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  جملس حقوق اإلنسان
  الثالثة والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسةسألة الفريق العامل املعين مبتقرير     

  موجز    
ويبني هذا التقرير   . ١٥/٢٣ لقرار جملس حقوق اإلنسان       احلايل وفقاً  التقريرم  قّدُي  
ـ   جمال  يف تحقق حالياً تاليت   العامل اإلجنازات    للفريق األول   املواضيعي ل الـسياسي    التمثي

على بشكل كامل وفعال و    مشاركة املرأة     اإلضافية اليت تعترض    التحديات ويوضح ،للمرأة
يف احلياة السياسية والعامة يف سياق الدميقراطية وحقوق اإلنسان،         مع الرجل   قدم املساواة   

ة بالغة ال يمهذات األ  قضايا وحيدد الفريق العامل ال    . السياسي نتقالات اال فترمبا يف ذلك يف     
لتمييز بني اجلنسني اهليكليـة واالجتماعيـة يف   ا أسس اليت تتعني معاجلتها يف إطار تقويض    

 للقضاء على التمييز يف القانون، مع بعض األمثلة على احلياة السياسية والعامة، ويقدم إطاراً 
اجليل كي يستهدي هبا     خارطة طريق توصيات الفريق العامل    وتعرض  . املمارسات اجليدة 

  .ةحتقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني يف احلياة السياسية والعامالرامية إىل  هجهود يفالقادم 
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  مقدمة  -أوالً  
ويلخص الفريق العامل . ١٥/٢٣ُيقّدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان   -١

األنشطة اليت اضطلع هبا منذ تقدمي تقريره األخـري إىل جملـس حقـوق               يف الفرع الثاين منه   
ويتناول يف الفرع الثالث منه موضوع القضاء . ٢٠١٢مارس / آذار٢٦اإلنسان، أي إىل غاية    

  .على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة مع التركيز على فترات االنتقال السياسي
 معلومـات وفـرية   إعداد هذا التقرير، استفاد الفريق العامل نفسه مـن          يف إطار   و  -٢
 اًعلى احلكومات اسـتبيان   ، عمّم   ٢٠١١ ديسمرب/ن األول كانويف  و. شىت بوسائل مدتاسُت

لنـهوض حبقـوق    املتعلقـة با  ية  ات اإلصالحات التشريعية والسياس   تربز معلومات   يطلب فيه 
 ماتاإسـه  وتلقى. رداً ٥٧ سلّموت،  ات االنتقال السياسي  فترواملساواة بني اجلنسني يف      املرأة
ومتكـني   اة بني اجلنـسني هيئة األمم املتحدة للمساومبن فيهم ، أصحاب مصلحة خمتلفني  من  

 صدر تكليف و .نوكومية وخرباء أكادميي  حنظمات غري   م و )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (املرأة  
 على املستوى اإلقليمـي وملخـص شـامل إثـراءً         ورقات معلومات أساسية    بإعداد مخس   

 لحةوغريها من اجلهات صاحبة املص    ويود الفريق العامل أن يعرب عن امتنانه للدول          .لتقريرل
 للجمهـور علـى موقعـه الـشبكي         هـذه املـواد   معلومات وسيتيح    قدمته من    امعلى  

)www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx.(  
هم يف  اتسساملمارسات اجليدة اليت    د الفريق العامل    حّد هذه املعلومات،    واستناداً إىل   -٣

من قـرار جملـس     ) ب(١٨الفقرة  على النحو املطلوب يف     ملمارسات اجليدة   اخالصة   إعداد
  .١٥/٢٣حقوق اإلنسان 

  األنشطة  -ثانياً  

  الدورات  -ألف  
يف دورتـه   وعمـل   . عقد الفريق العامل ثالث دورات خالل الفترة املشمولة بالتقرير          -٤
هيئة األمم  ها  ، مبا في  صاحبة املصلحة مع عدد من اجلهات     ) ٢٠١٢ يوليه/متوز ٢٧-٢٣(بعة  الرا

بشأن قضايا خمتلفـة     وخرباء آخرون،  املتحدة   أمانة األمم  من   وأقسام ذات صلة   املتحدة للمرأة 
قـضاء   مع اللجنة املعنية بال    أيضاً اآلراء  وتبادل   .ملرأة يف احلياة العامة والسياسية    مبشاركة ا  متعلقة

هـدر   التنسيق الوثيـق وجتنـب   السبل الكفيلة بضمان  منها أمور بشأنعلى التمييز ضد املرأة 
 دورته اخلامـسة يف واصل الفريق العامل و.  وتعزيز تبادل املعلومات بني اآلليتني اجلهود بالتكرار 

 ز علـى املعلومـات    يتركمع ال تبادل اآلراء مع اخلرباء،     ) ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٥-١(
 خمتلف الـنظم    آلرائها بشأن  استطالعاً مع الدول األعضاء     واجتمع أيضاً . اخلاصة بكل منطقة  
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 ١٨-١٤( الـسادسة    دورتـه يف  وحد الفريق العامل    و.  يف أعماله   هذه اآلراء  القانونية وإدماج 
  .ر هذا التقرياليت مجِّعت إلثراءاملعلومات اإلقليمية والعاملية ) ٢٠١٣يناير /كانون الثاين

  الزيارات القطرية  -ءبا  
 دعوات لزيارة أن توجَّه له    االستعراض،  ب املشمولة الفترة   خالل،  طلب الفريق العامل    -٥

 ن إىل حكومة جنوب الـسودا      زيارة  طلب أيضاًجمدداً   ُوجِّهو. الصنيوشيلي  و إسبانيا وبريو 
  .كان قد قُدِّم يف وقت سابق

 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣١ إىل   ٢٠ ة من  يف الفتر  زار الفريق العامل مجهورية مولدوفا    و  -٦
 ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١١ إىل   ٧ وتونس يف الفترة من   ) A/HRC/23/50/Add.1 الوثيقة   انظر(
حكوميت هذين البلدين على استجابتهما     ويود أن يشكر    ). A/HRC/23/50/Add.2 الوثيقة   انظر(

  .ها باإلجياب على الرد علي بعُدتستجبث احلكومات اليت مل حي و،لزيارةالطلب 

  املراسالت والبيانات الصحفية  -جيم  
بشكل فـردي أو باالشـتراك مـع        سواء   تعلقت الرسائل املوجهة إىل احلكومات،      -٧

 نطاق   يف اليت تقع ة من املسائل    كبريجموعة  مب ، خالل الفترة املشمولة بالتقرير    واليات أخرى، 
 أثناءملثال، مزاعم العنف ضد املرأة      ، على سبيل ا    املسائل ومشلت هذه . )١(ة الفريق العامل  والي

النـساء  قضايا  بالرجم حىت املوت بتهمة الزنا، واحملكوم عليهنالنساء وقضايا ،  االحتجاجات
الـزواج  ضـحايا    و من دين إىل آخر   التحول  اإلكراه على    ن ضحايا أهنم  زَعاليت يُ والفتيات  
  . اتريع الدساريتعلق مبشت رسائل  الفريق العامل أيضاًووجه. القسري

 بشكل فردي أو باالشتراك مع غريه من      سواء صحفية،   بياناتأصدر الفريق العامل    و  -٨
ع ارياملساواة بـني اجلنـسني يف مـش       ب  املتعلقة حكاماأل  منها  أمور بشأناملكلفني بواليات،   

 ذلـك يف   إىل التمييز والعنف ضد املـرأة، و        عقوبته  إنفاذ  الزنا الذي يؤدي   وجترميالدساتري،  
  .ة للمرأدويلليوم الا وللطفلة خمتلفة، مثل اليوم الدويل األول مناسبات

  جلنة وضع املرأة  -دال  
جنة وضع   الفريق العامل التابع للَ    ة رئيس ة نائب ألقت،  ٢٠١٣مارس عام   /آذار ١١ يف  -٩

بني اللجنة واملكلفني بواليات    التحاور   خالل   جنة للّ  السابعة واخلمسني  الدورةيف  كلمة  املرأة  
 املرأة بوصفه مـسألة     املسلط على  العنف   على ابياهن ت يف ركزو.  اإلجراءات اخلاصة  يف إطار 

  . لعملهكإطار مفاهيميالفريق العامل اليت حددها  اجملاالت املواضيعية األربعة مشتركة بني
__________ 

 .A/HRC/22/67/Corr.2و A/HRC/22/67/Corr.1 وA/HRC/22/67 وA/HRC/21/49 انظر )١(
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  أنشطة أخرى  -هاء  
 يف  ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٩ إىل   ١٧من  شاركت رئيسة الفريق العامل يف الفترة         -١٠

 مشروع تعليق   ثراءإهبدف  االختفاء القسري   و نوع اجلنس بشأن  أديس أبابا   يف   قد عُ اجتماع
  . الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيأعّدهعام 
 ٢٠-١٩كامتانـدو،   ( يف مـشاورة إقليميـة       رئيسة الفريـق العامـل     تشاركو  -١١
يف آسيا واحمليط    ياة العامة والسياسية  حل ا  يف ملرأةمشاركة ا  على   ركزت) ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  أيضاً توشارك.  نفسه  املوضوع بشأنيوم واحد   دة   مل  عقدت  وطنية ة مشاور وتلتهااهلادئ،  
بـشأن  ) ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٥-٤سيول،   (خرباء إقليمي فريق  عقده  يف اجتماع   

ـ   عمليات االنتقال   املرأة واملساواة بني اجلنسني و      .استفادة مـن آسـي    السياسي والدروس امل
 مناقشة أولية مـع املقـرر       ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١٨ و ١٧يومي  وأجرى الفريق العامل    

.  املساواة بني اجلنسني وحرية الدين أو املعتقدمسألة بشأناخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد   
  .ر هذا التقريإثراء هذه األنشطة استهدفتو

نظمتها  يف مناقشة    ٢٠١٣ فرباير/شباط ١٨ ق العامل يف  وشاركت نائبة رئيسة الفري     -١٢
وضع توصية عامة بشأن    ب عمليتها املتعلقة  توجيهاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ل       

 األطر القانونية التمييزية، آثار على وركزت يف الكلمة اليت أدلت هبا.  إىل العدالةءولجالة حاتإ
  .ة املرأة إىل العدالءوجل ةتاح إيف الدساتري، علىسيما  الو

 عدد من أعضاء الفريق العامل يف العديد من املؤمترات واالجتماعـات             أيضاً وشارك  -١٣
 العمل اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن             حلقة من مجلتها 

ـ  ١٤-١٢جنيـف،   (تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليميـة           /انون األول ك
جلنة التنـسيق الدوليـة     لفترة السنتني الذي عقدته     احلادي عشر    املؤمترو،  )٢٠١٢ ديسمرب

للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشأن دور املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق              
، )٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٧-٤ان، عّم(الفتيات و اإلنسان للنساءاإلنسان يف محاية حقوق     

  . الدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأةعلى هامش شطة موازية ُنظّمتوأن

القضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية        : التحليل املوضوعي   -ثالثاً  
  والعامة مع التركيز على االنتقال السياسي

  السياق الدويل واإلقليمي  -ألف  
حيز التنفيذ يف   ) االتفاقية(مييز ضد املرأة    دخلت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت        -١٤
املشاركة، على قـدم املـساواة      حق املرأة يف     من االتفاقية على     ٧وتنص املادة   . ١٩٨١عام  



A/HRC/23/50 

GE.13-13249 6 

يشمل احلق يف التصويت يف مجيـع االنتخابـات         مبا   يف احلياة السياسية والعامة      الرجل، مع
ات اليت ينتخب أعضاؤها بـاالقتراع      اهليئيف مجيع   واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب     

املشاركة يف صياغة وتنفيذ سياسة احلكومة، وىف شغل الوظائف العامة وتأدية مجيـع             والعام؛  
املهام العامة على مجيع مستويات احلكم؛ واملشاركة يف أي منظمات ومجعيات غري حكومية             

الدولـة   إىل التزامـات     ٨ادة  املوباإلضافة إىل ذلك، تشري     . لبلد العامة والسياسية  اهتتم حبياة   
تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، ودون أي متييز،          اليت  مجيع التدابري املناسبة    باختاذ  

ومن مث،  . فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدويل واالشتراك يف أعمال املنظمات الدولية          
 ٢٥ و٣ و٢ املـواد   يفيها   التزامات الدولة املنصوص عل    ووسعت نطاق  االتفاقية   فقد حددت 

 الرجل  املساواة بني  ضمان واليت تقتضي من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        
كـذلك  و يف حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، مبا يف ذلك املشاركة املباشـرة               رأةوامل

  .ختارون حبريةاملشاركة بواسطة ممثلني ُي
. تغيريات جوهرية لاالتفاقية،  ب بدء العمل منذ   يف العامل،    وقد تعرض املشهد السياسي     -١٥
تفكيك األنظمة الـشمولية  ب  يف مناطق ودول شىت،   متباينعلى حنو   ،   التغيريات  هذه اتسمتو

. السـتبداد  مـن ا    وظهور أشكال جديـدة    ، وإرساء الدميقراطية  ،اليت استمرت ألمد طويل   
ونشأة ظاهرة  داخلها،  أو  بني الدول    سواء   ةنشوب نزاعات مسلح    الفترة أيضاً   هذه شهدتو

القفـزات  متّخض عـن    و .م الالجئني والتدخل الدويل يف حل الرتاعات وبناء السال        السكان
 عـام  جمـالٌ  املعلومات واالتصاالت، وال سيما اإلنترنـت،        يدان م اليت شهدها التكنولوجية  

من  جديدة   أشكاالً أتاح   إذ،  إعماهلا حقوق اإلنسان و   يف تطور   أحدث انقالباً  وسياسي جديد 
يف اجملال الـسياسي      والتنظيم تصال اال سبلللرجال والنساء   ر  يّس و لتعبري واحلشد السياسيني  ا

  .)٢(الصعيد العامليعلى 
علـى قـدم     ،ق املرأة حبااللتزام الدويل بالوفاء    تزايد بشكل كبري    يف الوقت نفسه،    و  -١٦

يف املنعقـد    املـؤمتر العـاملي      اعترفو. يف املشاركة يف اجملال السياسي     ،مع الرجل املساواة  
 إعالن وبرنامج عمـل فيينـا،        املسماة وثيقته اخلتامية، و حقوق اإلنسان    حول ١٩٩٣ عام
 حقـوق    من واعتربها املرأة   حبقوق،  ٢٠١٣ السنوية العشرين يف عام      ذكراهل ب حتفَالذي يُ و

  املـسماة  ثيقته اخلتامية، وواملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة      أصبح  ،  ١٩٩٥ويف عام   . اإلنسان
 اختـاذ تـدابري     إىلحلكومات يف مجيع أحناء العامل      ا  يدفع  بيجني، حافزاً   ومنهاج عمل  إعالن

 كان الباعـث وراء   نظام احلصص لتمثيل املرأة يف احلياة السياسية، و       اعتماد   ن قبيل خاصة، م 
 حققعالوة على ذلك،    و. )٣(لتمثيل يف أقل من عقدين من الزمن      ذا ا هلضاعف املعدل العاملي    ت

__________ 

 .A/HRC/17/27 من الوثيقة ١٩ والفقرة ٢٠/٨انظر قرار جملس حقوق اإلنسان  )٢(
: متـاح علـى املوقـع التـايل    . statistical archive of women in parliament االحتاد الربملاين الـدويل،  )٣(

www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm. 
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هبدف تعزيـز   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ قراره  اعتمد حينما ٢٠٠٠ يف عام    تارخيياًإجنازاً  جملس األمن   
  .دور املرأة واملنظور اجلنساين يف حل الرتاعات وبناء السالم

 الفريـق العامـل     فإن،   املبذولة على مدى عقود حىت اآلن      على الرغم من اجلهود   و  -١٧
  مهمشة تزال أن املرأة ال  واقع   من عن قلقها    ٢٠١٢ يف عام    أعربت  اجلمعية العامة  يالحظ أن 

تكريس قـرار    من الضروري    هأن، ورأى    أحناء العامل  مجيعالسياسي يف    يف اجملال    إىل حد كبري  
قوق املرأة واملساواة بـني     حب  املعنية لجنةال وأعربت. )٤(لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة    آخر

 إزاء نقص متثيل املـرأة يف اجمللـس         جزعها  عن ٢٠١٢ يف عام    ويبلربملان األور يف ا اجلنسني  
 الثلـث   عند نـسبة   متثيل املرأة    مجودإزاء   االحتاد األورويب، و    واملناصب القيادية يف   التشريعي

 جلنـة البلـدان     ، أفـادت  ٢٠١١ويف عام   . )٥(اجملالس الربملانية يف املنطقة    يف    من الثلث  أقل أو
 التمثيل السياسي للمرأة     جمال يف" غري منصف وبطئ   "إحراز تقدم  عن األمريكية حلقوق اإلنسان  

إىل  ٢٠١٢  يف عـام  البنك الدويلخلصو. )٦( يف األمريكتني احلكومة على خمتلف مستوياهتا   يف  
، واللذين متيزا بأعلى نـسبة      أن النمو السريع والتنمية االقتصادية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ         

لتحقيق املساواة بني اجلنسني،    يكونا كافيني    مل   نسوية يف العامل النامي،   مشاركة للقوة العاملة ال   
  .)٧( يف الشأن السياسيوالتمثيلالقدرة على التصرف مبا يف ذلك يف جمال 

  األهداف واإلجنازات اليت حتققت يف جمال متثيل املرأة  -باء  
بالقـضاء علـى    للجنة املعنية   الصادرة عن ا  ) ١٩٩٧(٢٣التوصية العامة رقم    تشري    -١٨

 ممارسة السلطات التـشريعية      تتضمن وترى أهنا التمييز ضد املرأة إىل احلياة السياسية والعامة        
تغطي مجيع جوانب اإلدارة العامـة وصـياغة الـسياسات    ووالقضائية والتنفيذية واإلدارية؛   

 يئاتمثل اهل  اجملتمع املدين،    وتشمل ؛الوطين واإلقليمي واحمللي  و  األصعدة الدويل   على هاوتنفيذ
العامة واجملالس احمللية وأنشطة املنظمات من قبيل األحزاب السياسية والنقابات والرابطـات            

غريها من املنظمـات املعنيـة      النسائية، واملنظمات اجملتمعية و   املهنية أو الصناعية، واملنظمات     
 إىل ضـآلة  ١٨٢منهاج عمل بيجني يف فقرتـه     وأشار). ٥الفقرة  (باحلياة العامة والسياسية    

 يف املائة من مناصب صنع      ٣٠ حتقيق اهلدف املتمثل يف تولّي نساٍء نسبة         يف   هزاحرذي مت إ  التقدم ال 
  يف احلقـل   ملـرأة االتقدم العاملي يف حتقيق أهداف متثيـل        وال يزال   . ١٩٩٥ القرار حبلول عام    

__________ 

 .٦٦/١٣٠قرار اجلمعية العامة  )٤(
)٥( Committee on Women's Rights and Gender Equality, report on women in political decision-

making – quantity and quality (A7-0029/2012), pp. 5-6. 
 The Road to Substantive Democracy: Women’s Political،جلنة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان   )٦(

Participation in the Americas (2011), para. 11. 
 Toward Gender Equality in East Asia and the Pacific: A Companion to the Worldك الـدويل،  البن )٧(

Development Report, Conference Edition (2012), pp. ix and 13. 
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 ١٨  مرور ها بعد قيقحت كل البعد عن     اً للغاية وبعيد  السياسي اليت وضعها اجملتمع الدويل بطيئاً     
  . املوعد املستهدفعلى سنة
ملرأة يف الربملانات الوطنية    تمثيل ا املتوسط العاملي احلايل ل   يصل  يف السلطة التشريعية،    و  -١٩
فإن مستوى   التاريخ،   أول إجناز من نوعه يف     متثل هذه النسبة  ولئن كانت . )٨( يف املائة  ٢٠ إىل

ال يتجـاوز  و. )٩( يف املائة سنويا١ً أقل من ال يزالية  متوسط الزيادة العامل  نإذ إ بطئ   الصعود
 مـن    بلداً ٣٣ يف املائة أو أكثر      ٣٠ وطنيةال ابرملاناهت عدد البلدان اليت تشكل نسبة النساء يف      

ن يبلدإن   للمساواة، ف  طلقاملقياس امل  العددي يف التمثيل     وباعتبار التكافؤ . )١٠( بلداً ١٤٩أصل  
حيث بني الدول،   فيما  وعالوة على ذلك، هناك اختالفات واسعة        .بلغ امل ا هذ ابلغفقط    نياثن

  . دولة٤٥ يف النواب يف املائة من ١٠ن ع النساء تقل نسبة
احلق يف التمثيل يف السلطة التشريعية احلق يف التصويت يف مجيع االنتخابات            ويشمل    -٢٠

وهو ينفذ  قرن العشرين،    خالل ال  ذا الشرط تدرجيياً  وقد تسىن الوفاء هب   . واالستفتاءات العامة 
  ال تزال بعض القوانني واملمارسـات التمييزيـة        ،ومع ذلك . اآلن يف مجيع أحناء العامل تقريباً     

منح املرأة إىل حد اآلن حق التصويت يف        ومل تُ . القرابةب التصويت   ممارسات من قبيل ،  سائدة
  .دول العاملإحدى 

ـ     امرأة ١٧ هناكالسلطة التنفيذية،   ويف    -٢١  / دول رئيـسات   مناصـب  لنشغ فقـط ي
وال تـسود   .  متثيلها يف الربملانـات    عنمتثيل املرأة يف احلكومات بكثري      ويقل  . )١١(كوماتح

كوميـة إال يف     يف املائة من املناصب احل     ٤٠ أكثر من    اليت تكرس تويل املرأة   املمارسة اجليدة   
ـ اثن يف منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخـرى، و          منها ست: عدد قليل من الدول    يف  انت

ويالحظ . أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وثالث يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب          
 يشمل السلطة   متثيل املرأة على قدم املساواة مع الرجل       بضمانالفريق العامل أن التزام الدول      

إمكانية اليت أثبتت  ومناطق خمتلفة يف يت تسود ال االنتباه إىل املمارسات اجليدةوجهالتنفيذية، وي
  . اجلنسنيمتثيلفيها  توازنيت يال ة واحلكومامرأةترأسها ت اليت ةالدولجناح 
 يف املائة من القضاة يف مجيع أحنـاء         ٢٧متثل النساء سوى    ال  يف السلطة القضائية،    و  -٢٢
ء،  القضا  سلك  يف  العامالت أعداد النساء ب بني الدول فيما يتعلق      كبري وهناك تباين    .)١٢(العامل

__________ 

 ).٣احلاشية ( world average حمفوظات االحتاد الربملاين الدويل، )٨(
 summary of discussions at the expert meeting onليـة،  إدارة التنمية الدولية ومركز حبوث التنمية الدو )٩(

“Women’s Political Empowerment: The State of Evidence and Future Research”, London, 11-12 

September 2012, p. 3. 
 ).٣احلاشية ( حمفوظات االحتاد الربملاين الدويل، )١٠(
: متاح على املوقع التايل. Women in Politics: 2012, mapاالحتاد الربملاين الدويل،  )١١(

www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap12_en.pdf. 
 .٥٩، الصفحة )٢٠١٢ (سعياً لتحقيق العدالة: تقدم نساء العاملهيئة األمم املتحدة للمرأة،  )١٢(
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وحىت يف البلـدان    . من النساء بعض الدول يف منطقة أوروبا الشرقية       أغلبية القضاة يف     أن مع
كلمـا كانـت     أعداد النساء    تناقصت السلطة القضائية،    تتمتع فيها املرأة بتمثيل أعلى يف     اليت  

احملـاكم   ها، مبا في  درجة علىاأل احملاكموهناك عدد قليل من النساء يف       . درجة املنصب أرفع  
ستبعد املرأة مـن تـويل أي       ُتو.  من النساء  ومن النادر أن يكون رؤساء هذه احملاكم       ؛العليا

 يف منطقـة آسـيا      كرستهناك ممارسة جيدة    ومع ذلك،   . يف معظم احملاكم الدينية   منصب  
 يف أحد بلدان هذه املنطقة جزءاً مـن مؤسـسة           فالنساء القاضيات يشكلن  ،  واحمليط اهلادئ 

 يف  ٢٠ مشاركتها، حيث بلغت نسبة     ات القرن املاضي  ي مخسين  يف إنشائها احملاكم الدينية منذ  
 بسحب  احملكمة الشرعية عمالًيفيف بلد آخر تعيني قاضيات وتسىن ؛ )١٣(٢٠١١املائة يف عام  

  .)١٤(ةمن االتفاقي) ب(٧حتفظها على املادة 
ثيل املرأة الذي   بيانات منتظمة بشأن مت   ، ال توجد     اهليئات العامة األخرى   بالنسبة إىل و  -٢٣

 اللجنة املعنية بالقـضاء     الذي حددته  احلياة السياسية والعامة على النحو       مجيع جوانب يغطي  
األحزاب السياسية والنقابات   و ، واحلكومة احمللية  ، اإلدارة العامة   وهي على التمييز ضد املرأة   

يـة وغريهـا مـن      والرابطات املهنية أو الصناعية، واملنظمات النسائية، واملنظمات اجملتمع       
  . املنظمات املعنية باحلياة العامة والسياسية

،  منهاج عمـل بـيجني     ده أيَّ  األمني العام هدفاً   حّددداخل منظومة األمم املتحدة،     و  -٢٤
 حبلـول  إىل نساءصنع القرار مناصب  يف املائة من املناصب اإلدارية و   ٥٠ودعا فيه إىل إسناد     

ـ بني اجلنـسني يف     العددي   كافؤ الت ٢٠١١حتقق يف عام    وقد  . ٢٠٠٠عام    األدىن  ستوينيامل
 يف ٤٠,٧لفنيـة   استويات امليف النسبة املئوية للنساء بلغتو؛ )٢ وف ١الفئتان الفنيتان ف   (

صنع يف املائة يف أعلى مستويات  ٣٠,٢ و٢٧,٤ نسبة تتراوح ما بني تتجاوزولكنها مل  املائة؛
  .)١٥() ووكيل األمني العام٢- ومد١-مد(القرار 
بعد مرور عقد علـى       اليت أجريت   الدراسات بّينت عمليات بناء السالم،      جمال يفو  -٢٥

قد فقط   اتفاقات السالم     من  يف املائة اتفاقاً   ١٦ أن) ٢٠٠٠(١٣٢٥اعتماد قرار جملس األمن     
  .)١٦(اتفاقاً ٥٨٥ إىل املرأة من أصل أشارت

__________ 

)١٣( 2011 Annual Report of the Supreme Court of Indonesia, www.badilag.net/lakip-dan-laptah/465-

laptah/10211-laporan-tahunan-2011.html) باإلندونيسية فقط.( 
)١٤( Background global report prepared for the Working Group, p. 48. 
، متـاح علـى   The Status of Women in the United Nations Systemهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة،     )١٥(

-www.un.org/womenwatch/uncoordination/documents/overview/unsystem/unsystem: التـايل  املوقع

factsheet.pdfو ،Representation of Women in the United Nations System متاح على املوقع التـايل ، :
www.un.org/womenwatch/uncoordination/documents/overview/unsystem/unsystem-

infographic.pdf .وتتضمن فئة وكيل األمني العام أيضاً وظائف مساعدي األمني العام. 
)١٦( Christine Bell and Catherine O’Rourke, “Opinion: UN Security Council 1325 and peace 

negotiations and agreements” (Centre for Humanitarian Dialogue, March 2011), p. 7. 
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االتـصاالت  من خـالل     السياسي   االنتقالالتركيز على   لفريق العامل   ل سىنوقد ت   -٢٦
. إسهامات اخلرباء على الصعيدين اإلقليمي والعـاملي      بفضل  وأجراها   اليت   والزيارات القطرية 

تـسعينات  خالل  ف. بالتباين الشديد  البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية       التجارب يف  اتسمتقد  و
اة بـني    املساو حتققت يف جمال  كانت قد    يف مكاسب أساسية     راجعوحدث ت  القرن املاضي، 

وكـذلك  االحتاد الروسي وأوروبا الـشرقية   يف التمثيل العددي للمرأةو اخنفض   أ/اجلنسني و 
 يف اآلونة  الشرق األوسط ومشال أفريقيا     االنتقال السياسي اليت شهدها    حاالت يف بعض    احلال

الـيت    االنتقال السياسي  حاالتيف بعض   أتاح اعتماد نظام احلصص،     يف املقابل،   و. األخرية
، علـى  أدى متثيل املرأة، و زيادة كبرية يف تسجيل،   يف العديد من املناطق    هتا بلدان خمتلفة  شهد

 أعلى النسب املئويـة     بعض من   إىل تسجيل  ، يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى     ،سبيل املثال 
 الفعال االشتراك هذه الدول  املكرسة يفاملمارسة اجليدةوتضمنت .  األعضاء يف الربملانللنساء

حقـوق  إعمال   الدميقراطية و   إحالل  والتركيز على  ،اجملتمع الدويل يف عملية بناء السالم     مع  
  .نحقوق اإلنساصفها من وباإلنسان وحقوق املرأة 

 على املساواة بني اجلنسني      االنتقال السياسي  حاالتويالحظ الفريق العامل أن تأثري        -٢٧
 إمنا يـرتبط  وفحسب  طبيعة تغيري النظام    ب أصيالًارتباطاً   يرتبطال  يف احلياة العامة والسياسية     

ضمان حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك احلق        يف  اإلرادة السياسية للحكومة القادمة     ب أيضاً
شواغل املساواة بـني  ل مراعيةو قيادة سياسية متجاوبة      وجود  التمثيل، ويتطلب  املساواة يف يف  

ويالحظ الفريق العامل   . املستقلةات النسائية   اليت أثارهتا احلرك   الشواغلاجلنسني، مبا يف ذلك     
 يف مفاوضـات    بشكل كامل وعلى قدم املساواة مع الرجـل        امللحة ملشاركة املرأة     الضرورة

  . االنتقالية يف مجيع السلطات واآلليات والعمليات القرارصنعالسالم ويف 
  مجيـع اجلوانـب    ال تزال قائمة يف   الفريق العامل ألن الفجوة املعرفية       ساور القلق وي  -٢٨

  علـى  قـدرة من ال  ويضعف هذا الوضع   .شاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة     مب املتعلقة
. التنمية والسالم إىل   و املراعية لالعتبارات اجلنسانية  و  للجميع ةاضناالنتقال إىل الدميقراطية احل   

تمييز على أساس نـوع  تقاطع ال فصيالً كافياً حبيث توضحت معظم البيانات املتاحة  فصَّلومل ت 
  عـن الـصادرة ) ٢٠١٠(٢٨ التوصية العامة رقم لتمييز، يف ضوءل أخرى   مع أسبابٍ  اجلنس

التمييز ضد املرأة على أساس " أن اليت تنص على واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        
عرق، واإلثنيـة،   جنسي أو جنساين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل أخرى تؤثر على املرأة مثل ال            

والدين أو املعتقد، والصحة، واملركز، والسن، والطبقة، والطائفة االجتماعية، وامليل اجلنسي،           
مـدى  عـن  األدلة املتوفرة القائمة على    وقليلة هي املعارف  ). ١٨الفقرة  " (واهلوية اجلنسانية 

 إعمـال املرأة علـى  أثره على قدرة عن انتشار العنف ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة و      
  .ةحقها يف املشاركة السياسي



A/HRC/23/50 

11 GE.13-13249 

  مشاركة املرأة يف احلقل السياسي، والدميقراطية وحقوق اإلنسان  -جيم  
 حقـوق  منحقوق املرأة وُتعّد . الدميقراطية وحقوق اإلنسان كل منهما اآلخر تعزز    -٢٩

لنت اجلمعية  أعو.  الدميقراطية وحقوق اإلنسان   رأساسي يف حمو   فهي عنصر    من مث، اإلنسان و 
 تـشمل احتـرام     "العناصر األساسية للدميقراطية  " أن   )١الفقرة   (٥٩/٢٠١ العامة يف قرارها  

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ومنها حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحرية           
ـ               ثلني التعبري والرأي، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة مم

ب يف انتخابات حرة باالقتراع العام      نتَخت ويُ يتم اختيارهم حبرية، وحق الشخص يف أن يصوِّ       
 عن توافر نظام تعددية األحزاب واملنظمات السياسية،        وعلى قدم املساواة بني الناخبني، فضالً     

يف واحترام سيادة القانون، والفصل بني السلطات، واستقالل القضاء، والشفافية واملـساءلة            
  .اإلدارة العامة، وتوافر وسائط إعالم حرة ومستقلة وتعددية

بني  لتحقيق املساواة الفعلية     اً ضروري اًهذه العناصر األساسية للدميقراطية شرط    وتشكل    -٣٠
أنه ال ميكن أن تكون      على   التأكيدالفريق العامل   ويود  . ملرأة يف احلياة العامة والسياسية    الرجل وا 

 يف   مع الرجـل   ية دون مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة        دميقراطية حقيق هناك  
 يف  بني الرجل واملـرأة    املساواة الفعلية    كما ال ميكن حتقيق     النظام الدميقراطي،  مجيع مؤسسات 

  . الدميقراطيةظل الظروف اليت هتيئها يف إالّبشكل كامل احلياة السياسية واحلياة العامة 
أساسية تتيح لألفراد ممارسة حقهم يف حرية       إلنترنت كوسيلة   بايد  هناك اعتراف متزا  و  -٣١

وتزايد أيضاً الوعي بدور اإلنترنـت يف توسـيع         ). ٢٠الفقرة   ،A/HRC/17/27(الرأي والتعبري   
احلكم اإللكتروين والدميقراطيـة    املبادرات املتعلقة ب  من خالل   نطاق مفهوم املواطنة إلكترونياً،     

يرحـب  و.  تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت    يف استخدام  تمع املدين وإبداع اجمل اإللكترونية  
 االحتاد الدويل لالتصاالت والبنك الـدويل ومنظمـات         بالعمل الذي يضطلع به   الفريق العامل   
ـ  من أجل تعميق   مواصلة هذا العمل     ويشجع هذه اهليئات على   اجملتمع املدين،     بـشأن  ارف املع
  . األخرى املعلومات واالتصاالتتتكنولوجياواإلنترنت  يف استخدام اجلنسني التفاوتات بني

 املرأة   على متثيل  فرصة إضفاء الطابع الدميقراطي   للدول   مراحل االنتقال السياسي  وتتيح    -٣٢
اليت تسىن إدخال إصـالحات   يف مؤسسات الدولة      مع الرجل والدفع به قدماً     على قدم املساواة  

حقـوق  انتكاس    تقويض أو  يؤدي إىل   خطراً ضاً أي  تلك املراحل   تشكل قدومع ذلك،   . عليها
.  املرأة يف احلياة العامة والـسياسية يف ظـل النظـام الـسابق     اليت حققتها كاسباملاإلنسان و 

لدميقراطيـة مـن    مناضالت من أجـل ا     استبعاد   حاالت االنتقال السياسي   بعض   شهدت وقد
  .ةيم اجلديد للسلط التقساليت جرى فيها التفاوض بشأنالعمليات السياسية الرمسية 

 وضاعاألب إىل زيادة الوعي   رتاعما بعد ال  وتؤدي اخلربة املستمدة من حاالت الرتاع و        -٣٣
أو اهلجينة، وزيادة التركيز علـى      / و  والفاشلة شة واهل ضعيفةال ها الدول املختلفة للدول، مبا في   

تطوير قدرات   إىل   يرميعمل هادف   "أهنا  على   بناء الدولة    وُتفهم عملية . عمليات بناء الدولة  
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عملية سياسية فعالة للتفاوض على املطالـب       إجراء   فيما يتعلق ب   تها وشرعي اؤسساهتمالدولة و 
هذه العمليات عن األدوار والعالقات املعقدة وتكشف . )١٧("وفئات اجملتمع  الدولة املتبادلة بني 

، ةالقو توازن   أنبش يف إعادة التفاوض     الدولة واجلهات الفاعلة من غري الدول      واحلساسة بني 
 على مسألة  حدة اخلالفات  وتزداد   .األمة ككل وختصيص املوارد واالستحقاقات، وتشكيل هوية      

 ال   اللوايت للنساءجديدة بالنسبة    نقاط ضعف هي متثل    و ،اهلوية الوطنية يف أوقات التغيري السياسي     
وكلما . املرأة عنكمة  احلا  النخبة تتناسب قيمهن وأدوارهن وتصرفاهتن مع التصورات اليت حتملها       

 عـن املعـايري     دافعةاحلركات النسائية امل  كلما كانت   ،   هيمنتها اهلويةب  املرتبطة سياساتبسطت ال 
بأهنا  هذه املعايري    حينما توصف  ال سيما لتهميش والوصم، و  ل  عرضةً لمساواة بني اجلنسني  لالعاملية  

  .طراخل ومصدر من مصادر عبارة عن تأثريات خارجية غري مرغوب فيها

  متتع املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، باحلريات األساسية وحقوق اإلنسان  -١  
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة على قدم املساواة مـع            من النساءحىت تتمكن     -٣٤
 نيتعني عليه ،  لتمكني أنفسهن بأنفسهن   حركات مستقلة    إنشاء  إمكانية ل، مبا يف ذلك   االرج
 والدين والتعبري والتنقـل     التفكري والوجدان  يف حرية    ن حقوقه على إعمال  اتكن قادر يأن  
من احلقوق الفردية    باعتبارها  وضماهنا ذه احلقوق هبوال بد من االعتراف     . تكوين اجلمعيات و

 املعقدة بني التجاذباتيف احلياة السياسية والعامة، يف ضوء بشكل فعال  ملشاركة املرأة   الالزمة
  .وحقوق املرأةاحلقوق اجلماعية 

جزء ال يتجـزأ    ، على قدم املساواة مع الرجل،        الثقافية قوقهاحق املرأة يف التمتع حب    و  -٣٥
لقيم الثقافيـة  ل التوظيف املستمر ويف ضوء   .  يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة      امن حقه 

 درة املـرأة علـى    قفإن  ،  سياسية وعامة  أدوار   معارضة ما تضطلع به املرأة من     والتقليدية لتربير   
املشاركة بنفس قدر مشاركة الرجل تعتمد على قدرهتا على التصرف املستقل فيما يتعلق باحلياة              

  :ستلزم هذا األمر ما يليي  يف جمال احلقوق الثقافية،ة اخلاصة املقرروكما أوردت. الثقافية
 إنشاء مجاعات جديدة تقوم على قيم ثقافية مشتركة وتدور حول أي            حرية  

ة من عالمات اهلوية اليت تريد متييزها، وأي معان وممارسات ثقافية جديدة دون             عالم
. تخذ ضدها إجراء عقايب، مبا يف ذلك أي شكل من أشكال العنف           خوف من أن يُ   

ويعين ذلك أن املرأة جيب أن تكون قادرة على اعتناق أو رفض ممارسات وهويات              
التفاوض بـشأهنا،   ) إعادة(ارسات و ثقافية بعينها وكذلك تنقيح تقاليد أو قيم أو مم        

على بنـاء   تساعد   ... فاملشاركة الفعالة يف اجملال الثقايف    . بغض النظر عن مصدرها   
  .)١٨(مسات حمورية للمواطَنة الدميقراطية

__________ 

 Concepts and dilemmas of State building in fragile“منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،     ) ١٧(

situations: from fragility to resilience,” Journal on Development, vol. 9, No. 3 (2008), offprint, p. 14. 
)١٨( A/67/287 ٢٨، الفقرة. 
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  ومـستقطبة   احلياة السياسية متقلبـة    الذي تكون فيه   السياسي   نتقال اال أوقات ويف  -٣٦
 يف احلياة الـسياسية     كامل وعلى قدم املساواة مع الرجل     بشكل  تعتمد مشاركة املرأة    ،  للغاية

، وال سيما تلـك      اخلاصة هبا   األساسية وحقوق اإلنسان   حلرياهتاوالعامة على احلماية الفعالة     
رصـد  الاملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من هيئـات         وتضطلع  . املذكورة أعاله 

  .اتوق هذه األيف  املرأةلصاحلبدور حاسم ستقلة امل

  دمج املرأة يف املؤسسات العامة والسياسية  -٢  
حتقيـق  يف جمال   أمراً بالغ األمهية    مشاركة املرأة يف املؤسسات العامة والسياسية       ُتعّد    -٣٧

  املنظور اجلنساين   مراعاة  عملية  على من التأثري  هاومتكيناملساواة بينها وبني الرجل يف املواطنة       
  . القرارصنععمليات وضع السياسات و يف ودجمه
تـدابري  وغري ذلـك مـن ال       حتديد حصص للمرأة   اصة، مبا يف ذلك   اخلتدابري  وتشكل ال   -٣٨
) ١٩٩٧(٢٣ رقـم    تان العام تان من االتفاقية والتوصي   ٤ من املادة    ١ الفقرة   حسبما تتطلبه  ؤقتة،امل

ضرورية  عناصر ،للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      االصادرتان عن   ) ٢٠٠٤(٢٥ورقم  
التصدي للبىن   من أجل وذلك  ،  لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف احلياة السياسية والعامة        

 يف أعداد النساء يف الربملانـات       حدثت أهم الزيادات  وقد  .  باملرأة اليت تلحق الُغنب   األساسية
اصة، مـن    بشكل فعال تدابري خ     فيها ذتفّوُن ضعت وُ الوطنية على مر السنني يف البلدان اليت      

تعزيز متثيـل املـرأة       الرامي إىل   احلصص  نظام  استخدام ازدادوقد  . قبيل التحصيص اجلنساين  
حينمـا  نتائج هامة   أسفر عن    و ، العقود الثالثة املاضية   خالل السياسي   ومشاركتها يف اجملال  

  .لنظم انتخابية وسياسية حمددةليكون مالئماً  جرى تكييفه
ـ  إعادة بناء األ   يف إطار  احلصص   ةنظمأ العديد من    مدوقد اعتُ   -٣٩  واملؤسـسات   ةنظم

حنو  أفضل   علىاحلصص   ةنظمأوتعمل  . )١٩(االستبدادأو  / و رتاعالسياسية بعد سنوات من ال    
بفرض عقوبات وتتوىل رصدها عن كثب هيئات مـستقلة تراعـي            تكون مصحوبة    حينما

وقـد  . حقوق اإلنسان ات  مؤسس اهليئات االنتخابية الوطنية و    ، مبا فيها  ة اجلنساني االعتبارات
 يف  تزايد بوجه عام  ت  الفوز مبقاعد يف االنتخابات الربملانية     بحوث أن فرص املرأة يف    أظهرت ال 

  .)٢٠( التمثيل النسيبةنظمأ
تحقيق إالّ نادراً، ومع ذلك، فهو مهم ل    املستوى احمللي     على صصوال ُيعمل بنظام احل     -٤٠

 ، يف جنوب آسيا    الواقعة في أحد البلدان  ف. ض الواقع  على أر   بني اجلنسني  املساواةيف جمال   نتائج  

__________ 

عاملي لدعم الدورات االنتخابية، وهو أحد مبادرات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فإن ثلث             وفقاً للربنامج ال   )١٩(
 يف املائة أو أكثر يف متثيل املرأة يف الربملانات الوطنية هي من البلدان اليت متـر                 ٣٣البلدان اليت حققت نسب     

 )).٩احلاشية (ولية، موجز، انظر وزارة التنمية الدولية ومركز حبوث التنمية الد(مبرحلة انتقالية 
)٢٠( Leslie A. Schwindt-Bayer, “Making quotas work: the effect of gender quota laws on the election 

of women,” Legislative Studies Quarterly, vol. 34, No. 1 (February 2009), p. 15. 
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 حجز ثلث املقاعد يف كـل        على تمثيل املرأة ب متعلق تعديل دستوري    على سبيل املثال، نص   
 بحوث الدلتوقد . )٢١(ات ثلث املناصب القيادية كرئيسحبيث تتوىل النساء  من اجملالسجملس
أكثر قدرة علـى الترشـح       التنفيذ،   بعد عشر سنوات من   ،   تكون النساء  أن  يرجَّح  أنه على

ويؤدي مطلب وجود قيادة نـسائية إىل تغـيري         . )٢٢( املنتخبة يف اجملالس والفوز هبا     للمناصب
  . القيادات النسائيةمواقف الناخبني وحتسني التصورات املتعلقة بفعالية

  املؤسـسات الـسياسية    الدخول إىل املشاركة السياسية الفعالة للمرأة     وال تتطلب     -٤١
 املشاركة الكاملـة    وتتطلب.  القرار صنعحمافل   يف   اندماجها  أيضاً ها تتطلب  ولكن فحسب،

 الـسياسية    املشاركة عوق التغلب على الفصل الفعلي الذي ي      اجلهود الرامية إىل  تضافر  للمرأة  
وتقتضي هـذه  .  املرأةباألدوار اجلنسانية اليت تضطلع هبا اًمنطيللمرأة يف القطاعات اليت ترتبط    

 من القـضايا    بشأن جمموعة صنع القرار   شاركة دمج املرأة يف املناصب اليت ختوهلا صالحية         امل
 مراحـل خـالل   وينطبق الوضع نفسه،    . خبت أو ُعّينت فيها   انُت املؤسسات اليت    تناوهلااليت ت 

  . على مجيع السلطات واآلليات االنتقاليةاالنتقال السياسي،
توسيع وسعى إىل  يف السنوات األخرية م الذي برزباالجتاه العاويرحب الفريق العامل   -٤٢

غري املندرجـة   االت أخرى من احلياة العامةيشمل جم لالعمل اإلجيايبنطاق التدابري اخلاصة أو     
 مـشاركة   اإلجراءات الرامية إىل تعزيـز     ويشمل العمل اإلجيايب  .  اهليئات التشريعية  يف دائرة 
هـي  و احلمالت اإلعالمية وفرص التدريب،      ن قبيل  أدوات م  باستخداميف احلياة العامة     املرأة
جتعل مـن    القائمة على التغيري اليت      تدابري من ال  ، واجليل اجلديد  قانوناً  احلصص نظامختضع ل  ال

مـن   تهمنط حيا تشكيل  تشكيل اجملتمع و  على   كل منهما يف قدرة   الرجل  واملرأة  املساواة بني   
  .)٢٣(هدافاألأهم 
 إقامة  بشأن ٢٠١٣خطة العمل اليت اعتمدها لعام      الدويل، يف   االحتاد الربملاين   وجه  و  -٤٣

 يف  االعتبارات اجلنـسانية   االنتباه إىل ضرورة مراعاة      برملانات مراعية لالعتبارات اجلنسانية،   
والحـظ يف هـذه اخلطـة أن        . ها وأعماهلـا  هياكلها وعملياهتا وأساليب   و  الربملانات شكيلت
 احلواجز اليت حتول دون املـشاركة الكاملـة         تزيل نسانيةاملراعية لالعتبارات اجل  الربملانات  "

أنه   الفريق العامل  ىيرو). ٨ الصفحة"( للمجتمع ككل   إجيابياً  أو منوذجاً  قدم مثاالً ت و ،للمرأة
تستخدمها مؤسسات عامـة وسياسـية   كي  االحتاد الربملاين الدويل  عمل خطةكن تكييف مي

   . بني الرجل واملرأةأخرى يتعني فيها تأمني املساواة يف التمثيل

__________ 

)٢١( Lori Beaman et al., “Women as agents of change: evidence from the grassroots”, presentation to 

the Working Group, 25 July 2012. 
)٢٢( Lori Beaman et al., “Powerful women: does exposure reduce bias?” The Quarterly Journal of 

Economics, vol. 124, No. 4 (2009), p. 1497. 
 The Background Report on Western European and North America preparedانظر على سبيل املثال،  )٢٣(

for the Working Group (2012), p. 43. 
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 لتحقيـق   اً ضروري شرطاً يف املناصب العامة والسياسية      وُيعّد انتخاب املرأة وتعيينها     -٤٤
 يكفال ي هذه املناصب    اللوايت يشغلن عدد النساء   بيد أن   املساواة يف احلياة العامة والسياسية،      

اللوايت جيري تعيينـهن    اء  وتبني األدلة أن النس   .  اجملتمع داخلللنهوض باملساواة بني اجلنسني     
املساواة بـني   ب انتخاهبن يف الوظائف العامة ال يعملن بالضرورة على تعزيز اخلطط املتعلقة           أو

عقـد   احلقيقية بني الرجل واملرأة   املساواة  ب اليت تنهض  تيةنتائج السياسا وتتضمن ال . اجلنسني
 احلركات  نضالوياسية،   االنقسامات الس  عرب ات، وبناء حتالف  أوسععلى نطاق    نقاشات عامة 

 املعايري العاملية للمساواة وعـدم التمييـز وحقـوق اإلنـسان             أساس على املستقلةالنسائية  
  . للجميعةاضنوالدميقراطية احل

  قدرة املرأة على التصرف واحلركات النسائية املستقلة  -٣  
ة والعامة، مـن   يف احلياة السياسيونضاهلا املرأة باخنراط تشكل مجيع اجلوانب املتعلقة   -٤٥

اجملتمع املدين، وتنوع     من منظمات   النطاق واسعةالموعة  اجمل، و  مجيعها خالل مؤسسات الدولة  
  .الدميقراطية والتنمية والسالمعمليات  ال يتجزأ من اًاخلطاب العام، جزء

 ومرنـة   ديناميـة  عملية  تشكل مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة     وال تزال     -٤٦
 هياكل بديلـة،    عن طريق الوصول إىل السلطة    يف جمال إمكانية    وجه، مبا يف ذلك     متعددة األ و

على الرغم من أن املعيقـات غـري        و. عمل بيجني  يف إعالن ومنهاج     على النحو املعترف به   
 ال تـزال     يف املؤسسات الـسياسية الرمسيـة       دون تقلد النساء مناصب عليا     لاملرئية اليت حتو  

عـرب   شبكات   ني جديدة للحوار وبن    جماالت بنشاطحت النساء   فقد فت ،  موجودة يف الغالب  
ركـات  احلمن خالل   و. تؤمن باالخنراط جمتمعات جديدة   وأنشأن  طويلة األمد   ال االنقسامات

، تطـورت  إىل املستوى العـاملي  ووصوالً  املستوى احملليها النساء بدءاً من ئتنش  اليت ستقلةامل
ارية الرمسية، وجتاوز مدى هذا االخنراط احلـدود        أشكال اخنراطها السياسي عرب احلدود اإلد     

عالقات القوة غري   ل  يشكل حتدياً  وهو ما  يف املساواة،    الوطنية بسبب الطابع العاملي حلق املرأة     
إىل إحداث تغيري منهجي    يدعو   عن احلقوق واإلجنازات، و    يدافع املساءلة، و  ويفرضاملتكافئة،  

 املـستقلة النسائية منظمات اجملتمع املدين    وتكتسي  .  يف اجملتمعات واملؤسسات والدول    ثقايفو
  .ةيف احلياة العامة والسياسيمن املشاركة  املرأة يف متكني أمهية بالغة

نظم ، مبا يف ذلك     خمتلف النظم املعيارية   حقوق املرأة بنشاط يف      املدافعون عن ويشارك    -٤٧
هم يـضطلعون بـذلك   و. فيةاجملموعات العر أو وجمموعات السكان األصلينيالطوائف الدينية  

تعّبر املـرأة   و. الديانات اخلاصة هبذه اجملموعات    تستند إىل  ة مشاريع تفسريي  بوسائل منها تقدمي  
 واملوسـيقى   الكتابة يف السياسة من خالل الفنون، مبا يف ذلك          عن آرائها  أيضاً يف بيئتها الثقافية   

 من الدول ومن اجلهات الفاعلة من       وتكون أعماهلا عرضة لالعتداء والتجرمي واإلدانة     واملسرح،  
 واليت تضطلع بـأدوار قياديـة       ستقلة اقتصادياً امل املرأة   تتعرضيف سياقات معينة،    و .غري الدول 
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وتتعرض املثليات ومزدوجـات امليـل اجلنـسي        . )٢٤(يف عداد الساحرات  للوصم والتصنيف   
 العتـداءات تطـال    ن،ومغايرات اهلوية اجلنسانية، ممن يدافعن عن حقوق اإلنسان اخلاصة هب         

عما ُيعتقد أنـه حتـدٍّ       مناخ من التعصب الناجم      حينما يسود  )٢٥(أشخاصهن املدنية و  نحقوقه
  .)٢٦( واألدوار اجلنسانية واحلياة اجلنسيةيةاناهلوية اجلنسب منهن للمعايري املرتبطة

 الـيت شـهدهتا    الناشئة عن التطورات الثورية      ت اجملاالت والفرص اجلديدة   مكّنوقد    -٤٨
 يف احلياة الـسياسية والعامـة     املرأة من املشاركة    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة     

 تكنولوجيا  بيوهتن البقاء يف    ى عل جربنيت يُ لواال نساءوتستخدم ال . تعزيز هذه املشاركة  من   أو
 .األنـشطة اجلماعيـة   لمـشاركة يف    ل و ن عزلتـه  لكـسر املعلومات واالتصاالت كوسيلة    

ن يف ظل ما تتيحه     ا اجلنسية األم  ن بسبب ميوهل  املعرضات لالعتداء عليهن   ساءالنوجدت   وقد
حبريـة، وإنـشاء جمتمعـات      و  عالياً التحدث نح هل تياإلنترنت من إخفاء للهوية، وهو ما ي      

تـستخدم   ،ة االضطرابات السياسي  فتراتوخالل  .  واملشاركة يف املناقشات العامة    ،افتراضية
ـ    ختصرالتدوين امل ة و النساء خدمة الرسائل القصري    حـارس  "وفري   والشبكات االجتماعية لت

  .)٢٧(ل منهن األخرى يف الواقع امللموسحتمي به ك" شخصي
عمليات االنتقـال    تسويات سياسية خالل     وصل إىل تمن أجل ال   التفاوض    إطار يفو  -٤٩

 تمـع املـدين   جملمن منظمـات ا    املنظمات النسائية    شراكإُيعّد   أو إصالح القانون،     السياسي
ضـمان  حامسـاً يف   اً  تحدثني من اجملتمعات القطاعية أو األقليات أمر      املوالقيادات النسائية أو    

وبـالنظر إىل أن عمليـات      .  اإلصالحات  هذه  يف االستفادة من    املواطنني املساواة بني مجيع  
متكـني  فـإن   ،   للجميـع  ةاضن الدميقراطية احل  ماً إىل تكريس  ائاالنتقال السياسي ال تؤدي د    

 عملية بناء الدولة وإصـالح      يف يكتسي نفس القدر من األولوية    ت النسائية املستقلة    احلركا
  .ةاملؤسسات السياسي

  العجز الدميقراطي  -٤  
وحتـد  . يقوض العجز الدميقراطي املشاركة الفعلية للمرأة يف احلياة السياسية والعامة           -٥٠
 الـساحة  علـى  فعالية املرأة مندميقراطية ال احمللية غري   اترعاية والفساد واحلكوم  ال اتسياس

توزيع يف  وصنع القرار   عمليات   الشفافية واملساءلة يف     ول دون تكريس   حت هناإحيث  السياسية،  
حىت يف احلاالت    بني اجلنسني    متيز  ولوائح سياساتوتطبق احلكومات احمللية املستقلة     . املوارد

__________ 

 Partners for Law in Development, Targeting of Women as Witches: Trends, Prevalence andانظر  )٢٤(
the Law in Northern, Western, Eastern and Northeastern Regions of India (2013). 

 .A/HRC/19/41 الوثيقة انظر )٢٥(
)٢٦( Women Human Rights Defenders International Coalition, Global Report on the Situation of 

Women Human Rights Defenders (2012), p. 89. 
)٢٧( Association for Progressive Communications (APC) submission to the Working Group, January 

2012, second page. 
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ويـساعد النـهوض    . بني اجلنسني اليت تنص فيها القوانني الوطنية أو االحتادية على املساواة          
 ثقافة املـساءلة،    إرساءاجملتمع احمللي على    من  اً  بدءاحلياة السياسية والعامة    مبشاركة املرأة يف    

إلدارة اتطبيـق   يف   ويشكل عنصراً هاماً  الدميقراطي،  صنع القرار   اليت تتوىل   دائرة  ال يوسع إذ
  . على مجيع املستويات بشكل فعالالرشيدة

عفاة املسلطة السياسية أو العامة للمؤسسات الدينية أو اجملتمعات األصلية           ال تفويضو  -٥١
 حق املرأة يف املشاركة يف جوانب       يلغصنع القرار ي   هيئات القيادة و    املرأة يف  شرط إشراك من  

 حقوق املرأة مـن جانـب       دُتحدَّ ويف مثل هذه احلاالت،      ؛هامة من احلياة العامة والسياسية    
  . أبوية نظم اجتماعيةينتمون إىل القرار صناع  يفيتمثلواحد 
  حالـة اسـتمرار   يف عدم قدرة الدول على معاجلة      العجز الدميقراطي أيضاً  ويتجسد    -٥٢

 العسكرية وثقافة العنـف،      تكريس الرتعة  انعدام األمن يف مجيع أبعادها املختلفة، مبا يف ذلك        
ـ    مراحل  ، يف حاالت الرتاع و    وليس على سبيل احلصر   خاصة،  بصفة  و ذهب االنتقال الـيت ت

  .نساء يف املقام األول ضحيتها

  القضاء على التمييز اهليكلي واجملتمعي يف حق املرأة يف احلياة السياسية والعامة  -دال  
من الشروط املسبقة لتحقيق مشاركة املرأة الفعالة وباملساواة مع الرجل يف احليـاة               -٥٣

رأة يف التعليم والعمل الالئق واحلصول على السياسية والعامة توفري ضمانات إلعمال حقوق امل
ومن الضروري استحداث جمموعة من السياسات االجتماعية واالقتصادية        . املوارد االقتصادية 

اليت تراعي االعتبارات اجلنسانية من أجل التغلب على العوائق اهليكلية املتعددة األوجه الـيت              
  .تواجهها املرأة

ي، مبا يف ذلك ارتفاع معدالت األمية وتـردي احلالـة           فالفقر واإلقصاء االجتماع    -٥٤
الصحية يف صفوف النساء، يسجنان املرأة يف دور العالة الدائمة على غريها ويف وضع مـن                
احلرمان املستمر وجيعالن يف كثري من األحيان مشاركتها على املدى البعيد يف احلياة السياسية              

التصدي للفقر واإلقصاء االجتماعي اليت تـشتمل       وبرامج  . والعامة خياراً غري قابل للتحقيق    
على عناصر متكني قوية لصاحل النساء املهمشات، مبن فيهن أولئك اللوايت يتعرضن للتمييـز              
املتعدد، تعزز فرص أولئك النساء خصوصاً وتزيد قدرهتن على املشاركة بـشكل مفيـد يف               

  .احلياة السياسية والعامة
لدى الدول عنصر ال غىن عنه لضمان نتائج املـساواة بـني           وتوفُّر اإلرادة السياسية      -٥٥

اجلنسني، مقروناً باستمرار الدعم والضغط والتفحُّص من ِقبل احلركات النسائية اليت ينبغي أن        
  .حتمي الدولة استقالليتها

ومع أن النساء يوجدن يف أماكن خمتلفة، ولكل من هذه األماكن مـواطن ضـعف              -٥٦
ريها، فمن الشائع أن تقيِّد مشاركة النساء يف احليـاة الـسياسية            ومواطن قوة ختتلف عن غ    
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والعامة أوجُه التمييز اهليكلي واجملتمعي داخل األسرة يف حق املرأة ومسؤوليات الرعاية املناطة             
هبا والعنف الذي مياَرس عليها وهتميشها من ِقبل األحزاب السياسية وغريها من املؤسـسات              

ومن واجب الدول أن تزيح تلك العقبات وهو واجب كلّفتها بـه            . لةالعامة غري التابعة للدو   
 من االتفاقية وحضت عليه تكراراً اللجنةُ املعنية بالقضاء على          ٢من املادة   ) و(بوضوح الفقرة   
  .التمييز ضد املرأة

  احلالة األسرية التمييزية  -١  
مسألة جوهريـة   مؤسسة األسرة من ركائز أنظمة سياسية بكاملها وقانون األسرة            -٥٧

فحق املرأة يف املساواة مع الرجل داخل األسرة        . بالنسبة ملواطَنة املرأة ولدورها يف احلياة العامة      
يصوغ الفرص والقيود املتعلقة بقدرة املرأة على التصرف وباستقالليتها كما ينظم حـصوهلا             

جنابية، وبذلك  على ملكية األرض وعلى الدخل والتعليم وخدمات الصحة مبا فيها الصحة اإل           
وقد ترسَّخ حق املـرأة يف      . )٢٨(حيدد قدرة املرأة على املشاركة الكاملة يف مجيع مناحي احلياة         

املساواة داخل األسرة مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق            
  . من االتفاقية١٦ و٢املدنية والسياسية ومت شرحه بالتفصيل يف املادة 

وقد يقيد قانون األسرة أو املمارسة األسرية األبوية والتمييزية حريةَ املرأة يف العمـل           -٥٨
ويف بعض البلدان، ال يزال القانون يعترب الرجل رب         . وحريتها يف احلركة داخل الفضاء العام     

مـن  األسرة ومينع املرأة من متثيل أسرهتا يف عمليات صنع القرار الرمسية يف الشؤون العامة، و              
وقد أُلغي نظـام    . مجلتها املشاريع اإلمنائية وقضايا احلكم الرشيد، اليت تؤثر يف املرأة وأسرهتا          

  .)٢٩(أرباب األسرة يف األنظمة القانونية يف العديد من البلدان
وكثرياً ما تقع النساء من جمموعات األقليات ضحايا متييز مزدوج إذ يكون علـيهن                -٥٩

ومن املمارسات اجليدة اليت    . ليات والتمييز داخل جمتمعاهتن احمللية    مواجهة التمييز يف حق األق    
ميكن أن تتصدى هبا الدول هلذا التمييز املتعدد اختاذ تدابري خاصة يف جمال التعليم والتـدريب                

  .على القيادة وتقدمي املساعدة االقتصادية للنساء وتوعية الرجال داخل اجملتمعات األبوية
 من االتفاقية بشأن املساواة     ١٦ و ٢الدول حتفظات على املادتني     وأبدت العديد من      -٦٠

داخل األسرة وقُدمت معظم تلك التحفظات مراعاةً للقانون األسري الديين وهي بذلك جتعل          
العائق اهليكلي املتمثل يف عدم املساواة بني الرجل واملرأة داخل األسرة ميتد ليشمل مـشاركة         

__________ 

)٢٨ ( Mala Htun and Laurel Weldon, “Religion, the State, and women’s rights: comparative analysis of sex 

equality in family law”, University of New Mexico and Purdue University, May 2012, pp. 2-7. 
 Soo Yeon Lee, “Political Transitions in the 1990s and its impact on legislation of genderانظـر   )٢٩(

equality laws: the South Korean case”, paper submitted for the regional expert group meeting on 

political transitions and gender equality, Seoul, December 2012. 
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ويرى الفريق العامل أن القضاء علـى       . )٣٠(ياة السياسية والعامة  املرأة الكاملة والفعالة يف احل    
التمييز داخل األسرة حموري بالنسبة لقدرة املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية والعامـة              

  .على قدم املساواة مع الرجل وأن ال بد من سحب هذه التحفظات
ى العوائق اهليكلية والثقافية اليت     ويهيئ إصالح قوانني األسرة أساساً متيناً للتغلب عل         -٦١

وقد كانت . حتول دون مشاركة املرأة الكاملة وباملساواة مع الرجل يف احلياة السياسية والعامة
قوانني اُألسرة موضوع إصالح على مدى التاريخ بوصفها جزءاً من حركات كاملة للـدول       

 التأويلية الدينية، وال سـيما      ويف أغلب احلاالت، كانت املشاريع    . واجملتمعات ملواكبة العصر  
منها تلك اليت ُيشَرع فيها كجزء من إصالحات أمشل أثناء فترات االنتقال السياسي، جـزءاً               

يتجزأ من حتقيق هذه التغيريات وتؤدي فيها احلركات املدافعة عن حقوق املرأة دوراً بارزاً،          ال
ن اجلبهات يف قـانون     مثلما حدث يف املغرب حيث حتققت إصالحات هامة على العديد م          

ويف . ، وكذلك الدور الذي تؤديه املؤسسة الدينية ذات الفكر اإلصالحي         )٣١()املدوَّنة(األسرة  
مشاريع العصرنة اليت ترعاها الدولة وأجندات اهلندسة االجتماعية، توفرت اإلرادة السياسية            

 دولِة ما بعـد     لتنفيذ هذه اإلصالحات يف سياقات تتنوع بني وجود سلطة استعمارية وقيام          
  .)٣٢(االستعمار واألنظمة الشيوعية

  عدم املساواة يف مسؤوليات الرعاية  -٢  
ويضع كلٌّ من   . تقع مسؤولية الرعاية داخل األسرة على عاتق املرأة أكثر من الرجل            -٦٢

الواقع والفكرة املسبقة لدى الناس بأن هذا ما ينبغي أن تكون عليه األمور، املرأةَ يف وضع من         
فـساعات  . مان اهليكلي عند ولوج احلياة السياسية والعامة واملشاركة فيها بشكل دائم          احلر

العمل الطويلة ومتطلبات السفر املرهقة جتعل من الصعب على املرأة اليت لديها مـسؤوليات              
رعاية أن تستمر يف اإلدالء بدلوها بشكل ثابت يف احلياة السياسية والعامة ما مل يتوفر هلـا                  

ويف الوقت نفسه، تتعرض النساء اللوايت ُيمـضني  . يف يف القيام مبسؤوليات الرعاية  الدعم الكا 
وقتهن بالكامل يف االشتغال بالسياسة والشؤون العامة للمضايقات والوصم يف كـثري مـن              

  .األحيان إذ ُينظر إليهن باعتبارهن يقّوضن القَيم األسرية التقليدية
باملوازنة ما بني العمل واحلياة اخلاصة من أجـل         ومن املمارسات اجليدة فيما يتعلق        -٦٣

تشجيع املشاركة يف احلياة السياسية والعامة توفُري املساعدة يف رعاية األطفال وحتديد أوقات             
فأجَود البلدان أداًء من حيث نـسبة  . العمل يف املؤسسات على حنو يراعي احتياجات األسرة   

__________ 

 Musawah, CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Groundانظر منشورات منها  )٣٠(

(Sisters in Islam, 2011). 
 .A/HRC/20/28/Add.1انظر الوثيقة  )٣١(
 Mala Htun and Laurel Weldon, “Sex equality in family law: historical legacies, feministانظـر   )٣٢(

activism and religious power in 70 countries” (2011). 
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ر االستحقاقات سخاًء فيما يتعلق بإجازة األمومة مشاركة النساء يف املناصب العامة لديها أكث      
ويعّبر هذا األمر عن مدى فعالية الدول يف استحداث اخليارات اليت تتـيح             . واإلجازة األبوية 

للنساء التوفيق ما بني حياهتن املهنية وحياهتن األسرية، مبا يشجع على إجياد توازن أفـضل يف                
ت ويشجع نسبة أكرب من اآلباء على أخذ إجـازات         املسؤوليات بني املرأة والرجل داخل البي     

ويدل هذا األمر على حدوث تغيُّر ثقايف كبري يف آراء اجملتمع بشأن دور كال اجلنسني،               . أبوية
وهذا التغري يف حد ذاته هو مثرة عقود من الـسياسات االجتماعيـة املراعيـة لالعتبـارات           

بية وغريها ممارسات جيدة فيما يتعلـق       وتوجد يف بعض الدول يف أوروبا الغر      . )٣٣(اجلنسانية
بالربملانات اليت تراعي البعد اجلنساين فغريت مواعيد عقد اجللسات الربملانية حىت تتيح ألعضاء       

  .الربملان الذي لديهم مسؤوليات أبوية حتقيق التوازن بني العمل واحلياة األسرية

  العنف املسلط على املرأة  -٣  
على املرأة جبميع أشكاله، سواء يف اجملال اخلاص أو العام،       يقوض العنف الذي مياَرس       -٦٤

  .قدرة املرأة على املشاركة بفعالية يف احلياة السياسية والعامة
فالوصم واملضايقة واهلجمات الواضحة ُتستخدم إلسكات وتشويه مسعـة النـساء             -٦٥

 ومدافعات عن حقوق    اللوايت يعّبرن عن آرائهن جبرأة كقائدات وعامالت يف اجملتمعات احمللية         
ومت اإلبالغ عن تعرض املرشحات السياسيات للتحرش       . اإلنسان وممارسات للعمل السياسي   

وكـثرياً  . )٣٤(اجلنسي كتكتيك لثنيهن عن ممارسة حقهن يف التصويت والترشح لالنتخابات         
تكون املدافعات عن حقوق اإلنسان هدفاً للعنف بسبب نوع جنسهن، كاإليذاء اللفظي             ما

أو االعتداء اجلنسي أو االغتصاب؛ وقد يتعرضن للتخويـف         / يتناول نوع جنسهن، و    الذي
وتـصفَح  . هلجمات أو لتهديدات باملوت أو حىت للقتل على يد أفراد من اجملتمعات احمللية             أو

اجلهات الفاعلة التابعة للدولة أحياناً عن العنف الذي يسلط على املدافعات عـن حقـوق                
  .)٣٥(ائل من بينها حترش أفراد الشرطة باملتظاهراتاإلنسان أو ُتدميه بوس

وأصبح اإلنترنت جماالً متاَرس فيه أشكال متنوعة من العنف يف حق املرأة يف شـكل                 -٦٦
أما النساء  . مواد مرئية إباحية وألعاب تتسم بالتحيز اجلنساين وانتهاكات حلرمة احلياة اخلاصة          

نترنت، فهن عرضة للتحـرش أثنـاء االتـصال     اللوايت يشاركن يف النقاشات العامة على اإل      
إذ ُشنت، على سبيل املثال، محلة سلبية جمهولة املصدر تدعو إىل اغتصاب مجاعي             . باإلنترنت

إلحدى املدافعات عن حقوق اإلنسان مع نشر شتائم عنصرية يف اللمحـة املـوجزة عنـها           

__________ 

 ).٢٣احلاشية (اسية بشأن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية انظر تقرير املعلومات األس )٣٣(
)٣٤( IACHR, Road to Substantive Democracy (footnote 6), paras. 110-111, 125. 
 .A/HRC/16/44انظر الوثيقة  )٣٥(
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وجيـا االتـصاالت    وقد احتجت نساء يستخدمن تكنول    . )٣٦(املنشورة على موقع ويكيبيديا   
  .)٣٧(واملعلومات علناً على اهلجمات املتحيزة جنسانياً

فيمكن أيضاً  . أما أثر العنف املرتيل املضِعف للمرأة فهو عام وخاص يف ذات الوقت             -٦٧
استخدامه مباشرة كشكل من أشكال العقاب اليت يوقعها األزواج الناقمون أو أفراد آخرون             

  .ن اللوايت يتولّني مراكز قيادة داخل جمتمعاهتنمن األسرة بزوجاهتن أو بقريباهت
، إىل هتيئة أجواٍء ال يتم      ٦٦/١٣٠، دعت اجلمعية العامة، يف قرارها       ٢٠١٢ويف عام     -٦٨

فيها التسامح مطلقاً مع العنف الذي يسلَّط على النساء اللوايت ُينتخنب يف مواقـع مـسؤولية              
مهية القضاء على العنف املسلّط على املـرأة        املرشحات لشغل مناصب عامة، إقراراً منها بأ       أو

ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، تقّر اتفاقية البلـدان          . يف احلياة العامة والسياسية   
األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه صراحةً حق املرأة يف عدم التعرض               

خلاص كما تقر باألثر الذي قد خيلفه العنف على التمتـع           للعنف يف كل من اجملالني العام وا      
ويف هذه املنطقـة، هنـاك   . )٣٨(باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  

أمثلة على قوانني صدرت متنع املضايقة والعنف القائمني على أساس نوع اجلـنس يف حـق                
ويف املنطقـة األفريقيـة،     . )٣٩( املرشـحات  النساء املرشحات وحتظر أيضاً الضغط على أُسر      

أصدرت يف اآلونة األخرية اللجنةُ األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قراراً بشأن إخفـاق             
الدول يف توفري احلماية للنساء أثناء أعمال االحتجاج السياسية، ومن األمثلة على ذلك حالة              

ال العنف اجلنسي فيهـا ميـر دون        ويف بيئة ال يز   . )٤٠(تتعلق مبمارسة العنف على الصحفيات    
عقاب، يشكل هذا القرار مسامهة قّيمة باجتاه ضمان مساءلة الدول عندما ختفـق يف محايـة             

  .النساء من العنف

__________ 

)٣٦( APC submission (footnote 27), seventh page. 
 Vanessa Thorpe and Richard Rogers, “Women bloggers call for a stop toانظر مقاالت من بينـها   )٣٧(

‘hateful’ trolling by misogynist men”, The Observer, 6 November 2011 . وهو مقال متاح على الرابط
 .www.guardian.co.uk/world/2011/nov/05/women-bloggers-hateful-trolling: التايل

)٣٨( Elizabeth Abi-Mershed, “What does the [IACHR] system have to offer as a whole?” عرض مقدم ،
 .للفريق العامل

)٣٩( Elizabeth Salguero Carrillo, “Political violence against women”, The World of Parliaments 

Quarterly Review, No. 36 (2009). 
وهو متاح . Egyptian Initiative for Personal Rights and Interights v. Egypt، ٣٢٣/٢٠٠٦البالغ رقم  )٤٠(

: على الرابط التايل
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/text_of_the_afriocan_commission_ decision-

english.pdf. 
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  األفكار النمطية  -٤  
بشأن قدرات املرأة وأدوارها  )٤١(ال تزال موجودة يف شىت أحناء العامل األفكار النمطية  -٦٩

ورغم األدلـة   .  مشاركة املرأة الفعالة يف احلياة السياسية والعامة       وهي أفكار تؤثر سلباً على    
على املسامهات اهلامة اليت تقدمها املرأة يف جماالت أخرى من احلياة، مبا يف ذلك يف سـوق                 
العمل، ال تزال ُتستغل األفكار النمطية املتعلقة بعدم كفاءة املرأة يف السياسة كأساس لتهميش           

ناصب صنع القرار حيث ُتسند للنساء مهام الرعاية والتوزيع، كتلـك           النساء وإبعادهن عن م   
املتعلقة بالصحة والرفاه االجتماعي، بينما ُيكلف الرجال بشؤون االقتصاد والدفاع، األمـر            

  .)٤٢(الذي حيُرف هيكل السلطة وتوزيع املوارد
نـساُء مـن    وبسبب التنميط املتعدد، ُتقصى من احلياة السياسية والعامـة فعليـاً ال             -٧٠

اجملموعات الضعيفة املصنفة حسب العرق والطبقة االجتماعية واإلثنيـة والـدين واملعتقـد             
والصحة واملركز االجتماعي والفئة العمرية والطبقة االجتماعية املنغلقة وامليل اجلنسي واهلوية           

ا اخلتامية عن   وقد أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف مالحظاهت          . اجلنسانية
  .قلقها إزاء التصوير النمطي لدور املرأة داخل األسرة واجملتمع يف وسائط اإلعالم

ويالحظ الفريق العامل أن املفاوضات اليت جتريها وكاالت دولية وإقليمية وتابعـة              -٧١
للدولة مع جمموعات قطاعية أو مع أقليات تتأثر سلباً بالتنميط اجلنساين عندما ُتجرى تلـك               

فاوضات مع قادة اجملتمعات احمللية من الذكور، وهو ما خيفي فعلياً دور القيادة الذي تؤديه               امل
  .النساء ويزيد يف هتميشهن

وقد تتضخم األفكار النمطية اجلنسانية، خصوصاً يف أوقات االنتقال الـسياسي، يف              -٧٢
ُيحرز يف القضاء   اخلطاب الشديد االستقطاب بشأن اهلوية الوطنية، وقد تقوض التقدم الذي           

  .على التمييز يف حق املرأة

  هتميش األحزاب السياسية للمرأة  -٥  
األحزاب السياسية من احملددات األساسية لـتمكني املـرأة يف اجملـال الـسياسي                -٧٣

  .)٤٣(وملشاركتها يف حقل السياسة، فتلك األحزاب جتّند وتنتقي املرشحني لالنتخابات
يت تؤدي وظيفة احلارس يف صنع القرار السياسي، ميل         ولدى األحزاب السياسية، ال     -٧٤

فكثرياً ما ال حتصل النساء على املوارد املالية من األحـزاب           . إىل اتباع هنج إقصائي جتاه املرأة     
__________ 

 Rebecca J. Cook and Simone Cusack, Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectivesانظر  ) ٤١(

(2010); and Cusack, Stereotyping and Law, available fromhttp://stereotypingandlaw.wordpress.com/. 
)٤٢( Committee on Women's Rights and Gender Equality, report (footnote 5), p.7. 
 متكني املرأة من أجـل      ملعهد الدميقراطي الوطين للشؤون الدولية،    انظر دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وا       )٤٣(

 ).٢٠١١ (دليل املمارسات اجليدة للنهوض باملشاركة السياسية للمرأة :أحزاب سياسية أقوى
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وتستبعد بعض األحزاب الـسياسية     . السياسية لتمويل طلبات ترشيحهن ومحالهتن االنتخابية     
ت كل من احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان          وخلُص. النساء ألسباب دينية إيديولوجية   

وإحدى احملاكم الوطنية إىل أن إقصاء حزب سياسي عقائدي للمرأة من قائمـة مرشـحيه               
يعين أنـه   " االختالفات يف الطبيعة واملواهب واملكانة يف اجملتمع      "للعضوية يف الربملان، بسبب     

م أن قْدر النساء ال يقل عن       ينبغي عدم اعتبارهن صاحلات لالنتخاب لشغل مناصب عامة رغ        
  . )٤٤( من االتفاقية٧، أمٌر ينتهك دستور الدولة واملادة "قْدر الرجال ككائنات بشرية

وتشتمل أشدُّ االستراتيجيات فعالية من أجل متكني املرأة الـسياسي علـى إجـراء         -٧٥
 ٥٠وقد اعتمد حنـو     . )٤٥(إصالحات من أجل ضمان متثيل النساء داخل األحزاب السياسية        

بلداً تشريعاٍت بشأن احلصة االنتخابية بغية ضمان أن تكون نسبة معّينة من املرشحني لشغل              
 بلداً آخـر    ٢٠وقد اعتمدت مئات من األحزاب السياسية يف        . مناصب سياسية من النساء   

 ويف بعض البلدان، ينصُّ الدستور علـى نظـام          .)٤٦(طواعيةً حصصها اجلنسانية اخلاصة هبا    
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب على مبدأ التكافؤ        دستور أحد بلدان    وينصُّ  . احلصص

العددي يف مجيع آليات صنع السياسات مبا فيها االنتخابات والـوزارات ونظـام القـضاء               
تنظيم األحزاب السياسية وبنيتها وطريقة عملها      "واألحزاب السياسية، وينصُّ على أن يكون       

وب على السلطة واملساءلة والعضوية بالتكافؤ بني عـدد النـساء           دميقراطية وأن تضمن التنا   
 ويف املغرب العريب، ينصُّ الدستور اجلديد ألحد البلدان         .)٤٧("وعدد الرجال يف جمالس إدارهتا    

وأُشـركت  ). A/HRC/20/28/Add.1انظر الوثيقـة  (على إنشاء آلية لتحقيق التكافؤ العددي       
 العمليات الدستورية مما يدلُّ على أمهية النضال من         احلركات النسائية بشكل كثيف يف هذه     

  .أجل الضغط هبدف إنشاء إطار دستوري يدعم حقَّ املرأة يف التمثيل
ويالحظ الفريق العامل أن املمارسات اجليدة اليت تتبعها الدول تشتمل على حتقيـق               -٧٦

لنساء يف مناصب   شرط تشريعي، وُيفضَّل أن يكون دستورياً، بأن تضع األحزاب السياسية ا          
حقيقية النتخاهبن، وأن تطبق نظام احلصص، وتضمن التناوب علـى الـسلطة واملـساءلة              
والعضوية بالتكافؤ بني عدد النساء وعدد الرجال يف جمالس إدارهتا، واشتراط إدماج النـساء              

  .يف مناصب حقيقية على لوائحها االنتخابية من أجل متويل األحزاب السياسية

__________ 

 European Court of Human Rights, SGP v. Netherlands, Application No. 58369/10, decisionانظر  )٤٤(

of 10 July 2012. 
 .التمكنيدليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملعهد الدميقراطي الوطين للشؤون الدولية، انظر  )٤٥(
 .٢٢املرجع نفسه، ص  )٤٦(
 من الدستور، مثلما جاء     ٤٣٤ و ١٧٦ و ١١٦ و ٦٥انظر أيضاً املواد    . ٨، املادة   )٢٠٠٨(دستور إكوادور    )٤٧(

 . الكارييب اليت أعدَّها الفريق العامليف ورقة املعلومات األساسية بشأن منطقة أمريكا الالتينية والبحر
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  على التمييز يف القانونالقضاء   -هاء  
يتطلَّب الوفاُء بااللتزام بالنهوض باملساواة بني املرأة والرجل وبتمكني املرأة يف احليـاة               -٧٧

  .العامة والسياسية من الدول اختاذ تدابري قانونية على املستوى الدستوري والتشريعي والقضائي

  الضمانات الدستورية  -١  
طار اخلاص بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف القـانون           ُتحدِّد الدساتري الوطنية اإل     -٧٨

واملمارسة ويبيِّن املبادئ والُسبل اليت ميكن بواسطتها معاجلة االختالالت التارخيية احلاصلة يف            
 وتلقي الدساتري الضوء على العالقة بني األنظمة املعيارية املختلفة اليت           .)٤٨(توزيع اإلمكانيات 

وإنّ وضع ضمانة دستورية تكفـل      . حبكم الواقع خمتلف شرائح اجملتمع    يتمسَّك هبا ويطبِّقها    
املساواة بني املرأة والرجل، على حنو يتَّفق مع املعايري الدولية، وباألخص مع اتفاقية القـضاء               
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومع املعايري اإلقليمية، أمٌر ال بّد منه إلرسـاء حكـم                 

ومتَّ بـشكل  .  لصاحل املرأة تستند إليه سلسلة القضاء برمتها داخل الدولة إلزامي عام باملساواة  
متزايد ويف مناطق خمتلفة إدراج حقوق املرأة والبنود اليت تقضي بعـدم التمييـز يف دسـاتري         

 وقد ُينـَسُب هـذا      .)٤٩(جديدة أو هي جزء من اجلهود املبذولة إلجراء إصالحات دستورية         
ود إىل التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز           النسق الدستوري العابر للحد   

ضد املرأة وإىل املالحظات اخلتامية اليت أصدرهتا اللجنة، إىل جانب احلمالت الـيت تنظِّمهـا         
  .املناضالت يف احلركات النسائية

وسعياً إىل ضمان جلوء النساء بصورة فعَّالة إىل القضاء، ينبغي أن تكون الـشروط                -٧٩
 وقد بيَّنت األحباث اليت تناولت األحكام       .)٥٠(ستورية املتعلِّقة باملساواة بني اجلنسني حمدَّدة     الد

الدستورية اليت تنصُّ حتديداً على منح حقوق املرأة أو محايتها أنه رغم تعذُّر تقدمي الدليل على                
ني احلمايـة   أن األحكام املتعلِّقة حبماية املرأة ال ميكن أن تكون السبب الوحيـد وراء حتـس              

  .القانونية املتوفِّرة للمرأة، فإهنا مرتبطة بتحقيق مكاسب بالنسبة حلقوق املرأة
وميكن إجياد أمثلة منوذجية على التصميم الدستوري يف دساتري حديثـة يف منـاطق                -٨٠

دساتٌري، يف العديد من بلدان املنطقـة الغربيـة،          ، ُعدِّلت ١٩٨١ومنذ عام   . خمتلفة من العامل  
دراج أحكام تتيح استخدام تدابري خاصة مؤقتة لتعزيز مـشاركة املـرأة يف احليـاة               بقصد إ 

منذ وقت قريب حقوقـاً دسـتوريةً   العريب ومينح أحد الدساتري يف املغرب  . السياسية والعامة 
__________ 

 Helen Irving, “Where have all the women gone? Gender and the literature on constitutionalانظر  )٤٨(

design”, Sidney Law School Legal Studies Research Paper No. 10/50, May 2010. 
)٤٩( Martha Morgan, “How constitution-making, interpretation, and implementation can contribute to 

protecting and promoting women’s rights”, remarks to the Working Group, October 2012. 
 Laura E. Lucas, “Does gender specificity in constitutions matter?” Duke Journal ofانظــر  )٥٠(

Comparative & International Law, vol. 20 (2009). 
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ي ه، ويرمي إىل ضمان التكافؤ العـدد      للمرأة كما للرجل، بصورة منهجية ويف مجيع أحكام       
 إشارة تقريبـاً  ٣٤تينية ومنطقة البحر الكارييب، هناك دستور يتضمَّن        بينهما؛ ويف أمريكا الال   

  .)٥١(إىل حقوق املرأة، ومن ضمنها احلق يف املشاركة السياسية
وإن إدراج أي حكم يف الدستور ينقص من ضمانة املساواة بني اجلنسني إذعاناً ملفاهيم                -٨١

يدية والدينية، يقوِّض معايري املـساواة      مسبقة مناقضة توجد يف نظم عدالة أخرى كاملبادئ التقل        
وباملثل فإن الدساتري اليت تتـضمَّن حكمـاً   . املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

اإلجراءات  يبطل باقي األحكام ويعفي األنظمة القانونية املتعدِّدة، أو احملاكم الدينية أو العرفية أو            
زام باحترام ضمانة املساواة بني اجلنـسني، تنتـهك معـايري          البديلة لتسوية املنازعات، من االلت    

وقد أبدت العديد من البلدان الـيت تتـضمَّن دسـاتريها        . املساواة املنصوص عليها يف االتفاقية    
أحكاماً تنص على االنتقاص أو االستثناء حتفظاٍت على معاهدات حقوق اإلنسان ومتَّت معاجلة             

  .امية الصادرة عن هيئات املعاهدات اليت طالبت بسحبهاهذه التحفُّظات يف املالحظات اخلت
أما الدساتري الفعَّالة اليت تنصُّ على املساواة بني اجلنسني وعـدم التمييـز فتعـرض                 -٨٢

بوضوح ترتيب القوانني واألحكام القانونية املتنافسة بشكل هرمي واليت ترسِّـخ االمتثـال             
وهنـاك  . التِّساق بني مجيع األطر القانونية الوطنية     للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتتَّسم با     

ممارسات جيدة يف مناطق خمتلفة حيث خيضع االعتـراف باسـتقاللية اجملتمعـات العرفيـة             
فعلى سبيل املثـال، يلـزِم أحـُد        . األصلية مع ذلك لشرط احترام حقوق اإلنسان للمرأة        أو

حيظر القوانني والثقافات والعادات    "ر  الدساتري، يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بأن الدستو       
والتقاليد اليت تتعارض مع كرامة املرأة أو رفاهها أو مصلحتها أو مع كرامة أو رفاه أو مصلحة                 

، ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،        "أو تقوِّض مكانتها  ... أي فئة مهمَّشة أخرى     
ة بني اجلنسني وحبقوق األقليات، كافالً بـذلك    ينصُّ أحُد الدساتري على اعتراف شامل باملساوا      

   .)٥٢(مشاركة املرأة ودورها يف صنع القرار يف حكم اجملتمعات األصلية وُنظمها القانونية
ولن تكون الضمانات الدستورية لتحقيق العدالة بني اجلنسني نافذة ما مل يكن مثـة                -٨٣

يعية واحلكومية وما مل متكَّـن      حكم ينص على نظر القضاء بشكل فعال يف اإلجراءات التشر         
وميكن الذهاب أبعد من حمـاكم الدولـة،    . النساء من تتبُّع مطالبتهن باملساواة داخل احملاكم      

إن إمكانية اللجوء إىل اآلليات الدولية واإلقليمية يتيح اجملال لتفسري األحكام الدسـتورية              إذ
قليمي بـاحترام حـق املـرأة يف        على حنو يتسق مع التزام الدولة على الصعيدين الدويل واإل         

  .املساواة ومحايته وإعماله
__________ 

انظر الكلمة الرئيسية اليت ألقاها نائب رئيس الفريق العامل يف اجتماع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد                   )٥١(
.  يف جنيف  ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨املرأة أثناء املناقشة العامة اليت تناولت اللجوء إىل القضاء، واليت ُعِقدت يف             

 :لتايلميكن االطالع عليها على الرابط ا
www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/OthersActivities.aspx.  

 .املرجع نفسه )٥٢(
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  قوانني اجلنسية  -٢  
يتطلب القضاء على التمييز يف حق املرأة يف احلياة السياسية والعامة إصالح قـوانني                -٨٤

فقدرة املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية والعامة حتدده مواطنتها وجنـسيتها،            . اجلنسية
اجلنسية كثرياً ما متّيز يف حق املرأة خاصة عندما تقتضي وحدة جنسية األسـرة              أن قوانني    إال

والواقـع أن النـساء يفقـدن       . وعندما ُينظر إىل جنسية املرأة باعتبارها رهناً جبنسية زوجها        
جنسيتهن عند الزواج من زوج أجنيب خاصة إذا كان بلدا الزوجني كليهما يطبقـان مبـدأ                

ذا كان بلد الزوج ال يطبق هذا املبدأ، فإن الزوجة تتعرض إلمكانية أن             أما إ . اجلنسية بالتبعية 
تصبح عدمية اجلنسية وهو ما حيرمها من احلق يف املشاركة بصورة شرعية يف احلياة السياسية               

أما القوانني اليت تقتضي من النساء استئذان أزواجهن أو غريهم مـن            . )٥٣(والعامة يف أي بلد   
تقليدياً بصفتهم أولياء أمور للحصول على جوازات سفر ووثائق هوية          أفراد األسرة املعرفني    

أخرى فمن شأهنا أن تقّوض قدرة املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية والعامة، ومن أوجه               
  .ذلك التقويض احلد من حرية التنقل

تعلـق  ويف السنوات األخرية، ألغت العديد من البلدان أو عدَّلت أحكاماً متييزيـة ت              -٨٥
باجلنسية كي تسمح للنساء بنقل جنسيتهن إىل أوالدهن وإىل أزواجهن األجانب، ولو أن هذا 

وسحبت بعـض البلـدان     . بدرجة أقل، أو للحد من معدل حدوث حاالت انعدام اجلنسية         
 مـن   ٢الفقـرة   ( من االتفاقية، اليت تتعلق مبنح جنسية املرأة ألوالدها          ٩حتفظاهتا على املادة    

 ومت الطعن لدى احملاكم يف العديد من البلدان ولدى اآلليات الدولية املعنية حبقوق              ).٩ املادة
اإلنسان يف قوانني اجلنسية اليت متيز يف حق املرأة، مما أدى إىل صدور عدد مـن القـرارات                  

  .)٥٤(القضائية اإلجيابية
الفتيـات مـن    وتواجِه ممارسات متييزية يف تنفيذ قوانني اجلنسية واملواطنة النساُء و           -٨٦

اجملتمعات ذات األقلية، والنساء من األرياف ومن الشعوب األصلية، واملهاجرات والالجئات           
ويواجهن أشكال سلوك متحيزة إىل جانـب عوائـق         . وملتمسات اللجوء والنساء الفقريات   

هيكلية حتد من حصوهلن على التسجيل الرمسي للوالدات والزواج واإلقامة وغري ذلك مـن              
ملطلوبة للحصول على املواطنة إىل جانب االطالع على املعلومات املفيـدة بـشأن             الوثائق ا 

أما النساء اللوايت جيدن أنفسهن رّبات أسر حبكم الواقع، مبـن فـيهن   . حقوقهن كمواطنات 
أولئك اللوايت يهجرهن أزواجهن، ومل يسجَّل طالقهن قانونياً، أو اللوايت تعرض أزواجهـن             

، فُيحرمن من االعتـراف     )٥٥(وزهتن شهادات تثبت وفاة أزواجهن    لالختفاء القسري وليس حب   

__________ 

 .٢٠ و١٩، الفقرتان A/HRC/23/23انظر الوثيقة  )٥٣(
 .املرجع نفسه )٥٤(
 Association of Parents of Disappeared Persons, Half Widow, Half Wife? Responding toانظر مثالً  )٥٥(

Gendered Violence in Kashmir (2011). 
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ودون احلصول على تلك الوثائق، تتعرض النـساء مـن هـذه      . بوضعهن يف الوثائق الرمسية   
اجلماعات لالستضعاف أكثر من غريهن يف ممارسة حقوقهن الكاملة كمواطنات باملـساواة            

  .غريهن مع

  منع العنف املسلط على املرأة  -٣  
كي تتمتع مجيع النساء بالقدرة على ممارسة حقهن يف املشاركة الكاملة يف احليـاة              ل  -٨٧

السياسية والعامة باملساواة مع الرجل، جيب على الدول أن توفر إطاراً قانونياً شامالً من أجل               
القضاء على مجيع أشكال العنف املسلط على املرأة ومن مجلتها العنف املرتيل والعنف القـائم      

س نوع اجلنس يف حاالت الرتاع ويف ظل الديكتاتوريات احلالية أو املاضية، والعنف             على أسا 
املسلط على النساء اللوايت جيُرؤن على التعبري عن آرائهن بصوت عالٍ ويؤدين أدواراً قيادية يف 

ومثلما جاء يف االستنتاجات املتفق عليها اليت خرجـت هبـا الـدورة             . زمن احلرب والسلم  
مسون للجنة وضع املرأة، جيب أن تنص هذه القوانني على اختاذ تدابري وقائيـة              السابعة واخل 

ومحائية متعددة التخصصات وتراعي االعتبارات اجلنسانية، كاألوامر العاجلة باالبتعاد وأوامر          
احلماية؛ والتحقيق يف العنف وتقدمي مرتكبيه للمالحقة وإيقاع العقوبة املناسبة هبم من أجـل              

ت من العقاب؛ وتوفري خدمات الدعم لتمكني الضحايا ومن بقوا على قيد احلياة،             إهناء اإلفال 
  .إىل جانب اللجوء إىل وسائل االنتصاف املدنية املناسبة واحلصول على اجلرب

وينبغي أن تتيح آليات العدالة االنتقالية املساءلة على االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق              -٨٨
قدم حتليالً شامالً للعنف القائم على نوع اجلنس واالعتداءات اإلنسان اليت تطال النساء، وأن ت

اليت ارتكبتها أنظمة سابقة، وأن توفر الوسائل الكفيلة بتقدمي أشكال جرب تغيرييـة لفائـدة               
الضحايا من النساء، وأن تضع األساس إلجراء تعديل يف املؤسسات الـسياسية والقانونيـة              

  .ضمانة عدم تكرار احلدوثيراعي االعتبارات اجلنسانية كجزء من 

  تنفيذ القانون وإنفاذه  -٤  
يرتكز القضاء الفعلي على التمييز يف حق املرأة يف احلياة السياسية والعامـة علـى                 -٨٩

. القدرة على تنفيذ الضمانات القانونية لتحقيق املساواة بني الرجل واملـرأة يف هـذا اجملـال    
ئت داخل اهليئات التنفيذية للدول تشكو باستمرار من        فاآلليات الوطنية املعنية باملرأة اليت أنش     

وإن احلركات النسائية املستقلة بذاهتا الـيت       . قلة املوارد وهي لذلك عاجزة عن أداء وظائفها       
 ترّوج للمعايري العاملية للمساواة وعدم التمييز تؤدي أدواراً أساسية لإلبقاء على تلك اآلليات            

وإن مشاركة النساء من األقليات والشعوب األصلية، وغري ذلك . الوطنية ولتعزيز فعاليتها معاً 
من اجلماعات املهمشة، باملساواة مع الرجل يف شغل مناصب صنع القرار هو التدبري الكفيل              

  .بتنفيذ الضمانات والتدابري القانونية تنفيذاً كامالً
مايـة حلقـوق    وتؤدي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دوراً حامساً يف توفري احل           -٩٠

. اإلنسان ويف احلصول على اجلرب بالنسبة للنساء الناشطات سياسـياً املعرَّضـات للخطـر             
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للعقبات املعقدة واملتجذرة يف أوجه عدم املساواة اهليكليـة والتقاطعـات املتعـددة              ونظراً
والعامة االجتماعي والثقايف، ال ميكن حتقيق مشاركة املرأة الفعلية يف احلياة السياسية             لإلقصاء

ما مل تتوفر هلا سبل الوصول بشكل كامل وباملساواة مع الرجل إىل مجيع اآلليـات املعنيـة                 
برصد حقوق اإلنسان وتقدمي اجلرب على انتهاكاهتا بصورة مستقلة، ال سيما يف السياقات اليت              

نساين يف وال بد من حتقق مسأليت مراعاة االعتبارات اجلنسانية والتوازن اجل. تكثر فيها املخاطر
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ويف غريها من مؤسسات حقوق اإلنسان على الصعيدين            

  .اإلقليمي والدويل
إالّ أن أياً من املعايري الدولية القائمة ال يقتضي أن تدرِج املؤسسات الوطنية حلقوق                -٩١

اوت اسـتجابة تلـك   اإلنسان االعتبارات اجلنسانية وحقوق املرأة يف عملها مما يؤدي إىل تف   
املؤسسات للمتطلبات احملّددة حلماية النساء يف احلياة السياسية والعامة مبـن فـيهن النـساء          

وتوجد . املدافعات عن حقوق اإلنسان والنساء العامالت يف احلقل السياسي على الصعيد احمللي           
ة، ولكن  يف بعض البلدان مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان متخصصة يف حقوق اإلنسان للمرأ           

ال توجد آلية تضمن التنسيق بني اهليئات املتخصصة واهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان الرئيـسية           
  .مما يؤدي إىل وجود ثغرات كبرية ويعرض أنظمة حقوق اإلنسان الوطنية للتفتت

ومن أجل استدامة مشاركة املرأة يف احلقل السياسي، ال بد من جعل نظام القـضاء                 -٩٢
رأة، إما عن طريق البدء يف إصالحات قانونية أو عن طريق تـوفري الـدعم               خيدم مصلحة امل  

. ويتطلب هـذا األمـر اسـتثماراً      . القانوين وجممعات اخلدمات املتكاملة والتدريب للقضاة     
تقر احلكومات بأمهية تقوية سيادة القانون، فإهنا تنفق بسخاء على التطـوير القـانوين               وإذ

 أن التمويل املرصود لتحقيق املساواة بني اجلنسني ال يـزال           إال. والقضائي وحقوق اإلنسان  
وتركز املبادرات الرامية إىل ختصيص ميزانية للمسائل اجلنسانية باألساس على تـوفري            . قليالً

  .املوارد املالية ضمن مؤسسات الدولة
 وقد ساندت منظمات اجملتمع املدين قضايا ُتعد فتحاً يف جمال حقوق املرأة عمومـاً               -٩٣

ويؤكد هذا أمهية تأمني قـدرة منظمـات        . ألهنا تتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية والعامة      
اجملتمع املدين على متويل ما تقوم به من أعمالٍ بالغة األمهية بصورة مستدامة يف جماالت منها                

  .التقاضي بسبب انتهاك حقوق املرأة

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
كة املرأة يف احلياة السياسة والعامة معىن جيب أن تكون تلـك            حىت يكون ملشار    -٩٤

املشاركة على قدم املساواة مع الرجل وأن تشمل مجيع مناحي احلياة السياسية والعامـة،              
وأن تكون فعالة يف حتقيق نتائج جوهرية فيما يتعلق باملساواة بني املرأة والرجل يف مجيـع                

قتصادياً وقابلية املشاريع اليت تنفذها نساء لالستمرار       وإن استقالل املرأة ا   . جماالت احلياة 
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وختتلف الشروط الالزم توفرها ليتحقق     . اقتصادياً والتدابري اجلماعية أمور حامسة األمهية     
هذا باختالف األماكن اليت توجد فيها النساء وُتحددها التقاطعات الفريدة بني أشـكال             

 االنتقال السياسي ال تؤدي دائماً إىل قيـام         فعمليات. متعددة من التمييز تعيشها النساء    
دميقراطية حاضنة للجميع وإىل حتقيق سالم دائم، وهي تتطلب من احلركـات النـسائية              
املستقلة أن تتحلى بالفعالية من أجل ترسيخ املعايري العاملية حلقوق اإلنـسان يف احليـاة               

  .السياسية والعامة
يع مناحي احلياة السياسية والعامة على قـدم      وإن قدرة املرأة على املشاركة يف مج        -٩٥

املساواة مع الرجل رهن باتِّباع سياسات اجتماعية واقتصادية متماسكة تركّز على األسرة            
وتتطلب أيضاً توفر القدرة لديها على االخنراط يف حل قـضايا           . ومكان العمل والسوق  

. ال اإلقصاء االجتمـاعي   معقدة كالسالم واألمن وبناء الدولة والفقر املدقع ومجيع أشك        
وهناك حاجة إىل تدابري إجيابية لتمكني املرأة من إنتاج املعرفة ومـن االخنـراط يف هـذه                 

ويكون حصول هذه اجلماعات أو اجملتمعات احمللية على املـوارد          . اجملاالت هبمة وإبداع  
عي للتغلّـب  الكافية، ومن مجلتها املوارد املالية، بالغ األمهية إذ تتصرف النساء بشكل مجا   

  .على العوائق اهليكلية اليت يواجهنها
وال بد من إجياد التوليفة الصحيحة من التدابري اخلاصة، املؤقتة والدائمة معاً، من               -٩٦

أجل التصدي للجمود احلاصل، حسب التقارير الواردة، يف تقـدم مـشاركة املـرأة يف      
كل، يف مؤسـسات احلكـم      وجيب استبدال هنج شامل يعين املنظومة ك      . املناصب العامة 

الدائمة واملُخصصة ويف جمال السالم والتنمية وحقوق اإلنسان علـى الـصعيد احمللـي              
والوطين والعاملي، بالتطبيق اجلزئي واالنتقائي لنظام احلصص اجلنسانية وغري ذلـك مـن             

 وإلطار احلكم العاملي الناشئ املتعلق بتكنولوجيـات املعلومـات        . التدابري اخلاصة املؤقتة  
واالتصاالت أمهية خاصة بالنظر إىل الدور احلاسم الذي تؤديه تلـك التكنولوجيـات يف       

  .احلياة السياسية والعامة للنساء
  :ويوصي الفريق العامل الدول مبا يلي  -٩٧

اختاذ خطوات واقعية باجتاه حتقيق التكافؤ يف مواقع ُصنع القرار والقيادة             )أ(  
ريق اّتباع هنج متعدد األوجه يراعي خمتلف العوائق        السياسية على مجيع املستويات عن ط     

وينبغي للدول أن تقوم    . اليت تواجهها النساء مبا يف ذلك يف جمال التصدي للتمييز املتعدد          
  :مبا يلي

 بوسائل منها استحداث     حتقيق التكافؤ  ترسيخ األساس التشريعي بغرض    '١'
، كالعمـل   أحكام دستورية واختاذ تدابري تشريعية أخرى للعمل اإلجيايب       

بنظام احلصص، من أجل ختطي العقبات اهليكلية اليت تعترض مـشاركة           
 املرأة يف احلياة السياسية؛
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وضع تدابري سياساتية فعالة لزيادة قدرة النساء على الترّشـح لـشغل             '٢'
املناصب العامة ويف املؤسسات األساسية اليت حتكم احليـاة الـسياسية           

 والعامة مبا فيها األحزاب السياسية؛

التصدي ألي دليل على وجود مجود وفصل يف التقدم باجتاه حتقيق التكافؤ             '٣'
 عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات ُمبتكرة لتخطي عقبات معّينة؛

وضع استراتيجيات لدعم زيادة قدرات النـساء يف املناصـب العامـة             '٤'
 بوسائل منها التعاون الوطين والدويل بني النظراء؛

قدم الذي ُيحَرز بشكل دائم ومنتظم علـى        زيادة القدرة على رصد الت     '٥'
مجيع مستويات صنع القرار ويف كافة املؤسسات اليت هلا دور يف احليـاة             

 السياسية والعامة؛

هتيئة الظروف املمكّنة من أجل اعتراف عامة اجلمهور بالنساء وقبوهلن يف     )ب(  
ية تراعي األوساط   مواقع القيادة وصنع القرار عن طريق تنظيم محالت عامة وبرامج تثقيف          

  :املتعددة الثقافات بوسائل منها
 اإلقرار بتنّوع أنشطة النساء يف احلياة السياسية والعامة؛ '١'

إعطاء صورة إجيابية عن فئات متنوعة من النساء من بينهن نساء األقليات  '٢'
ونساء الشعوب األصلية والنساء ذوات اإلعاقة وغريهن مـن الفئـات           

 اً، يف مواقع الزعامة وصنع القرار؛شة تارخييالنسائية املُهمَّ

تعريف الشباب واألطفال مبجموعة كبرية من الشخصيات اليت ميكن أن           '٣'
تكون قدوة هلم ومبسارات مهنية للنساء بوسائل منها وضع برامج إرشاد           

  ملشاركة الفتيات يف احلياة السياسية والعامة؛
دميقراطية قائمـة   وضع هنج ينطلق من القاعدة حنو القمة لبناء عالقات            )ج(  

على املساءلة بني الدولة واجملتمع يف جماالت منها احلكم احمللـي واحلكـم يف اجملـاالت                
  القطاعية، مع مشاركة فاعلة من املؤسسات واملنظمات اليت حتتل فيها نساء مواقع القيادة؛

دعم وضمان مشاركة املرأة باملساواة مع الرجل وانتفاعها من مجيع جماالت             )د(  
  :يلي وينبغي للدول أن تقوم مبا. القرار السياسي أثناء مراحل االنتقال السياسيصنع 

 الكاملة وباملساواة مع    رأةتطبيق تدابري خاصة من أجل ضمان مشاركة امل        '١'
 الرجل يف مجيع السلطات واآلليات االنتقالية؛

ضمان إنشاء إطار متماسك يشمل املنظومة ككل بغية حتقيق املـساواة            '٢'
والرجل يف مجيع جماالت احلياة بوسائل منها استحداث أحكام         املرأة   بني

 دستورية؛
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إشراك النساء بوسائل هادفة ودائمة يف وضع وتنفيذ السياسات الرامية           '٣'
إىل حتقيق سالم وأمن دائمني، بوسائل منها تشجيع ثقافة الـسالم عـن             

 طريق التعليم النظامي وغري النظامي يف وسٍط متعدد الثقافات؛

ركة املرأة الفعالة يف مجيع املبادرات اهلادفة إىل تأمني املساءلة          ضمان مشا  '٤'
على االنتهاكات اليت حدثت يف املاضي ومن مجلـة تلـك املبـادرات             
عمليات العدالة االنتقالية واحلرص على أن يدرج القضاء يف ضمانة عدم           
التكرار األسباب اجلذرية لالنتهاكات القائمة على نوع اجلنس يف احلياة          

  يومية ويف املؤسسات؛ال
إنشاء هيكل مؤسسي متماسك لصاحل حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة           )ه(  

  :بني اجلنسني بوسائل منها
تأمني التوازن بني اجلنسني وقدرة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان           '١'

 وغريها من هيئات الرصد املستقلة اليت تراعي االعتبارات اجلنسانية؛

ارات اجلنسية بوصفها جزءاً من املعـايري الدوليـة        مراعاة االعتب مأسسة   '٢'
 لفعالية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛

إنشاء آليات وطنية متخصصة مزّودة بقدر كبري من املوارد خلدمة حقوق  '٣'
  املرأة واملساواة بني اجلنسني؛

دعم استدامة وازدهار احلركات النسائية املستقلة فيما تبذله من جهود            )و(  
 لترسيخ املعايري العاملية للمساواة وحقوق اإلنسان يف سياقات متنوعة بوسائل منها            متنوعة

توفري التمويل غري املُلزم على الصعيدين الوطين والدويل ودعم تطوير صناديق مـستقلة             
  خاصة باملرأة؛

جسر اهلوة املعرفية فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة             )ز(  
يدين الوطين والعاملي عن طريق وضع إحصاءات صامدة ومفّصلة حسب نوع           على الصع 

اجلنس وإجراء أحباث متعددة التخصصات ُتقدِّم صورة عن الطائفة الكاملة من أنـشطة             
  النساء مبا يف ذلك الوثائق املُبتكرة اليت تنتجها النساء أنفسهن؛

الـسياسية والعامـة    تأييد مشاركة املرأة باملساواة مع الرجل يف احلياة           )ح(  
  :بواسطة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بوسائل منها

ال سـيما النـساء مـن        النساء و  ية يف صفوف  بومية احلاس زيادة حمو األ   '١'
 شة؛الفئات املُهمَّ

ضمان مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            '٢'
 اإلنترنت؛ على
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مواقع صنع القـرار فيمـا خيـص        زيادة فرص النساء يف الوصول إىل        '٣'
  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي؛

تسريع اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املـرأة              )ط(  
بوسائل منها إنشاء إطار قانوين شامل ملكافحة اإلفالت مـن العقـاب، وذلـك بغيـة                

ف اليت متكّن النساء من املشاركة يف احليـاة         حقوق اإلنسان للمرأة وحتسني الظرو     إعمال
  السياسة والعامة؛

ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف الوصول إىل مواقع صـنع القـرار               )ي(  
  .وعملياته يف مؤسسات احلكم العاملي مبا فيها األمم املتحدة

        


