
 

 

 

 

  ورشة عمـل حـول

 من أجل رفع التحفظات والتصديق:"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  "على البروتوآول االختياري الملحق باالتفاقية في شمال أفريقيا

  2011مارس  / آذار16 - 15الرباط، المغرب، 

  

  مذآـــــــــرة

  مقدمـــــة

يقيا والمكتب الجهوي لشمال أفريقيا التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل  تنظم اللجنة االقتصادية ألفر
مارس / آذار16 و15، يومي )السيداو(إقليمية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  ).المغرب( بالرباط 2011

الذي ) 15+ بيجين (لثامن حول المرأة تندرج الورشة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر اإلقليمي األفريقي ا
وقد جاء في البيان الختامي أن الدول اإلفريقية . 2009نوفمبر / تشرين الثاني 20 إلى 16انعقد في غامبيا من 

إذ تقر بأوجه الترابط بين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق اإلنسان والنمو االقتصادي والتنمية 
التزامها الكامل بالتنفيذ الكامل لالتفاقيات والمبادرات الدولية واإلقليمية ودون "....على  المستدامة، تأآد

ومنهاجي ) السيداو(  اإلقليمية التي تتماشى أهدافها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  "1داآار وبيجين وآذا األهداف اإلنمائية لأللفية

تقاسم التجارب الوطنية ووجها ت النظر  بين مختلف المسؤولين الحكوميين، ستشكل الورشة أرضية لتبادل و
والمشرعين والقضاة المشارآين،  حول تطبيق  اتفاقية السيداو، وحول اإلآراهات والمعيقات والتحديات 

ية ورشة العمل هذه، في إطالق عملية إقليمية لسحب التحفظات المتعلقة باالتفاقوستساعد . الواجب مواجهتها
ستوفر الورشة الفرصة الستعراض حالة . وفي المصادقة على البرتوآول االختياري المرتبط بالسيداو

التصديق وتفعيل البرتوآول االختياري للسيداو لضمان تعجيل التنفيذ الكامل لألحكام والمعايير الواردة في 
  .االتفاقية

  

  
                                                            

 المؤتمر" وبيجين داآار منهاجي بتنفيذ التعجيل استراتيجيات بشأن بانجول إعالن) "2009 (إلفريقيا االقتصادية اللجنة/ المتحدة األمم 1
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  تقديم تبريري

على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  1979 سمبريد/آانون األول 18صادقت األمم المتحدة في 
 دولة صادقت على البروتوآول 98 دولة، إلى حدود اليوم، على هذه االتفاقية آما أن 186وقد صادقت . المرأة

  .االختياري

 مجموعة من تنص االتفاقية على. ُتحدد االتفاقية مفهوم المساواة وآذا الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه المساواة
تسهر . التدابير القانونية  يتعين على الدول الموقعة لالتفاقية اتخاذها لتستطيع من خاللها ضمان حقوق النساء

وتقوم اللجنة . اللجنة المكلفة بالقضاء على التمييز ضد النساء على متابعة التعجيل بتنفيذ اتفاقية السيداو
يات وأحكام االتفاقية وفي مجال حماية الحقوق المسطرة في باستعراض التقدم المحرز في مجال تطبيق مقتض

  .االتفاقية والنهوض بها

. يتعين على الدول المصادقة على االتفاقية أن تضطلع بالتزامات محددة لضمان تفعيلها على المستوى الوطني
 الوطنية وفي التشريعات ُتلزم االتفاقية الدول األعضاء بإدماج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في دساتيرها

يتعين . األخرى  ذات الصلة وضمان، من خالل نص القوانين وغيرها من الوسائل المالئمة، تحقيق هذا المبدأ
أيضا على الدول األعضاء اعتماد تشريعات تحظر التمييز ووضع حماية قانونية للنساء على قدم المساواة مع 

  .ة ضد آل أعمال التمييز ضد النساءالرجال وتوفير آليات االنتصاف تكون  فعال

 نوفمبر/تشرين الثاني 20 إلى 16( المرأة الذي انعقد في غامبيا حول الثامن األفريقيمكن المؤتمر اإلقليمي 
لتقييم تعجيل تنفيذ منهاج عمل بيجين، من التعرف على االتجاهات والتوقف على اإلنجازات ) 2009

  . والمبادرات الالزمة للنهوض الفعال بالمساواة بين الجنسينوالتحديات وتحديد اإلجراءات الجديدة 

وأظهر هذا االستعراض، التقدم المحرز في مجال اإلصالح القانوني للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق  
وهكذا قامت الدول األعضاء بإعادة النظر في القوانين المعمول بها وسنت قوانين وتشريعات جديدة . المرأة
  . ومع ذلك ، فالمشكلة تطرح  في مجال التنفيذ الفعال لهذه اإلصالحات. الوضع القانوني للمرأةلتحسين

بيد أنه تم التعبير عن تحفظات . في شمال أفريقيا، صادقت جميع البلدان على هذه االتفاقية، باستثناء السودان
 وتهم هذه التحفظات التي تتعارض .16 و 15 و 9 و 2آبيرة حول البنود الرئيسية لالتفاقية، وخاصة المواد 

مع غايات وأهداف االتفاقية، المساواة الدستورية والقانونية بين الرجل والمرأة، والمساواة في األسرة، وحق 
  .المرأة في منح جنسيتها لزوجها األجنبي وأطفالها، وحقها في حرية التنقل

  
 9رفعت تحفظاتها بخصوص المادة  )2008 ومصر في 2009الجزائر في  (شمال أفريقيارغم أن بعض دول 

المتعلقة بالجنسية، إال أن البلدان األعضاء الزالت لديها تحفظات تشكل عوائق هامة في سبيل التطبيق ) ب(
  .الكامل لالتفاقية  ولهذا فمن المهم بمكان مناقشة القضايا التحفظات وانعكاساتها على حقوق المرأة

  
 ودخل حيز 1999، الذي اعتمد في )البروتوآول االختياري للسيداو(يسمح البروتوآول االختياري لالتفاقية 

، لألفراد ولمجموعات من األفراد بتقديم مزاعم انتهاآات االتفاقية، 2000ديسمبر /آانون األولالتطبيق في 
قوق المرأة وتحديد السياسات آما يسمح بتطوير اجتهاد قضائي لح. ويضمن حماية المرأة ضد التمييز

وأخيرا، يساهم البروتوآول في توعية الجمهور بخصوص . والقوانين والممارسات التمييزية ضد المرأة
فريقيا اللذان أتونس وليبيا هما البلدان الوحيدان في شمال . معايير حقوق اإلنسان وواقع التمييز ضد المرأة

  . السيداوصادقا على البرتوآول االختياري التفاقية
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  األهــداف
  

تهدف ورشة العمل اإلقليمية إلى تعزيز تنفيذ االتفاقية من خالل تحليل موضوعي لآلثار التي تنتجها التحفظات 
وتهدف ورشة العمل أيضا إلى تعزيز فعالية البروتوآول  .على االتفاقية، على حق المرأة في المساواة

  .اسع النطاق وتعزيز االستراتيجيات الوطنية ودون اإلقليمية لتنفيذهاالختياري لالتفاقية من خالل االنخراط الو
  

  النتائج المرتقبة
  
زيادة الوعي بخصوص التزامات الدول األعضاء إزاء اتفاقية السيداو في مجال مكافحة التمييز بين الجنسين  -

  في المجالين العام والخاص،

 يتيحها للتغيير االجتماعي وتحقيق المساواة بين  فهم أحسن للبروتوآول االختياري واإلمكانيات التي-
  الجنسين،

 تشكيل مجموعة عمل لدعم وتسهيل تبادل المعلومات واالستراتيجيات والتخاذ خطوات إضافية مثل إطالق -
 .حمالت التوعية لرفع التحفظات على السيداو والمصادقة على البروتوآول االختياري لهذه االتفاقية

  المشارآون
  

فالمسؤولون الحكوميون المكلفون . يق المساواة بين الجنسين يتطلب التزاما من مختلف الجهات المعنيةإن تحق
بالنهوض بالمرأة، والبرلمانيون والقضاة والمنظمات غير الحكومية يشكلون الجهات الفاعلة الرئيسية في 

 في تنفيذ االتفاقية والدخول سوف توفر ورشة العمل هذه فرصة لتعزيز مشارآتهم. مجال تعزيز حقوق المرأة
 .في حوار بشأن رفع التحفظات والتصديق على البروتوآول االختياري

وقضاة وبرلمانيين من ) المكلفين بالنهوض بوضع المرأة(فمن بين المدعوين للمشارآة  نجد ممثلي الحكومات 
، آما سيتم دعوة ممثلين عن الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسودان وتونس: البلدان التالية

  .الجمعيات غير الحكومية ووسائل اإلعالم وآذا خبراء من لجنة السيداو في شمال أفريقيا
 ويتكون باقي المشارآون من أآاديميين وممثلين عن المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية الذين يعملون 

  . شخصا50غ عدد المشارآين في هذا الحدث ومن المرتقب أن يبل. من أجل النهوض بحقوق المرأة
  

  طريقة عمل الورشة
  

وسيناقش المشارآون القضايا العامة . سيتم تنظيم ورشة العمل في شكل عدة جلسات عامة ومجموعات عمل
  .أثناء الجلسات العامة في حين ستتم مناقشة القضايا المحددة في مجموعات العمل

  
ي تقرير يرآز على التوصيات المقترحة لتحسين تنفيذ اتفاقية سيتم تلخيص آل العروض والمناقشات ف

 .السيداو، بما في ذلك رفع التحفظات والتصديق على البروتوآول االختياري التفاقية السيداو 
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  تاريخ ومكان الورشة

  .2011مارس / آذار16 و 15، يومي )المغرب(ستنعقد الورشة في الرباط 

  لغات العمل

  .ة باللغتين العربية والفرنسيةستتم أشغال الورش

  الوثـائـق

وصندوق األمم  اللجنة االقتصادية ألفريقيا التي أعدتها الوثائق األساسية ذات الصلةجتماع الوثائق تشمل 
، وباإلضافة إلى ذلك. بالمواضيع المطروحة للنقاش ذات الصلة وستكون هذه الوثائق. المتحدة اإلنمائي للمرأة

  .آال من منظوره الخاص تقديم مساهمات، يطلب من المشارآينس

  : االتصال بلمزيد من المعلومات المرجو

  )الرباط(اللجنة القتصادية ألفريقيا، مكتب شمال أفريقيا :  تابياميةاالسيدة س 
org.un@tapia  

  
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا : السيدة سعاد عبد النبي 

org.uneca@sabdennebi  
 


