
 

  يان صحفيب

   إلى القادة العربالعربيات نداء من النساء

بمناسبة حلول الذكرى الثالثين لتبني الجمعية العامة لألمم المتحدة إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
ً، نداء إلى رؤساء الدول والحكومات العربية، "مساواة دون تحفظ"؛ وجه التحالف اإلقليمي، )السيداو(المرأة 

  :يناشدھم فيه بالعمل على تعزيز المساواة الكاملة، للنساء العربيات من خالل
  ًرفع التحفظات على اإلتفاقية وتعديل كل التشريعات التمييزية التي تشكل عائقا أمام تمتع النساء

  بحقوقھن كمواطنات، 
 ضعھا حيز التنفيذإدراج مبدأ المساواة الكاملة في الدساتير والتشريعات وخطط العمل اإلجرائية وو .  
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دعم جھود المنظمات غير الحكومية في عملھا للتعريف باالتفاقية وتفعيلھا إللغاء كافة أشكال التمييز
 .ضد النساء، وتعزيز المساواة الفعلية

رفع التحفظات   حول)٢٠٠٦يونيو  - الرباط ( الندوة اإلقليمية األولى   في سياقإن التحالف، الذي تأسس
.  العربيةأغلب البلدان يضم في عضويته منظمات نسائية من التفاقية السيداو؛ختياري رتوكول اإلنضمام للبواإل

اإلسراع  إلى )السودان والصومال (سيداوال اتفاقية إلى بعد تنضمالدول العربية التي لم حث  إلى التحالف يھدف
التى تتعارض مع جوھر االتفاقية، ا  تحفظاتھرفع   على في االتفاقية،الدول األطراف باالنضمام إليھا، و حث

  . مع العمل على موائمة تشريعاتھا الوطنية مع بنود االتفاقية، الملحق بھالبرتوكول االختياريوالتصديق على ا

بشأن إتفاقية السيداو، فى السنوات األخيرة التحالف، على كل الخطوات اإليجابية التي تحققت نداء أثنى وقد  
المتعلقة بالجنسية، ورفع ) ٩(من المادة ) ب(ين المصرية والجزائرية التحفظ على الفقرة وأھمھا إلغاء الحكومت

) ٤(رفع االردن تحفظھا بشأن الفقرة والحكومة الجزائرية التحفظ على المادة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، 
مصادقة تونس على فاقية، ووإعالن الحكومة المغربية نيتھا رفع كافة التحفظات على اإلت ، )١٥(المادة من 

 قطر  إنضمام دولة ًاأخيرو نضم لھذا البروتوكول بعد ليبيا،ت ة عربيدولةلتصبح ثاني  ختياريالبروتوكول اإل
    .تفاقية اإلإلى

يناستمرار الفجوة من وبالمقابل، أبدى التحالف قلقه  ة، ب شريعات الوطني  النصوص الدستورية ومقتضيات الت
ذيوالممارسات المؤسساتية السياسية لتزاماتاالوبين   يجعل  للدول العربية على صعيد الواقع العملي؛ األمر ال

  .على جميع  األصعدة العامة والخاصةلتمييز والعنف والتھميش ل عرضةالنساء في الدول العربية 

 تحول دون حصول التيالنسائية، من أجل إزالة المعوقات الحقوقية ومنھا لقد نوه التحالف بنضال المنظمات 
 وخاصة في قضايا الجنسية واألحوال الشخصية والعنف ضد النساء ؛ على حقوقھن اإلنسانيةالنساء العربيات

  . وحقھن في المشاركة السياسية

 مع  لحقوق اإلنسان  إقليمية لالحتفاء باليوم العالمي  تظاھرةتبنيدعا التحالف جامعة الدول العربية إلى 
ذات   بالنساء والمنظمات غير الحكومية لمؤسسات الوطنية الخاصةاركة الفعالة لضرورة الحرص على المش

  .العالقة
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ع التحفظات واإلنضمام  ذلھا في سبيل رف ود التي ب وفي ختام النداء الموجه للقادة العرب، أورد التحالف الجھ
سيداو،  ق بال اري الملح ول اإلختي ةللبروتوك دوة  توصيات وخاص ةالن ان ( ة الثانياإلقليمي ايو ، األردن–عم  م

ى ضرورة التى أكدت  ،)٢٠٠٩ ة بعل زام الحكومات العربي نالت ة م ساء المنطق ين ن شاركة  تمك وقھن والم حق
   .الكاملة لھن كمواطنات

 

  أة اجلديدة املنسق ملنطقة املشرق ىف التحالف االقليمى مساواة دون حتفظ مبؤسسة املر ملزيد من املعلومات االتصال
٠١٨١٤٧٤٤٤٩ – ٠١٨١٤٧٤٤٤٣-   


