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 من أجل مساواة بدون تحفظ

 

 اول رفع التحفظات على اتفاقية سيدقراءة في مسار الجمعيات النسائية من أج

 التجربة المغربيةنموذج 

 

 اعداد

 عاطفة تيمجردين، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

 

 

 كلمة البد منها 

 إلى المساواة والتطلععلى بنود االتفاقية بين التحفظ  .1

 ذول في أفق رفع التحفظاتالمجهود المب .2

 االعتراضات 

 ى جميع أشكال التمييز ضد النساء دور لجنة اتفاقية القضاء عل 

 سلطة التطبيق رغم إكراه التحفظ  

  التجربة المغربية : المنظمات غير الحكومية دور 

 سيداو والسياق المغربي.  أ 

 الجمعيات النسائية وآلية تقارير الظل .ب

 عود على بدء

 

 

 :بد مناا كلمة ال

فرع التحظاراع علرى مرواد الت لع إلرى ببر د يجادل في العالقة التي تربب   ديناميرة الحبكرة النيرا ية ال أح

التي شكلع موضوع التحظا بالنيبة للدول الموقعة هي نظيها التي تمبكز حولها النضال ييداو فالقضايا 

ع دول المن قرة مرن أجرل إقرباب الميراوا  نوجه نرداء لحكومرا: هذه البلدان يقول نداء الببا  النيا ي في 

بين البجال والنياء في الكبامة والحقوق المدنية والييايية واالقتصادية وضمان موا نة كاملة للنيراء  

 : وذلك من خالل 

 .جل مالءمة التشبيعاع مع موادهاكل اإلجباءاع من أ بفع التحظااع على مواد االتظاقية و اتخاذ .1
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ل االختيررابا الملحررق باالتظاقيررة باعتبررابه أدا  ضرربوبية لتظعيررل وت بيررق التصررديق علررى الببوتوكررو .2

ومناهضرررة العنرررا الممررراب   اإلنيررراناالتظاقيرررة والتصررردا النتهاكررراع الظبديرررة والجماعيرررة لحقررروق 

 1.ضدهن

 

نظهم من هذا النداء أن التحظااع التري تقردمها الردول أءنراء المصرادقة علرى االتظاقيرة ت رب  تعابضرا 

وز إبرداء أا تحظرا الذا ينص على أنه ال يج 22ظاقية في حد ذاتها وذلك بخبقها للظصل يتعلق باالت

فماا مادق قانونياة  اذه التحفظاات ف وكيار تتعاار  ماع    االتظاقية وغبضها مناا لموضوع هذه

 ف أ دار االتفاقية ف وما  و دور المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني في رفع  ذه التحفظات

 

 

 :ظ على بنود االتفاقية والتطلع إلى المساواة بين التحف .1

مررن الواضرر  أن التوقيررع علررى االتظاقيررة يت لرري إباد  ييايررية للدولررة الموقعررة تظررب  عليهررا الوفرراء 

  إال أن كون بع  البنود تتعاب  مع القوانين الو نيرة علقة بالمياوا  بين الجنيين المتبالتزاماتها 

وبالترالي يضرع النيراء فري وضرعية   ة مرن االلترزام باالتظاقيرة ككرلينتج عنه التحظا الذا يعظي الدول

إنها اإلشكالية التي تمخ  عنها نقاش ياهم هو اآلخب في ت رويب القضرايا العالقرة الخاصرة . تمييز 

ويراهم فري خلرق ميكانيزمراع عمرل مرن  ربا لجنرة  2بالبنود التي جمعع أكبب عدد مرن التحظاراع

تشيب المعاهرداع   1191ماا 22حول قانون المعاهداع المعتمد   في اتظاقية فيينا  فبموجيييداو  

المتعلقة بالتحظااع وهو األمب الذا لم تخبقه اتظاقيرة  نالدولية بنظيها في بنودها األخيب  إلى القواني

 . إال أن تعابضها مع بو  االتظاقية يهدد أهدافها القبيبة والبعيد . ييداو

 

 ظ فالتحف و  ما

صرربي  أحررادا الجانرري  كيظمررا كرران نصرره أو تيررميته يصرردبه بلررد مررا وقررع توقيعرره أو ت" الررتحظا هررو

تصديقه أو قبولره أو إقربابه التظاقيرة مرا أو وقرع انضرمامه إليهرا يهردا إلرى حرذا أو تعرديل التر ءيب 

  "القانوني لبع  أحكام االتظاقية أءناء ت بيقها على هذا البلد
2 

 

                                                 
 
      6112يونيو  1 ـ  8الحملة اإلقليمية لرفع التحفظات واالنضمام إلى البروتوكول االختياري لسيداو ،   

6
قليمية ، أشغال ندوة الحملة اإل فريقياإوشمال ومنطقة الشرق األوسط معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  على تحفظاتال ، لي والدورف   

 لرفع التحفظات 

 واالنضمام  إلى البروتوكول االختياري لسيداو       

 
 
 .د الفقرة  6المادة .اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات    
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تصبي  أحادا الجاني يواء صيغ على شكل  كن أن يتخذ شكلتحدد هذه الماد  نوع التحظا الذا يم

تحظااع خاصة حول بعر  مقتضرياع اتظاقيرة مرا وقرع   لي توضيحاع أو تصبي  عام ت ويلي أو

  .أو االنضمام ةالتوقيع أو المصادق

هري الجزا رب والبحربين و إفبيقيرالمن قرة الشربق األوير  وشرمال المنتمية الدول  تجد بناء على ذلك

يرل نة العباق واألبدن والكويع ولبنان وليبيا وموبيتانيا والمغبي و العببيرة اليرعودية وومصب و

األمرب الرذا  عمان و يوبيا وتون  واليمن نظيها في صرا الردول المتحظارة علرى االتظاقيرة   وهرو

ممرا ييرتلزم البحري فري  بيعرة  التحظاراعيريداو عبفرع أكبرب عردد مرن  يؤكده الجميع ناربا لكرون 

وعالقتهررا بررالتغييباع الترري يعبفهررا الواقررع االجتمرراعي والميررافة الموجررود  بررين ضرربوب   التحظارراع

 .والحبص على التشبي بصوب نم ية ألدواب النياء والبجالوإمكانية التغييب 

 

 ف ما  ي إذن طبيعة  ذه التحفظات

تصربيحاع عامرة فري حرين أصردبع أخربح تصربيحاع فري شركل تتخذ مواقا بعر  الردول  رابع 

 1و 7 و 2التاليرة المواد يايا براع تتعلق أاع في الوقع الذا صاغع فيه دول أخبح تحظاتوضيح

 . 21و 19و 11و

  

 ، وهي  القضيايا المرتب يةحماية حقوق المبأ  ضد التمييزالخاصة بهامة القضايا بال التحظااعتتعلق 

مييررز ضررد المرربأ  اببررة التلمح إتباعهررابالييايرراع الترري علررى الرردول المنضررمة  بالمجرراالع المتعلقررة

التررزام الرردول  ءيررب ميرر لةممررا ي  خ الميرراوا  لمرربأ  مررن أجررل تبيرريبررالحقوق األيايررية  ل والمبتب ررة

 .1المنضمة بنصوص االتظاقية 

 

حقهررا فرري المدنيررة و بيتهرراح وفرري الظضرراء الخرراص  المرربأ  ودوباأليررب  تشررمل التحظارراع مجررال 

الترري يررتم فرري مررن  الجنيررية ألبنا هررا و هررااإلبي وحقأمالكهررا الترري حصررلع عليهررا مررن  التصرربا فرري

مرن هنرا ت رب  التحظاراع .  الشبيعة اإليالمية أو مع القروانين الو نيرةتببيبها بايم تعابضها مع 

 :عديد  أهمها إشكاالع

 موضوع المتعلقة بال ةبالمقتضياع التوافقي معدم االلتزا  •

 لمبأ اإلنيانية ل حقوقبال النهو  باقيل أماموضع الع  •

 

                                                 
 
 
 تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة حفيظة شاكر، 
 
 ، مرجع سابق حفيظة شاكر  
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علرى  ةحافارا ييرم  بالمتقييرديمءرل  22ااع من خالل الماد  ضع االتظاقية لشبو  لقبول التحظإن و

فرق االنيرجام مرع أهرداا يياد  الدول ويمنحها فبصة العمل من أجل ت رويب قوانينهرا الو نيرة فري أ

فيره الحبكراع الحقوقيرة مرن خرالل الضرغ  والميراءلة   خاصرة  المجهود الذا تياهم وهو .االتظاقية

الظقرب   22تيم  المراد   هكذا  ن القضايا المتحظا حولها تتعلق بمكانة المبأ  في الظضاء الخاص أو

دول المنضمة من صياغة تحظااتها وذكب ما إذا كانع هذه األخيب  منيجمة أم ال مرع موضروع لل 2

تيرتجيي   والت كيرد علرى أنهرا  وهدا االتظاقية و إذا ما كران هنراك ايرتعمال تعيرظي لهرذه التحظاراع

 .لموضوع و هدا االتظاقية

 

ذاع ال بيعرة الدينيرة أو التحظااع عن شبو  لت بيق االتظاقية وهي الحظاا على المقتضياع تظص  

 علررىأن ذلررك يررؤءب  د  للعالقررة بررين المرربأ  والبجررل إالالخاصررة والمحررد الو نيررة والعرراداع والتقاليررد

المتمءلررة فرري ها ومقاصررد هاوعلررى أهررداف تظاقيررةاالبو   عررن يررؤدا إلررى االبتعرراد وبالتررالي .التزاماتهررا

 :لذلك يتبينييز المبنية على النوع االجتماعي  أشكال التمالقضاء على جميع 

 

 على أشكال التمييرز ضرد المربأ  التري  يشجع 19و  11و  2الظقب   1و 7المواد  التحظا على أن

 .لو نية التمييزيةتبيخها القوانين ا

 من االتظاقية التي تنص علرى ضربوب  ضرمان الردول  2كام الماد  أح التحظااع تتعاب  مع أن

  ؛ مة ألهداا االتظاقيةإجباءاع مال   بهذه الحقوق دون أا تمييز واتخاذالمنضمة تمتع المبأ

 مررن دونيررة   أليررب الميرراوا  بمررا يتبترري عررن مكانررة المرربأ  ضررمن ا ةدينامكيرر التحظارراع تعيررق أن

حقرروق  وتحررد مررن كونيررة ظرربا االتظاقيررة مررن محتواهرراوتوالصرروب النم يررة     تكررب   التمييررز

  ؛اإلنيان

 ؛يؤءب على ييبوب  التنمية  التحظااع تشجع  نااما اجتماعيا غيب متياو أن 

   ظيرها ز برين الحقروق نيرتميعلرى المرن الحقروق وبر جزاء  إال أن التحظا يدل علرى عردم االعترباا

  .هم المجال الخاصيواء تلك المتعلقة بالمجال العمومي أو تلك التي ت

 

 

 المجاود المبذول في أفق رفع التحفظات.  2

 تاالعتراضادور    

يعتبب التحظا مقبوال من  با دولة ما إذا لم تبد " أنه على  فيينا تظاقيةمن ا 1-22الماد   تنص

شرهبا مرن ترابيخ توصرلها باإلشرعاب أو  12هذه األخيب  أا اعتبا  عليره وذلرك بعرد انقضراء 
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وبذلك تيم  االعتباضراع  9"موافقتها على االلتزام باالتظاقية إذا عقي هذه األخيب  بدءا بتابيخ

التي أقبتها اتظاقية فيينا حرول قروانين المعاهرداع باصرداب قرباب الربف  ضرد تحظرا صردب عرن 

ويشكل االعتبا  أدا  تيرتخدمها الردول فري عالقاتهرا مرع بعضرها الربع  دولة منضمة أخبح 

م البررة  المانحرة الردول كمرا تيررت يع  الترري أبردع تحظاراع علررى يرحبهاإلجبراب الردول األخربح 

 شبو ا لمنحها القبو  أو المرن  تتحردد والتعاون في عقود الشباكةالدول  المتحظاة  باضافة 

 .جل تبييخ المياوا  بين الجنيينع من أفي حذا التحظاا

 

برين الردول مرن وضرع الردول في إ اب العالقراع الءنا يرة  االعتبا  ميكانيزمبهذا الشكل ييم  

مرن  وحقوقياامرن حيري تنرافي الرتحظا مرع أهرداا االتظاقيرة قانونياا المتحظاة أمام األمب الواقرع 

 هحيي التمييز الذا يلحق المبأ  والذا يتنافى هو اآلخب مع الت لرع نحرو التنميرة كمرا تيرعى إلير

 .ببامج التعاون 

 

 :ء يز ضد النسادور لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي 

لتتبرع تنظيرذ االتظاقيرة أهرم لليرة لقضاء على جميرع أشركال التمييرز ضرد النيراء ا تظاقيةالجنة  تعتبب

تبنررع أيضررا  أنهررا الرردول حررذا تحظااتهررا كمررافيهررا  ت الرري توصررياعصررياغة  وذلررك مررن خررالل 

 .التوصية البابعة: توصياع خاصة بالتحظااع 

 

 :ل لبفع التحظااع ت لي اللجنة من الدو

 أال تعاب  موضوع وهدا االتظاقيةالحبص على بدقة و صياغة التحظااع. 

 أا تحظا أو تصبي  يتعلق بماد  ما من االتظاقية تصدبه دولة ما على تظييب وتعليل اإلبقاء 

 .تظييبه وتعليل اإلبقاء عليهوذلك ب

  ا ينبغري كمرتعليل بدقة ت ءيب أا تحظا أو تصبي  على مخ   التشربيع والييايرة الرو نيين

على الدول المنضمة التي صاغع تحظااع عامة التهم ماد  بعينها أو التري تخرص المرادتين 

 .  ءيب ت ويل هذه التحظااعأن تقدم تقبيبا بخصوص ت  2و  2

 الرردول المنضررمة إيضرراحاع بخصرروص أا تحظررا أو تصرربي  يمكررن أن تعتمررده فرري  إع رراء

 .انالتزاماع متشابهة تهم مواءيق تتعلق بحقوق اإلني

 

                                                 
2
 .د الفقرة  6المادة .اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات   
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ي تمييز هيو المعترف بها دون أ نوتفيد اللجنة أن تحفظا يهم ضرورة احترام و تأمين القواني

  كما . تحفظ غير مقبول

خييا اإلاييرااات الضييرورية صلييى الاييعيد الييداخل  لتفعييي  الحقييو  يحييل لدوليية مييا أال تتال 

 .المعترف بها ف  هاا الميثا 

 

ن تتعلررق األولررى بءقررل التحظارراع علررى مجررال إن اإلجررباءاع المررذكوب  أعرراله تبررين ميرر لتي

ت بيق االتظاقية والمي لة الءانية بدوب القباباع الصادب  على اللجنة في الضغ  على الدول 

 .المتحظاة من أجل بفع تحظااتها

 

 : التحفظ إكراهالتطبيق رغم سلطة  

 نابا لشبه  7عيهدا هذا اإلجباء إلى دفع الدول المتحظاة إلى العمل في اتجاه بفع التحظاا

التري لقيرع  2خاصرة المراد   مرن االتظاقيرة لمقتضياع الظصرل األواإلجماع الذا حايع به 

 .شبه إجماع من دول العالم

  إذا كانع أغلي الدول تيعى إلى التنمية الميتديمة وتيعى إلى ضمان مزيد من الحقوق في

الكربيم للنيراء عبرب  عبب إدماج مقاببة النوع االجتمراعي وتروفيب شربو  العريش تشبيعاتها

فان ذلك لن يتحقق إال بالتعبيب الصبي  عن موقا ايجابي من تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا 

 .ة دولة عليها أي التي لم تتحظا  2اد  الم االتظاقية خاصة 

  إلغاء التحظااع كما هو األمب عليه  لالتظاقية في اتجاه 22من الماد   2ضبوب  تعديل البند

و الببوتوكوالع اإلضافية لالتظاقية أو حترى عردم قبرول هرذه  صوص الدوليةفي عدد من الن

 التري صرردبع العامرة التوصرياع  خاصررة وأن التحظاراع والتصربيحاع ذاع ال رابع العرام 

المصرادقة الربب  برين عن لجنة ييداو انصبع في عدد منها على التحظااع مما يءيب أهمية 

علرى االلترزام كمرا ترنص  ضبوب  احتبام  ع والتحظااع   فالمصادقة تضع الدول في وض

ال يمكن ل با  "التي تنص على أنه  27اتظاقية فيينا لقوانين المعاهداع خاصة الماد  ذلك 

 ".  ما االحتجاج بالمقتضياع الداخلية لتعليل عدم التزامه باالتظاقية

 

 :التجربة المغربية  : ةدور المنظمات غير الحكومي 

 يا يية الضيي     إتبييا الجمعيييات النسييافية فيي  الم يير   تيج  صلييىلقييد فييرع العميي  اال ييترا

، وااللتيزام بمبيادح حقيو  اإلنسيان صبير والمساالة من أا  إل اا ك  أشياال التميييز ضيد النسياا

                                                 
 
   مراع  ابل ، ل  والدورف   
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مما طبع مرحلة مهمة من هاا النضيال بماتسيبات  وإصالح القوانين الالمساواتية ت بيل االتفاقية

كميا  الم البية بيالنهوع بحقيو  النسياا صليى كي  المسيتويات اهمت في  التواين نحيو مزييد مين 

 اهمت ف  الدفع إلى ت يير صدد من القوانين التمييزية وليس في  اممير غرابية  فاي  التايريعات 

رفعيا الت  تادرها الدول المتحفظة  ليست ف  نهاية الم ياف إال تحقيقيا مهيداف اتفاقيية  ييداو و

 . للتحفظ الاي ليس إال تعبيرا صن خر  للحقو  ام ا ية للمرأة

 

  يداو والسيا  الم رب  - أ

بمالمسيية دقيقية لجدلييية الواقييع بالقيانون ولعالقيية العميي  الم ربييية  ييال  ميين التجربية يسيم  االن

 اصتماد  يداو ف  النهوع بالمساواة منهيا تجميعانين من خالل اليوم  بتواين السيا ات والقو

ف  بنودها وف  اتفاقية واحدة شاملة بين اميع التعهدات الت  أقرتها مواثييل امميم المتحيدة في  

 .افم صلى النو  االاتماص مضمار التمييز الق

 

فري تظاعلهرا مرع الواقرع المغببري تتبع يريداو ب ييم  هذا االن الق من التجببة المغببية  كما 

ي تظبضها الم البة بالتوافق التام مع بو  يريداو النقاشاع الت جعلها في صميم الذا أدح إلى

اال تفادة من مسار اإلصالحات القانونية الحالية من وب النزعة المحافاة بكل أ يافها؛تجاوز و

يييزي خالل وضعها في  السييا  الم ربي  ومنحهيا بعيدها الايون ، منين ال مسياواة بيالمعنى التم

للمواثيييل الدولييية  رأي العييامر بأهمييية تمثيي  اليياإلقييرا إضييافة إلييى.القييافم صلييى الاييور النم ييية

 .الت بيقيةإلى الممار ة  النظرية  ن تنتق  من المعرفةأومنحها قيمتها الاونية واإلنسانية شرط 

  مجيال اليدفا  صين لقد ق ع الم ر  شوطا مهما ف  تقدمن نحو تحقيل مزيد من الماتسيبات في

صاد  الم ير  صليى من صناصر العم  منا أن ف  توفير صدد  دور التفاقيةل حقو  النساا كان

 : مع التحفظ صلى ،خالل الندوة الدولية الت  نظمت ف  فيينا  99 يونيو   6 يداو يوم 

  6المادة 

 6الفقرة  9المادة 

  الفقرة    المادة 

 2 المادة 

  الفقرة  69المادة 

بعييي   رفيييع   إال أن ت يييور الواقيييع الم ربييي  وميييا فرضييين مييين إصيييالحات قانونيييية أدت إليييى

 2 من المادة  6والفقرة  9من المادة  6التحفظات صلى الفقرة 
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لميا  يم  بين مين تتبيع لسييرورة ف  هاا اإلطار شا  إصيداد التقيارير ميايانيزم صمي  ايد فعيال 

 العم  المؤ سات  من ناحية ولما  م  بن كالك مين تقيييم للفعي  النسياف  بيالك يماين القيول أن 

 طريقها يمان قياس دراة التقدم نحو صنحقوقية نسافية من مراعية الجمعيات ال مانت  يداو

كما  مثلت في  نفيس ، تحقيل الم الب النسافية واليقظة تجاه أي ترااع يحدث ف  هاا المضمار

فاييييش اشيييت لت تسيييت يع الحاوميييات أن تعتميييدها فييي  إصيييالحاتها  تشرررريعيةالوقيييت مراعيييية 

مييع  يييش تفاصلييت التاييريعات فيي  أفييل المالامييةيييات النسييافية فيي  إصييداد التقييارير   وكالجمع

   االتفاقية

 

 :الجمعيات النسائية وآلية تقارير الظل - ب

تعتبيير يلييية إصييداد التقييارير المواآييية أهييم يلييية تمايين الجمعيييات ميين رصييد واقييع التمييييز فيي  

تتبيع لوضيعية النسياا وبميا يفرضين مين  صملهيا الييوم  بميا يسيم  بين مين من خاللمجتمعاتها 

التي  تعبير صين قلقهيا أميام  خليرة اليقظرةلى رفع التحفظات مما يع ي  للجمعييات دور إلحاح ص

 . بخاوص الت بيللجنة  يداو وف  نفس الوقت تساف  حاومتها 

 

 :ية عموما إلى هدف ثالثي األبعادتستجيب عملية إعداد التقارير المواز 

 يسياصد اللجنية صليى ، مميا  قييةتفاإبالغ لجنة السيداو برأي المنظميات غيير الحاوميية حيول ت بييل اال

  المنا بة خالل حوارها مع الحاومة؛م ئلة طرح ا

  اال ييتفادة ممييا يقدميين التقرييير المييواآي كييأداة لال ييتجوا  والييدفا  والمايياركة ميين أايي  إثييارة قضييية

 التمييز

 قيات دييد المعيت وير النقيا  بيين الجمعييات النسيافية حيول تحليي  السييا  وتقيييم وضيعية الميرأة وتح

وتامن أهمية هاا النقا  ف  كونن يساصد صلى تحديد امولوييات المايتركة والخ يوات . الت يير ويفا 

 . المستقبلية

وضيع تايور للمايرو  مين طيرف الجمعيية الديمقراطيية   611و 999  ةالتقيارير السيابق لب إصيداد ت

تنرروع  مراصيياة وة والحقوقييية مييع الجمعيييات النسييافي صتميياد  المقاربيية التايياركيةتييم ا لنسيياا الم يير  كمييا

األخرذ بعرين مرع جمعياع االبتقاء بحقروق المربأ  وحقروق اإلنيران والتنميرة :  المقابباع وميادين التدخل

مين أاي  اهتمام خاص بالجمعياع العاملة بالمنا ق المختلظة للربالد : االعتباب بع  التمءيلياع الجغبافية

   :ع وضع صدد من المت لبات تحديد المضمون والمنهجية وهو اممر الاي فر

 معلومات موثقة : الماداقية 

  تقييم  الماتسبات وتحديد العجز : الحياد 
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  التوضي  لتسهي  الفهم:  وضوح التحلي. 

 إدماج اممثلة والحاالت والاهادات: توضي  التاريحات. 

 قول األهم وب بيقة مباشب : اإليجاز. 

 

 :تم  ية للتقريرعناصر المحتوى والمميزات الرفيسبالنسبة ل

  االعتماد على التقبيب الموازا األول مع اعتبابه ما زال قا مرا ألنره لرم يرتم بعرد االيرتجابة للم الري

 للحبكة من أجل حقوق اإلنيان؛  األيايية 

  البجوع باأليا   من حيي المواضيع المعالجة  إلى انشغاالع وتوصياع لجنة الييداو بعد دبايرة

 المغببية؛ التقبيب األولي للحكومة

   المتجلية في التقدم أو التباجع الحاصل علرى ميرتوح ( 1117منذ )التبكيز على الت وباع األخيب

الميررادين الترري تمررع إءابتهررا فرري توصررياع لجنررة اليرريداو خررالل دبايررة التقبيررب األولرري للحكومررة 

 المغببية؛

 ة المغببيررة ميررؤوليتها إبررباز أهررم ممابيرراع التمييررز والعنررا ضررد المرربأ  الترري تتحمررل فيهررا الحكومرر

 .كدولة عضو

 

 من أجل الوصول إلى الهدا من التقبيب الموازا كان من الضبوبا إتبراع خ رة عمرل انحصربع فري

من أجرل عقرد نردو  صرحظية فري الببرا   مرن    (2222يوليو  11) ايتغالل تقديم التقبيب في نيويوبك 

م لويررا ل اإلعررالم الو نيررة يتقرردوكة الجمعيررة الديمقبا يررة لنيرراء المغرربي والجمعيرراع الشرربي  رربا 

حكومة المغببية التظاقية والعالمية المعتمد  بالمغبي وجهة ناب المناماع غيب الحكومية حول ت بيق ال

  .الييداو

ة وانشرغاالع لقد كان هرذا العمرل مظيردا جردا حيري أن عرددا مرن أعضراء اللجنرة أخرذ بعرين االعتبراب أير ل

هذه التعب ة في جعل الحواب بين الوفد الحكومي المغببي ولجنة الييداو و قد ياهمع الجمعياع المغببية 

وقد بدا جليا من خالل توصياع اللجنة في نهايرة الردوب  بر ن العمرل الرذا قامرع بره  .حوابا بناء ومجديا

 2.الجمعياع المغببية كان مظيدا وياهم في توجيه توصياع اللجنة

 

 

 

 :ييم  العمل الذا تم إنجازه ي

                                                 
يمنة المرين  وربيعة الناصري ، الجمعية الديمقراطية لنساا الم ر   
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  حول ت بيرق اتظاقيرة اليريداو عبرب نقرل  لحكوميالبأا العام حول ييب ونتا ج دباية التقبيب اإخباب

 . الصحافة ألشغال الندو 

 يق االتظاقية وبفع التحظااع االيتمباب في ممابية الضغ  على الميؤولين الحكوميين من أجل ت ب

 .مة القوانين المحلية مع مقتضياتهاومالء

 

 :األءب المباشب

 التشاوب خالل إعداد التقبيب في جعل عمل و يم  العمل المشتبك للجمعياع : ستوق الجمعويعلى الم

  باعتباب العالقة المباشب  برين لحكومية أكءب ببوزا خاصة على ميتوح المبجعية المناماع غيب ا

 .األنش ة التي تهدا إلى المياوا  بين الجنيين واتظاقية الييداو

  

 22ء يوليرو والرداب البيضرا 11الببرا  ) ع التغ يرة اإلعالميرة للنردوتين يراهم :على المستوق الوطني 

وفري التعب رة من  با الصحافة واإلذاعة والتلظز  في إبباز التعءباع التي تعبفها االتظاقية   (يوليو

 . التحظااعحول 

وع التقبيب الموازا ونتا ج دباية التقبيب الحكومي  التي صدبع بعد بضعة أيام  موضهكذا شكل 

عد  مقاالع تتضرمن معلومراع وتعليقراع تعكر  بأا المنامراع غيرب الحكوميرة  فري حرين لرم تتبرع 

ول محتروح حوابهرا الحكومة نظ  الخ واع إذ لم تب ب نه من المظيد إخباب البأا العرام المغببري حر

يرا ية مع لجنة الييداو وهو األمب الذا اخبج لحيز الوجود التظاوع الواض  بين دينامية الحبكة الن

 .22وجمود العمل الحكومي فيما يخص االلتزام بالظصل 

 

 أءاب العمل الذا تقوم به المناماع غيب الحكوميرة حرول اتظاقيرة اليريداو اهتمرام  : على المستوق الدول

مناماع كاوباو والمنامة العالمية ضد التعذيي والظيدبالية الدولية لحقوق اإلنيان ومنامة شرباكة 

هكذا  مباشب  بعد انتهاء دوب  لجنة الييداو  تم نشب وبشكل وايع . مناماع أخبحالتعليم النيا ي و

  1.بيان مشتبك بين الجمعية الديمقبا ية لنياء المغبي والظيدبالية الدولية لحقوق اإلنيان

 

 

 :يت كد من هذا المياب

 وبناء تصوب منيجم للعدالة االجتماعية  أهمية ييداو في النهو  بءقافة المياوا  •

 ييداو مبجعية أيايية للنضال وللحبكة النيا ية في المغبي؛ اعتباب  •

                                                 
9
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 أدا  للتبافع من  با الجمعياع النيا ية من أجل بفع التحظااع ؛ أن ييداو  •

 .التقابيبالموازية من خالل  في مجال النهو  بالمياوا  فبصة لتقييم العمل الحكوميأن ييداو  •

 

 الموازية من تجربة التقارير  الدروس المستشفة

إن التجببة التي اكتيبتها الجمعية الديمقبا يرة فري إعرداد التقرابيب الموازيرة لت بيرق االتظاقيرة وفري تتبرع 

هرا وأداء المنامراع لرم دبو  تيراهم اآلن فري ت رويب أدا عملية دباية التقابيب الحكومية مكنتها مرن تع

  :أو حقوق اإلنيان/األخبح التي تعمل في ميدان حقوق المبأ  و

يعتبررب التقبيررب المرروازا وقظررة أيايررية فرري نضررال الجمعيرراع بمررا ييررم  برره مررن تبكيرري : التقياايم (1

عرردد والمتنرروع والمختلررا التوجهرراع يررواء تلررك الترري تتوجرره نحررو أهررداا المت لعناصررب المجهررود

   .ةخدماتي أهدااإيتباتيجية أو 

بع التمربين المبكري الرذا  راتيم  تجببة التقابيب الموازيرة بتبكيري القضرايا ومنحهرا : القصدية (2

  :يخضع

 ألولوياع التي حددتها المناماع غيب الحكوميرة  ألنره مرن األفضرل تحديرد أهرم ل

ع يرنواع القادمرة بردل التبكيرز علرى مناقشتها فري أفرق األببر لتي يجيالميا ل ا

  .جميع البنود

 بنود االتظاقيةل 

 ة يبيألي لة التي ت بحها اللجنة على الحكومة خالل الدوب  التحضل. 

حملرة قو  ت ءيب هذا األخيب في قدب  المناماع غيب الحكومية علرى ايرتغالله فري تكمن  :اصللتوا (2

د تحالظراع وإنشراء شربكة تجمرع عقر  :بردون وال يمكرن تصروب حملرة .  ظاقيرةت بيق االتالدفاع عن 

 :عمل على ميتويينالمناماع   كما يجي ال كبيبا منعددا 

 ن المناماع والظاعلين في الميدانعبب إشباك أكبب عدد م :داخلي. 

 فري كرل دعما الييتهان بره الشبكاع الدولية القوية التي تيت يع أن تقدم  عبب إشباك :خابجي

لجنرة اليريداو والميرؤولين اأعضراء   نعلى الميرتوح الردولي  إذ إمن دباية التقبيب ونشبه 

أو باصداب كببح بابداء بأيها الدولية ال الشبكاع الحكوميين يكونون أكءب ميؤولية عندما تقوم

 .أا إعالن في األمب

            

 :عود على بدء   

أهمهرا  حقيقيرة الزالرع تعتبضرها عرد  حرواجزبالعود  إلى واقع األمب يتض  أن ال بيق نحو الميراوا  ال

البنيرراع الظكبيررة الترري تعتقررد برر ن التنميررة يمكررن أن تتحقررق بنصررا المجتمررع برردون أن تعرربا أن الغا رري 
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لحقيقي في التنمية هو هذا النصا وبذلك فهي تؤجل نق ة الوصول وتضيع نق ة االن الق التي لييرع ا

بة في تببتها ومن غنى في ع ا ها   صالبة التببرة فوقهرا اتظاقية ييداو بما تحمله من صال مبادئ يوح

عرد مرا  تمرع مناقشرة   بوالبابرع اليروم  مرن أجرل تقرديم التقبيرب الءالريالنيرا ية المغببيرة تقا الجمعيراع 

التري علرى الدولرة أن تعمرل علرى تنظيرذها فري وقدمع بصدده التوصياع  الءالي والبابع التقبيب الحكومي

 .أفق بفع كل التحظااع واالنضمام للببوتوكول االختيابا 

 

مرع يشوي مياب االتظاقية بيبي التحظااع فان إباد  التغييب التي يعبب عنها المجتأخيبا بغم القلق الذا 

المدني وااليتعداد للحرواب مرن  ربا الحكومراع وقرو  االتظاقيرة ببعردها اإلنيراني ال يمكرن إال أن يحقرق 

بحقروقهم  األيايرية كمرا  الغاية اليامية لييداو أال وهي مجتمرع إنيراني يتمترع فيره الجميرع نيراء وبجراال

 . بلوبتها المواءيق الدولية وعلى بأيها اتظاقية ييداو

                                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


