ ـ ن الح ـ ـ صول عل ـ ـ ى ن ـ ـ ص االتفاقي ـ ـ ة م ـ ـ ن موق ـ ـ ع  Women Watchلرص ـ ـ د وض ـ ـ ع الم ـ ـ رأة:
.www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

-2الفصل الثاني :يعرض آليات رصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية من طرف الدول ومنظمات المجتمع
المدني؛
الفصل الثالث :يقدم توصيات عملية بشأن المراحل الرئيسية الستراتيجية المرافعة من أجل تنفيذ
االتفاقية.
ھدف الدراسة
يتمثل الھدف العام للدراسة في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة عن طريق الدفع باتجاه تنفيذ
اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وتعزيز اآلليات الوطنية في مجال المتابعة والتنفيذ.
ويمكن تحقيق ذلك ،بشكل رئيسي ،بتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في رصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية ،من
خالل إنجاز تقارير ظل وتقارير بديلة للتقارير الرسمية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية.
المنھجية
اعتمدت ھذه الدراسة على أداتين منھجيتين ،ھما دراسة النصوص المرجعية المتوفرة وتحليلھا؛
وتوجيه استمارة إلى عينة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة في المنطقة لملئھا.
النصوص المرجعية
ومنھا على سبيل المثال ال الحصر:
)أ (

تقارير الدول األطراف حول تطبيق االتفاقية؛

)ب( توصيات اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة للدول األطراف إثر دراسة تقاريرھا؛
)ج( تقارير الظل التي أنجزتھا المنظمات غير الحكومية في المنطقة؛
)د(

المنھجية التي توصي األمم المتحدة الدول األطراف باعتمادھا أثناﺀ تحضير التقارير؛

) •( وثائق مرجعية أخرى تتعلق بالموضوع ،وصادرة عن اإلسكوا ،وصندوق األمم المتحدة
اإلنمائي للمرأة ،وشعبة النھوض بالمرأة في األمم المتحدة ،ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة
آلسيا والمحيط الھادئ.
االستمارة
لقد تبين من خالل المسح المكتبي األولي للقضايا ذات الصلة بتنفيذ التزامات الدول العربية التي
صادقت على االتفاقية أن المعلومات المتوفرة حول تقارير الظل محدودة جداﹰ .وتشير المعلومات القليلة
المتوفرة إلى أن عشر دول عربية على األقل قد أعدت تقارير رسمية ،إال أن النقص ال يزال موجوداﹰ على
مستوى المنظمات غير الحكومية التي لم يشارك إال عدد ضئيل منھا في إعداد التقارير.

-3ومن أجل الحصول على معلومات كافية للقيام بالتحاليل الالزمة لھذه الدراسة ،تم إعداد استمارة
موجھة إلى المنظمات غير الحكومية في المنطقة بالتعاون مع اإلسكوا .وتقع االستمارة في ثالثة أقسام:
القسم األول :يقدم تعريفاﹰ بالمنظمة التي تستھدفھا االستمارة .
القسم الثاني :يستھدف المنظمات التي لم تنجز أي تقرير ،والتي تنتمي إلى البلدان التي صادقت بشكل
مبكر أو متأخر على االتفاقية.
القسم الثالث :يتوجه إلى المنظمات التي أنجزت تقارير الظل أو شاركت في إنجازھا.
ولھذا الغرض ،تم تحديد عينتين لملﺀ االستمارة ،وجرى اختيار المنظمات بالتعاون مع اإلسكوا ،على
أساس عدد من المواصفات أو المعايير التي تمت فيھا مراعاة جملة عوامل ،منھا (1) :التوازن الجغرافي،
فضمت العينتان بلداناﹰ من المغرب العربي والمشرق ودول الخليج وشبه الجزيرة العربية؛ ) (2تاريخ التصديق
على االتفاقية ،أي منذ أكثر من  10سنوات ،ومنذ  5إلى  10سنوات.
ويحاول االستبيان تحديد األسباب والعراقيل التي تفسر امتناع بعض المنظمات في عدد من البلدان
العربية عن المبادرة في إنجاز تقارير الظل .وقد وجھت االستمارة إلى جميع المنظمات التي أنجزت تقارير
الظل أو قادت تلك العملية ،بھدف التعرف على الدروس التي استخلصتھا من تجربتھا من حيث الفرص
المتاحة والعراقيل التي واجھتھا .ويتعلق األمر خصوصاﹰ بالمنظمات التي اضطلعت بدور قيادي )في حالة
تجمع عدد من المنظمات( في مصر والجزائر ولبنان وتونس والمغرب واليمن ،على سبيل المثال ال الحصر .
ولھذا الغرض ،جاﺀت الالئحة محصورة وال تضم سوى منظمتين أو ثالث منظمات رئيسية من المنظمات
النسائية أو تلك العاملة في حقوق اإلنسان في كل بلد .وبلغ عدد المنظمات التي استھدفتھا االستمارة 25
منظمة في  14بلداﹰ عربي ﹰا ،كما ھو مبين في المرفق الثاني.
والجدير بالذكر أن عدد المنظمات التي مألت االستمارة ال يتعدى ال ـ  ،10وكلھا منظمات نسائية
تعمل في مجال حقوق المرأة ،كما ھو مبين في المرفق الثالث .
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أوالﹰ  -الدول العربية واتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعرضتھا
على الدول األعضاﺀ في المنظمة الدولية من أجل توقيعھا والتصديق عليھا واالنضمام إليھا بموجب القرار
 180/34المؤرخ  18كانون األول/ديسمبر  .1979ثم دخلت االتفاقية حيز النفاذ في  3أيلول/سبتمبر
 ،1981بعد أن صادق عليھا  20بلدا طبقﹰا للمادة  27من االتفاقية" :تصبح االتفاقية نافذة بعد  30يوم ﹰا من
مصادقة الدولة العشرين عليھا" .ويتوافق اعتمادھا ودخولھا حيز النفاذ مع منتصف العقد العالمي للمرأة
).(1985 - 1975
ألف  -اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 - 1معلومات عامة
تصب االتفاقية في خانة الصكوك الدولية األساسية لحقوق اإلنسان ،وھي تبرز بشكل جلي رغبة
المجتمع الدولي في التسلح بأداة جديدة تمكنه من خوض معركة المساواة بين الرجل والمرأة ،إذ عانت المرأة
وما تزال من شتى أشكال التمييز رغم وجود مجموعة من الصكوك الدولية المعنية بحقوق اإلنسان .وترمي
االتفاقية إلى إرساﺀ قواعد قانونية لحماية حقوق المرأة ،وھي تكتسي أھمية مبدئية ألنھا أقرت مبدأ عدم
التمييز ضد المرأة كمبدأ متصل بحقوق اإلنسان .لذلك ،تشكل االتفاقية وثيقة أساسية تعرف بمفھوم التمييز
ضد المرأة؛ وتعتبر التمييز ضد المرأة انتھاك ﹰا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان؛ وتؤكد
على أن حقوق اإلنسان حقوق شاملة ال تقبل التجزئة وال التصرف.
وتؤدي االتفاقية ،بصفتھا معاھدة معنية بحقوق اإلنسان ،ثالث مھام رئيسية:
)أ (

ضمان الحقوق الخاصة لألفراد؛

)ب( إيضاح التزامات الدول أو المسؤوليات المرتبطة بھذه الحقوق؛
)ج( وضع اآلليات الالزمة لمراقبة مدى توافق سلوك الدولة مع التزاماتھا ،وتمكين األفراد من
اللجوﺀ إلى آلية التعويض عن الضرر الذي يلحق بھم من جراﺀ انتھاك حقوقھم.
المادة  1من االتفاقية
ألغراض ھذه االتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس
ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة ،على أساس تساوي الرجل والمرأة ،بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،أو إبطال االعتراف
للمرأة بھذه الحقوق أو تمتعھا بھا أو ممارستھا لھا بغض النظر عن حالتھا الزوجية.

-5وتتمثل أھمية االتفاقية ،باإلضافة إلى كونھا ميثاقﹰا عالميﹰا لحقوق المرأة وإطارﹰا مرجعياﹰ لتحقيق
المساواة بين الرجل والمرأة ،في اإلجراﺀات التي تتضمنھا والتي تشكل برنامج عمل يلزم الحكومات بضمان
إنفاذ تلك الحقوق ،وذلك باتخاذ اإلجراﺀات والتدابير المناسبة.
ووفقﹰا لالتفاقية ،تلتزم الدول األطراف بمناھضة التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله ،من خالل انتھاج
سياسة تھدف إلى القضاﺀ عليه .وتنفيذاﹰ لذلك ،تتعھد الدول بمقتضى المادة  2من االتفاقية باتخاذ بعض
اإلجراﺀات الجوھرية من أجل القضاﺀ على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة:
المادة  2من االتفاقية
)أ( تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرھا الوطنية أو تشريعاتھا المناسبة األخرى ،إذا لم يكن
ھذا المبدأ قد أدمج فيھا حتى اآلن ،وكفالة التحقيق العملي لھذا المبدأ من خالل القانون والوسائل المناسبة األخرى؛
)ب( اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرھا ،بما في ذلك ما يقتضيه األمر من جزاﺀات ،لحظر كل تمييز
ضد المرأة؛
)ج( إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ،وضمان الحماية الفعالة للمرأة ،عن
طريق المحاكم الوطنية ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى ،من أي عمل تمييزي؛
)د( االمتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات
العامة بما يتفق وھذا االلتزام؛
) •(

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاﺀ على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

)و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريع ،لتعديل أو إلغاﺀ القوانين واألنظمة واألعراف
والممارسات القائمة التي تشكل تمييزﹰا ضد المرأة؛
)ز(

إلغاﺀ جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزﹰا ضد المرأة.

ومن أجل تسھيل المرحلة االنتقالية وتسريع تبني مبدأ المساواة وإقراره ،ركزت االتفاقية على العمل
بالتمييز اإليجابي من أجل تدارك التأخير الحاصل في ھذا المجال ،وھو ما نصت عليه المادة  4من االتفاقية:
المادة  4من االتفاقية
ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستھدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزﹰا
–1
كما تحدده ھذه االتفاقية ،ولكنه يجب أال يستتبع بأي حال ،كنتيجة له ،اإلبقاﺀ على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما
يجب وقف العمل بھذه التدابير عندما تكون أھداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.
ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستھدف حماية األمومة ،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في ھذه
-2
االتفاقية ،إجراﺀ تمييزياﹰ.

-6 - 2فحوى االتفاقية
تنص االتفاقية إذن على الحقوق التي يفترض أن تتمتع بھا المرأة ،وھي تتوجه إلى الدول التي توافق
على توقيع االتفاقية والتصديق عليھا واالنضمام إليھا ،بحيث تصبح ملزمة لھا .وتتكون االتفاقية من ديباجة
و 30مادة موزعة على ستة أجزاﺀ .وتتضمن  16مادة من موادھا ،وھي واردة في األجزاﺀ األربعة األولى
منھا ،جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة ،وتؤكد على وضعھا
القانوني ،في حين تعرض المواد ال ـ  14الواردة في الجزﺀين المتبقيين آليات متابعة تنفيذ االتفاقية .ويبين
الجدول  1بشكل موجز المجاالت التي تتناولھا مواد االتفاقية.
الجدول  - 1مواد االتفاقية ومجاالتھا
أجزاﺀ االتفاقية
الجزﺀ األول

الجزﺀ الثاني

المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة

:1
:2
:3
:4
:5
:6

مواد االتفاقية ومجاالتھا
تعريف مفھوم التمييز ضد المرأة.
اإلجراﺀات السياسية  -شجب التمييز واتخاذ التدابير الالزمة للقضاﺀ عليه.
الحقوق والحريات األساسية للمرأة والالزمة لتقدمھا وتنميتھا.
إجراﺀات وتدابير خاصة مؤقتة تستھدف التعجيل في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
اإلجراﺀات والتدابير الالزمة لتغيير القوالب النمطية التي تحدد أدوار المرأة والرجل.
التزام الدول األطراف بمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة .

المادة  :7حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة .
المادة  :8حق المرأة في الحصول على فرص متساوية لتمثيل بلدھا على المستوى الدولي.
المادة  :9حق المرأة في اكتساب الجنسية واالحتفاظ بھا أو تغييرھا ،والحق في منحھا ألطفالھا.

الجزﺀ الثالث

المادة
المادة
المادة
المادة
المادة

الجزﺀ الرابع

المادة  : 15المساواة أمام القانون.
المادة  :16التزام الدول باتخاذ التدابير المناسبة للقضاﺀ على التمييز ضد المرأة في أمور الزواج والحياة
األسرية.

: 10
: 11
: 12
: 13
: 14

اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاﺀ على التمييز ضد المرأة في مجال التربية والتعليم.
اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاﺀ على التمييز ضد المرأة في مجال العمل.
اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاﺀ على التمييز ضد المرأة في مجال الصحة.
اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاﺀ على التمييز ضد المرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية.
حق المرأة الريفية في المشاركة في عملية التنمية والتمتع بثمارھا.

الجزﺀ الخامس

المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة

: 17
: 18
: 19
: 20
: 21
: 22

لجنة الخبراﺀ من أجل القضاﺀ على التمييز ضد المرأة.
التقارير الحكومية األولية والدورية.
التنظيم الداخلي للجنة.
اجتماعات اللجنة.
تقارير اللجنة.
دور المؤسسات المتخصصة.

الجزﺀ السادس

المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة

: 23
: 24
: 25
: 26
: 27
: 28
: 29

أثر الصكوك األخرى.
التزامات الدول األطراف.
توقيع االتفاقية والتصديق عليھا واالنضمام إليھا.
إعادة النظر في االتفاقية.
دخول االتفاقية حيز التنفيذ.
التحفظات.
التحكيم بين الدول األطراف.

-7المادة  : 30إيداع نسخ االتفاقية لدى األمين العام.

باﺀ  -تصديق الدول العربية على االتفاقية بين االلتزام والتحفظ
تتمتع الدول والحكومات بكامل الحرية فيما يتعلق باالنضمام إلى المعاھدات الدولية أو عدم االنضمام
إليھا .غير أنھا ما إن تصبح "طرفا" في المعاھدة أو "تصدق" عليھا ،حتى يتوجب عليھا االلتزام بتطبيق
أحكامھا والموافقة على الخضوع لمراقبة األمم المتحدة في ھذا الصدد.
اإلطار  - 1التوقيع والتصديق واالنضمام
التوقيع ھو إعالن النية الذي تعبر بواسطته الدولة عن موافقتھا على أن تصبح طرفا في االتفاقية/المعاھدة.
التصديق ھو التعبير الرسمي عن موافقة الدولة على أن تصبح ملزمة بالمعاھدة .وال تقوم بعملية التصديق سوى
الدول التي سبق لھا أن وقعت المعاھدة )خالل الفترة التي كانت المعاھدة معروضة فيھا للتوقيع( .ويعني التصديق اتخاذ
نوعين من اإلجراﺀات :
)أ( على المستوى الداخلي ،ينبغي الحصول على موافقة الجھاز الدستوري المختص )عادة ما يكون رئيس
الدولة أو البرلمان(؛
)ب( على المستوى الدولي ،تﹸرسل وثائق التصديق بشكل رسمي إلى المكان الذي تحفظ فيه المعاھدة في األمم
المتحدة.
االنضمام ھو موافقة الدولة على االلتزام بمعاھدة سبق أن وقعتھا.

 - 1مراحل التصديق
تعتبر اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من المواثيق الدولية التي حظيت بأكبر عدد
من التصديقات ،فقد انضم إليھا أكثر من  90في المائة من الدول األعضاﺀ في األمم المتحدة ،ومن بينھا جميع
الدول العربية عدا قطر والصومال والسودان وفلسطين .ويمكن تتبع عملية تصديق الدول العربية على
االتفاقية من خالل ثالث مراحل كبرى دامت في مجملھا عقدين ونصف عقد من الزمن:
)أ( مرحلة الثمانينيات :تميزت بتصديق خمس دول عربية على االتفاقية ،ھي مصر منذ السنة
األولى لصدور االتفاقية؛ ثم جمھورية اليمن الديمقراطية بعد  3سنوات؛ وتونس بعد  4سنوات؛ والعراق بعد
 5سنوات؛ وليبيا بعد  8سنوات؛
)ب( مرحلة التسعينيات :تميزت بتصديق سبع دول جديدة على االتفاقية ،ھي األردن بعد  11سنة؛
والمغرب بعد  12سنة؛ والكويت وجزر القمر بعد  13سنة؛ والجزائر بعد  15سنة؛ ولبنان بعد  16سنة؛
وجيبوتي بعد  17سنة؛

-8)ج( سنة  2000وما بعد :شھدت تصديق ست دول أخرى ھي المملكة العربية السعودية بعد 19
سنة؛ وموريتانيا بعد  20سنة؛ والبحرين بعد  21سنة؛ والجمھورية العربية السورية بعد  22سنة؛ واإلمارات
العربية المتحدة بعد  23سنة؛ وأخيراﹰ عمان بعد  25سنة.
الجدول  - 2الدول العربية والتصديق على االتفاقية
تاريخ التصديق
1981
1984
1985
1986
1989
1992
1993
1994

البلد
مصر
اليمن
تونس
العراق
ليبيا
األردن
المغرب
الكويت

البلد
جزر القمر
الجزائر
لبنان
جيبوتي
المملكة العربية السعودية
موريتانيا
البحرين
الجمھورية العربية السورية

تاريخ التصديق
1994
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003

البلد
اإلمارات العربية المتحدة
عمان
قطر
الصومال
السودان
فلسطين

تاريخ التصديق
2004
2006
لم تصدق
لم تصدق
لم تصدق
لم تصدق

 - 2التصديق على االتفاقية :التزام قانوني وعملي
التصديق على االتفاقية يعني بالنسبة للدول العربية األطراف التقيد بأحكامھا حتى تصبح االتفاقية
أقوى نفوذﹰا من القوانين الوطنية .ومن شأن األخذ بمبدأ سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية أن
يفرض على جميع الدول ،بما فيھا الدول العربية ،أن تالئم تشريعاتھا مع مواد االتفاقية وأن تقوم بتنفيذ أحكام
االتفاقية كلھا  .لذلك ،يقع التزام الدول العربية األطراف بموجب تصديقھا على االتفاقية على مستويين :
)أ( االلتزام القانوني :ويتمثل في التزام الدولة بتضمين مبدأ المساواة في دستورھا وتشريعاتھا
الوطنية كافة ،ومراجعة جميع التشريعات الوطنية بھدف إلغاﺀ جميع النصوص القانونية القائمة التي تتضمن
أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بسبب نوعھا االجتماعي )في القوانين المدنية ،أو قانون العمل ،أو
قانون العقوبات وجميع القوانين ذات الصلة(؛
)ب( االلتزام العملي :ويعني االلتزام بضمان التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في
جميع المجاالت الحيوية للمرأة التي نصت عليھا االتفاقية ،وذلك عن طريق اتخاذ التدابير التشريعية وغيرھا
من التدابير المناسبة األخرى ،بھدف إلغاﺀ كافة األنظمة واألعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد
المرأة.
اإلطار  - 2اختالف تقدير المعاھدات في مختلف الدول
-

في بعض الدول ،تصبح المعاھدات/االتفاقيات أسمى من القوانين الداخلية؛
في دول أخرى ،تصبح المعاھدات/االتفاقيات في نفس المستوى مع الدستور؛
توافق بعض الدول األخرى على إدخال بعض إجراﺀات ھذه المعاھدات في قوانينھا الوطنية.

جيم  -تحفظات الدول العربية على االتفاقية
 - 1تعريف التحفظات

-9التحفظ طريقة معمول بھا في القانون الدولي ،وھي إمكانية تتيحھا اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات
) (2)(1969التي تعرف تعبير "التحفظ" المستخدم في االتفاقية بأنه "إعالن من جانب واحد ،أي ﹰا كانت صيغته أو
تسميته ،وتصدره دولة ما حين توقع معاھدة أو تصدقھا أو تقبلھا أو تقرھا أو تنضم إليھا ،مستھدفة به استبعاد
أو تغيير األثر القانوني لبعض أحكام المعاھدة في تطبيقھا على تلك الدولة") .(3وتعتبر التحفظات ،من منظور
القانون الدولي ،إجراﺀات مؤقتة ومرحلية ،ولذلك يتم القبول بھا مع التنبه إلى إمكانية سحبھا بعد ذلك .فإبداﺀ
التحفظ في حد ذاته يوفر ھامشﹰا للدولة الطرف التخاذ التدابير واإلجراﺀات الضرورية لسحب تلك التحفظات
بشكل تام أو تدريجي .
وحينما تصدق الدولة على المعاھدة ،بإمكانھا أن تبدي تحفظات بشأنھا ،تبين من خاللھا أنھا وإن
التزمت ببعض أحكامھا فھي ال تلتزم بأحكام أخرى تحددھا .إال أنه "ال يجوز إبداﺀ أي تحفظ يكون منافياﹰ
لموضوع ھذه االتفاقية وغرضھا").(4
 - 2تحفظات الدول العربية على االتفاقية
يمكن للجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة )سيداو( "أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة
مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول األطراف") .(5وقد أصدرت حتى اآلن  25توصية
عامة .وبالفعل ،أعربت اللجنة في عدد من توصياتھا العامة) (6عن قلقھا حيال العدد الكبير من التحفظات التي
تعتبرھا منافية لموضوع االتفاقية وغرضھا .وتصب المادتان  2و 3اللتان تحثان على االلتزام الكامل
بالقضاﺀ على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في خانة االلتزامات الخاصة الواردة في المادتين  15و 16من
االتفاقية.
الجدول  - 3تصديق الدول العربية على االتفاقية والمواد موضوع التحفظات
تاريخ
التصديق
1981
1984

البلد
مصر
اليمن
تونس
العراق
ليبيا
األردن
المغرب
الكويت
جزر القمر

1985
1986
1989
1992
1993
1994
1994

المادة 2
×

المادة 7

المواد موضوع التحفظات
المادة 15
المادة 9
)(2

)(2
) (1و)(2

و ،ز
×
×
أ

)(2
)(2
)(2

)(4

)(4
)(4

المادة 16
×
) (1ج ،د ،و ،ز،
ح
×
) (1ج ،د
) (1ج ،د ،ز
×
) (1و

المادة 29
) (1و)(2
×
)(1
)(1

) (1و)(2
)(1

من دون تحفظات

) (2األمم المتحدة ،مجموعة المعاھدات ،المجلد .1155
) (3اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات ) ،(1969المادة  ،2الفقرة .1
) (4اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،المادة  ،28الفقرة .2
) (5المرجع السابق ،المادة  ،21الفقرة .1
) (6التوصيات) 4 :الدورة السادسة ،(1987 ،و 19و) 20الدورة الحادية عشرة ،(1992 ،و) 21الدورة الثالثة عشرة.(1994 ،
لالطالع عليھا.www.un.org/womenwatch/daw/cedaw :

 - 10الجزائر
لبنان
جيبوتى
المملكة العربية السعودية

1996
1997
1998
2000

موريتانيا
البحرين

2001
2002

×

)(2
)(2

)(4

×
) (1ج ،د ،و ،ز

)(1
) (1و)(2

من دون تحفظات
)(1
)(2
توافق على كل األجزاﺀ شرط أال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية وأن تكون مطابقة
للدستور الموريتاني
) (1و)(2
)(4
)(2
×
×

 - 11الجدول ) 3تابع(
تاريخ
التصديق

البلد
الجمھورية العربية السورية
اإلمارات العربية المتحدة
عمان

المادة 2

2003
2004
2006

المادة 7

المواد موضوع التحفظات
المادة 15
المادة 9
)(2
)(2
)(2

×
×

)(4
)(2
)(4

المادة 16
) (1ج ،د ،و ،ز
)( 2
) (1ج ،د ،و ،ز
) (1أ ،ج ،و

المادة 29
)(1
) (1و)(2
)(1

يتبين من الجدول  3أن جميع الدول العربية التي صادقت على االتفاقية )باستثناﺀ اليمن وجزر القمر
وجيبوتي( قد تحفظت على المواد نفسھا ولكن بدرجات متفاوتة ،وھي خمس مواد تتوزع على الشكل التالي:
)أ( تحفظت الدول العربية )عدا اليمن وليبيا وجزر القمر( على الفقرة  2من المادة  9والتي تنص
على أن "تمنح الدول األطراف المرأة حقاﹰ مساويﹰا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالھا"؛
)ب( تحفظت الدول العربية أيضﹰا )عدا اليمن( على المادة  16التي تتعلق بالزواج والعالقات
األسرية ،وكانت التحفظات إما شاملة ،أي على جميع فقرات المادة) ،مصر والعراق والمغرب والجزائر
والبحرين(؛ وإما جزئية ،أي على بعض فقرات ھذا البند فحسب )باقي الدول العربية(؛
المادة  16من االتفاقية
الفقرة )(1
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاﺀ على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج
والعالقات األسرية ،وبوجه خاص تضمن ،على أساس تساوي الرجل والمرأة:
)أ(

نفس الحق في عقد الزواج؛

)ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج ،وفي عدم عقد الزواج إال برضاھا الحر الكامل؛
)ج(

نفس الحقوق والمسؤوليات أثناﺀ الزواج وعند فسخه؛

)د( نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ،بغض النظر عن حالتھا الزوجية ،في األمور المتعلقة بأطفالھا؛ وفي
جميع األحوال ،تكون مصالح األطفال ھي الراجحة؛
) •( نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالھا والفترة بين إنجاب طفل وآخر ،وفي
الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينھا من ممارسة ھذه الحقوق؛
)و( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيھم ،أو ما شابه ذلك
من األنظمة المؤسسية االجتماعية ،حين توجد ھذه المفاھيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع األحوال تكون مصالح
األطفال ھي الراجحة؛
)ز(

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة ،والمھنة ،والوظيفة؛

)ح( نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ،واإلشراف عليھا ،وإدارتھا ،والتمتع بھا،
والتصرف فيھا ،سواﺀ بال مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
الفقرة )(2
ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني ،وتتخذ جميع اإلجراﺀات الضرورية ،بما فيھا التشريع ،لتحديد سن

 - 12أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراﹰ إلزامياﹰ.

)ج( تحفظت جميع الدول العربية تقريبا على المادة  29المتعلقة بالتحكيم بين الدول األطراف؛
)د( تحفظ أكثر من نصف الدول العربية التي صادقت على االتفاقية على المادة  2المتعلقة بحظر
التمييز في الدساتير والتشريعات .فمصر وليبيا والمغرب والجزائر والبحرين والجمھورية العربية السورية
واإلمارات العربية المتحدة تحفظت على المادة بكاملھا؛ بينما تحفظ العراق على الفقرتين "و" و"ز" منھا .
وسواﺀ جاﺀ التحفظ على المادة بكاملھا أو على بعض فقراتھا فحسب ،فھو ينافي بحد ذاته موضوع االتفاقية
وغرضھا؛
)ھ( تحفظ  60في المائة من الدول العربية على الفقرة  4من المادة  15والتي تنص على أن "تمنح
الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار
محل سكناھم وإقامتھم" .واإلمارات العربية المتحدة ھي الدولة الوحيدة التي تحفظت بشكل صريح على
الفقرة  2من المادة " ،15تمنح الدول األطراف المرأة في الشؤون المدنية أھلية قانونية مماثلة ألھلية الرجل،
ونفس فرص ممارسة تلك األھلية .وتكفل للمرأة ،بوجه خاص ،حقوقاﹰ مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود
وإدارة الممتلكات ،وتعاملھا على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراﺀات المتبعة في المحاكم والھيئات
القضائية".
وھكذا ،خالفﹰا لبعض الدول العربية التي لم تبد أي تحفظ جوھري أثناﺀ التصديق) ،(7وباستثناﺀ
موريتانيا التي أبدت تحفظات ال تخص مواداﹰ محددة ،أبدى جل الدول العربية تحفظات على المواد  2و9
و 15و 16و ،29باإلضافة إلى المادة  7المتعلقة باالنتخابات والتي لم تتحفظ على البند "أ" منھا سوى دولة
الكويت.
 - 3تحليل التحفظات والتبريرات المقدمة من طرف الدول العربية
في قراﺀة للتحفظات والتبريرات المقدمة من طرف الدول العربية األطراف )المرفق الرابع( ،يتضح
أن بعض الدول قدمت تصريحات عامة بشأن االتفاقية ،مثل موريتانيا والمملكة العربية السعودية ،في حين
تحفظت دول أخرى على بعض المواد من دون تقديم أي تبرير ،مثل لبنان؛ وقدمت دول أخرى تبريراﹰ
مفصال يخص كال من المواد موضوع التحفظ .وتتقاطع التبريرات التي قدمتھا الدول العربية األطراف بشأن
التحفظ على بعض المواد ،وھي نوعان:
)أ( النوع األول :يستند إلى أن بعض مواد االتفاقية ال تتالﺀم مع التشريعات الوطنية أو تتعارض
معھا ،مثل تحفظات الجزائر والمغرب وتونس والكويت ،والسيما فيما يتعلق بمدونة األحوال الشخصية
وقانون الجنسية وقانون االنتخابات ،في الكويت مثالﹰ .والجدير بالذكر أن مصر التي كانت تتحفظ على الفقرة
 2من المادة  9من االتفاقية سحبت تحفظاتھا ،وعدلت قانون الجنسية لديھا ،إال أنھا لم تعلم األمين العام بذلك؛
)ب( النوع الثاني :يستند إلى أن بعض مواد االتفاقية تتعارض مع الشريعة اإلسالمية.
) (7لم تبد جمھورية اليمن الديمقراطية أية تحفظات جوھرية على االتفاقية )ھو تصديق موروث(.
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 - 4استنتاجات
انطالقاﹰ من المعطيات المذكورة آنفاﹰ ،يمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية بشأن تحفظات الدول
العربية األطراف على االتفاقية:
)أ( بغض النظر عن طبيعة التحفظات التي أبدتھا الدول العربية والتبريرات التي قدمتھا ،تعبر ھذه
التحفظات أحياناﹰ كثيرة عن غياب اإلرادة السياسية لدى عدد كبير من الدول العربية لتنفيذ أحكام االتفاقية.
فالتحفظات العامة ،باإلضافة إلى التحفظات على المادتين  2و ،16غالبﹰا ما تدل بوضوح على غياب االلتزام
الحقيقي لصالح المساواة بين الرجل والمرأة؛
)ب( يمكن سحب التحفظات التي أبديت على بعض مواد االتفاقية بسبب تعارضھا مع التشريعات
الوطنية كما شرحت الدول األطراف ،عن طريق مراجعة ھذه التشريعات حينما تتوفر اإلرادة السياسية لذلك.
ففي حواراتھا مع لجنة سيداو ،أشارت حكومات ھذه الدول إلى أنھا تعمل جاھدة لسحب تحفظاتھا ،وذلك
بالشروع في إصالح تشريعاتھا الداخلية؛
)ج( حذت مجموعة كبيرة من الدول العربية حذو مصر ،فاعتبرت الشريعة تبريراﹰ لتحفظاتھا على
المادتين  2و 16أو على بعض الفقرات فيھما .وتطرح ھذه التبريرات المبنية على أساس الدين/الشريعة
اإلسالمية إشكالية ،ألنھا توحي خطأ بأن الشريعة ھي اإلسالم وبأن اإلسالم ھو ضد كرامة المرأة ومساواتھا
مع الرجل؛
)د( إذا صح القول إن اتجاه الدول العربية نحو التصديق على االتفاقية يشكل بحد ذاته عنصراﹰ
إيجابيﹰا ،فالتحفظات التي أبدتھا الدول وغياب االلتزام الحقيقي لسحبھا يدفع إلى التساؤل عن مبدأ تصديق
الدول العربية على المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان بشكل عام وعلى اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة بشكل خاص .وكما أشارت لجنة سيداو ،يشكل سحب التحفظات أحسن تعبير عن إرادة الدول
وإصرارھا على تنفيذ مبدأ المساواة فيھا؛
) •( لقد تجلى غياب اإلرادة في توجه الدول العربية األطراف ،ما عدا بعض االستثناﺀات ،إلى
اإلبقاﺀ على التحفظات .فقد مر أكثر من عقدين من الزمن على تصديق المجموعة األولى من الدول العربية
على االتفاقية ،وما زالت التساؤالت مطروحة عما إذا كانت ھذه الدول قد سحبت بعض تحفظاتھا أم أنھا في
صدد سحبھا ،وما إذا كانت ھذه الدول قد أعادت النظر في بعض تحفظاتھا .وشھدت السنوات األخيرة بعض
الجھود التي بذلتھا بعض دول المنطقة في مجال سحب تحفظاتھا  .فقد سحبت الكويت تحفظھا على المادة 7
بعد مراجعة قانونھا االنتخابي لسنة 2005؛ والتزمت الجزائر أمام لجنة سيداو ) (2005بسحب تحفظاتھا
لمناسبة إصالح مدونة األسرة؛ كذلك ،التزم المغرب سنة  2006بسحب بعض تحفظاته ومراجعة اإلعالن
التفسيري) ،(8وكان ذلك على الشكل التالي :

) (8في آذار/مارس  ،2006عبرت الحكومة المغربية عن نيتھا إعادة النظر في التحفظات التي أبدتھا من قبل واالنضمام إل ـ ى
البروتوكول االختياري لالتفاقية ،وھي نية أعيد تأكيدھا على شكل التزام في الوثيقة المرافقة لترشيح المغرب لمجلس حقوق اإلنسان ال ـ ذي
انتخب المغرب عضواﹰ فيه في  9نيسان/أبريل .2006

 - 14) (1إعادة صياغة الجزﺀ الثاني من اإلعالن التفسيري فيما يتعلق بالمادة 2؛
) (2سحب اإلعالن التفسيري فيما يتعلق بالفقرة  4من المادة 15؛
) (3سحب التحفظ على البند "ح" من الفقرة  1من المادة 16؛
) (4االستعاضة عن البنود أ ،ب ،ج ،د ،• ،و ،ز من الفقرة  1من المادة  16بإعالن تفسيري؛
) (5سحب التحفظ على الفقرة  2من المادة 16؛
) (6سحب التحفظ على الفقرة  2من المادة .9
دال  -البروتوكول االختياري التفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 - 1آلية لرصد االنتھاكات
اعتمدت األمم المتحدة البروتوكول االختياري التفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
في  6تشرين األول/أكتوبر  ،1999ودخل البروتوكول حيز النفاذ في  22كانون األول/ديسمبر  ،2000وفقاﹰ
ألحكام المادة  16منه .ويقع البروتوكول في  21مادة وھو ،خالفاﹰ لالتفاقية ،ال يقبل التحفظات.
ويرسم ھذا البروتوكول مسارين لتنفيذ حقوق المرأة ،على نحو ما تنص عليه االتفاقية:
)أ( المسار األول يمكن المواطنات ،أفرادا أو جماعات ،اللواتي يعتبرن أن حقوقھن التي تتضمنھا
االتفاقية قد خرقت ،من تقديم شكوى رسمية لدى لجنة سيداو المكلفة متابعة إنفاذ االتفاقية ،وذلك بعد أن
يستنفدن جميع الوسائل الممكنة على الصعيد الداخلي؛
)ب( المسار الثاني يمكن لجنة سيداو من التحقق من احتمال ارتكاب انتھاكات جسيمة أو منھجية
للحقوق التي تشكل موضوع االتفاقية .
وحتى اليوم ،وحدھا ليبيا) (9من بين جميع الدول العربية األطراف في االتفاقية انضمت إلى
البروتوكول االختياري .ويؤكد ھذا الوضع ما ورد آنفاﹰ فيما يتعلق بغياب اإلرادة الحقيقية لدى دول المنطقة
للقضاﺀ على التمييز ضد المرأة.
المادة  1من البروتوكول
تعترف الدولة الطرف في ھذا البروتوكول )"الدولة الطرف"( باختصاص لجنة القضاﺀ على التمييز ضد المرأة
)"اللجنة"( فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة وفقا للمادة  2والنظر فيھا.
المادة 2
يجوز أن تقدم الرسائل من قِ بل ،أو نيابة عن ،أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لوالية دولة طرف ويدعون أنھم
ضحايا انتھاك تلك الدولة الطرف ألي من الحقوق المحددة في االتفاقية .وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات
أفراد ،يكون ذلك بموافقتھم ،إال إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنھم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة 3
) (9أعلن اليمن والمغرب بشكل رسمي نيتھما االنضمام إلى البروتوكول بدون تحديد سقف زمني لذلك.

 - 15تكون الرسائل مكتوبة وال تكون غفال من االسم .وال تتسلم اللجنة أي رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف في
االتفاقية ليست طرفﹰا في ھذا البروتوكول .

وعليه ،وبموجب أحكام النص ،تعترف الدولة الطرف بصالحيات لجنة سيداو في تلقي الرسائل
ومعالجتھا )المادة  .(2وإثر ھده المعالجة ،ترسل اللجنة مالحظاتھا وتوصياتھا إلى الدولة المعنية ،عند
االقتضاﺀ .ويمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية حول اإلجراﺀات التي اتخذتھا
رداﹰ على تلك المالحظات والتوصيات ،تطبيقاﹰ للمادة  2من البروتوكول.
 - 2استنتاجات
يسفر تحليل مسار تصديق الدول العربية األطراف على االتفاقية عن بعض االستنتاجات:
)أ( بالرغم من التأخر الملحوظ في الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص في
التصديق على االتفاقية ،يمكن القول اليوم إن تصديق الدول العربية على ھذه االتفاقية أصبح حقيقة تتجسد
بشكل ملحوظ ،مقارنة بالثمانينيات؛
)ب( المنطقة العربية ھي المنطقة التي سجلت أكبر عدد من التحفظات على بعض أھم أحكام
االتفاقية ،والسيما المواد  2و 15و .16وتدل تلك التحفظات على غياب اإلرادة السياسية الحقيقية لدى معظم
دول المنطقة لمناھضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة .كما يؤكد تحليل مسار سحب التحفظات
االستنتاج نفسه بشأن غياب تلك اإلرادة السياسية ،األمر الذي يعبر عن نزعة دول المنطقة ،عدا بعض
االستثناﺀات ،إلى اإلبقاﺀ على التحفظات؛
)ج( بالرغم من تلك الحدود ،يمكن لتصديق الدول العربية على االتفاقية ،بحد ذاته ،أن يولد
ديناميات جديدة سيتعرض لھا الجزﺀ الثاني من ھذه الدراسة .ويتعلق األمر بما يلي :
) (1مراحل وضع التقارير المتصلة بتنفيذ االتفاقية ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد
المرأة في دول المنطقة ،وھو المسار الذي ينبغي أن تتبعه الدول األطراف بعد االنضمام
إلى االتفاقية؛
ال عن الرصد
) (2مراحل وضع المنظمات غير الحكومية في المنطقة لتقارير الظل ،فض ﹰ
والمساﺀلة والمرافعة من أجل تنفيذ االتفاقية ،وسحب كل التحفظات ،من أجل دفع
الحكومات إلى االنضمام إلى البروتوكول االختياري لالتفاقية.
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ثاني ﹰا  -آليات الرصد والمراقبة لتنفيذ اتفاقية القضاﺀ على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
يتطرق ھذا الفصل إلى نطاق تنفيذ االتفاقية في الدول العربية ،من خالل تحليل دور الدول
والمنظمات غير الحكومية في ھذا المجال ،ودور آليات الرصد والمتابعة والتقييم .ويتعلق األمر بآليتين
وضعتا لھذا الغرض ،ھما :التقارير الدورية التي تقدمھا الدول األطراف إلى لجنة سيداو؛ وتقارير الظل
والتقارير البديلة التي تعدھا المنظمات غير الحكومية.
اإلطار  - 3اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة )لجنة سيداو(
بموجب المادة  17من اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،تأسست لجنة سيداو كآلية لمتابعة
التقدم الحاصل في مجال تنفيذ ھذه االتفاقية ورصده .وتتكون اللجنة من ثالثة وعشرين خبيرا تنتخبھم الدول األطراف،
مع "إيالﺀ االعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف األشكال الحضارية" .وتعرض المادة  17في فقراتھا
التسع طريقة ترشح أعضاﺀ اللجنة واالقتراع النتخابھم .وللجنة نظامھا الداخلي)*( ،وھي تنتخب أعضاﺀ مكتبھا لفترة
سنتين حسب ما تنص عليه المادة .19
وتجتمع اللجنة مرتين في السنة للنظر في التقارير التي تقدمھا الدول األطراف ،المرة األولى في كانون
الثاني/يناير  -شباط/فبراير والثانية في حزيران/يونيو  -تموز/يوليو .ويجري خالل ھاتين الدورتين النظر في مجموعة
محددة من التقارير.
___________________
)*(

.www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/commiteerulesofprocedure.html

ألف  -الدول العربية والتقارير المتعلقة بتنفيذ االتفاقية
تتعھد الدول األطراف بعد انضمامھا إلى االتفاقية بإطالع لجنة سيداو ،بواسطة تقارير دورية ،على
مدى التقدم الذي تحرزه باتجاه اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية وغيرھا من أجل إنفاذ أحكام ھذه
االتفاقية.
 - 1أنواع التقارير
التقارير التي تقدمھا الدول األعضاﺀ ھي تقارير رسمية تعدھا حكومات الدول األطراف وتلتزم
بتقديمھا إلى األمين العام لألمم المتحدة حسب ما تنص عليه المادة  18من االتفاقية ووفقاﹰ للمبادئ التوجيھية
بشأن إعداد ھذه التقارير والتي وضعتھا األمم المتحدة) .(10وتقع التقارير في نوعين:
)أ( التقرير األولي :يقدم في السنة األولى التي تلي تصديق الدولة على االتفاقية .ويھدف إلى تقديم
صورة دقيقة وشاملة وواضحة عن اإلطار الذي ستدخل فيه االتفاقية حيز التطبيق ،أي اإلطار القانوني
) (10األمم المتحدة ،الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،تجميع المبادئ التوجيھية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين عل ـ ى
الدول األطراف في معاھدات حقوق اإلنسان تقديمھا ) HRI/GEN/2/Rev.1و Add.1و.(Add.2

 - 17والسياسي واالجتماعي للبلد .وينطوي على وصف أوضاع المرأة في تلك الدول ،حسب ما تدل عليه
مؤشرات محددة ذات صلة بجميع الميادين ومن شأنھا أن تشكل نقطة االنطالق من أجل قياس التقدم المحرز
في مختلف المجاالت التي ستتطرق إليھا التقارير الدورية الالحقة؛
)ب( التقرير الدوري :تتقدم به الدولة الطرف كل أربع سنوات ،ويفترض أن يكون أقل تفصيال من
التقرير األولي ،ويستند إلى التقرير األولي من أجل (1) :عرض التطور المحرز خالل السنوات األربع
المنصرمة؛ ) (2تشخيص أھم العراقيل في وجه تنفيذ مواد االتفاقية؛ ) (3اآلليات والوسائل الالزمة لتخطي
تلك العراقيل.
 - 2أھمية التقارير
بواسطة تلك التقارير ،يمكن للجنة سيداو أن تقيس ما يلي:
)أ( األثر اإليجابي اللتزام الدول بتقديم التقارير الدورية ،بما أن ھذه التقارير تساھم في تسليط
الضوﺀ على القوانين المجحفة بحق المرأة وعلى الفجوة القائمة بين النصوص القانونية وتطبيقھا؛
)ب( التغير الذي طرأ على الوضع العام للمرأة ومكانتھا في ھذه الدول من جراﺀ االنضمام إلى
االتفاقية؛
)ج( الصعاب أو العراقيل التي تؤثر على مدى الوفاﺀ بااللتزامات المقررة في ھذه االتفاقية.
 - 3مراحل إنجاز التقارير وتقديمھا إلى لجنة سيداو
يدل الجدول  4على أن جميع دول المنطقة قد واظبت على إنجاز تقاريرھا األولية والدورية بانتظام.
إال أن عدد التقارير المنجزة يختلف باختالف تاريخ تصديق الدول على االتفاقية .فالدول التي صادقت على
االتفاقية في الثمانينيات أنجزت لحين كتابة ھذا التقرير ستة تقارير )اليمن ومصر( أو خمسة تقارير )تونس
والعراق( .أما الدول التي صادقت على االتفاقية في التسعينيات ،فقد أنجزت ثالثة إلى أربعة تقارير
)المغرب واألردن( .وأما الدول التي صادقت على االتفاقية بشكل متأخر ،أي بعد سنة  ،2000فبعضھا في
مرحلة إنجاز التقرير الدوري الثاني ،مثل المملكة العربية السعودية ،وبعضھا اآلخر ما زال في صدد إنجاز
التقرير األولي ،مثل البحرين.
ويشير الجدول أيضاﹰ إلى وجود فوارق زمنية كبيرة بين التواريخ المتوقع تقديم التقارير فيھا
والتواريخ الفعلية لتقديمھا .ولھذا السبب ،تتأخر تواريخ نظر اللجنة في التقارير كما يتأخر تحديد جلسات
مناقشتھا بحضور الوفود الحكومية .ويزداد ھذا التأخر كلما ارتفع عدد الدول التي تقدم تقاريرھا إلى اللجنة
خالل تلك السنة ،نظراﹰ إلى تخصيص دورتين لھذا الغرض.
وتتراوح ھذه الفوارق بين سنتين وست سنوات ،وھي تدل من جھة على أن الدول األطراف ال تتمكن
من إنجاز تقاريرھا في الوقت المحدد ،وتدل من جھة ثانية على أن مناقشة التقارير تتأخر لبضع سنوات،
فتصبح المعلومات التي تتضمنھا متجاوزة وال تقدم صورة حقيقية عن التطور في البلد .وفي كلتا الحالتين،
قد يفقد التقرير كآلية لمتابعة ورصد تنفيذ االتفاقية من فعاليته.
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البلد

التقرير

التاريخ المتوقع لتقديم
التقرير إلى اللجنة

التاريخ الفعلي لتقديم
التقرير

البحرين

األولي

تموز/يوليو 2003

-

األولي

تشرين األول/أكتوبر 1986

أيلول/سبتمبر 1993

الدوري)(2
الدوري)(3
الدوري)(4

تشرين األول/أكتوبر 1990
تشرين األول/أكتوبر 1994
تشرين األول/أكتوبر 1998

أيلول/سبتمبر 1993
حزيران/يونيو 2000
تموز/يوليو 2000

الدوري)(5

تشرين األول/أكتوبر 2002

األولي
الدوري)(2
األولي
الدوري)(2
الدوري)(3

تموز/يوليو 2001
تشرين األول/أكتوبر 2005
تشرين األول/أكتوبر 1995
تشرين األول/أكتوبر 1999
تشرين األول/أكتوبر 2003

تونس

المملكة العربية السعودية

الجمھورية العربية السورية

-

مصر

اإلمارات العربية المتحدة
موريتانيا

الدورة الثالثون
2004
الدورة العشرون
1999
الدورة الثانية
والثالثون 2005

األولي

أيلول/سبتمبر 1998

الدوري)(2
الدوري)(3

حزيران/يونيو 2005

شباط/فبراير 2003
-

األولي

تموز/يوليو 1993

تشرين الثاني/نوفمبر
1997

الدوري)(2
الدوري)(3
و)(4

تموز/يوليو 1997
تموز/يوليو 2001

شباط/نوفمبر 1999
كانون األول/ديسمبر
2005

األولي

نيسان/أبريل 2004

آب/أغسطس 2005

الدورة التاسعة
والثالثون 2007

الدوري)(2

أيار/مايو 1998

أيلول/سبتمبر 2004

الدورة الثالثة
والثالثون 2005

الدوري)(3

أيار/مايو 2006

األولي

تشرين األول/أكتوبر 1982

الدوري)(2

تشرين األول/أكتوبر 1986

الدوري)(3
الدوري)(4
و)(5

تشرين األول/أكتوبر 1990
تشرين األول/أكتوبر
1994

الدوري)(6

تشرين األول/أكتوبر 1998

آذار/مارس 2000

األولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

-

األولي

حزيران/يونيو 2002

آب/أغسطس 2005

األولي
لبنان

الدورة الرابعة عشرة
1995
الدورة الرابعة عشرة
1995
الدورة السابعة
والعشرون 2002

-

الجزائر

األردن

تاريخ المناقشة

التشاور/إشراك
المنظمات غير
الحكومية

شباط/فبراير 1983
كانون األول/ديسمبر
1986
كانون الثاني/يناير
1996
آذار/مارس 2000

الدورة الثانية
والعشرون 2000
الدورة الثانية
والعشرون 2000
الدورة التاسعة
والثالثون 2007

الدورة الثالثة 1984
الدورة التاسعة
1990
الدورة الرابعة
والعشرون 2001
الدورة الرابعة
والعشرون 2001
الدورة الرابعة
والعشرون 2001
الدورة الثامنة
والثالثون 2007

×
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البلد

العراق

جزر القمر

جيبوتي

التقرير

التاريخ المتوقع لتقديم
التقرير إلى اللجنة

التاريخ الفعلي لتقديم
التقرير

األولي

أيلول/سبتمبر 1987

الدوري)(2

أيلول/سبتمبر1991

الدوري)(3
الدوري)(4
الدوري)(5

أيلول/سبتمبر 1995
أيلول/سبتمبر 1999
أيلول/سبتمبر 2003

أيار/مايو 1990
تشرين األول/أكتوبر
1998
تشرين األول/أكتوبر
1998

الدورة الثالثة
والعشرون 2000

األولي

تشرين الثاني/نوفمبر 1995

-

-

الدوري)(2

تشرين الثاني/نوفمبر 1999

-

-

الدوري)(3

تشرين الثاني2003/

-

-

األولي

كانون الثاني/يناير 2000

-

-

الدوري)(2

كانون الثاني/يناير 2004

األولي

حزيران/يونيو 1990

الدوري)(2
الدوري)(3
الدوري)(4

حزيران/يونيو 1994
حزيران/يونيو 1998
حزيران/يونيو 2002

شباط/فبراير 1991
 4تشرين األول/أكتوبر
1993
كانون األول/ديسمبر
1998

-

األولي

تموز/يوليو 1994

أيلول/سبتمبر 1994

الدوري)(2
الدوري)(3
و)(4

تموز/يوليو 2002

شباط/فبراير 2000

تموز/يوليو 2006

األولي

حزيران/يونيو 1985

تموز/يوليو 2006
كانون الثاني/يناير
1989

الدوري)(2

حزيران/يونيو 1989

الدوري)(3
الدوري)(4
الدوري)(5
الدوري)(6

حزيران/يونيو1993

حزيران/يونيو 1989
تشرين الثاني/نوفمبر
1993

حزيران/يونيو 1997
حزيران/يونيو 2005

آذار/مارس 2000

ليبيا

المغرب

اليمن

تاريخ المناقشة
الدورة الثانية عشرة
1993

التشاور/إشراك
المنظمات غير
الحكومية

الدورة الثالثة عشرة
1994
الدورة الرابعة عشرة
1995

الدورة السادسة
عشرة 1997
الدورة التاسعة
والعشرون 2003

×

الدورة الثانية عشرة
1993
الدورة الثانية عشرة
1993
الدورة الثانية عشرة
1993
الدورة االستثنائية
2002

×

المصدر.CEDAW/C/2006/III/2: 206-37971 :

 - 4إشراك المنظمات غير الحكومية في إنجاز التقارير الرسمية

 - 20حينما ترغب الدول األطراف في إنجاز تقاريرھا ،غالبا ما تسند ھذه المھمة إلى بعض مؤسساتھا
المعنية بقضايا المرأة و/أو األسرة لتقوم بذلك ،مع إشراك منظمات المجتمع المدني )وھذا ما توصي به لجنة
سيداو( أو من دون إشراكھا .ويدل الجدول  3على أن إنجاز التقارير األولية والدورية في معظم دول
المنطقة كان وما زال يتم في معظم األحيان من دون إشراك منظمات المجتمع المدني.
وأظھرت تصريحات المنظمات التي أجابت على االستمارة اختالف طبيعة تلك المشاركة:
)أ( مناقشات وفرصة إلبداﺀ المالحظات )اليمن(؛ )ب( المساھمة في ورشة عمل لمناقشة التقرير التالي
)المغرب(؛ )ج( إعداد التقرير األولي )الجمھورية العربية السورية(.
وتشير البيانات الواردة في االستمارة إلى أن عملية إشراك المنظمات غير الحكومية والتشاور معھا
في إنجاز التقارير الحكومية عادة ما تتم بشكل ظرفي .وھذا ما حصل في قلة من الدول مثل المغرب واليمن
والجمھورية العربية السورية واألردن.
ويتمثل موقف بعض المنظمات من مسألة عدم إشراكھا على أي من المستويات الثالثة ،وھي
المالحظة والمناقشة واإلعداد ،في التنديد بذلك علناﹰ ،على الصعيد الوطني ،أو على ھامش مناقشة التقرير
المعني في الجمعية العامة في نيويورك ،وھذا ما فعلته المنظمات المغربية.
اإلطار  - 4مشاركة المنظمات غير الحكومية في مناقشة تقارير الدول األطراف

)*(

يمكن للجنة سيداو القيمة على مناقشة التقارير الحكومية وتقييمھا أن تستدعي ممثالت وممثلي المنظمات غير
الحكومية من أجل تقديم ملخص مكتوب أو شفوي ،أو توفير المعلومات أو الوثائق المناسبة التي تحتاج إليھا اللجنة في
أنشطتھا .ويتم ذلك من خالل اللقاﺀ المباشر أو حضور الجلسة التي يعقدھا أعضاﺀ اللجنة قبيل مناقشة التقرير الحكومي
والتي تستمع فيھا اللجنة إلى المنظمات.
وتدعو اللجنة المنظمات الرئيسية إلى المشاركة من خالل االستماع وإبداﺀ رأيھا فيما تقترحه الدولة على اللجنة،
وذلك عند انعقاد جلسة مناقشة التقارير الحكومية وتوضيح أشكال عمل اآلليات الوطنية والعراقيل التي تواجھھا في إنجاز
التقارير.
_________________
)*( النظام الداخلي للجنة سيداو ،على الموقع.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw :

باﺀ  -دور المنظمات غير الحكومية في رصد تنفيذ االتفاقية
 - 1أھمية المنظمات غير الحكومية
تعتبر المنظمات غير الحكومية ،وفي مقدمتھا المنظمات النسائية والحقوقية ،أكثر الجھات أھلية
إلنجاز التقارير المتصلة بتنفيذ االتفاقية ،ألنھا تتميز بأدائھا لمھام كثيرة من ضمنھا:

 - 21)أ( رفع مستوى وعي األفراد والمجموعات المؤثرة في المجتمع بآليات الحماية الوطنية والدولية
في مجال حقوق اإلنسان؛
)ب( نشر ثقافة احترام حقوق المرأة لدى األفراد والجماعات على المستوى الوطني والدولي؛
)ج( كشف أوجه القصور الدستورية والقانونية في التشريعات الوطنية؛
)د(

إنجاز دراسات عملية عن اآلثار السلبية لتلك التشريعات على حقوق المرأة؛

) •( تكوين رأي عام ضاغط ضد التشريعات التي تقيد حقوق المرأة أو تقنن التمييز ضدھا وتبقي
عليه ،أو التي تنتقص منھا؛
)و( اإلشارة إلى بعض التجارب العالمية المفيدة ،خصوصﹰا في مجال تغيير القوانين.
 - 2الدور المزدوج الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية
تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراﹰ مزدوجﹰا في متابعة ورصد تنفيذ االتفاقية ،فھي تشارك في
الوقت نفسه في إنجاز التقارير الحكومية لبلدانھا وتقارير الظل المستقلة التي تترجم وجھات نظرھا:
)أ(

المشاركة في إعداد التقارير الحكومية

تدرك لجنة سيداو أن الحكومات عادة ما تركز في تقاريرھا على تثمين الجھود التي بذلتھا من أجل
تقييم كل ما قامت به من إجراﺀات لتنفيذ االتفاقية ،وأنھا تميل عادة إلى تضخيم ھذا الجانب والتقليل من ذكر
المشاكل .لذلك ،تطلب اللجنة من الحكومات إطالعھا على مدى إشراكھا المنظمات غير الحكومية في إعداد
التقرير الحكومي ،اقتناعاﹰ منھا بأنه كلما قامت الحكومات باستشارة المجتمع المدني وإشراكه في إنجاز
التقارير ،عكست النسخة النھائية لتلك التقارير آراﺀ المجتمع المدني ،واتخذت صبغة أكثر موضوعية .ورغم
ذلك ،تعتبر بعض المنظمات التي شاركت في إنجاز التقرير مع الحكومة أنه في نھاية األمر ال يعكس
توقعاتھا.
)ب(

إنجاز تقارير الظل أو التقارير البديلة

ترتأي اللجنة أنه ينبغي أن تسعى المنظمات إلى تضمين تقاريرھا بيانات ووثائق خاصة بھا ،وإنجاز
تقاريرھا بكل استقاللية ،لتعكس فيھا أوضاع المرأة وشواغلھا الحقيقية .وتقوم اللجنة باستدعاﺀ ھذه المنظمات
مباشرة لتقديم تقاريرھا بشكل غير رسمي ،وھو اعتراف من اللجنة بدور المنظمات غير الحكومية في ھذا
المجال.
اإلطار  - 5نوعا تقارير المنظمات غير الحكومية
• تقارير الظل :تنجز بشكل مواز للتقارير الحكومية ،حينما تتمكن المنظمات من االطالع على التقرير الحكومي؛
• التقارير البديلة :تنجز بشكل مواز للتقارير الحكومية ،حينما ال تتمكن المنظمات من اإلطالع على التقرير
الحكومي.

 - 22وتكمن أھمية تقرير الظل/التقرير البديل في أنه يعبر عن وجھة نظر المنظمات النقدية ألوضاع المرأة في بلدانھا،
كما أن تلك المنظمات تستخدمه كآلية لرصد تنفيذ االتفاقية ومتابعته ،ولدفع الحكومات إلى االضطالع بمسؤولياتھا تجاه
التنفيذ ،كما يعتبر مناسبة جيدة تتمكن المنظمات فيھا من إسماع صوتھا وأولوياتھا.

ومن أجل إعداد تلك التقارير ،إما تبادر إحدى المنظمات إلى إنجاز تقرير الظل بالتعاون مع منظمات
أخرى تتشارك معھا القيم والمبادئ نفسھا ،وإما تقوم بھذا العمل شبكة من المنظمات .وفي كلتا الحالتين،
يبقى ھذا العمل تعبيراﹰ عن الرغبة المشتركة في تدعيم الجھود قصد إعداد ھذا العمل .وال بد من قيام إحدى
المنظمات بتنسيق العمل خالل فترة اإلعداد .وعند إصدار ھذه التقارير ونشرھا ،تصبح وثائق مرجعية ھامة
يمكن للقارئ االطالع عليھا لمعرفة مدى تنفيذ االتفاقية ،والتطورات التي شھدھا مجال حقوق المرأة،
والتحفظات التي لم تسحب بعد ،والظروف التي ما زالت تعاني منھا المرأة في بلد معين .
وفي نھاية المطاف ،يمكن اللجوﺀ إلى كال الطريقتين ألن إحداھما ال تلغي األخرى وال تتعارض
معھا .فالتقرير الحكومي عادة ھو نتيجة للتفاوض بين مختلف الجھات ويعكس وجھة النظر الرسمية .ولھذا
السبب ،يقدم تقرير المنظمات فائدة خاصة ألنه يعكس نظرة مختلفة وبديلة ،ھي نظرة المجتمع المدني.
اإلطار  - 6الحملة اإلقليمية لسحب التحفظات :المساواة بدون تحفظ
أسفرت الندوة اإلقليمية التي عقدت في المغرب ،في حزيران/يونيو  ،2006بحضور عشرات المنظمات
والفعاليات الحقوقية من شمال أفريقيا والشرق األوسط عن اآلتي:
)أ(

إصدار بيان الرباط "المساواة دون تحفظ" )انظر المرفق التاسع(؛

)ب( إطالق حملة إقليمية تحمل الشعار نفسه لمدة سنة ) (2007من أجل حث الدول العربية على سحب
تحفظاتھا على اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على بروتوكولھا االختياري.
ولتنفيذ استراتيجية ھذه الحملة اإلقليمية ،تم تكوين شبكة تجمع للمرة األولى منظمات وناشطي حقوق اإلنسان
والمنظمات النسائية في المنطقة العربية إضافة إلى تركيا .وتقوم بتنسيق وتتبع أعمالھا لجنة مصغرة ينتمي أعضاؤھا إلى
المغرب العربي والمشرق العربي ودول الخليج.
وتدعم ھذه الحملة شبكات إقليمية ودولية عاملة في مجال حقوق اإلنسان وحقوق المرأة وخبراﺀ يمثلون مؤسسات
ومنتديات إقليمية ودولية يعملون على تنفيذ االتفاقية وبروتوكولھا.

 - 3المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية وإنجاز التقارير الخاصة بھا
يرتكز ھذا الجزﺀ على األجوبة التي أدلت بھا مجموعة من المنظمات غير الحكومية على االستمارة
التي وجھت إليھا .وقد استھدفت االستمارة  24منظمة عاملة في المنطقة العربية في مجال حقوق اإلنسان
بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص )انظر المرفق الثاني( ،إال أن  10منظمات فقط أجابت على االستمارة،
ومن بينھا منظمتان فقط من دول الخليج ،ھما من الكويت والبحرين .وتلك المنظمات ھي منظمات نسائية
تنشط على الصعيدين الوطني واإلقليمي ،وتسعى للنھوض بحقوق المرأة والدفاع عن قضاياھا )انظر المرفق
الثالث( .ويمكن تصنيف المنظمات التي أجابت على االستمارة في ثالث خانات رئيسية:

 - 23)أ( المنظمات التي صرحت بأنھا قد أنجزت تقريرﹰا واحداﹰ على األقل ،وھي ست منظمات تنتمي
إلى دول المغرب العربي الثالث باإلضافة إلى لبنان ومصر واليمن؛
)ب( المنظمات التي صرحت بأنھا اآلن بصدد إنجاز تقريرھا األول ،وھي منظمتان في الجمھورية
العربية السورية والبحرين؛
)ج( المنظمات التي لم تنجز أي تقرير ظل بعد وال نية لديھا في ھذا االتجاه ،وھي منظمتان في
فلسطين والكويت.
الجدول  - 5المنظمات غير الحكومية العربية ومراحل إنجاز تقارير الظل
اسم المنظمة غير الحكومية التي قامت بملﺀ االستمارة
جمعية أوال النسائية – البحرين
الجمعية التونسية للنساﺀ الديمقراطيات – تونس
رابطة النساﺀ السوريات – الجمھورية العربية السورية
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية  -فلسطين
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية – الكويت
اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة – لبنان
مركز قضايا المرأة المصرية – مصر
الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب – المغرب
منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان  -اليمن
مجموعة  95المغاربية من أجل المساواة  -الجزائر

تاريخ التأسيس
1969
1989
1948
1981
1963
1996
1995
1985
1998
1992

أنجزت تقارير ظل

عدد التقارير
قيد اإلنجاز
1
قيد اإلنجاز

×
×
×
×
×

2
1
2
1
1

×

لم تنجز أي تقرير ظل

×
×
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يدل الجدول  5على تفاوت كبير بين المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية األطراف من حيث
انخراطھا في مسار إنجاز تقارير ظل للتقارير الحكومية ،ومن حيث درجة مواظبتھا على ذلك تماشياﹰ مع
مھمتھا المتمثلة في متابعة تنفيذ االتفاقية.
وغالباﹰ ما بادرت إلى ھذه العملية منظمات نسائية وحقوقية ناشطة في مجال المرافعة من أجل
النھوض بحقوق اإلنسان للمرأة ،بغض النظر عن مدة أو زمن تواجدھا على الساحة الوطنية )المرفق الثالث(.
وقد تمكنت من ذلك انطالقا من التعلم الذاتي واكتساب التجربة من الميدان.
الجدول  - 6تقارير الظل التي أنجزتھا المنظمات غير الحكومية حسب االستمارة
البلد
المغرب
اليمن
الجزائر
تونس
مصر
لبنان

التقرير
األولي
الدوري 2
األولي
األولي
الدوري 2

تاريخ اإلنجاز
1997
2003
تشرين الثاني/نوفمبر 2004
كانون الثاني/يناير 1999
كانون الثاني/يناير2005

الدوري 5
الظل 2
األولي

حزيران/يونيو 2002
1999

المنظمة التي أشرفت على التنسيق
الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب
الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب
منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان
النساﺀ في ظل قوانين المسلمين
مجموعة  95المغاربية من أجل المساواة
الجمعية التونسية للنساﺀ الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
مركز قضايا المرأة المصرية
اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة

 - 24الدوري 2

2005

اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة /مركز األبحاث
والتدريب حول قضايا التنمية
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وتعتبر الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب واللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة في لبنان من
المنظمات القليلة التي أنجزت تقريرين وھي اآلن بصدد إنجاز تقريرھا الثالث .وإعداد التقارير عملية ھامة
تمكن من قياس مدى انخراط المنظمات في مسار وضع التقارير ،ومدى تأسيس التجربة التي راكمتھا في ھذا
المجال.
وتشير االستمارة إلى بروز نزعة قوية مؤخرﹰا أكدھا عدد كبير من المنظمات التي أعلنت أنھا إما
تتجه حاليا نحو إنجاز تقرير الظل األول لھا ،وإما ھي في صدد إنجاز التقرير الموازي بالنسبة للمنظمات
التي سبق أن قامت بتلك العملية .ويدل الجدول  7على أن المنظمات التي أنجزت تقرير الظل ،أو قامت
بعملية التنسيق بين المنظمات قصد إنجاز تقرير الظل والتي اكتسبت تجربة ال بأس بھا في ھذا المجال ،ھي
نفسھا التي تقبل اآلن على إنجاز التقرير أو التنسيق لھذا الغرض .وقد التحقت بتلك المنظمات مؤخراﹰ
منظمات أخرى تنتمي إلى الدول التي صادقت بشكل متأخر على االتفاقية.
الجدول  - 7تقارير الظل قيد اإلنجاز
البلد
البحرين
تونس
الجمھورية العربية السورية
لبنان
مصر
المغرب
اليمن

المنظمة المشرفة على اإلعداد أو التنسيق
جمعية أوال البحرينية
الجمعية التونسية للنساﺀ الديمقراطيات
رابطة النساﺀ السوريات
اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب
منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان

التقرير
األولي
الدوري 2
تعليق على التقرير الحكومي األولي
الدوري 3
الدوري 5
الدوري  3و4
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 - 4أنواع تقارير المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية ومضمونھا:
تقارير الظل والتقارير البديلة
)أ(

لمحة عامة

تدل أجوبة المنظمات على االستمارة على أنھا ال تعرف الفرق بين تقرير الظل والتقرير البديل .
ولذلك ،كان من الصعب على معظمھا تحديد نوع التقرير الذي أنجزته .غير أنه في ظل غياب شراكة
حقيقية بين المنظمات والحكومات في معظم دول المنطقة ،ليس من الخطأ القول إن التقارير التي تنجزھا
المنظمات ھي تقارير بديلة بشكل عام ،وذلك لألسباب التالية:
) (1غياب الحوار بين الحكومات والمنظمات في معظم دول المنطقة يحول دون حصولھا على
المعلومات حول التقارير الحكومية؛

- 25 -

) (2ضعف وصول المنظمات إلى المعلومات يحول دون تشخيصھا للوسائل التي تمكنھا من
الحصول على التقارير الحكومية.
)ب(

مقارنة بين بعض تقارير الظل التي أنجزتھا منظمات غير حكومية في المنطقة العربية
) (1من حيث رقم التقرير وحجمه
أ  -تقتصر تقارير الظل المذكورة في الجدول  8على التقريرين األولي والدوري الثاني
بالنسبة لمعظم البلدان ،مما يدل على أن المنظمات غير الحكومية العربية حديثة العھد في
تجربة إنجاز تقارير الظل؛
ب  -تتفاوت أحجام التقارير وتتراوح بين  30و 130صفحة ،مما يعني أن كل منظمة اختارت
الحجم الذي يناسب مضمونھا.
الجدول  - 8حجم تقارير الظل والجھات المنسقة والداعمة

البلد

المغرب

اليمن

الجزائر

التقرير

تاريخ اإلنجاز

عدد
الصفحات

األولي

2001

135

الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب

الدوري 2

2003
تشرين الثاني/نوفمبر
2004

112

الدوري البديل

2007
كانون الثاني/يناير
1999
كانون الثاني/يناير
2005

الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب
منتدى الشقائق العربي لحقوق
اإلنسان
منتدى الشقائق العربي لحقوق
اإلنسان

26
23

الدوري 2

حزيران/يونيو 2002

31

النساﺀ في ظل قوانين المسلمين
مجموعة  95المغاربية من أجل
المساواة
الجمعية التونسية للنساﺀ
الديمقراطيات ،الرابطة التونسية
لحقوق اإلنسان

األولي

1999

الدوري 2

2005

األولي

األولي
الدوري البديل

28
29

تونس

لبنان

96

المنظمة التي أشرفت على التنسيق

اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة
اللجنة األھلية لمتابعة قضايا
المرأة/مركز األبحاث والتدريب حول
قضايا التنمية
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) (2من حيث الجھات المشرفة على إنجاز التقرير والداعمة له

الجھات الداعمة
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي
للمرأة وأوكسفام  -الشرق
األوسط
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي
للمرأة وصندوق األمم المتحدة
للسكان
أوكسفام
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
النساﺀ في ظل قوانين
المسلمين

االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي
للمرأة ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي
للمرأة وصندوق األمم المتحدة
للسكان

 - 26تأتي في مقدمة الجھات التي تدعم وتساعد المنظمات غير الحكومية على إنجاز تقارير الظل،
منظمات األمم المتحدة في المنطقة ،وھي بالدرجة األولى صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة وصندوق
األمم المتحدة للسكان .ثم تليھا المنظمات الدولية للتعاون ،والتي تقع فروعھا في دول المنطقة .كما يأتي ھذا
الدعم أيضﹰا من بعض المنظمات الدولية الحقوقية مثل منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة
لمنطقة آسيا والمحيط الھادئ ،واالتحاد الدولي لحقوق اإلنسان .وتشترك ھذه المنظمات في العمل على قضايا
المرأة وحقوقھا ،كما تعتبر دعمھا للمنظمات العاملة في ھذا المجال من بين أولوياتھا .وساھمت المنظمات
الدولية أيضاﹰ في تعريف الجمعيات النسائية باالتفاقية ،مثل الجمعيات الناشطة في المملكة العربية السعودية
والبحرين والكويت.
) (3من حيث ھيكل التقرير
عند النظر في تقارير الظل التي أنجزھا عدد من المنظمات غير الحكومية في بعض دول المغرب
العربي والمشرق ،وھي تونس والجزائر ولبنان والمغرب واليمن ،تبرز نقاط تشابه في ھيكل معظم التقارير
)المرفق الخامس(:
أ  -التشابه في عنوان التقرير؛
ب  -استھالل التقرير بتصدير أو مقدمة ،إال أن المضمون يختلف وفقﹰا للطرف الذي أنجزه؛
ج  -عرض اإلطار العام أو الظروف العامة التي تميز البلد في مقدمة التقرير ،وھي أساسية
لفھم األولويات وأحياناﹰ تحديد مسار التقرير ومضمونه .وترد في المقدمة أيضاﹰ إشارة إلى
حالة تصديق البلد وتحفظاته؛
د  -تقسيم التقرير إلى ثالثة أجزاﺀ؛
•  -تخصيص جزﺀ من التقرير للقضايا الحرجة أو اإلشكالية ،يتضمن المقترحات والتوصيات
المقدمة إلى لجنة سيداو؛
و  -االختالف على صعيد المرفقات ،فھي ترد في بعض التقارير وال ترد في غيرھا .وحتى
حينما ترد المرفقات ،تختلف المنظمات بشأن فعاليتھا وجدواھا.
) (4من حيث مضمون التقرير وترتيب أولوياته
يقدم المرفق السادس مقارنة لمضامين تقارير الظل وكيفية ترتيب أولوياتھا وفقﹰا للمنظمات ،بحيث
يمكن مالحظة ما يلي:
أ  -شمول المضمون التشريعات الوطنية في وضعھا الراھن ،والتعديالت التي طرأت عليھا
منذ التصديق على االتفاقية أو منذ التقرير السابق؛

 - 27ب  -عدم مواكبة ھذه التقارير لقضايا الساعة في البلدان المعنية ،مما يدل على صعوبة تحديد
األولويات وترتيبھا .وفي بعض الحاالت االستثنائية ،تتحكم ظروف بعض البلدان
بالتقارير ،كما حدث في المغرب حينما تمت مناقشة التقرير الدوري الثاني في مرحلة كان
فيھا النقاش االجتماعي والسياسي محتدم ﹰا حول إصالح مدونة األحوال الشخصية .ولذلك،
جعل تقرير الظل من ھذه القضية أولوية أساسية؛
ج  -االتفاق على القضايا الحرجة أو اإلشكالية ،مع تقديم المقترحات والتوصيات إلى اللجنة،
وھو ما يمكن اعتباره إيجابياﹰ ألنه سيساعد اللجنة على مساﺀلة الدول الطرف بشكل دقيق
ومجد.
الجدول  - 9حضور المنظمات غير الحكومية خالل مناقشة تقارير بلدانھا
المنظمة
الجمعية التونسية للنساﺀ
الديمقراطيات
اللجنة األھلية لمتابعة
قضايا المرأة

البلد
تونس

الجھات الداعمة
االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان

لبنان

منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق
المرأة لمنطقة آسيا والمحيط الھادئ
صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق
المرأة لمنطقة آسيا والمحيط الھادئ
االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان

الجمعية الديمقراطية لنساﺀ
المغرب

المغرب

مركز قضايا المرأة
المصرية

مصر

نوع الدعم
مالي ومادي
مالي ومادي
االنتقال إلى نيويورك وتقديم المساندة
أثناﺀ مناقشة التقرير الحكومي
حضر ممثل عن المركز إلى نيويورك
لحضور مناقشة تقرير الحكومة
المصرية في عام  ،2001بدعم من
سفارة ھولندا
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يدعو الجدول  9إلى إبداﺀ عدد من التعليقات بشأن مشاركة المنظمات في مناقشة لجنة سيداو للتقارير
الحكومية:
)أ( من بين عشر منظمات مألت االستمارة ،تمكنت ثالث منظمات فقط من االنتقال إلى نيويورك
لحضور مناقشة لجنة سيداو للتقرير الحكومي لبلدانھا ،وذلك بصفة مراقب؛
)ب( استفادت جميع المنظمات التي تمكنت من الذھاب إلى نيويورك من دعم مالي وفرته لھا
منظمات دولية مثل منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة آلسيا والمحيط الھادئ ،واالتحاد الدولي
لحقوق اإلنسان ،وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة .ويدل ذلك على غياب الدعم الحكومي ،حتى في
الدول التي يتوفر فيھا إطار مناسب للحوار وشراكات قائمة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ،كما ھو
الحال في المغرب .فالحكومة المغربية لم تر من المجدي إشراك المنظمات التي ساھمت في مرحلة إنجاز
التقرير في الوفد الرسمي ،كما تجري العادة في الدول الديمقراطية؛

 - 28)ج( يدل غياب المنظمات عن الجلسة المخصصة للنظر في التقرير الحكومي ،والسيما جلسة
النقاش بين الوفد الحكومي وخبراﺀ اللجنة ،على ضعف مواردھا المالية وعدم قدرتھا على االستفادة من
اإلمكانيات المتاحة والشبكات الموجودة للحصول على الدعم الذي يمكنھا من الحضور.

جيم  -الفرص المتاحة والعراقيل التي تواجھھا المنظمات غير الحكومية
العربية في رصد تنفيذ االتفاقية
 - 1المنظمات
من أجل عرض الفرص المتاحة والعراقيل التي يواجھھا المجتمع المدني عموماﹰ والمنظمات غير
الحكومية العربية خصوصﹰا في متابعة تنفيذ االتفاقية ،ال بد من التمييز بين فئتين من المنظمات ،ثم تحديد
العوامل التي حالت دون انخراطھا في عملية إعداد التقارير:
)أ( منظمات تقوم حالياﹰ بإعداد تقرير الظل أو سبق أن أعدت تقريراﹰ واحدﹰا على األقل؛
)ب( المنظمات التي لم تقم بإعداد أي تقرير ولم تتخذ أية خطوة في ھذا االتجاه حتى اآلن.
 - 2العراقيل
)أ (
وأھدافھا؛

عدم الحصول على ما يكفي من معلومات ،والقصور في فھم طبيعة عملية إعداد تقارير الظل

)ب( عدم العمل من منظور حقوق اإلنسان ،فمنظمات كثيرة تعمل من منظور إنمائي وال تعتمد
كمرجع لھا صكوك األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان أو معايير حقوق اإلنسان أو آلياتھا؛
)ج( وجود ھياكل تعتبر بعض المنظمات أنھا أكثر أھلية للقيام بمھمة إعداد التقارير ،وقد تكون ھذه
الھياكل غير حكومية أو حكومية؛
)د( االعتقاد الخاطئ لدى بعض المنظمات أن المشاركة في إعداد التقرير الحكومي تمنعھا من
إعداد تقاريرھا الخاصة.
 - 3الفرص المتاحة والمتمثلة في القدرات الذاتية للمنظمات
)أ(

في مجال القدرات والتدريب
) (1تتميز الموارد البشرية لھذه المنظمات بقدرات عالية ،فغالبﹰا ما تديرھا جامعيات أو محاميات أو
غيرھن من النساﺀ ذوات الخبرة المعترف بھا وطنيﹰا وإقليميﹰا وأحيانﹰا دولياﹰ؛

 - 29) (2تلقت الموارد البشرية المتوفرة تدريبﹰا في مجال االتفاقية .وفي ھذا الصدد ،يدل الجدول 10
على أن جميع المنظمات المجيبة على االستمارة والتي قامت بإعداد التقرير سبق أن تلقت
تدريبﹰا على االتفاقية ،شأنھا شأن المنظمة الفلسطينية التي لم تنجز أي تقرير ولكنھا استفادت
أيضﹰا من تدريب بشأن االتفاقية .أما المنظمة الكويتية التي لم تقم بإعداد أي تقرير ظل فلم
تتلق أي تدريب من ھذا النوع .وتجدر اإلشارة إلى أن عددﹰا من أعضاﺀ الجمعيات النسائية في
المملكة العربية السعودية تلقين معلومات عن االتفاقية وأھمية تنفيذھا ،إال أنھن لم يقمن بإنجاز
أية تقارير غير حكومية ولم يساھمن في إنجاز أية تقارير رسمية.
وفي ھذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أن غياب التدريب يشكل أحد العراقيل األساسية في وجه إقدام
المنظمات على االنخراط في عملية رصد تنفيذ االتفاقية .وقد أشارت إلى ھذا النقص معظم المنظمات غير
الحكومية التي أجابت على االستمارة ،سواﺀ المنظمات التي كانت متواجدة في ھذا المضمار منذ مدة ،أم تلك
التي اكتسبت إمكانيات وخبرات عالية في مجال النھوض بأوضاع المرأة ،أم المنظمات الحديثة العھد بالعمل
في قضايا المرأة أو حقوق اإلنسان.
الجدول  - 10الفرص المتاحة في بناﺀ القدرات والتدريب
الدولة
البحرين
تونس
الجمھورية
العربية
السورية
فلسطين
الكويت
لبنان

مصر
المغرب
اليمن

الجزائر

المنظمة
جمعية أوال النسائية
الجمعية التونسية للنساﺀ
الديمقراطيات
رابطة النساﺀ السوريات
جمعية المرأة العاملة
الفلسطينية للتنمية
الجمعية الثقافية االجتماعية
النسائية
اللجنة األھلية لمتابعة قضايا
المرأة
مؤسسة قضايا المرأة
المصرية
الجمعية الديمقراطية للنساﺀ
منتدى الشقائق العربي لحقوق
اإلنسان
مجموعة  95المغاربية من
أجل المساواة

التدريب حول
المنھجية
ال

الجھة المدربة
-

التدريب حول
االتفاقية
نعم
نعم

-

نعم

-

نعم

اإلسكوا
مركز اإلرشاد القانوني وشبكة
عايشة )منتدى النساﺀ العربيات(

نعم

اإلسكوا

نعم

مركز اإلرشاد القانوني

ال

-

ال

-

نعم

-

ال

نعم
نعم

منظمة رصد العمل الدولي من
أجل حقوق المرأة آلسيا والمحيط
الھادئ ،اليونيسيف
اليونيفيم

نعم
نعم

نعم

بيت الحرية

نعم

منظمة رصد العمل
الدولي من أجل حقوق
المرأة آلسيا والمحيط
الھادئ
اليونيفيم
الفيدرالية الدولية
لحقوق اإلنسان
منظمة رصد العمل
الدولي من أجل حقوق
المرأة آلسيا والمحيط
الھادئ ،اليونيفيم

نعم

-

الجھة المدربة
باالتفاق مع جمعية النھضة

-

نعم
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)ب(

في مجال التشبيك

تعتبر العضوية في الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية من العوامل المساعدة على الوصول إلى
المعلومات واكتساب الخبرات الالزمة .وبالفعل ،تشكل تجربة المنظمات التي أجابت على االستمارة دليالﹰ

 - 30واضحاﹰ على ذلك ،نظراﹰ إلى وجود رابط بين إمكانية إنجاز تقارير الظل ،من جھة ،واالنتماﺀ إلى الشبكات،
من جھة أخرى.
ويمكن إبراز الطريقة التي يساعد التشبيك بواسطتھا على رصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية وإعداد
التقارير ،من خالل مثالين:
) (1تمكنت مجموعة  95المغاربية من أجل المساواة )فرع الجزائر( من إنجاز تقرير الظل بفضل
تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات األخرى المنتمية إلى ھذه الشبكة في المغرب
وتونس .وعليه ،تمكن فرع الجزائر من االستفادة من تجارب باقي أعضاﺀ الشبكة ومن
االعتماد على دعمھم؛
) (2استفادت الجمعية التونسية للنساﺀ الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ،وھما
منظمتان في االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان ،من الدعم المادي والمعلوماتي ومن خبرة الشبكة
في مجال المرافعة باتجاه مختلف آليات المتابعة والرصد المعتمدة في األمم المتحدة.
الجدول  - 11الشبكات التي تنتمي إليھا منظمات المنطقة
الشبكات التي تنتمي إليھا على المستوى
المنظمة
جمعية أوال النسائية -
البحرين

االتحاد النسائي البحريني

الجمعية التونسية للنساﺀ
الديمقراطيات

الشبكة التونسية للجمعيات النسوية
واإلنسانية

رابطة النساﺀ السوريات

تجمع سوريات
شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية
طاقم شؤون المرأة
منتدى المنظمات األھلية لمناھضة
العنف ضد المرأة

جمعية المرأة العاملة
الفلسطينية للتنمية
الجمعية الثقافية
االجتماعية النسائية -
الكويت
اللجنة األھلية لمتابعة
قضايا المرأة  -لبنان

مركز قضايا المرأة
المصرية
الجمعية الديمقراطية
لنساﺀ المغرب
منتدى الشقائق العربي

الوطني

-

اإلقليمي
شبكة المنظمات العربية غير
الحكومية للتنمية
شبكة المنظمات العربية غير
الحكومية للتنمية
منتدى النساﺀ العربيات )عايشة(
محكمة النساﺀ العربيات لمناھضة
العنف ضد المرأة
المشروع اإلقليمي للوصل
والمعلومات
شبكة نساﺀ حوض المتوسط
منتدى النساﺀ العربيات )عايشة(
مركز القدس للنساﺀ
مركز المرأة العربية للتدريب
والبحوث )كوثر(
منتدى النساﺀ العربيات )عايشة(

الشبكة النسائية اللبنانية
مشروع مناھضة العنف ضد
المرأة
ائتالف سيداو
ائتالف تطبيق وثيقة بكين
ترابط منظمات حقوق المرأة في
مصر

الشبكة النسائية العربية على
المستوى اإلقليمي

أناروز :الشبكة الوطنية لمراكز
االستماع للنساﺀ ضحايا العنف
ائتالف منظمات المجتمع المدني

مجموعة  95المغاربية من أجل
المساواة
الشبكة العربية للنوع االجتماعي

الدولي
االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي
االتحاد العالمي لتعليم العمال
شبكة نساﺀ من أجل السالم العادل
شبكة آنا ليند األورو  -متوسطية
اتحاد الكنائس اإلنجيلية
-

شبكة النساﺀ من أجل التعلم والشراكة
الشبكة األورو  -متوسطية لحقوق
اإلنسان
التحالف الدولي للمحكمة الجنائية

 - 31لحقوق اإلنسان -
اليمن

مجموعة  95المغاربية
من أجل المساواة

والتنمية :أنجد

تحالف وطن
شبكة مكافحة الفقر

مجموعة  95المغاربية ھي نفسھا
شبكة على صعيد دول المغرب
العربي

-

الدولية
شبكة الموئل لحقوق السكن واألرض
الشبكة الدولية لحقوق الصحة
اإلنجابية
الشبكة الدولية لمساندة ضحايا العنف
الشبكة األورو  -متوسطية لحقوق
اإلنسان

المصدر :ردود المنظمات على استمارة اإلسكوا. 2006 ،

 - 4الفرص المتصلة بالمحيط الخارجي
)أ( شيوع نوع من االنفتاح السياسي في البلد ،يسمح بالحوار بين منظمات المجتمع المدني
والسلطات الرسمية .وھذا الظرف مناسب جدا لتبادل المعلومات والتمتع بحرية التجمع )من أجل حشد الدعم
المالي مثالﹰ( وحرية التعبير )الوصول إلى المعلومات(؛
)ب( وجود مجتمع مدني مھيكل نسبيا ومنخرط في كافة األنشطة ،مما يشكل إطاراﹰ مناسباﹰ لحشد
الدعم والمرافعة من أجل سحب التحفظات والمطالبة بمناھضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 - 5العراقيل واإلكراھات
ترتبط ھذه العراقيل بمجموعة من العوامل التي ذكرتھا المنظمات في أجوبتھا على االستمارة ،ومنھا:
)أ( ما زالت بعض الدول ،حديثة العھد باالتفاقية ،في مرحلة إعداد التقرير األولي .ويعني ذلك أن
المنظمات في تلك البلدان لم تكتسب بعد الخبرة الكافية في مجال إعداد تقارير الظل وال التجربة الالزمة
لالنخراط في ھذه العملية؛
)ب( ما زالت بعض الحكومات تمارس الضغوط على المنظمات المتواجدة في بلدانھا وتحرمھا من
حرية التجمع ،مما ال يساعد على أن تصبح ھذه المنظمات طرفا في إعداد التقارير وال في متابعة تنفيذ
االتفاقية .كذلك ،يصعب على ھذه المنظمات الوصول إلى المعلومات والتمويل ،بما أن القوانين ال تسمح لھا
باالستفادة من الدعم الخارجي وال إلى وسائل اإلعالم بسبب انعدام حرية التعبير والتجمع.
دال  -تقييم المنظمات غير الحكومية لتجربة إعداد تقارير الظل
قامت المنظمات المشاركة في االستمارة بتقييم تجربتھا في إعداد تقارير الظل ،وأشارت إلى أنھا
مفيدة على أكثر من صعيد:
 - 1تعزيز قدرات الجھات الفاعلة في المجتمع المدني
وحشد الدعم الالزم لسحب التحفظات
)أ( أشارت بعض المنظمات إلى أن عملية إعداد تقرير الظل التي تستمر بضعة أشھر تشكل
فرصة سانحة لتبادل األفكار والحوار بين الجھات الفاعلة في المجتمع المدني حول طرق تنفيذ الحكومات

 - 32لالتفاقية ودور المنظمات في ذلك ،خصوصاﹰ حينما يشترك تحالف منظمات ذات اختصاصات متنوعة في
مراحل اإلعداد المختلفة .ويعتبر مثال المغرب أحسن دليل على ذلك ،حيث شارك في ھذا العمل عدد من
الجمعيات العاملة في ميادين مختلفة ،مثل المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل
والتنمية المحلية والصحة ،والجامعيون ،إلخ...؛
)ب( أشارت منظمات أخرى إلى أن إعداد تقرير الظل وفر لھا فرصة ممتازة لتحسين معرفتھا
باإلطار الوطني السياسي واالجتماعي والتشريعي وبظروف معيشة المرأة والفتاة في بلدانھا ،كما منحھا
الفرصة لتقوية قدراتھا على التحليل ،وعلى التعرف بشكل أفضل على معايير األمم المتحدة وضوابطھا
وآلياتھا في مجال رصد حقوق اإلنسان وحقوق المرأة؛
)ج( اعتبرت بعض المنظمات أن عملية إعداد تقرير الظل فرصة سانحة لتوسيع قاعدة منظمات
المجتمع المدني وحشد الدعم الالزم لسحب التحفظات من أجل تنفيذ االتفاقية .وتتمثل أھم أداة تستعمل لھذا
الغرض في التعرف على االتفاقية ومناقشة أبرز أحكامھا ،مع مراعاة السياق الوطني الذي يشكل مؤشرا
أساسيا لقياس التقدم المحرز في ھذا المجال.
 - 2رفع مستوى وعي الجمھور والمرافعة باتجاه صانعي القرار
)أ( اعتبرت بعض المنظمات أن عملية إعداد تقرير الظل وحضور مناقشة لجنة سيداو للتقرير
الحكومي شكال فرصة لشن حملة توعية للجمھور وتعريفه باالتفاقية وااللتزامات التي تقع على عاتق
الحكومات المعنية من جراﺀ تصدقيھا على االتفاقية؛ كما تعتبرھا فرصة للقيام بحملة مرافعة باتجاه صانعي
القرار من أجل سحب التحفظات وتنفيذ االتفاقية واالنضمام إلى برتوكولھا االختياري؛
)ب( وأشارت بعض المنظمات إلى أن إعداد التقارير الحكومية و/أو تقارير الظل ومشاركتھا في
عملية مناقشة التقرير الحكومي شكال فرصاﹰ جيدة سمحت لھا بالقيام بحمالت التوعية والمرافعة التي
استخدمت خاللھا مختلف الوسائل لتوعية الجمھور ومساﺀلة الحكومة .وقد تم ذلك بواسطة حمالت إعالمية
واكبت جميع مراحل العملية وتضمنت بالغات ومؤتمرات صحافية ورسائل مفتوحة إلى المسؤولين ومقابالت
إذاعية وتلفزيونية ،إلخ . ..ويعتبر إعداد التقرير أيضا مناسبة لمساﺀلة الحكومة ودفعھا إلى تحمل مسؤولياتھا
الناتجة عن التصديق على االتفاقية .وال شك في أن ھذه الفرصة ممكنة ،خصوص ﹰا في دول المنطقة التي
تتميز بحرية التعبير نسبي ﹰا ،وأن إشراك الصحافيين وإطالعھم المتواصل والمنتظم على كل مراحل العملية
استراتيجية فعالة وفقاﹰ لبعض التجارب.
 - 3حدود تجربة المنظمات غير الحكومية
أشارت بعض المنظمات التي ساھمت في إعداد تقرير ظل واحد على األقل إلى أنھا واجھت عددﹰا من
العراقيل خالل مشاركتھا في إعداد التقرير الحكومي لبلدانھا وإعداد تقارير الظل الخاصة بھا ،وخالل
مشاركتھا في مناقشة لجنة سيداو للتقرير الحكومي الذي أعدته بلدانھا .وتتمثل تلك العوامل المعوقة فيما يلي:
)أ(

العوامل المرتبطة بالقدرة الذاتية للمنظمات

 - 33) (1الحصول على المعلومات أو مصادرھا
أ  -غياب بعض البيانات والمعلومات التي يمكن أن تعتمد عليھا المنظمات في مرحلتي
اإلعداد والمناقشة؛
ب  -عدم توفر اإلحصاﺀات والمعلومات الدقيقة حول القضايا اإلشكالية أو األولويات التي يجب
معالجتھا؛
ج  -تضارب البيانات واإلحصاﺀات الرسمية أحيان ﹰا ،األمر الذي قد يؤدي إلى عدم أخذ
المنظمات بھا في مختلف مراحل عمليتي الرصد والمتابعة.
) (2الحصول على التقرير الرسمي
أ  -تواجه بعض المنظمات صعوبة في الحصول على التقرير الرسمي لبلدانھا بالرغم من
اللجوﺀ إلى شتى الطرق للوصول إليه؛
ب  -بعض الحكومات ال تضع التقرير في متناول المنظمات قصد االطالع عليه أثناﺀ
تحضيرھا لتقرير الظل .
) (3متابعة عملية إعداد التقارير الرسمية و/أو تقارير الظل
أ  -عدم علم المنظمات بمواعيد النظر في التقارير الرسمية؛
ب  -عدم توفر الدعم المالي والمعنوي الكافي للمتابعة؛
ج  -عدم التمكن من المشاركة في الدورات المخصصة لقيام لجنة سيداو بمناقشة التقارير،
واالكتفاﺀ أحياناﹰ بإرسال تلك التقارير ،مما ال يساعد على المشاركة في مناقشة التقرير
وبالتالي إبداﺀ المالحظات ذات الصلة؛
د  -غياب اإلعداد الجيد لمراحل مناقشة التقرير من طرف المنظمات ،والسيما ما يتعلق
بمعرفة طرق عمل اللجنة ،وھو أمر يمكنه أن يرفع من مستوى فعالية الخطوات التي
ستتخذھا المنظمات خالل تلك المرحلة.
) (4ضعف إلمام المنظمات المغاربية باللغة اإلنكليزية
يحد ھذا األمر من إمكانية المرافعة أثناﺀ قيام اللجنة بمناقشة التقرير ،نظراﹰ إلى أن معظم أعضاﺀ
اللجنة ال يتحدثون ال العربية وال الفرنسية.
)ب(

العراقيل المتصلة باإلطار السياسي للدول العربية

 - 34أشارت المنظمات التي أتيحت لھا فرصة االشتراك في ملﺀ االستمارة إلى نوعين من العراقيل أو
الحدود:
) (1كانت مشاركة بعض المنظمات شكلية ،بما أنھا اقتصرت على طلب رأيھا كتابياﹰ أو شفھيﹰا بشأن
التقرير قبل وضع صيغته النھائية .وفي ھذه الحالة ،تبقى إمكانية التأثير الحقيقي على مجريات
التقرير وخصوصﹰا مضمونه ضعيفة جداﹰ؛
) (2في حاالت أخرى ،اعتبرت المنظمات أن حكوماتھا تسعى إلى االستماع إليھا دون األخذ
بمالحظاتھا واقتراحاتھا وانشغاالتھا وتضمينھا في التقرير ،معتبرة ذلك نوعﹰا من المشاركة.
غير أن ھذه المقاربة تستھدف اإلخبار فحسب و ليس اإلشراك الفعلي.
وعليه ،يتضح أن مدى مشاركة المنظمات في إعداد ومتابعة التقارير الحكومية للدول العربية رھن
باإلطار السياسي لھذه الدول من جھة ،ويشمل ذلك االنفتاح السياسي وإمكانية الحوار بين السلطات الرسمية
والمجتمع المدني ،وبالقدرة الحقيقية للمنظمات على مساﺀلة الحكومة والضغط عليھا وبقدرتھا على نقل النقاش
حول قضايا المرأة إلى العلن وحتى على الساحة الدولية ،من جھة ثانية.
 - 4خالصة
يمكن إيجاز ما سلف من معطيات على الشكل اآلتي:
)أ( دأبت معظم الدول العربية األطراف في االتفاقية على إنجاز التقارير الحكومية في وقتھا ،وفاﺀ
منھا بالتزاماتھا المرتبطة بالتصديق .ومع ذلك ،ما زالت جميع الدول تقريبا مبقية على تحفظاتھا )ما عدا
بعض الحاالت االستثنائية التي تم فيھا سحب التحفظات على بعض البنود ،كالمغرب والكويت( ،بالرغم من
كل التطورات والتغيرات التي تشھدھا المجتمعات العربية .ويشكل ھذا األمر في معظم الحاالت دليالﹰ واضحاﹰ
على غياب اإلرادة السياسية القوية لتنفيذ االتفاقية؛
)ب( يشكل انعدام حرية التعبير والتجمع في غالبية الدول العربية عائقاﹰ رئيسياﹰ أمام تنفيذ االتفاقية
وأمام عمل المنظمات في ھذا المجال؛ كما يساھم ضعف الشراكة والتواصل بين الدوائر الحكومية والمنظمات
في استمرار تعثر عمليات متابعة تنفيذ االتفاقية وفي إبقاﺀ الوضع على حاله؛
)ج( تعمل المنظمات في المنطقة العربية في ظروف صعبة ،وتواجه مجموعة من العراقيل الذاتية
والمرتبطة بالمحيط الخارجي ،مما يؤدى إلى التقليل من فعالية مساﺀلتھا للدوائر الرسمية ودفعھا إلى تنفيذ
االتفاقية؛
)د( إن المنظمات بحاجة إلى تبادل الخبرات والتجارب فيما بينھا ،وإلى بناﺀ الشبكات وإقامة
التحالفات من أجل العمل والتنسيق معاﹰ .وتحتاج أيضاﹰ إلى تعزيز قدراتھا كي تؤدي الدور المنوط بھا في
عملية متابعة مدى وفاﺀ الدول بالتزاماتھا المتعلقة بتنفيذ االتفاقية ،وھو ما عبرت عنه في مجموعة من
التوقعات.
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ثالثاﹰ  -توصيات لتعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية من أجل
تنفيذ اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
يعرض ھذا الفصل أھم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية في
المنطقة العربية على السعي إلى سحب التحفظات على اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وتنفيذھا عن طريق تعديل اإلطار التشريعي والسياسي واالجتماعي لھذه البلدان .وترتكز ھذه التوصيات
والمقترحات على أداتين ھما) :أ( اعتماد ردود المنظمات على االستمارة ،حيث تعبر المنظمات عن بعض
احتياجاتھا ووجھات نظرھا بشأن ما تراه مفيدا إلنجاز تقارير الظل ،مثل طريقة العمل والمنھجية التي يجب
اتباعھا في جميع مراحل إعداد التقرير؛ )ب( اعتماد التجارب الناجحة لمنظمات أخرى إقليمية أو دولية.
وترمي المقترحات والتوصيات إلى العمل على معالجة نواحي القصور التي تعاني منھا المنظمات
والمذكورة آنفاﹰ.
ألف  -النفاذ إلى المعلومات
 - 1توصيات المنظمات
)أ( اقترحت المنظمات تزويدھا بالمعلومات والبيانات الرسمية ،من دون أن تحدد الجھة التي توجه
إليھا ھذا الطلب .لكن أغلب الظن أن تكون الجھات الحكومية ھي المقصودة؛
)ب( أوصت المنظمات أيضاﹰ بإشراك جميع المنظمات المنخرطة في عملية اإلعداد والمتابعة فعلي ﹰا
في توفير المادة األساسية للتقرير ،وبعدم االعتماد كلي ﹰا على المنظمة المبادِ رة التي تقع على عاتقھا مسؤولية
التنسيق؛
)ج( أوصت المنظمات لجنة سيداو بالعمل على أن يكون التقرير الرسمي متاحاﹰ للجميع ،خصوصﹰا
وأن الجھات الرسمية في بعض البلدان ال تطلع المنظمات على ھذا التقرير ،فال يتسنى لھذه األخيرة إعداد
تقرير الظل في الوقت المناسب.
اإلطار  - 7مصادر المعلومات
وفقاﹰ للنظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)*( ،يمكن للمنظمات غير الحكومية
واألفراد الحصول على التقرير الحكومي من وزارة الخارجية .إال أن بعض الحكومات ال ترغب في توزيعه داخل البلد،
بالرغم من أن لجنة سيداو تؤكد في توصياتھا على ذلك .وفي كل األحوال ،يصبح التقرير الحكومي وثيقة عمومية حينما
يسلم إلى األمم المتحدة ،ويصبح بالتالي بإمكان أي مواطن االطالع عليه .وحينما ال يحصل ذلك ألن الدولة ل ـ م ت ـ وفر
التقرير ،ال بد من اإلشارة إلى ذلك في التقرير الموازي.
_____________
)*( .www.un.org/wwwwatch/daw/cedaw
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 - 2مقترحات للنفاذ إلى مصادر المعلومات
)أ(

الموقع اإللكتروني لرصد وضع المرأة

يوفر موقع  women watchلرصد وضع المرأة) (11كل المعلومات الضرورية عن االتفاقية وعن
التحفظات والخطوات التي ينبغي اتخاذھا من أجل إنجاز التقارير الرسمية ،من خالل عرض ما يلي:
) (1استنتاجات الدورات السابقة للجنة سيداو وتوصياتھا؛
) (2التقارير التي ناقشتھا اللجنة خالل تلك الدورات ،وكلھا تتوفر باللغات الرسمية الست لألمم
المتحدة ،بما فيھا اللغة العربية؛
) (3عرض الجدول الزمني للدورات المقبلة ،لمعرفة ما إذا تم تحديد موعد مناقشة لجنة سيداو
للتقرير الحكومي .وإذا جرى ذلك ،فسيكون التقرير متاحﹰا على الموقع؛ وفي حال لم يناقش
التقرير ،فذلك يعني توفر الوقت الكافي لبدﺀ إعداد تقرير الظل ريثما يعرض التقرير الحكومي
على الموقع اإللكتروني .وفي جميع األحوال ،تحصل المنظمات على الوقت الكافي إلعداد
تقرير الظل ،ألنه عادة ما يتم تحديد موعد مناقشة التقارير الحكومية قبل أشھر من وقوعھا.
)ب(

الموقع اإللكتروني لمنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة آلسيا والمحيط الھادئ

إنھا منظمة نسائية دولية موجودة في الجنوب ،كلفھا صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بدعم
قدرات المنظمات غير الحكومية قي مجال النھوض بحقوق المرأة والمرافعة من أجلھا.
ويحتوي الموقع اإللكتروني لھذه المنظمة) (12على معلومات عديدة حول عملية إعداد التقارير
وتقديمھا ،باإلضافة إلى موارد وأدوات ضرورية موجھة إلى المنظمات غير الحكومية خصوصﹰا ،ومنھا:
) (1أدوات تساعد على فھم االتفاقية وبروتوكولھا االختياري؛
) (2بعض المؤشرات لتسھيل عملية إعداد تقارير الظل؛
) (3يمكن للمنظمات غير الحكومية االتصال بھذه المنظمة من خالل عنوانھا اإللكتروني
تكون ھذه المنظمات في صدد إعداد تقرير الظل.
) ج(

االتصال باآللية الرسمية المكلفة إعداد التقرير الحكومي

).http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw (11
) .www iwraw-ap.org (12والمعلومات التي يتضمنھا الموقع ھي باللغة اإلنكليزية.
).iwraw-ap@iwraw-ap.org (13

)(13

حينما

 - 36قد يكون ھذا االتصال مفيداﹰ جدﹰا كلما نسجت المنظمات عالقات ثقة دائمة مع المعنيين في ھذا
المجال ،وھو أمر تشجع عليه األمم المتحدة.
باﺀ  -الحصول على الدعم المالي
 - 1شكوى المنظمات
تشكو معظم المنظمات التي مألت االستمارة من نقص التمويل الالزم لقيامھا بمھمتھا المتمثلة في
رصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية .وترى ھذه المنظمات أن التمويل ضروري لعملھا في جميع مراحله ،سواﺀ
تعلق األمر بمرحلة إعداد تقرير الظل ،أم مناقشة التقرير الحكومي .ويساھم التمويل أيضا في تغطية
مصاريف الحمالت اإلعالمية والمرافعة.
 - 2مقترح
من أجل تجاوز العوائق المتصلة بالدعم المالي ،يمكن أن تأخذ إحدى المنظمات المشاركة في اإلعداد
أو إحدى شبكات المنظمات على عاتقھا مشروع البحث عن التمويل الالزم لتغطية مصاريف بعض الجوانب.
وينبغي تحديد تلك الجوانب بدقة ،ومنھا على سبيل المثال:
)أ (

اللقاﺀات وحلقات العمل؛

)ب( الترجمة والنشر؛
)ج( سفر وإقامة ممثلة أو ممثلتين عن المنظمة للمشاركة في الدورة التي سيناقش خاللھا التقرير
الحكومي في نيويورك؛
)د(

تنظيم الندوات الصحافية ،ومصاريف نشر الوثائق اإلخبارية أو اإلعالمية.

ويعرض ھذا المشروع على المؤسسات الداعمة ،مثل ھيئات األمم المتحدة المتواجدة في البلد ،أو
المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ،أو المنظمات اإلقليمية .ومن الضروري أن يتضمن مشروع طلب
التمويل الجوانب التالية:
)أ( عرض السياق العام للمشروع ،مع التركيز على تجربة المنظمة أو الشبكة في إعداد تقارير
الظل السابقة وإيراد أسماﺀ الجھات التي دعمتھا؛
)ب( تحديد موضوع طلب الدعم المالي من خالل تحديد األھداف والنتائج المنتظرة منه واألنشطة
التي من شأن ذلك التمويل أن يغطيھا؛
)ج( تحديد المدة الزمنية للمشروع مع تبيان المراحل المختلفة؛
)د(

تحديد نوعية األنشطة والتواريخ المتوقعة إلنجازھا بواسطة جدول؛
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) •( اقتراح ميزانية لتغطية مصاريف األنشطة وتبويبھا.
جيم  -منھجية إعداد تقرير الظل
تقدمت بعض المنظمات التي مألت االستمارة بتوصيات ومقترحات ترمي إلى تحسين عملية إعداد
تقرير الظل في مراحلھا الثالث:
 - 1على مستوى التحضير
التدريب المستمر ألعضاﺀ الجمعيات والمنظمات من أجل تدعيم قدراتھا في مجاالت إعداد تقرير
الظل وإنجازه وتقديمه ،وخصوصاﹰ في ما يلي:
)أ( التدريب على التحضير الجيد قبل البدﺀ باإلعداد ،والتدريب على جمع المعلومات؛
)ب( التدريب على إعداد تقارير الظل ،وعلى طرق كتابة التقارير وتحسينھا لزيادة فعاليتھا؛
)ج( العمل على مشاركة عضوات الجمعية أو المنظمة بشكل مستمر في إعداد تقارير الظل.
 - 2على مستوى اإلعداد
)أ (

اعتماد منھجية صارمة تضمن مصداقية التقرير لدى لجنة سيداو ولدى الجھات الوطنية

المعنية؛
)ب( اختزال التقرير في القضايا ذات البعد االستراتيجي ،وذلك لتسھيل قراﺀته من قبل اللجنة،
ولتعزيز إمكانية تأثير التقرير على السلطات الحكومية المعنية؛
)ج( االستعداد باكرا للبدﺀ بالعمل .
الجدول  - 12توصيات من أجل تبويب التقرير
حجم التقرير

الحجم األمثل ھو  30صفحة ،باإلضافة إلى الملحقات ،ويستلزم ذلك أن يكون التقرير دقيق ﹰا وموجزاﹰ

الصفحة األولى

تضم عنوان التقرير ،وتاريخ اإلصدار ،والجھة التي أصدرت التقرير ،والجھة التي قدمت الدعم

الفھرست أو
المحتويات

يعرض أقسام التقرير ويحدد صفحاتھا ليتمكن القارئ من أن يقصد مباشرة الجزﺀ الذي يرغب في االطالع عليه

المدخل أو
التصدير

صفحة تلخﹼص بعض نواحي التقرير وتتطرق إلى الفرص والعراقيل أو الصعوبات التي رافقت إعداده

المقدمة

تتم فيھا اإلشارة إلى أھمية إنجاز التقرير والظروف التي أحاطت به ،وإلى نوعية التقرير ورقمه ،وعالقته بالتقارير
السابقة ،والسياق العام للبلد

نص التقرير

يتم تنظيمه وفق ﹰا لمواد االتفاقية ،مع أخذ التوصيات الصادرة عن اللجنة بعين االعتبار؛ ويمكن تقسيمه إلى عدة أجزاﺀ
)ثالثة غالبا(

الملخص العام

يعتبر الملخص من أصعب األجزاﺀ إنجازا ،إذ ينبغي أن يكون مركزا وشامال ،ومكتوبا بأسلوب بسيط وواضح،
وأال يتجاوز  3صفحات

الملحقات

ھي عبارة عن وثائق بالغة األھمية بالنسبة للموضوع أو مكملة له ،لذلك ينبغي اختيارھا بكل عناية .ومنھا بعض

 - 38نصوص القوانين ،والئحة المراجع والوثائق المعتمدة ،والئحة بأسماﺀ األطراف المساھمة في التقرير أو التي ساعدت
على إنجازه ،وبالغات ،وبيانات ،ومذكرات مطلبية استعملتھا المنظمات غير الحكومية أثناﺀ حمالت المرافعة من
أجل المناصرة وحشد الدعم

 - 3مضمون التقرير
يمكن تنظيم المعطيات التي يتضمنھا نص التقرير عن طريق تقسيمھا إلى ثالثة أجزاﺀ:
)أ( الجزﺀ األول :يعرض مسألة تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،ويتناول اإلنجازات أو
الحدود أو اإلكراھات في ھذا المجال ،ويحلل إبقاﺀ الحكومات على تحفظاتھا أو سحبھا لھا ،ويشير إلى المھام
التي أنجزتھا المنظمات في المجاالت ذات الصلة؛
)ب( الجزﺀ الثاني :يحدد المجاالت ذات األولوية ،وغالبا ما يتناول مالﺀمة القوانين المتعلقة بالحقوق
األساسية للمرأة )الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( ،وبحماية المرأة من العنف؛
)ج( الجزﺀ الثالث :يتطرّ ق إلى القضايا اإلشكالية أو الحرجة ،ويلخﹼص توصيات المنظمات المشرفة
على التقرير ومقترحاتھا ،والسيما تلك المتصلة باألولويات واإلشكاليات التي عرضت في التقرير.
الجدول  - 13خصائص مضمون التقرير
التركيز واإليجاز

 اإلشارة بإيجاز إلى التطورات التي ساھمت الحركة النسائية في تحقيقھا في مجالرصد تنفيذ االتفاقية ومتابعته؛
 التركيز على المشاكل وفقاﹰ لمواد االتفاقية ،مع التنبّ ه إلى القضايا المشار إليھا فيالمالحظات التي أبدتھا اللجنة والتوصيات التي أصدرتھا عقب مناقشة آخر تقرير
حكومي؛
 االعتماد على التقرير الذي سبق والتأكيد على التطورات التي طرأت منذ ذلك الوقتمن حيث التقدم أو التراجع في المجاالت األساسية الواردة في االتفاقية.

الفعالية والمصداقية

يجب أن يتوخى التقرير الفعالية والموضوعية والمصداقية ،من خالل ما يلي:
 وصف المشاكل ،والتحليل ،وتقديم اإلثباتات والدالئل ،والتوضيح باستعمال الشھاداتأو دراسات الحاالت ،واإلحصاﺀات ،واألبحاث األكاديمية؛ وإبراز أھم المجاالت التي
ال تزال بحاجة إلى تدخالت إجرائية من طرف الدولة؛
 تلخيص أھم القضايا التي ترغب المنظمات في أن تكون مدار بحث بين لجنة سيداووحكومة البلد المعني؛
 التأكيد على أن الحلول ممكنة وضرورية عبر اإلشارة إلى تأثيرھا على حياة المرأةوالمجتمع؛
 تقديم توصيات ملموسة ،واقتراح إجراﺀات محددة قابلة لإلنجاز من طرف الحكومة؛ تحديد األولويات والقضايا التي من شأنھا تسريع وتيرة اإلصالح بشكل مباشر .ومنأجل تحديد األولويات ،يتم االرتكاز خصوصا على أھم التوصيات التي جاﺀت إثر
مناقشة آخر تقرير حكومي.
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اإلطار  - 8الملخص العام
-

إنه عرض موجز لمعلومات منتقاة بدقة تضم القضايا اإلشكالية التي يتطرّق إليھا التقرير ،فضالﹰ عن األدلة
أو المعطيات الداعمة ،وأخيرا التوصيات؛

-

يمكﹼن الملخص العام القراﺀ الذين ال يملكون الوقت الكافي لالطالع على التقرير من تكوين فكرة شاملة
وواضحة عن أھم النقاط التي يتناولھا ،مما يساعد على ربح الوقت والتركيز على أھم المداخل في تقرير
الظل؛

-

الملخص العام ضروري للفت انتباه لجنة سيداو إلى قضايا محددة؛ ولذلك ،ينبغي أن تكون صياغته بطريقة
تسمح للجنة باالستعانة به من أجل استھداف جيد ودقيق للجوانب التي تنوي مساﺀلة الدولة الطرف بشأنھا،
وتساعدھا على إبداﺀ مالحظاتھا النھائية ووضع توصياتھا.

دال  -مشاركة المنظمات غير الحكومية في مراحل إعداد التقرير الرسمي
من المھم جدا أن تطا لب المنظمات غير الحكومية الجھات الرسمية بإشراكھا في ھذا النشاط ،حتى
وإن كانت متأكدة من أن طلبھا قد يواجه بالرفض .وفي كلتا الحالتين ،سواﺀ شاركت في التقرير الحكومي أم
ال ،ال بد من اإلشارة إلى ذلك في الورقة اإلخبارية التي تقدم إلى لجنة سيداو وفي مقدمة تقرير الظل أيضﹰا.
وحتى في حالة مشاركة المنظمات في التقرير الحكومي /الرسمي ،تبقى ھذه المنظمات مطالبة بأن تعدّ
وتنجز  ،بكل استقاللية ،تقرير ظل للتقرير الحكومي .فمشاركة المنظمات في إنجاز التقرير الحكومي أو
استشارتھا من قبل الحكومة ال يعني أنه ليس لھا الحق في إنجاز تقرير خاص بھا ،وقد تمت اإلشارة إلى ذلك
سابقﹰا.
ھاﺀ  -التشبيك
 - 1تعريف
التشبيك ھو تكوين الشبكات أو االئتالفات .وقد أشارت بعض المنظمات في توصياتھا إلى أھمية
العمل الجماعي في إعداد التقرير .ويؤدي التشبيك بين المنظمات ،والعمل في وقت مبكر على رصد قضايا
المرأة ،إلى تسھيل إعداد تقرير الظل وإنجازه؛ وإلى بناﺀ شبكة حقوقية ونسائية إلعداد التقرير ومتابعته
ونشره في أوساط القاعدة النسائية وفي أوساط صانعي القرار ،وذلك عبر استخدام آليات التعبئة والضغط.
 - 2تنظيم العمل في الشبكات
تتفق األطراف المشاركة في الشبكة أو االئتالف على اعتماد المقاربة التشاركية في جميع مراحل
تحضير التقرير وإنجازه ،وھو ما يساھم في توثيق عالقات التنسيق والتضامن بين الجمعيات ،ويؤثر إيجاباﹰ

 - 40على محتوى التقرير وعمل المنظمات بشكل عام .وتوخيﹰا للمزيد من الفعالية ،يتم االتفاق على اإلمكانيات
الذاتية والمتاحة لكل منظمة من أجل تلك المساھمة التشاركية.

اإلطار  - 9الدروس المستخلصة من التجربة المغربية في إنجاز تقارير الظل
واظبت المنظمات غير الحكومية في المغرب على إنجاز التقارير الموازية منذ مدة؛ فقد أنجز التقرير األولي
بمساھمة  10منظمات ،ثم التقرير الدوري الثاني بمشاركة  18منظمة ،والتقريران الثالث والرابع )وھو اآلن قيد اإلنجاز(
بمشاركة  20منظمة.
وھكذا ،لجأت المنظمات المغربية منذ البداية إلى طريقة "التشبيك" التي توسعت بشكل تدريجي بفضل اإلنجاز تلو
اآلخر ،األمر الذي ساھم في تثمين التجارب وتضافر الجھود .وقد اعتمد التشبيك على الجمع بين منظمات من خلفيات
واھتمامات متنوعة ،مع التركيز بشكل خاص على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النھوض بحقوق المرأة
والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان .وھناك أيضا اھتمام خاص بالمنظمات الفتية وتلك الناشطة على الصعيد اإلقليمي،
قدر اإلمكان .
وقد روعيت في ھذا االختيار األخير بعض المعايير ،كمسألة تقوية قدرات المنظمات الفتية والتدريب.
ويتمثل أثر المنھجية التشاركية التي اعتمدت في عملية إعداد التقارير في قدرتھا على تمكين المنظمات من اآلتي:
) أ(

التشاور فيما بينھا ،مما يساھم في بث الدينامية وتعزيز أواصر التعاون والتكافل؛

)ب( تنسيق األنشطة ،والتعريف الجيد على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي بكل ما تتخذه المنظمات من
إجراﺀات من أجل النھوض بأوضاع المرأة في المغرب؛
)ج(

استخدام التقرير كأداة لتحقيق ما يلي:
) (1مساﺀلة الحكومة المغربية والمرافعة باتجاھھا ،وإشراك المواطنين في التغيير على الصعيد الوطني؛
) (2التعبير عن وجھات نظر المنظمات حول تنفيذ االتفاقية وإيصال آرائھا للجمھور الواسع على الصعيد
المحلي ،وللجنة سيداو على الصعيد الدولي.

ويالحظ أن المنظمات المغربية اكتسبت تجربة ھامة في مجال إنجاز تقارير الظل ،وعملت على تطويرھا من
تقرير آلخر ،وما زالت تسعى إلى تعزيز ھذه التجربة.

الجدول  - 14مراحل العمل
المراحل
المرحلة التحضيرية

تنظيم العمل
تتميز ھذه المرحلة بتنظيم عدة لقاﺀات بين المنظمات المنخرطة في عملية اإلعداد ،ويتم خاللھا االتفاق
على ما يلي:
 ترتيب األولويات التي سيعالجھا التقرير وتوزيعھا على محاور ،مع تحديد مصادر المعطياتالضرورية المتوفرة وتلك التي ينبغي البحث عنھا؛
 -وضع الخطط المنھجية؛

 - 41 تقسيم العمل لجمع المعلومات وتحليلھا؛ تعيين لجنة لتحرير التقرير؛ -السعي إلى الحصول على نسخة من التقرير الحكومي الذي تود المنظمات إنجاز تقرير ظل له.

الجدول ) 14تابع(
المراحل
عملية جمع المعطيات
واختيارھا

تنظيم العمل
تساھم كل منظمة بنوعين من المعطيات :معطيات تخص محورا أو عدة محاور ،ومساھمات تتعلق
بمواضيع مختارة وتستجيب للشروط المعتمدة )وفقاﹰ لوثيقة منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة
آلسيا والمحيط الھادئ(.
ويمكن أن تضم ھذه المساھمات تحاليل ونتائج دراسات ذات أھمية بالنسبة للموضوع ،وشھادات
ومعطيات إحصائية.
وبعد ذلك ،يتم تجميع المعطيات في ملف خاص تسلم نسخة منه إلى جميع الجمعيات المشاركة .وفي
حال عدم الحصول على تمويل ،على كل جمعية نسخ ملفھا الخاص.

مرحلة اإلعداد
التخطيط لألنشطة

تقوم المنظمات المشاركة في إعداد التقرير بالتخطيط لمختلف األنشطة التي تعتزم القيام بھا )انظر
المرفق الثامن( مع تحديد سقف زمني يأخذ بعين االعتبار تاريخين ھامين ،ھما:
)أ( تاريخ إرسال التقرير إلى لجنة سيداو؛
)ب( تاريخ مناقشة التقرير من طرف اللجنة.

تقسيم العمل

تتفق المنظمات على اآلتي:
)أ( تكليف شخصين أو ثالثة على أكبر تقدير ينتمون إلى منظمة أو منظمتين للقيام بتحرير التقرير،
على أن تقوم لجنة التحرير ھذه بإنجاز المسودة األولية للتقرير؛
)ب( توزيع المسودة على المنظمات الشريكة؛
)ج( تنظيم ورشة عمل قصد مناقشة المسودة األولى وإغنائھا؛
)د( وضع الصيغة النھائية للتقرير على ضوﺀ نقاشات ورشة العمل؛
) •( التصديق على الصيغة النھائية للتقرير من طرف المنظمات المشاركة في إعداده؛
)و( إرسال التقرير إلى لجنة سيداو؛
)ز( طبع التقرير ثم ترجمته ،وغالبا ما تقوم بھذه العملية المنظمة غير الحكومية المكلفة بالتنسيق.

واو  -التوعية وحشد الدعم والمرافعة
انطالقاﹰ من مختلف تجارب المنظمات التي شملتھا الدراسة ،يمكن إطالق حمالت التوعية والمرافعة
خالل ثالث مراحل زمنية:
 - 1مرحلة إنجاز التقرير الحكومي
)أ( إذا أشركت المنظمات في مراحل إعداد التقرير ،تغتنم المنظمات ھذه الفرصة لفتح حوار مع
الحكومة حول الموضوع ومحاولة التأثير على اتجاه التقرير ،وذلك عن طريق اللجوﺀ إلى اإلعالم وحشد دعم
باقي مكونات المجتمع المدني؛

 - 42)ب( إذا لم ﹸتشرك المنظمات في مراحل إعداد التقرير الرسمي ،تستغل المنظمات ھذه المناسبة
لمساﺀلة الحكومة حول عدم إشراكھا وحول ضعف الشفافية فيما يتعلق بتوجھات التقرير الحكومي .
وتشكل ھذه المرحلة فرصة مھمة من أجل القيام بما يلي:
)أ( تعزيز المعرفة الدقيقة باإلطار الشامل للبلد )اإلطار القانوني والسياسات العامة وغيرھا( ألن
ذلك يشكل شرطاﹰ أساسيﹰا الستراتيجيات أو حمالت المرافعة ،فھذه المعرفة تعزّ ز مصداقية المنظمات لتصبح
قوة حقيقية قادرة على إنجاز رسالتھا؛
)ب( تطوير قاعدة تساعد على حشد الدعم الواسع ألكبر عدد ممكن من الفاعلين في المجتمع المدني
من منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات اإلنمائية والمنظمات الشبابية وغيرھا بغية سحب التحفظات وتنفيذ
سيداو ،ومالﺀمة اإلطار التشريعي والسياسي واالجتماعي للبلدان مع أحكام االتفاقية.
 - 2مناقشة التقرير الحكومي من طرف لجنة سيداو
)أ (

حينما تحضر المنظمات أعمال الدورة ،يشكل حضورھا فرصة ثمينة من أجل القيام بما يلي:
) (1النقاش والمرافعة أمام أعضاﺀ لجنة سيداو بھدف العمل على تركيز الحوار مع الوفد
الحكومي لبلدانھا على األولويات؛
) (2االتصال المباشر بالخبيرات عضوات اللجنة لتزويدھن بمعطيات دقيقة تﹸستعمل لتوجيه
األسئلة وصياغة التوصيات واالستنتاجات؛
) (3االطالع على كيفية تقديم الحكومة للتقرير وكيفية إجابتھا على أسئلة اللجنة؛
) (4تقوية قدرات المنظمات في مجال التأثير والمرافعة وطرق عمل اللجنة.

وبعد عودة المنظمات إلى بلدھا ،تسعى إلى تھيئة القنوات الالزمة إلطالع األعضاﺀ اآلخرين في
اللجان التنسيقية والرأي العام عموما على مجريات المناقشة التي جرت بين أعضاﺀ اللجنة والوفد الحكومي،
وعلى استنتاجات اللجنة وتوصياتھا .ويتم ذلك بعدة وسائل ،منھا على سبيل المثال ال الحصر :تنظيم ندوات
صحافية ،وإعداد ملفات للصحافة ،ومساﺀلة الحكومة والبرلمان .
)ب( حينما ال تحضر المنظمات مناقشة التقرير الحكومي لبلدھا ،تغتنم الفرصة لمساﺀلة الحكومة
حول مسار الدورة ومجريات المناقشة واستنتاجات اللجنة وتوصياتھا.
ويواكب ذلك تعريف بتقرير الظل وبمطالب المنظمات وأولوياتھا:

 - 43) (1التحضير للمواكبة اإلعالمية لتقرير الظل ،وذلك عن طريق ضمان التغطية اإلعالمية
لمراحل إعداد التقرير كلھا وليس للمرحلة النھائية فحسب؛
) (2عقد مؤتمرات صحافية ونشر بالغات تتضمن مطالب المنظمات وأولوياتھا.

 - 44الجدول  - 15مراحل رصد تنفيذ االتفاقية
تصديق الدولة الطرف على االتفاقية

تصبح االتفاقية جزﺀاﹰ ال يتجزأ من
األنظمة والقواعد القانونية الداخلية

تقديم التقرير األولي للدولة الطرف

إعداد التقرير األولي والدوري للدولة
الطرف وإنجازه

ترجمة التقرير ،وتحديد تاريخ مناقشته ،وعرضه
على الموقع اإللكتروني لشعبة النھوض بالمرأة

قبل الدورة :تكوين اللجنة فريق عمل لالطالع
على التقرير ،ووضع الئحة بالقضايا اإلشكالية

افتتاح دورة لجنة سيداو

تقديم الوفد الحكومي ممثل الدولة الطرف
التقرير شفھياﹰ
حوار بين الوفد الحكومي وأعضاﺀ اللجنة

المنظمات األھلية تنجز تقرير ظل
ال
أو تقريراﹰ بدي ﹰ

المنظمات األھلية ترسل تقريرھا

تقديم المنظمات األھلية تقرير الظل
شفھياﹰ
)قبل يوم واحد من الدورة(

تشارك المنظمات بصفة مراقب في
النقاش الدائر بين الوفد الحكومي لبلدھا
واللجنة
)المتابعة على الصعيد الوطني(

تحضير التوصيات من طرف لجنة سيداو
متابعة ونشر مالحظات اللجنة
وتوصياتھا على الصعيد الوطني
متابعة توصيات اللجنة ومالحظاتھا على
الصعيد الوطني

المصدر :مقتبس عن موقع منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة آلسيا والمحيط الھادئ.http://www.iwraw-ap.org :

 - 45 - 3ما بعد مناقشة لجنة سيداو للتقرير الحكومي
خالل ھذه المرحلة ،تأخذ المنظمات على عاتقھا مسؤولية القيام بأعمال المتابعة كاآلتي:
)أ( إطالع الرأي العام الوطني على مجريات جلسة مناقشة التقرير الحكومي ،وذلك عن طريق
المؤتمرات الصحافية ،والبالغات ،والمقاالت على شبكة اإلنترنت ،والرسائل اإللكترونية؛
)ب( إطالع الجھات التي قدمت لھا الدعم على مضمون خطاب الممثل الحكومي ،والحوار الذي دار
بين خبيرات اللجنة وأعضاﺀ الوفد الرسمي للبلد؛
)ج( التعليق على األنشطة التي قامت بھا ممثالت المنظمات اللواتي شاركن في الدورة ،وعلى
االتصاالت التي قمن بھا ،والمناقشات التي دارت بينھن وبين أعضاﺀ اللجنة ،وعلى كيفية ومدى التأثير على
سير أعمال الدورة؛
)د(

االتصال بالبرلمان وبالسلطات المختصة لمناقشة القضايا ذات الصلة؛

) •( ضمان نشر توصيات اللجنة على نطاق واسع ،من خالل استعمال وسائل اإلعالم واإلنترنت؛
)و( ضمان نشر تقرير الظل على نطاق واسع عن طريق عرضه على موقع إلكتروني؛
)ز( وضع شبكة تكمن مھمتھا في متابعة تنفيذ االلتزامات التي تعھدت بھا الدولة أثناﺀ الدورة
الخاصة بمناقشة التقرير ،ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة؛
)ح( توثيق مسار إنجاز التقرير وتقديمه ومتابعته؛
)ط( نشر تجارب المنظمات في ھذا المجال من أجل تبادلھا مع منظمات أخرى.
وبتصديقھا على االتفاقية ،التزمت الدول العربية أمام األمم المتحدة بتنفيذ أحكام االتفاقية .وفي ھذا
اإلطار ،يكمن دور المنظمات غير الحكومية في تذكير حكومات بلدانھا بھذه االلتزامات ،وھي تنفيذ االتفاقية
وسحب التحفظات عليھا .لذلك ،ال يشكل إنجاز تقرير الظل غاية بحد ذاته ،وإنما وسيلة للتعريف بوجھات
نظر المنظمات النسائية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ،ولرفع مستوى الوعي بقضية المساواة
وحقوق اإلنسان األساسية للمرأة.
 - 4أثناﺀ مرحلة اإلعداد
خالل ھذه المرحلة األولى ،تعرض مسودة التقرير الذي صادق على صيغته النھائية أكبر عدد ممكن
من منظمات المجتمع المدني ،دون االقتصار على المنظمات المعنية بالمرأة .ويعتبر تقرير الظل مناسبة
مؤاتية لما يلي:

 - 46)أ( التعريف بوجھة نظر منظمات المجتمع المدني النقدية ألوضاع المرأة في بلدانھا ،من أجل رفع
مستوى الوعي بمسألة المساواة بين الرجل والمرأة؛
)ب( شرح االتفاقية لشرائح وسيطة قادرة على نقلھا إلى الجمھور العريض؛
)ج( التحضير لحشد الدعم للمرحلة الالحقة والمتعلقة بالمرافعة من أجل سحب التحفظات وتنفيذ
االتفاقية ،إذ تستخدم المنظمات التقرير كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ االتفاقية ،ولدفع حكومات بلدانھا إلى تحمل
مسؤولياتھا في ھذا الصدد؛
)د(

التحضير للمواكبة اإلعالمية لتقرير الظل؛

) •( تقوية القاعدة الجماعية المتضامنة داخل البلد وقدرة المنظمات العاملة في مجاالت متعددة على
المناقشة والعمل معا.
 - 5خالل مناقشة لجنة سيداو للتقرير الحكومي
تعتبر مشاركة المنظمات في مناقشة التقارير الحكومية نوعا من المرافعة ،وتقع في مرحلتين:
)أ(

المرحلة األولى

تتمثل في تحضير مذكرة إخبارية تسلم إلى اللجنة في الدورة )التي عادة ما تتم قبل الدورة التي يحدد
فيھا موعد االطالع على التقرير الحكومي ببضعة أشھر( حول أھم القضايا اإلشكالية أو االنشغاالت المتعلقة
بخرق حقوق المرأة .وھذه المذكرة ھي عرض موجز لمعلومات مختارة بدقة ،تضم القضايا اإلشكالية التي
يتطرق إليھا التقرير .وينبغي أال تتعدى الصفحتين وأن تصاغ بطريقة تسمح للجنة باالستعانة بھا من أجل
حسن ودقة استھداف الجوانب التي تنوي مساﺀلة الدولة الطرف بشأنھا ،والتي ستحاول ھذه األخيرة اإلجابة
عنھا كتابياﹰ.
وفى ھذا الصدد ،يتضمن الموقع اإللكتروني لشعبة النھوض بالمرأة الئحة بأسماﺀ خبيرات اللجنة
والدول التي ينتمين إليھا ونبذة قصيرة عنھن ،وھي معلومات تساعد على االتصال ببعضھن بشأن مطالب
المنظمات وأولوياتھا.
)ب(

المرحلة الثانية

تخصص للبحث عن تمويل ممثلة عن المنظمة أو شبكة المنظمات التي أنجزت تقرير الظل أو
ممثلتين حينما تسمح األموال المتاحة بذلك ،على أن تتقن إحداھما على األقل اللغة اإلنكليزية للتمكن من
حضور الدورة التي سيناقش فيھا التقرير الحكومي .وتخصص اللجنة في بداية كل دورة يوما لالستماع إلى
بيان المنظمات ،وتلك فرصة تعبر فيھا المنظمات عن وجھات نظرھا بشكل مباشر أمام اللجنة ،وفي ھذه
الحالة ،فال بد من أن يكون خطابھا واضحاﹰ ودقيقﹰا .وفي حال تعذر الحضور على المنظمة المعنية ،فال بد
من إرسال بيانھا إلى منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة آلسيا والمحيط الھادئ كي تقوم

 - 47بتسليمه إلى خبيرات اللجنة .ولكن ،إذا تمكن أعضاﺀ بعض المنظمات من حضور مناقشة التقرير الحكومي،
فيستحسن تحضير ملخصات باللغة اإلنكليزية تقدّ م إلى خبيرات اللجنة للفت انتباھھن إلى القضايا اإلشكالية.
وحتى عندما يرسل تقرير الظل ،يطﹼلع أعضاﺀ اللجنة على مجموعة من التقارير خالل الدورة نفسھا،
األمر الذي ال يتيح وقتا كافيا لالطالع على جميع التقارير .لذلك ،يفضل إنجاز ملخصات قصيرة جداﹰ )من 3
إلى  4أسطر( ،وھي ضرورية جدا في بداية مناقشة التقرير الحكومي وأثناﺀ المناقشة ،خصوصا إذا تسنى
لممثالت المنظمات الحضور بصفة مراقب وتزويد أعضاﺀ اللجنة بتلك المختصرات في الوقت المناسب.

- 48 -

رابعاﹰ  -خالصة
تشكل ھذه الدراسة تشخيص ﹰا أوليﹰا لعملية رصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة في المنطقة العربية .وقد أسفر ھذا التشخيص عن مجموعة من االستنتاجات ،من جھة ،وعن
جملة من المقترحات والتوصيات التي من شانھا تفعيل عملية سحب التحفظات على االتفاقية وتنفيذھا ،من
جھة ثانية.
وتقع أھم استنتاجات الدراسة في عنوانين رئيسيين :الصعوبات واإلكراھات التي واجھھا إعداد ھذه
الدراسة؛ وبوادر التغيير ومخلفات الماضي فيما يتعلق بعملية تنفيذ االتفاقية.
ألف  -الصعوبات واإلكراھات
شكل النفاذ إلى المعلومات الالزمة لمتابعة تنفيذ االتفاقية العائق الرئيسي ،بما أنّ المعلومات المتعلقة
بتنفيذ االتفاقية ومتابعتھا ليست موثقة حتى اآلن بأي شكل من األشكال ،األمر الذي يزيد من صعوبة الحصول
عليھا .فغالبا ما تبقى تلك المعلومات لدى المؤسسات الرسمية المعنية وال تتوفر في المكتبات العمومية في
دول المنطقة أو على مواقع إلكترونية خاصة .وبالتالي ،يتطلب البحث عنھا اللجوﺀ إلى مواقع إلكترونية
عديدة ،األمر الذي يساھم في تشتت المعلومات وإطالة الوقت الالزم للبحث والتنقيب عنھا ،وذلك على حساب
الوقت المفترض تكريسه لتحليلھا.
كذلك ،تزداد صعوبة جمع المعلومات كلما تعلق األمر بمنظمات المجتمع المدني ،إذ يتعذر أحيان ﹰا
الحصول على تقارير المنظمات ،وحتى تلك المعروفة منھا على الصعيدين الوطني واإلقليمي .فغالبﹰا ما تبقى
تقارير الظل والتقارير الموازية بحوزة المنظمات التي أعدتھا.
عالوة على ذلك ،غالبا ما تكون معظم المعلومات المتوفرة على المواقع اإللكترونية وفي الوثائق
المكتوبة باللغة اإلنكليزية وليس العربية ،مما يحد من إمكانية استعمالھا .ويعود ھذا النوع من الصعوبات إما
إلى ضعف إتقان ھذه اللغة وإما إلى أن ترجمتھا إلى العربية ال تكون دائما بالمستوى المطلوب ،األمر الذي
يفقدھا أحيانا من أھميتھا وفعاليتھا.
وأسفرت ھذه الصعوبات عن اللجوﺀ إلى االستمارة كأداة منھجية للحصول على المعلومات .غير أن
استثمار ھده األداة لم ينج بدوره من بعض الصعوبات التي تتمثل في أن المنظمات التي استھدفتھا االستمارة
إما لم تجب كلھا على االستمارة ،مما يقلص عدد الحاالت التي يمكن االستفادة منھا في تحليل المعطيات؛ وإما
أجابت جزئيا ،فلم تتمكن الدراسة من اإلحاطة بجميع الجوانب التي سعت االستمارة إلى تغطيتھا؛ وإما
لم تجب المنظمات التي لم تعدّ أي تقرير إال على عدد محدود من أسئلة االستمارة .
ولكن ،رغم العراقيل التي رافقت مرحلة جمع المعلومات ،خلصت الدراسة إلى نتائج جيدة ،ولذلك
يمكن اعتبارھا حلقة ھامة في جمع األحداث والتجارب وتحليلھا ،وفي تحليل الممارسات التي تم تطويرھا من
أجل متابعة تنفيذ االتفاقية في المنطقة العربية.

 - 49باﺀ  -بوادر التغيير ومخلفات الماضي
أظھر التحليل بروز ظاھرتين تعبران عن التطورات التي تشھدھا المنطقة على المستويين الرسمي
والمحلي :فبوادر التغيير تلوح على المستوى الرسمي ،نظرﹰا إلى أنّ كل الدول العربية تقريبا صادقت على
االتفاقية والسيما خالل السنوات األخيرة ،ويقوم بعضھا بإنجاز تقاريره بشكل منتظم .كما بدأت عملية
"إشراك" المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير بالرغم من اختالف تلك المشاركة وفقاﹰ للدول .كذلك،
تلوح بوادر التغيير على المستوى المحلي ،وتتمثل بشكل رئيسي في تراكم تجارب وممارسات ال بأس بھا في
مجال المتابعة والرصد والمساﺀلة .فقد دأبت مجموعة من المنظمات العربية على إعداد تقارير الظل أو
التقارير الموازية التي يمكن اعتبارھا أداة ھامة في مجال تنفيذ االتفاقية .كما أن المنظمات التي ھي اآلن في
صدد إنتاج التقارير في إطار الشبكات التي تنتمي إليھا تعتبر مؤشراﹰ قوياﹰ لتعزيز عمليات متابعة االتفاقية.
ويتمثل العنصر األخير في بعض تجارب الشراكة بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية،
بالرغم من محدوديتھا ،والتي أسفرت عن إشراك المنظمات غير الحكومية في إنجاز التقارير الرسمية ،مع
محافظة ھذه المنظمات على ھويتھا الخاصة واستقالليتھا ،كما ھو الحال في المغرب.
عالوة على ذلك ،أشار التحليل إلى وجود مجموعة من العراقيل المرتبطة بالمحيط الخارجي السياسي
واالجتماعي لكل بلد ،من جھة ،وتلك المرتبطة بالظروف الذاتية للمنظمات غير الحكومية ،من جھة ثانية.
ففيما يتعلق بالمحيط الخارجي ،تعتبر متابعة تنفيذ االتفاقية عملية حديثة العھد في المنطقة العربية،
ولذلك ما زالت تقنياتھا غير مضبوطة ومراحلھا غير معروفة جيدﹰا لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات غير
الحكومية واألفراد .كذلك ،تشكﹼل المتابعة عملية معقدة يتداخل فيھا عمل الدولة والمجتمع المدني ،وتتطلب
أحيانا تضافر الجھود المؤسسية وغير الحكومية لضمان نجاحھا ،مع احتفاظ كل طرف بھويته وخصائص
تدخله .وليس ذلك باألمر اليسير في السياقات السياسية الراھنة في األغلبية الساحقة من الدول العربية التي
غالب ﹰا ما تﹸعرف بتضييقھا على الحريات العامة وسيطرة دورھا على دور المجتمع المدني عموماﹰ والمنظمات
غير الحكومية خصوصاﹰ.
وفيما يتعلق بالقدرات الذاتية للمنظمات غير الحكومية ،يفترض أن تتغلب ھذه المنظمات على
اإلكراھات والعراقيل التي تواجھھا ،سواﺀ كانت ذاتية أم متصلة بالمحيط المؤسسي والسياسي .فالعراقيل
ذات الصلة بالقدرات الذاتية للمنظمات والمتمثلة غالبا في القدرة على إنتاج المعلومات والوصول إليھا وفي
ضبط ومواكبة مراحل العملية عن طريق متابعتھا ورصدھا تحتﹼم تمتع المنظمات بكفاﺀة عالية ال يمكنھا
الحصول عليھا إال إذا تلقﹼت الدعم الالزم .أما العراقيل المرتبطة بالمحيط ،فيمكن أن تتغلب عليھا المنظمات
عن طريق جملة أمور منھا تنظيم الشبكات والتحالفات التي تمنحھا القوة والمصداقية ،وتنمية مھارتھا في
التواصل مع مختلف الجھات وخصوصاﹰ وسائل اإلعالم.
جيم  -أھم التوصيات والمقترحات لتخطي العراقيل
انطالقاﹰ من عملية تشخيص وتحليل العراقيل التي تحول دون إنجاح متابعة تنفيذ االتفاقية ،تتقدّ م ھذه
الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات العملية بھدف تعزيز فعالية العملية:
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بذل الجھود الالزمة لتعريف المنظمات غير الحكومية والجمھور الواسع بمختلف مراحل ھذه العملية
وتقنياتھا ،ويستحسن أن يكون ذلك عن طريق ما يلي :جمع وتوثيق كل المعلومات ذات الصلة وكل الوثائق
التي صدرت في المنطقة ،من خالل استخدام أحد المواقع اإللكترونية الموجودة أو إنشاﺀ موقع جديد لھذا
الغرض ،مع توفير روابط ثانوية لھذا الموقع تكون خاصة بكل دولة؛ وتدريب كوادر المنظمات من خالل
تنظيم دورات تدريبية على المستوى المحلي أو اإلقليمي في مجال إعداد إنجاز التقارير ،ورصد التنفيذ
ومتابعته ،وآليات التشبيك والمرافعة من أجل الضغط؛ وتوعية الجمھور الواسع وتأمين التغطية اإلعالمية
الالزمة من خالل البرامج اإلعالمية.
تضافر الجھود على المستويين المحلي واإلقليمي بين المنظمات المنخرطة في مجال النھوض بقضايا
-2
المرأة وحقوق اإلنسان والتنمية أو التي تسعى إلى االنخراط في عملية الرصد والمتابعة ،وبين الخبراﺀ
والخبيرات في ھذا المجال ،من خالل ما يلي :تبادل التجارب والخبرات بين المنظمات في المنطقة عن طريق
اللقاﺀات والندوات ،وذلك باستثمار تقنيات االتصال الحديثة بشكل أفضل؛ واستخالص الدروس اإليجابية
والسلبية من مختلف تجارب المنظمات والدول ،والعمل على نشرھا والتعريف بھا.
-3
وضع استراتيجيات للضغط على حكومات المنطقة والمرافعة باتجاھھا ،على المستويين المحلي
واإلقليمي  .وقد بدأ ھذا األمر بالفعل مع إطالق حملة إقليمية شعارھا "المساواة دون تحفظ" في الرباط ،في
حزيران/يونيو  ،2006وانطلق عمل ھذه الحملة عند إنشاﺀ لجنتھا التنسيقية ،وھي تسعى إلى العمل على
الصعيدين اإلقليمي والوطني .ويتعيّ ن أيضﹰا وضع استراتيجيات وطنية للضغط والمرافعة على المستوى
المحلي لكل بلد.

 - 51المراجع والوثائق
وثائق االتفاقية والبروتوكول االختياري

)*(

الجمعية العامة لألمم المتحدة ) :(1979اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الجمعية العامة لألمم المتحدة ) :(1999البرتوكول االختياري التفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الجمعية العامة لألمم المتحدة :النظام الداخلي للبرتوكول االختياري التفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
________________
)*(

يمكن الحصول على الوثائق الثالث الواردة
.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

أعاله

من

موقع

watch

women

لرصد

وضع

المرأة:

وثائق أخرى لألمم المتحدة
األمم المتحدة ،الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان :تجميع المبادئ التوجيھية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول
األطراف في معاھدات حقوق اإلنسان الدولية تقديمھا ) 13أيار/مايو  ،(2003الوثيقة .HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2
_____ ،اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة ،الدورة الثانية والثالثون ،2005 ،سبل ووسائل التعجيل بأعمال
اللجنة :بيان بمناسبة االحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين العتماد اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
الوثيقة  .CEDAW/c/2005/I/4الموقع اإللكتروني.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/32sess.htm :
_____ ،اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة ،الدورة السابعة والثالثون ،2007 ،سبل ووسائل التعجيل بأعمال
الموقع اإللكتروني:
اللجنة :عرض عام ألساليب عمل اللجنة ،الوثيقة .CEDAW/c/2007/I/4/Add.1
.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/37sess.htm
الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،تقرير اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة ،الدورتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة،
 ،1998الملحق رقم .(A/53/38/Rev.1) 38
_____ ،تقرير اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة ،الدورات السادسة والعشرون والسابعة والعشرون واالستثنائية،
 ،2002الملحق رقم  ،(A/57/38) 38الجزﺀ الثاني ،الفصل الرابع.
_____ ،تقرير اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة ،الدورتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون،2003 ،
الملحق رقم  ،(A/58/38) 38الجزﺀ الثاني ،الفصل الرابع ،تعليقات ختامية من اللجنة على التقرير الدوري الثاني المقدم من
المغرب ،الفقرات  150إلى .183
_____ ،تقرير اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة ،الدورتان الثانية والثالثون والثالثة والثالثون ،2005 ،الملحق
رقم  ،(A/60/38) 38الجزﺀ األول ،الفصل الرابع ،تعليقات ختامية من اللجنة على التقرير الدوري الثاني المقدم من الجزائر،
الفقرات  129إلى .167
_____ ،تقرير اللجنة المعنية بالقضاﺀ على التمييز ضد المرأة ،الدورتان الثانية والثالثون والثالثة والثالثون ،2005 ،الملحق
رقم  ،(A/60/38) 38الجزﺀ الثاني ،الفصل الرابع ،تعليقات ختامية من اللجنة على التقريرين األولي والدوري الثاني المقدمين
من لبنان ،الفقرات  87إلى .126

- 52 الوثائق ذات الصلة باالتفاقية التي أعدّ تھا المنظمات غير الحكومية
، واقع المرأة المصرية في ضوﺀ اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:(2003) مركز قضايا المرأة المصرية
.القاھرة
:(2006) الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب
 وثيقة داخلية؛، بطاقة تقديم:التعريف باتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع تحليل بنودھا
 وثيقة داخلية؛، بطاقة تقديم:البرتوكول االختياري التفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
. وثيقة داخلية، بطاقة تقديم:المغرب واتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

-

وثائق باللغة الفرنسية
Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) (2006): Levée des réserves annoncée par le
Maroc; Modifications proposées et commentaires. Document interne.
Lee Waldorf, (UNIFEM) (2006): Communication à la conférence régionale sur «L’égalité sans réserve»;
ADFM, FIDH, Rabat.

وثائق باللغة اإلنكليزية
International Women’s Right Action Watch (IWRAW), June 2003: Producing NGO shadow reports to
CEDAW: A procedural guide.
MENA region compilation: Reservations to CEDAW by Middle Eastern and North African Countries, 33 p.
This compilation does not include non-states parties to CEDAW (Iran, Qatar), nor states parties that
have not made reservations (Oman, UAE).

مواقع إلكترونية
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.bayefsky.com
http://www.iwraw.igc.org
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
http://www.iwraw-ap.org
http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/470-750118

 - 53المرفق األول  -استمارة المنظمات غير الحكومية
معلومات حول المنظمة
- 1-1

االسم:

- 2-1

تاريخ التأسيس:

- 3-1

المھمة :

- 4-1

األنشطة:

- 5-1

التغطية الجغرافية:

- 6-1

ھل المنظمة عضو في شبكة؟

محلي

وطني

نعم

ال

في حالة نعم ،المرجو تحديد على أي مستوى توجد الشبكة واالسم الذي تحمله في الجدول أسفله:
على المستوى
اسم الشبكة

المحلي

الوطني

الدولي

اإلقليمي

بالنسبة للجمعيات التي سبق لھا أن أنجزت أو ساھمت في إنجاز تقارير الظل فلتتفضل بالمرور مباشرة إلى السؤال رقم )(11
من ھذه االستمارة.
الجمعيات/المنظمات التي لم تقم بإنجاز أو لم تساھم في إنجاز تقارير الظل:
نعم
(1
(2
(3

ال

ھل لمنظمتك دراية باتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو ؟
ھل تعرف منظمتك ما إذا كانت حكومة البلد قد وضعت تقريرا/تقارير حول إعمال االتفاقية؟
ھل استفادت عضوات المنظمة من تكوين حول االتفاقية؟
نعم

(4

ھل تم إشراك منظمتكم من طرف الحكومة في إنجاز إحدى تقاريرھا؟

(5

في حالة نعم ،ما نوعية ھذا اإلشراك؟.........................................................................................

(6

في حالة ال ،ماذا كان موقف منظمتكم أو الشبكة التي تنتمي إليھا من عدم اإلشراك في ھذا المسلسل؟............................
........ .......................................................................................................................
نعم

ال

ال

(7

ھل لمنظمتكم علم بأھمية إنجاز تقارير الظل؟

(8

في حالة نعم ،ما ھي أسباب عدم إنجاز منظمتك لمثل ھذا التقرير؟ )ترتيبھا من  1إلى  5حسب األھمية(:
أ ........ ........... ........................................................................................................ -
ب ........ ................................................................................................................. -
ج ........ ........ .......................................................................................................... -
د ........ ................................................................................................................... -
• ......... ...... ............................................................................................................ -
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ما ھي السبل الكفيلة ،في نظرك ،لتخطي ھذه المعيقات؟ )ترتيبھا من  1إلى  5حسب األھمية(:
أ ...... ................................................................................................................... -
ب ....... ................................................................................................................. -
ج ...... .................................................................................................................. -
د ...... ................................................................................................................... -
• ....... .................................................................................................................. -
نعم

(10

ھل منظمتكم اآلن بصدد إنجاز تقرير الظل؟

(11

الجمعيات/المنظمات التي أنجزت أو ساھمت في إنجاز تقارير الظل :
ال

(12
(13

ال

نعم :ما ھي الجھات المنظمة/الداعمة

ھل سبق لمنظمتك أن استفادت من تكوين حول ماھية
السيداو ،حول موادھا وآليات تفعيلھا؟
ھل سبق لمنظمتك أن استفادت من تكوين حول منھجية
إنجاز تقرير الظل؟

(14

ھل منظمتكم اآلن بصدد إنجاز تقرير الظل؟

(15

كم من تقرير الظل أنجزته منظمتكم أو ساھمت في إنجازه؟....................................................................

(16

ما ھي مصادر المعلومات التي تم اعتمادھا إلنجاز تقرير الظل..................................... ............................

(17

ما ھي خلفية المنظمات التي شاركت مع منظمتكن في إنجاز تقرير الظل )نسائية ،حقوقية ،تنموية(؟
........ ................ .......................................................................................................
نعم

(18

ھل استفادت منظمتكم من دعم ما بخصوص إنجاز تقرير الظل؟

(19

في حالة نعم ،ما نوع ھذا الدعم؟

(20

من ھي الجھات التي قدمت لمنظمتكن الدعم ؟

(21

ھل تم إشراك منظمتكم من طرف الحكومة في إنجاز إحدى تقاريرھا؟

(22

في حالة نعم ،ما نوعية ھذا اإلشراك؟..........................................................................................

(23

في حالة ال ،ماذا كان موقف منظمتكم أو الشبكة التي تنتمي إليھا من عدم اإلشراك في ھذا االمسلسل؟

نعم

ال

ال

............................................... ...............................................................................
(24

ھل شاركت منظمتك كمالحظة أثناﺀ مناقشة تقرير الحكومة من طرف لجنة سيداو؟ نعم

(25

في حالة نعم ،من ھي الجھات التي قدمت لمنظمتكن الدعم؟

(26

ما نوع ھذا الدعم؟

ال
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كيف يمكن تقييم تجربة منظمتكن في ميدان إنجاز تقرير الظل واستخالص بعض الدروس؟ )المرجو سرد كل النقط ذات
األھمية(:

الدروس المستخلصة
اإليجابية

في مجال إنجاز تقارير الظل

في مجال مناقشة تقرير الحكومة

السلبية

(28

ما ھي أھم التوصيات وأھم السبل الكفيلة بتحسين مسار وضع تقارير الظل في نظرك؟
.............................................................................................................................
شكراﹰ على تفھمكن.

 - 56المرفق الثاني  -الئحة المنظمات التي وجھت لھا االستمارة
البلد
األردن

اإلسم
السيدة أنس موسى الساكت
رئيسة االتحاد النسائي األردني العام

عمان

السيدة زكية بنت حمد بن سعود البوسعيدي
رئيسة جمعية المرأة العمانية

فلسطين

الكويت

-

السيدة مھا أبو دية شماس
مديرة مركز المرأة لإلرشاد القانوني
واالجتماعي

السيدة أمل خريشة
مركز القدس للنساﺀ
السيدة روز شوملي
سمو الشيخة لطيفة الفھد السالم الصباح
رئيسة االتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

العنوان
ھاتف962 - 6 - 5690296 /5694102/5670325 :
فاكس962 - 6 - 5694810 :
بريد إلكتروني nicw@gfjw.index.com.jo :
ھاتف968 - 696253 :
فاكس968 - 602800 :
ھاتف972 - 2 - 2347438 :
فاكس972 - 2 - 2342172 :
بريد إلكترونيwclac@netvision.net.il :
pwwsd@palnet.com
Tel: 02-2986761/2981977
Fax: 02-2963288
E-mail:watcorg@palnet.com

ھاتف965 - 2515485 :
فاكس965 - 2515486 :
theunion1994@hotmail.com

لبنان

السيدة عزة مروة
المنسقة العامة للقاﺀ الوطني من أجل القضاﺀ على
التمييز ضد المرأة

لبنان

السيدة أمان كبارة شعراني
رئيسة اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة

مصر

السيدة نولة درويش
رئيسة مجلس أمناﺀ مؤسسة المرأة الجديدة

مصر

السيدة عزة سليمان
مديرة مركز قضايا المرأة المصرية

مصر

مركز الدعم القانوني للنساﺀ المصريات

المملكة العربية
السعودية

السيدة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل
المديرة العامة
مؤسسة الملك خالد الخيرية

المغرب

السيدة وفاﺀ حجي
المنسقة الوطنية
جسور ،ملتقى النساﺀ المغربيات

المغرب

السيدة رشيدة الطاھري
رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب

اليمن

السيدة أمل الباشا
مديرة منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان

قطر

السيدة جھينة سلطان العيسى

ھاتف961 - 3 - 492723 :
فاكس961 - 1 - 817820 :
بريد إلكتروني LLwr@terra.net.lb :
ھاتف961 - 1 - 361035 :
فاكس961 - 1 - 366238 :
بريد إلكتروني info@cfuwi.org :
ھاتف202 - 3048085 :
فاكس202 - 3048085 :
بريد إلكتروني nwrc@link.com :
ھاتف وفاكس20 - 2 - 7154557 :
20 - 2 - 7154562؛ 20 - 2 - 3266088
موقع إلكترونيwww.cewla.org :
بريد إلكتروني info@cewla.org :
تليفاكس202/3464901 :
بريد إلكتروني nwrc@nwrcegypt.org :
ھاتف966 - 1 - 2765933 :
فاكس966 - 1 - 2765947 :
بريد إلكتروني balfaisal@kkf.org.sa :
ھاتف/212 - 37771361 :
فاكس212 - 37771361 :
بريد إلكتروني saddas.fatiha@caramail.com :
ھاتف212 - 22 - 442593 :
فاكس212 - 22 - 442593 :
بريد إلكتروني adfmcasa@menara.ma :
تليفاكس9671561767 :
بريد إلكتروني saf@y.net.ye :
الموقع اإللكتروني www.safyemen.org :
ھاتف974 - 4852387 :
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اإلسم
نائب رئيس لجنة شؤون المرأة

األردن

السيدة ناديا قواسمة
عضو اللجنة التنفيذية :اتحاد المرأة األردنية

الجزائر

السيدة زازي سادو
التجمع الجزائري للنساﺀ الديمقراطيات
منال عبد الحليم
المنسق العام  -مجموعة التضامن النسوي
السيدة شيخة حمود النصف
رئيسة الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية

السودان
الكويت

العنوان
فاكس974 - 4628118 :
بريد إلكتروني jaleasa@hotmail.com :
ھاتف962 - 079 - 5196872/962 - 6 - 568037 :
فاكس962 - 6 - 5687061 :
بريد إلكتروني jwu@go.com.jo :
فاكس2132923537 :
ھاتف249183784300 :
ھاتف4831558 /4843667/(965) 4843397 :
فاكس(965) 4843385 :
بريد إلكتروني q8iwomen@qualitynet.net :
الموقع اإللكتروني www.Kuwaitiwomen.org :
Shakha@alnusf.com

الجمھورية العربية
السورية

الھيئة السورية لشؤون األسرة

الجزائر

السيدة كلثوم لربس
التجمع الجزائري للنساﺀ الديمقراطيات

الجزائر

السيدة وسيلة التمزالي
مجموعة  95المغاربية من أجل المساواة

تونس

خديجة الشريف
الجمعية التونسية للنساﺀ الديمقراطيات
السيدة خديجة عرفاوي
جمعية النساﺀ التونسيات للبحث حول التنمية

تونس

)(RAFD

ھاتف96311612791 :
تلفاكس223373 :
بريد إلكترونيscfa@scs.net.org :
ھاتف2132944049 :
فاكس213944049 :
بريد إلكترونيZinou-kelt@gahoo.fr :

تلفاكس2161794131 :
– feminists@yahoo.frFemmes

ھاتف21671870580 :
فاكس21671870582 :
بريد إلكترونيaafturd@yahoofr :

) * ( لم تجب أي منظمة غير حكومية من المملكة العربية السعودية على االستمارة.

 - 66المرفق الثامن  -تخطيط األنشطة وتحديد المراحل/إنجاز تقارير الظل
األنشطة/العمليات

التاريخ أو المدة
ستة أسابيع

جمع المعطيات ومختلف المساھمات

ثمانية أسابيع

إنجاز المسودة األولى للتقرير
إرسال مسودة التقرير إلى المنظمات المشاركة

بعد أسبوع

ورشة لمناقشة مسودة التقرير

خالل عشرة أيام

إنجاز الصيغة النھائية للتقرير

بعد أسبوع

مصادقة الجمعيات المشاركة على التقرير

قبل إرسال التقرير بشھر واحد

ترجمة التقرير

قبل المناقشة بشھرين

إرسال التقرير إلى لجنة سيداو

خالل الفترة نفسھا

طبع التقرير بلغتين على األقل

تاريخ المناقشة

التاريخ المحدد لمناقشة التقرير

يوم مناقشة التقرير في نيويورك

عرض التقرير على العموم )مؤتمر صحافي(

 - 67المرفق التاسع  -نداﺀ الرباط :المساواة دون تحفظ
)أطلقته المنظمات غير الحكومية إبان الحملة اإلقليمية لسيداو في المنطقة العربية(
نحن ممثالت وممثلي منظمات حقوق النساﺀ وحقوق اإلنسان غير الحكومية ،المجتمعين بالرباط من  8إلى  10يونيو
 2006قررنا إطالق حملة إقليمية بالمنطقة العربية تحت شعار "المساواة دون تحفظ" .تتوخى ھذه الحملة حث الدول العربية
على سحب التحفظات على اتفاقية األمم المتحدة للقضاﺀ على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول
االختياري الملحق بھا.
يشكل العالم العربي منطقة شاسعة تزخر بموارد بشرية واقتصادية ھائلة وبمؤھالت حضارية ساھمت في بلورة القيم
الكونية.
لكن المنطقة تسجل ،في نفس الوقت ،أعلى الفوارق بين الرجال والنساﺀ في التمتع بحقوق اإلنسان ،مع اإلبقاﺀ على
التمييز القانوني تجاھھن والخرق الصارخ لحقوقھن اإلنسانية.
لقد صدقت  18دولة من بين  21على االتفاقية بتحفظات تعارض مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساﺀ،
ھذه البلدان لم تقم بمالﺀمة سائر تشريعاتھا مع مواد ھذه االتفاقية،
ما عدا استثناﺀ واحد ،لم تقم باقي دول المنطقة بالتصديق على البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية.
لذلك،
نوجه نداﺀ لحكومات دول المنطقة من أجل إقرار المساواة بين الرجال والنساﺀ في الكرامة والحقوق المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمان مواطنة كاملة للنساﺀ ،وذلك من خالل:
رفع كل التحفظات على مواد اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ كل اإلجراﺀات من أجل
-1
مالﺀمة التشريعات مع موادھا .
-2
التصديق على البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية باعتباره أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق االتفاقية والتصدي
لالنتھاكات الفردية والجماعية لحقوق النساﺀ ومناھضة العنف الممارس ضدھن.
نوجه نداﺀنا أيضاﹰ لكافة قوى التقدم بالمنطقة والعالم لدعم ھذه الحملة على المستوى اإلقليمي لتحقيق ھدفنا المشترك
المتمثل في مساواة فعلية دون تحفظ بين الرجال والنساﺀ.

 - 68المنظمات الموقعة على نداﺀ الرباط بتاريخ  10حزيران/يونيو 2006
المنظمة
الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان
التجمع الجزائري للنساﺀ الديمقراطيات
المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز النساﺀ المصري للدعم القانوني
تجمع النساﺀ األردنيات
مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان
الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان
كفى عنف واستغالل
الجمعية الموريتانية لحقوق اإلنسان
مركز النساﺀ للدعم القانوني
رابطة النساﺀ السوريات
الجمعية التونسية للنساﺀ الديمقراطيات
الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان
جمعية النساﺀ التونسيات للبحث والتنمية
نساﺀ لحقوق النساﺀ :طرق جديدة
مركز اإلعالم والتكوين لحقوق اإلنسان
منتدى الشقائق العربي
جمعية أمل :حركة نسائية من أجل حياة أفضل
الجمعية الديمقراطية لنساﺀ المغرب
جمعية النخيل للمرأة والطفل
الجمعية المغربية لحقوق النساﺀ
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان
الجمعية المغربية لمناھضة العنف ضد النساﺀ
الجمعية المغربية لتنظيم األسرة
الجمعية المغربية للمعاقين جسديا
جمعية أفق
الفضاﺀ الجمعوي
مبادرات لحماية حقوق النساﺀ
جسور ملتقى النساﺀ المغربيات
الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
اتحاد العمل النسائي
منظمة العفو الدولية )المغرب(

البلد
الجزائر
الجزائر
مصر
مصر
مصر
األردن
األردن
لبنان
لبنان
موريتانيا
فلسطين
الجمھورية العربية السورية
تونس
تونس
تونس
تركيا
اليمن
اليمن
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المنظمات اإلقليمية والدولية

مجموعة  95المغاربية من أجل المساواة
االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان
شبكة نساﺀ في ظل قوانين المسلمين
منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة آلسيا والمحيط الھادئ
الشبكة األورو  -متوسطية لحقوق اإلنسان

 - 57المرفق الثالث  -المنظمات التي أجابت على االستمارة :مھمتھا ومجاالت أنشطتھا
البل ـ د
البحرين

اسم المنظمة
جمعية أوال النسائية

تونس

الجمعية التونسية للنساﺀ
الديمقراطيات

جمعية مستقلة تعمل على إلغاﺀ التمييز ضد المرأة وعلى النھوض بأوضاع المرأة

الجمھورية العربية
السورية
فلسطين

رابطة النساﺀ السوريات

التوعية والتدريب في مجال حقوق اإلنسان

جمعية المرأة العاملة
الفلسطينية للتنمية

تمكين المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقھا في كافة المجاالت

الكويت

الجمعية الثقافية االجتماعية
النسائية
اللجنة األھلية لمتابعة قضايا
المرأة
مؤسسة مركز قضايا المرأة
المصرية

اجتماعية ثقافية سياسية

برنامج تمكين المرأة في عملية صنع القرار ،برنامج الدفاع عن حقوق الن ـ ساﺀ
العامالت ،برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي ،برنامج المشاريع المدرة للدخل،
برنامج المراكز المجتمعية
اجتماعية ثقافية سياسية ،تعليمية خيرية

×

المغرب

الجمعية الديمقراطية لنساﺀ
المغرب
منتدى الشقائق العربي لحقوق
اإلنسان

نشر الوعي حول حقوق المرأة والنوع االجتماعي واالتفاقي ـ ات المتعلق ـ ة ب ـ المرأة،
السيما سيداو
تقديم مساعدات قانونية للمرأة المصرية ومساعدة األسرة بشكل عام؛ العمل على خلق
جو يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ تنفيذ القوانين والمواثيق الدولية لمساعدة
المرأة؛ تطوير فكرة المساندة القانونية والقضائية؛ الضغط والدعوة من أج ـ ل إلغ ـ اﺀ
النصوص التمييزية في القوانين المختلفة؛ دعم الم ـ رأة وتزوي ـ دھا بمجموع ـ ة م ـ ن
المھارات والمعارف )القانونية والتعليمية والتثقيفية والتوعوية( لتمكينھ ـ ا م ـ ن أداﺀ
أدوارھا االجتماعية بكفاﺀة وفعالية؛ تنظيم المؤتمرات واللقاﺀات لطرح مشاكل المرأة
بين المھتمين من القانونيين واإلعالميين؛ إجراﺀ األبحاث والدراسات التي تساعد في
إثراﺀ المكتبة النسائية في مصر والمنطقة العربية؛ التشبيك م ـ ع المنظم ـ ات غي ـ ر
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم قضايا المرأة؛ تھيئة قاعدة شعبية داعم ـ ة
لمناھضة العنف ضد المرأة
حماية حقوق المرأة والنھوض بھا بواسطة الترافع والتوعية

التوعية والتدريب واألبحاث

×

الجزائر

مجموعة  95المغاربية من
أجل المساواة

لبنان
مصر

اليمن

مھمتھا
تھتم بتنمية المرأة واألسرة

نشر الوعي والدفاع عن حقوق اإلنسان عموما والمرأة خصوصا المعترف بھا وطنيا
ودوليا ،والمطالبة بترجمتھا إلى واقع ملموس من خالل وضع التشريعات والسياسات
المنصفة

مجاالت أنشطتھا
من مشاريعھا :مشروع الميكروستارت ،الضيافة ،روض ـ ة أطف ـ ال ،ومرك ـ ز
لالستشارات القانونية
مساعدة النساﺀ ضحايا العنف ،وممارسة الضغوط على السلطة ال ـ سياسية م ـ ن
أجل تحسين أوضاع النساﺀ ووضع قوانين بديلة للقوانين التمييزية المعمول بھا،
وتنظيم حمالت ضد التمييز وحمالت توعية للنساﺀ
ورش عمل ،ندوات ،أبحاث ،تقارير ،تدريب

مستوى األنشطة
وطني
محلي
×

-

×
×
×

×

×
إعداد تقارير الظل ،تنظيم حمالت ترافعية ،دورات تدريبية ،لق ـ اﺀات ،حلق ـ ات
نقاش ،ندوات ،محاضرات ،مؤتمرات ،دورات تدريبية

×
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البلد

تبرير التحفظات

مصر
1981

المادة  :2أعربت الحكومة المصرية عن رغبتھا في االلتزام بنصوص ھذه المادة ،شرط أال يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
المادة  9الفقرة  :2بأن يكون ذلك من دون اإلخالل باكتساب الطفل الناتج عن الزواج لجنسية أبيه ،وذلك تفاديا الكتسابه جنسيتين في حالة اختالف جنسية األبوين ،توخيا لعدم إلحاق الضرر
بمستقبله ،بما أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه ھو أنسب األوضاع ،وال مساس في ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،بما أن المألوف موافقة المرأة في حالة زواجھا من أجنبي على اكتساب
أطفالھا لجنسية األب.
المادة  :16بأن يكون ذلك من دون اإلخالل بما تكفله الشريعة اإلسالمية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج ،على نحو يحقق التوازن العادل بينھما ،وذلك مراعاة لما تقوم عليه العالقات
الزوجية من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة والتي ال يجوز الخروج منھا ،واعتبار أن أھم األسس التي تقوم عليھا ھذه العالقات ھي التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل
الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين ،بدال من مظاھر المساواة الشكلية التي ال تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج ،بل تثقل كاھلھا بالقيود .فأحكام الشريعة اإلسالمية تفرض على الزوج
أداﺀ الصداق المناسب للزوجة واإلنفاق عليھا من ماله إنفاقا كامال ،ثم أداﺀ النفقة في حال الطالق .كل ذلك في حين تحتفظ الزوجة بحقوقھا الكاملة على أموالھا ،وال تلتزم باإلنفاق منھا على نفسھا.
ولذلك ،قيدت الشريعة حق الزوجة في الطالق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاﺀ ،في حين لم يوضع مثل ھذا القيد على الزوج.
المادة  29الفقرة  :1ال تلتزم بھذه الفقرة تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في ھذا المجال.

اليمن
1984

المادة  29الفقرة  :1أعلنت الحكومة اليمنية أنھا ال تعتبر نفسھا ملزمة بنصوص ھذه الفقرة.

تونس
1985

إعالن عام :لن تتخذ حكومة تونس أية إجراﺀات أو تدابير إدارية أو تشريعية حسب ما تنص عليه بنود ھذه االتفاقية إذا تعارض ذلك مع نصوص الفصل األول من الدستور.
المادة  9الفقرة  :2تتعارض ھذه الفقرة مع نصوص الفصل الرابع من قانون الجنسية التونسي.
المادة  16الفقرة /1ج ،د ،و :ال تعتبر حكومة تونس نفسھا ملزمة بتطبيق ما تنص عليه ھذه الفقرات.
المادة  16الفقرة /1ز ،ح :تعلن حكومة تونس أن الفقرتين تتعارضان مع نصوص قانون األحوال الشخصية التونسي فيما يتعلق بمنح اسم األسرة لألطفال وحيازة الممتلكات بالوراثة.
المادة  15الفقرة  :4بالرجوع إلى ما تنص عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات ،ترى الحكومة التونسية أن نصوص ھذه الفقرة فيما يتعلق بحق المرأة في حرية اختيار مكان السكن واإلقامة
ال يجوز أن يفسر بطريقة تتعارض مع ما ينص عليه قانون األحوال الشخصية التونسي في الفصلين  23و.61
المادة  29الفقرة  :1ترى الحكومة التونسية أن الخالفات بين الدول يجب أن تحال إلى محكمة العدل العليا في حال موافقة جميع أطراف النزاع على ذلك.

العراق
1986

المادة  2الفقرتان و ،ز والمادة  9الفقرتان  1و ،2والمادة  :16تقيدا بأحكام الشريعة اإلسالمية التي منحت النساﺀ حقوقا متكافئة مع أزواجھن مؤكدة التوازن العادل فيما بينھما.
المادة  29الفقرة .1

ليبيا
1989

المادة  :2على أن يتم تطبيق نصوص ھذه المادة مع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بتوزيع اإلرث بين الذكور واإلناث.
المادة  16الفقرتان ج ،د :على أن يراعى في تطبيق نصوص الفقرتين الحقوق التي منحتھا الشريعة اإلسالمية للمرأة.
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األردن
1992

المغرب
1993

الكويت
1994

الجزائر
1996

لبنان
1997

تبرير التحفظات
المادة  9الفقرة  :2إذ ينص قانون الجنسية األردني في البند الثاني من المادة التاسعة على أن ابن األردني يعتبر أردنيا حتى ولو كانت أمه أجنبية ،أما ابن األردنية المتزوجة من أجنبي فھو ليس
أردنيا ما لم يطالب بالجنسية األردنية.
المادة  15الفقرة  :4إذ اعتبر ھذا البند مخالفا لتعاليم اإلسالم "دين الدولة" ،والذي يحرم على المرأة السفر وحدھا حتى إلى بيت اﷲ الحرام بقصد الحج .كذلك ،ال يمكن منح المرأة حرية اختيار سكنھا
وإقامتھا على اعتبار أنھا ،حسب دين الدولة ،تابعة لزوجھا ،وال يمكن أن تختار السكن وحدھا سواﺀ كانت متزوجة أم عزباﺀ.
المادة  16الفقرة ج :ھذه الفقرة تتعارض مع تعاليم الدين الذي ينص على أن الرجال قوامون على النساﺀ ،األمر الذي ال يعطي للزوجة كامل الحرية في التصرف.
المادة  16الفقرة د :حيث أن الوصاية أعطيت للرجل ،كونه يستطيع مواجھة المجتمع أكثر ،ولكن ذلك ال يلغي حق المرأة في الوصاية على أوالدھا.
المادة  16الفقرة ز :نظرا إلى أن اإلسالم يسمح للمرأة بمزاولة أي مھنة شريفة على أن يكون ذلك برضا زوجھا ،وعلى أال يتعارض ذلك مع واجباتھا والتزاماتھا كربة بيت وأم .
المادة  :2حيث أبدت حكومة المغرب استعدادھا لتطبيق نصوص ھذه المادة ،شريطة أال يتعارض ذلك مع األحكام الدستورية للنظام الملكي الوراثي لمملكة المغرب  .وكذلك أال يتعارض مع أحكام
الشريعة اإلسالمية المتضمنة في قانون األحوال الشخصية الذي ينظم تكافؤ العالقات بين الزوجين.
المادة  9الفقرة  :2حيث يسمح قانون الجنسية المغربي للطفل باكتساب جنسية الوالدة فقط في حالة كون األب مجھوال ،وعندما ال يكون األب حامال ألية جنسية .كما يمنح الطفل المولود من أم
مغربية وأب أجنبي بعد سنتين من بلوغه سن الرشد الحق بالحصول على الجنسية المغربية ،شرط أن يتعھد بأن تكون إقامته في المغرب.
المادة  15الفقرة  :4حيث توضح الحكومة المغربية أنھا ال تلتزم بنصوص ھذه الفقرة إال بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام المادتين  34و 36من قانون األحوال الشخصية المغربي فيما يتعلق بحق
المرأة في اختيار السكن واإلقامة.
المادة  :16نظرا إلى عدم توافق فقراتھا مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي حددت للزوجين حقوقا وواجبات متوازنة أثناﺀ الزواج وعند فسخه ،وكفلت للزوجة الحق في بائنتھا ،وحرية التصرف في
ممتلكاتھا الخاصة.
المادة  :29إذ ال تعتبر المملكة المغربية نفسھا ملزمة بتطبيق ھذه المادة ،نظرا ألنھا ترى أن إحالة النزاع إلى محكمة العدل العليا يجب أن يتم بموافقة جميع أطراف النزاع.
المادة  7الفقرة  :1حيث أن ما تنص عليه ھذه الفقرة يتعارض مع قانون االنتخاب الكويتي والذي يحصر حق الترشح واالنتخاب على المواطنين الذكور دون اإلناث.
المادة  9الفقرة  :2نظرا لتناقض ھذه الفقرة مع قانون الجنسية الكويتي الذي ينص على أن جنسية الطفل مرتبطة بجنسية والده.
المادة  16الفقرة و :تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية ألن اإلسالم دين الدولة الرسمي.
المادة  29الفقرة  :1ال تعتبر دولة الكويت نفسھا ملتزمة بتطبيق محتوى ھذه المادة.
المادة  :2حيث أبدت الجزائر استعدادھا لتطبيق ھذه المادة شرط أال يتعارض ذلك مع قانون األسرة الجزائري.
المادة  9الفقرة  :2نظرا لتعارضھا مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون األسرة الجزائري ،إذ تنص أحكام الزواج القانونية على أن يكتسب الولد جنسية والده ،إال أن ھناك أحكاما خاصة
بموجب المادة  26من قانون الجنسية الجزائري تسمح بمنح الطفل جنسية والدته ،وذلك مشروط بموافقة وزارة العدل.
المادة  15الفقرة  :4ينبغي أال تفسر ھذه الفقرة بما يتعارض مع أحكام الفصل  4البند  37من قانون األسرة الجزائري.
المادة  :16أال تتعارض مع أحكام قانون األسرة الجزائري.
المادة  29الفقرة  :1حيث تشترط الجزائر عدم إحالة النزاع إلى محكمة العدل العليا إال بموافقة جميع األطراف.
المادة  9الفقرة  ،2المادة  16الفقرات ج ،د ،و ،ز ،المادة  29الفقرة .1
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المملكة العربية
السعودية
موريتانيا
2001
البحرين
2002
الجمھورية
العربية
السورية
2003
اإلمارات
العربية المتحدة
2004

عمان
2006

تبرير التحفظات
حينما يكون ھناك تعارض بين أحكام االتفاقية وأحكام الشريعة اإلسالمية ،ال تكون المملكة العربية السعودية ملزمة باحترام تلك األحكام.
ال تعتبر المملكة نفسھا ملزمة بالفقرة  2من المادة  ،2وال بالفقرة  1من المادة .29
توافق على كل األجزاﺀ شرط أال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،وأن تكون مطابقة للدستور الموريتاني .
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة

 :2إبداﺀ االستعداد للتطبيق ،شرط أال يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 9الفقرة  ،2المادة  15الفقرة  ،4المادة  16ألنھا تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 29الفقرة .1
 ،2المادة  9الفقرة . 2
 16الفقرة  1ج ،د ،ز ،الفقرة  :2لتعارضھا مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 29الفقرة .1

المادة  2الفقرة و :لتعارضھا مع قوانين اإلرث الموضوعة في إطار احترام الشريعة.
المادة  9الفقرة  :2منح الجنسية ھو مسألة داخلية ينظمھا القانون الوطني ويحدد شروطھا وطرقھا.
المادة  15الفقرة  :2لتعارضھا مع أحكام الشريعة.
المادة  16الفقرة  1ج ،د ،و ،ز :شرط أال تتعارض مع مبادئ الشريعة.
المادة  :29لتعارضھا مع المبدأ العام القائل بأن الخالفات تعرض على مجموعة خاصة للتحكيم ،باتفاق جميع األطراف  .ومن جھة أخرى ،يمكن أن يشجع ذلك بعض الدول على رفع الدعاوى ضد
دول أخرى دفاعا عن مواطنيھا.
كل األحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وقوانين سلطنة عمان.
المادة  9الفقرة  ،2المادة  16الفقرة  1أ ،ج ،و ،المادة  29الفقرة .1
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العنوان

المدخل/
التصدير

المغرب
لبنان
الجزائر
تونس
التمييز والعنف ضد الم ـ رأة ف ـ ي الجزائر واتفاقية األمم المتح ـ دة تقرير الظل حول م ـ دى اتفاقية القضاﺀ على جميع أشكال التمييز ضد
للقضاﺀ على التمييز ضد المرأة التقدم في تطبيق اتفاقي ـ ة المرأة
تونس
القضاﺀ على جميع أشكال
لعام 1979
التمييز ضد المرأة
عرض التقرير وأھميته والظروف التي يأتي
المادة األولى لالتفاقية
فيھا

 بل ــ د ف ـ ي مرحل ـ ة انتق ــ ال ديمغراف ـ ي لبنان بعد الحرب: تحفظات الدولة الجزائريةالمقدمة
واجتماعي  -اقتصادي وسياسي
 التقرير األولينظرة عامة
 المغرب واتفاقية القضاﺀ على جميع أشكالالرھانات والتحديات
 الدستور وحقوق المرأةالتمييز ضد المرأة :الت ـ ذكير بالم ـ صادقة
 ھذا التقرير مزايا التصديقوبالتقرير األول
أج ـ ــ زاﺀ الفقرة األولى :العن ـ ف الج ـ سدي الجزﺀ األول :النساﺀ في قل ـ ب الجزﺀ األول :توطيد مبدأ الجزﺀ األول :توطيد مبدأ المساواة في جمي ـ ع
الميادين
والسيكولوجي وإح ـ ساس الن ـ ساﺀ ال ــ سياسة الوطني ــ ة والدولي ــ ة المساواة
التقرير
للجزائر
بالذنب
الفقرة الثانية :العن ـ ف والتح ـ رش الجزﺀ الثاني :التعديالت المعلنة الجزﺀ الثاني :المج ـ االت الجزﺀ الثاني :المجاالت ذات األولوية
والقمع الموجه ضد النشيطات في وماذا سيتغير بالمقارن ـ ة م ـ ع ذات األولوية
الجزﺀ الثالث :القضايا اإلشكالية
مجال حقوق اإلنسان
الوضع الحالي
الجزﺀ الثالث :الق ـ ضايا
الفقرة الثالثة :المساواة في اإلرث
الجزﺀ الثالث :مشاركة الن ـ ساﺀ الحرجة
الفقرة الرابعة :المساس بالحري ـ ة في الحياة االقتصادية
الدينية للنساﺀ
الجزﺀ الرابع :العقليات ،العنف
والتھميش
ملخص مختلف التوصيات
خالصة القضايا اإلشكالية

اليمن
تقرير الظل األول للمنظمات غي ـ ر
الحكومية اليمنية ح ـ ول :م ـ ستوى
تنفيذ اتفاقية القضاﺀ عل ـ ى جمي ـ ع
أنواع التمييز ضد المرأة )السيداو(
أول تقرير ظل م ـ وازي للتقري ـ ر
الحكومي الخامس ،اإلع ـ داد ف ـ ي
زمن قياسي ،حدود التقرير
 التزام الدولة باالتفاقي ـ ة من ـ ذ1984
 ثقل القيود االجتماعية والثقافيةالتي تعيق النھ ـ وض بق ـ ضايا
المرأة
الجزﺀ األول :جوانب االتفاق ب ـ ين
التشريعات الوطنية وسيداو
الج ـ زﺀ الث ـ اني :التن ـ اقض ب ـ ين
التشريعات الوطنية والسيداو
الجزﺀ الثالث :اإلجراﺀات الحكومية
والوضع الراھن
الجزﺀ الرابع :التوصيات

 - 62تونس
الملحقات

ملحق  :1دراسة كمي ـ ة للملف ـ ات
المعالج ـ ة م ـ ن ط ـ رف مرك ـ ز
االستماع والتوجيه للنساﺀ ض ـ حايا
العنف
ملح ـ ـ ق  :2مجل ـ ـ ة األح ـ ـ وال
الشخصية ،الكتيب الراب ـ ع ح ـ ول
اإلرث

الجزائر

لبنان
بدون ملحقات

المغرب

اليمن

الملحق  :1بيان شبكة الدعم لخط ـ ة العم ـ ل الئحة بأسماﺀ مم ـ ثالت وممثل ـ ي
المنظمات عير الحكومية المشاركة
الوطنية إلدماج المرأة في التنمية
الملحق  :2بالغ بمناسبة المب ـ ادرة الملكي ـ ة في إعداد التقرير
إلصالح مدونة األحوال الشخصية
الملحق " :3النصف اآلخر" :بالغ الجمعي ـ ات
ذات العضوية في مجموعة ربيع المساواة
الملحق  :4تط ـ ور مل ـ ف تع ـ ديل المدون ـ ة
االستماع ماذا بعد؟ )بالغ جمعيات(
الملحق  :5مواد اتفاقية سيداو التي ھي ف ـ ي
وضع تحفظ من طرف الحكومة المغربية
الملحق  :6توصيات لجنة سيداو أثناﺀ مناقشة
تقرير الحكومة المغربية

 - 63المرفق السادس  -مقارنة مضمون التقارير وترتيب األولويات
تونس
الجزﺀ األول

الجزﺀ الثاني  -العنف في الفضاﺀ الخاص
والعام
 الحواجز والمعيقات فيوجه العقوبات القانونية
 كيف تتصرف السلطات قمع النشيطات في مجالحقوق اإلنسان
 المس بحرية المشاركة فيالحياة العامة
 التمييز القانوني في اإلرثالجزﺀ الثالث ملخص التوصيات

الجزائر
 إصالح مدونة األسرة :وعد يرجأباستمرار
 ظھور مقترحات جديدة للتعديل -شبح جزائر منقسمة إلى شطرين

المغرب
 التطورات األساسية اإلنجازات الحدود-

خالصة القضايا اإلشكالية

-

مالﺀمة القوانين المتعلقة
بالحقوق األساسية
المشاركة السياسية والعامة
للنساﺀ
التربية ونشر ثقافة المساواة
الصحة اإلنجابية
الشغل ومشاركة النساﺀ في
االقتصاد
السكان األكثر تضررﹰا
حماية النساﺀ من العنف
القضايا اإلشكالية
خالصة التوصيات

-

اليمن
لبنان
التشريعات الوطنية والسيداو
اإلنجازات
 جوانب االتفاقالحدود
اإلبقاﺀ على التحفظات المتعلقة  -التناقض
باالتفاقية
 خدمة العدالةالبعد القانوني في خمس سنوات
 المشاركة في الحياةالتعليم كأداة لتحقيق المساواة
العامة
المرأة وصنع القرار
 التعليمالمرأة والعمل
 الصحةالمرأة واإلعالم
 العملصحة النساﺀ :الصحة اإلنجابية
 اآللياتالعنف ضد المرأة

 القضايا الحرجة:خالصة أفكار ومقترح ـ ات م ـ ن
أجل إلغاﺀ أشكال التميي ـ ز ض ـ د
المرأة
 ما ھو مطل ـ وب م ـ ن المجتم ـ عالمدني

التوصيات

 - 64المرفق السابع  -الدروس المستخلصة كما عبرت عنھا المنظمات في مجال إنجاز تقارير الظل ومناقشة التقرير الحكومي

البلد
المغرب

تونس

مصر

الدروس
المستخلصة
اإليجابية

في مجال إنجاز تقارير الظل

في مجال مناقشة التقرير الحكومي

 -عملية التشاور والتنسيق بين الجمعيات مھمة بحد ذاتھا

 -التواجد في عين المكان

 إنجاز التقرير حسب المواصفات التي تضمن مصداقيته :تمرينبالغ األھمية بالنسبة للجمعيات

 -الترافع مباشرة أمام أعضاﺀ لجنة سيداو

 التقرير ھو مناسبة لمساﺀلة الحكوم ـ ة ودفعھ ـ ا إل ـ ى تحم ـ لمسؤولياتھا الناتجة عن التصديق على االتفاقية

 االطالع على كيفية تقديم الحكومة للتقرير وإجابتھا على أسئلة اللجنة:تتضح في الكثير من األحيان مبالغات وحتى مغالطات ،األمر الذي
يدفع الحكومة إلى الشعور بأنھا "مراقبة"

 تقديم التقرير للرأي العام المغربي ساھم في التعريف باالتفاقي ـ ةوبنضال الحركة النسائية ضد التمييز

 القدرة على تبادل مجريات المناقشة مع جمعيات أخرى ومع الرأيالعام بعد العودة إلى البلد ومطالبة الحكومة بالوفاﺀ بالتزاماتھا

السلبية

عدم المواكبة اإلعالمية للمسلسل بكامله )إنجاز التقرير ،تقديمه،
مناقشته ،ما بعد المناقشة(

ضرورة تملﹼك اللغات وخصوصاﹰ اإلنكليزية

اإليجابية

التعرف على عمل اللجان الدولية التعاقدية وإدراك طريقة إعداد
تقارير الظل

االتصال بالخبيرات عضوات لجنة السيداو وطرح أھم المسائل التي تود
طرحھا على الجھات التونسية المعنية

السلبية

صعوبة الحصول على التقرير الرسمي وعدم معرفة مواعيد مناقشة عدم تحضير أوراق مقتضبة تتضمن أھم المطالب ،وعدم التفكير في توزيع
وثائق للخبيرات عضوات لجنة السيداو حتى يستفدن منھا
التقرير الرسمي

اإليجابية

 -دراسة الواقع بشكل متعمق

_

 التعرف على آلية كتابة تقارير الظل من خالل تجمع للجمعياتغير الحكومية
 رصد المشاكل التمييزية في الواقعالسلبية

 عدم توفر اإلحصاﺀات والمعلوم ـ ات الدقيق ـ ة ح ـ ول الق ـ ضاياموضوع التقرير
 -عدم إتقان المشاركين آللية كتابة تقارير الظل

_

 - 65البلد
اليمن

الدروس
المستخلصة
اإليجابية

في مجال إنجاز تقارير الظل
 -متابعة اإلشكاليات المتعلقة بحقوق اإلنسان ورصدھا

في مجال مناقشة التقرير الحكومي
لفت نظر الحكومة إلى بعض الجوانب المتصلة بتنفيذ االتفاقية.

 دفع الحكومة إلى النظر في وجھات النظر المخالفة التنسيق والعمل المشترك مع المنظمات غير المتقدمة في مجالحقوق اإلنسان
السلبية

 عدم توفر الدعم الكافي )كما حدث في التقرير األول( وعدم بالرغم من اإلدالﺀ بالمالحظات ،ال يتم األخذ بھا إال بالقدر الذي ترت ـ ضيهالتمكن من المشاركة في مناقشة التقرير مع لجنة السيداو
الحكومة
واالكتفاﺀ بإرساله فقط
 -تضارب البيانات الرسمية وغيابھا في بعض األوقات

لبنان

اإليجابية
السلبية

إعطاﺀ صورة واقعية عن المرأة اللبنانية ،والتعرف على القضايا مناقشة بناﺀة
الحرجة ذات األولوية للعمل على إيجاد حلول لھا مستقبالﹰ
 النقص في بعض المعطيات عدم القدرة على حضور جميع اللقاﺀات المتصلة بالسيداووالمعقودة خارج لبنان نتيجة الضعف المالي للجنة

مناقشة غير بناﺀة وضعيفة بقيت في حدود مناقشة التقرير

