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تظل الدميقراطية مطمح ًا عاملي ًا للإن�سان وقوة �ضخمة للتعبئة
ال�سيا�سية من �أجل التغيري ،كما ت�شهد على ذلك احلركات التي يقودها
املواطنون طلب ًا للإ�صالحات الدميقراطية.
�إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات2017-2012 ،
ما هي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية تتمثل
مهمتها يف دعم الدميقراطية امل�ستدامة يف جميع �أنحاء العامل.
�أما �أهداف امل�ؤ�س�سة فهي دعم امل�ؤ�س�سات والعمليات الدميقراطية الأكرث
قوة ،والدميقراطية الأكرث ا�ستدام ًة وفعالي ًة و�شرعي ًة.
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هي املنظمة احلكومية
الدولية العاملية الوحيدة التي تنح�صر واليتها يف دعم الدميقراطية،
وتكمن ر�ؤيتها يف �أن ت�صبح اجلهة العاملية الأوىل لتقا�سم املعارف
واخلربات املقارنة يف جمال دعم الدميقراطية.
ما هي �أن�شطة امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تقوم امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ب�إنتاج املعارف املقارنة
يف جماالت خربتها الرئي�سية :العمليات االنتخابية ،وو�ضع الد�ساتري
وامل�شاركة ال�سيا�سية والتمثيل ،والدميقراطية والتنمية ،وكذلك فيما
يخ�ص الدميقراطية من حيث عالقتها بامل�ساواة بني اجلن�سني والتنوع
وال�صراع والأمن.
وتوفر امل�ؤ�س�سة هذه املعرفة �إىل اجلهات الفاعلة الوطنية واملحلية
تي�سر احلوار دعم ًا
ال�ساعية �إىل حتقيق الإ�صالحات الدميقراطية ،كما ّ
للتغيري الدميقراطي.
ويف �إطار عملها ،تهدف امل�ؤ�س�سة �إىل:
• زيادة �إمكانات الدميقراطية و�شرعيتها وم�صداقيتها
• م�شاركة �أكرث �شمولية ومتثيل يخ�ضع للم�ساءلة
• تعاون �أكرث فعالية و�شرعية يف جمال الدميقراطية
كيف تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
نظر ًا �إىل �أن الدميقراطية تنمو من داخل املجتمعات ،فهي تتطور
با�ستمرار .ولي�س هناك منوذج واحد للدميقراطية قابل للتطبيق عاملي ًا،
ف�أف�ضل من يقدم على اخليارات ال�صعبة ويقيم جودة الدميقراطية
هم املواطنون �أنف�سهم .وهذا بال�ضبط ما تعك�سه جهود امل�ؤ�س�سة ،فعمل
امل�ؤ�س�سة يجري تنظيمه على امل�ستوى العاملي والإقليمي والقطري ،مع
الرتكيز على املواطن باعتباره حمرك التغيري.
ً
ً
عمل امل�ؤ�س�سة غري �إلزامي ،كما �أن امل�ؤ�س�سة تتبع نهجا تعاونيا غري
متحيز نحو التعاون يف جمال الدميقراطية ،م�ؤكد ًة على التنوع يف
الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية على قدم امل�ساواة ،ومتثيل املر�أة
والرجل يف احلياة ال�سيا�سية و�صنع القرار ،وامل�ساعدة يف تعزيز الإرادة
ال�سيا�سية الالزمة من �أجل التغيري.
وت�ضم امل�ؤ�س�سة جمموعة وا�سعة من الكيانات ال�سيا�سية وزعماء الر�أي.
وعن طريق عقد الندوات وامل�ؤمترات وور�ش عمل بناء القدرات ،تعمل
امل�ؤ�س�سة على ت�سهيل تبادل املعرفة على الأ�صعدة العاملية والإقليمية
والوطنية.
�أين تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف جميع �أنحاء العامل.
فعن طريق مقرها يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،افتتحت امل�ؤ�س�سة مكاتب
يف �أفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ومنطقة غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا.
كما تتمتع امل�ؤ�س�سة ب�صفة مراقب دائم لدى الأمم املتحدة.
الدول الأع�ضاء
جميع الدول الأع�ضاء يف امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات دول
دميقراطية توفر الدعم ال�سيا�سي واملايل لعمل امل�ؤ�س�سة .وت�شمل الدول
الأع�ضاء �أ�سرتاليا وبربادو�س وبلجيكا وبوت�سوانا وكندا والر�أ�س الأخ�ضر
و�شيلي ،وكو�ستاريكا والدامنارك وجمهورية الدومينيكان وفنلندا و�أملانيا
وغانا والهند وموري�شيو�س واملك�سيك ومنغوليا وناميبيا وهولندا والرنويج
وبريو والفلبني والربتغال وجنوب �أفريقيا و�إ�سبانيا وال�سويد و�سوي�سرا
و�أوروغواي .ولليابان �صفة مراقب.
احلكم
تخ�ضع امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ملجل�س يت�ألف من
الدول الأع�ضاء فيها وي�ساعده جمل�س امل�ست�شارين .وي�شغل ال�سيد فيدار
هيلجي�سني ،نائب وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الرنويجي الأ�سبق ،من�صب
الأمني العام.
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�شكر خا�ص جلني كواوو ،اال�ست�شارية الدولية يف �ش�ؤون النوع االجتماعي ،ملا قدمته من دعم لتنفيذ هذه املبادرة
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تقرير اجتماع املائدة امل�ستديرة الدويل حول "الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني :دور الأمم املتحدة" الذي �شارك
يف تنظيمه امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،و�إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية وهيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
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التوصيات الرئيسية
انبثقت عن اجتماع املائدة امل�ستديرة ت�سع تو�صيات رئي�سية لدور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية وامل�ساواة بني
اجلن�سني:

1

اال�ستمرار يف ا�ستخدام التدابري اخلا�صة امل�ؤقتة (مثل نظام احل�ص�ص) ،عند االقت�ضاء ،لزيادة امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة ،مع �إدراك �أن نظام احل�ص�ص يف حد ذاته لي�س كافي ًا لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني .ولكي يكون
فع ً
اال ،يحتاج نظام احل�ص�ص والتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة الأخرى �إىل االقرتان بالدعم للقيادة والأ�صوات الن�سائية بغر�ض
تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،مبا يف ذلك حما�سبة امل�س�ؤولني املنتخبني حيال التزاماتهم بامل�ساواة بني اجلن�سني.
وينبغي للتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة الرامية �إىل زيادة م�شاركة املر�أة يف ال�سلطة �أن ت�صاحبها تدابري لكل من �أ�صحاب
املنا�صب من الرجال والن�ساء كي يدركوا التزاماتهم بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني.

2
3
4
5
6
7
8
9

من �أجل بناء القيادة ال�سيا�سية الن�سائية ،ينبغي اال�ستثمار يف التدريب ال�سيا�سي والإر�شاد للن�ساء يف املجتمع
املدين والأحزاب ال�سيا�سية ،وزيادة الدعم والتمويل لدعم منظمات املر�أة واحلركات الن�سائية لتمكني املر�أة من
بناء الوعي ال�سيا�سي ،وتطوير مهارات التنظيم العملية ،وبناء الدوائر االنتخابية ال�شعبية.

تعزيز دعم بناء القدرات للن�ساء املنتخبات حيث �سي�ؤدي ذلك �إىل متكينهن كي يحظني بت�أثري �أكرب على عمليات
�صنع القرار .ومن ال�ضروري �أي� ًضا العمل مع الرجال والن�ساء يف جميع املجاالت ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك يف
ال�سيا�سة ،لتحويل املواقف والت�صورات والعمل نحو مزيد من امل�ساواة بني اجلن�سني.
و�ضع م�ؤ�شرات �أف�ضل لقيا�س حماوالت تعميق امل�ساواة بني اجلن�سني يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية على نحو �أكرث
جدوى ،مبا يف ذلك تلك التي تقي�س فعالية دعم احلركات واملنظمات الن�سائية يف تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة وتوفري منرب حلقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني.
مقاومة ال�صور النمطية للجن�سني ،والعمل على خلق ثقافة عدم الت�سامح مع التحيز املبا�شر وغري املبا�شر لأحد
اجلن�سني داخل الأحزاب ال�سيا�سية والثقافة ال�سيا�سية على نطاق �أو�سع ،والت�أكد من �أن الن�ساء ال�سيا�سيات الالئي
يتعر�ضن للم�ضايقة والعنف ميكنهن الو�صول �إىل العدالة.
العمل مع التيار الرئي�سي وو�سائل الإعالم اجلديدة للت�أكد من متثيل الن�ساء متثي ًال عاد ًال ،وزيادة و�صول املر�أة �إىل
تكنولوجيات و�سائل الإعالم اجلديدة لأنها يحتمل �أن ت�شكل منابر �شاملة ومبتكرة لت�شكيل النقا�ش العام وتعميق
الدميقراطية.
تعزيز امل�ساءلة ال�شاملة للم�ؤ�س�سات الدميقراطية �إزاء املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني عرب تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة
للم�ؤ�س�سات العامة وامل�س�ؤولني ب�ش�أن التزاماتهم بامل�ساواة بني اجلن�سني .الت�أكد من �أن الن�ساء يعرفن حقوقهن
و�أنهن على بينة من القوانني التي حتميهن ،و�أن با�ستطاعتهن الو�صول �إىل قنوات فعالة للمطالبة بامل�ساءلة وبحقوقهن
على امل�ستوى الفردي واجلماعي.
الت�أكد من �أن امل�ساعدة الدميقراطية  -ال �سيما يف املراحل االنتقالية بعد انتهاء ال�صراع  -تراعي املنظور
اجلن�ساين ،و�ضمان الإن�صات �إىل �أ�صوات الن�ساء وااللتفات �إليها على طاولة املفاو�ضات .الت�أكد من توافر مثل
هذه امل�ساعدة لي�س فقط �أثناء االنتخابات بل بو�صفها مورد ًا جاري ًا للدميقراطيات النا�شئة والرا�سخة التي ت�سعى �إىل
�سد الفجوة بني النظرية واملمار�سة يف التزامهم بامل�ساواة بني اجلن�سني.
	�إدراك �أن قدرة الن�ساء على امل�شاركة يف احلياة العامة قد تعتمد على قدرتهن على التمتع باال�ستقاللية يف جوانب
�أخرى من حياتهن ،وعلى احلاجة �إىل معاجلة القيود التي تفر�ضها التزامات املر�أة بو�صفهن مقدمات الرعاية
على م�شاركتهن ال�سيا�سية.
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الملخص التنفيذي
متثل م�شاركة املر�أة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا للدميقراطية ،كما
�أن طبيعة ودرجة م�شاركة املر�أة هي م�ؤ�شر �أ�سا�سي لنوعية
الثقافة الدميقراطية.
ففي  4مايو�/أيلول عام  ،2011عقدت هيئة الأمم املتحدة
للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة (الأمم املتحدة
للمر�أة) ،و�إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون ال�سيا�سية )(DPA
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ) (UNDPوامل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات اجتماع مائدة
م�ستديرة رفيع امل�ستوى يف نيويورك للنظر يف الروابط
بني الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستك�شاف دور
الأمم املتحدة يف تعزيز كليهما .وتلخ�ص هذه الوثيقة
اال�ستنتاجات والتو�صيات الرئي�سية التي و�ضعها امل�شاركون
يف اجتماع املائدة امل�ستديرة.

جذب "اجتماع امل�ستديرة الدويل املعني بالدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني :دور الأمم املتحدة" جذب �أكرث
من  150من وا�ضعي ال�سيا�سات واملمار�سني والأكادمييني
العاملني يف خمتلف جوانب امل�ساواة بني اجلن�سني
والدميقراطية ال�ستعرا�ض عمل الأمم املتحدة يف هذه
املرحلة احلرجة يف جمال تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
وتعزيز الدميقراطية يف جميع �أنحاء العامل .ك�شفت
�أحاديثهم عن حتديات وفر�ص للأمم املتحدة يف هذا
املجال ،ا�ستناد ًا �إىل الدرو�س امل�ستخل�صة من كل من
البحث واملمار�سة.
افتتح اجتماع املائدة امل�ستديرة الأمني العام للأمم
املتحدة بان كي مون الذي �شدد على �أن امل�ساواة بني
اجلن�سني عمل حموري �ضمن جهود الأمم املتحدة لبناء
وتقوية الدميقراطية ،والعك�س بالعك�س .وتلت ت�صريحات
الأمني العام عرو�ض قدمتها مديرة برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي هيلني كالرك ،والرئي�س التنفيذي لهيئة الأمم
املتحدة للمر�أة مي�شيل با�شليه ،والأمني العام للم�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات فيدار هيلجي�سني،
حيث حتدث كل منهم عن العالقة املحورية بني امل�ساواة
بني اجلن�سني وامل�ساعدة الدميقراطية يف عمل كل وكالة،
م�ؤكدين على التزام وكاالتهم بالتمكني ال�سيا�سي للمر�أة

داخل احلكومات وامل�ؤ�س�سات العامة ،و�أي� ًضا بو�صفهن
مواطنات .واختُتمت اجلل�سة االفتتاحية بعر�ض قدمته
الربوفي�سور ماال هتون من جامعة نيو �سكول يف نيويورك،
حيث ك�شفت عن �أبرز نتائج البحوث حول العالقة بني
الدميقراطية ،واحلركات الن�سائية ،وال�سيا�سات العامة
التي ت�ؤكد حقوق املر�أة.
�أر�ست هذه العرو�ض الأ�سا�س لثالث دورات مو�ضوعية
ت�ضمنت عرو� ًضا من املتحدثني الرئي�سيني ،تالها
نقا�ش .ركزت كل دورة على البعد الرئي�سي للعالقة بني
الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني:
 .1امل�شاركة ال�سيا�سية والتمثيل وامل�ساواة بني اجلن�سني
 .2ت�أثري و�سائل الإعالم التقليدية واالجتماعية اجلديدة
على امل�شاركة الن�سائية
 .3تعزيز م�ساءلة املر�أة
ا�ستعر�ضت جل�سات النقا�ش االجتاهات العاملية وحددت
العقبات امل�ستمرة وكذلك اال�سرتاتيجيات الواعدة للم�ضي
قدم ًا ا�ستناد ًا �إىل �أمثلة من م�صر وتون�س ونيجرييا
و�ساحل العاج وهاييتي والعراق وجنوب �أفريقيا وكوبا
واليمن و�أفغان�ستان والر�أ�س الأخ�ضر ،ودول �أخرى.
واختُتم االجتماع مبلخ�ص للدرو�س امل�ستخل�صة من
النقا�شات �ألقاها ما�سيمو توما�سويل ،املراقب الدائم
للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لدى الأمم
املتحدة .ويف اليوم التايل ،التقى ممثلو خمتلف الكيانات
احلا�ضرة لتبادل الأفكار حول �أف�ضل ال�سبل للم�ضي قدم ًا.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

ونتج عن هذه النقا�شات ت�سع تو�صيات رئي�سية و�سل�سلة من
اال�ستنتاجات والنتائج ذات ال�صلة ترد يف هذا التقرير.

التوصيات
انبثقت عن اجتماع املائدة امل�ستديرة ت�سع تو�صيات
رئي�سية لدور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني هي:
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 .1اال�ستمرار يف ا�ستخدام التدابري اخلا�صة امل�ؤقتة (مثل
نظام احل�ص�ص) ،عند االقت�ضاء ،لزيادة امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة ،مع �إدراك �أن نظام احل�ص�ص يف
حد ذاته لي�س كافي ًا لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
كي يكون فع ً
اال ،يحتاج نظام احل�ص�ص والتدابري
اخلا�صة امل�ؤقتة الأخرى �إىل االقرتان بالدعم للقيادة
والأ�صوات الن�سائية بغر�ض تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة ،مبا يف ذلك م�ساءلة امل�س�ؤولني املنتخبني حيال
التزاماتهم بامل�ساواة بني اجلن�سني .وينبغي للتدابري
اخلا�صة امل�ؤقتة الرامية �إىل زيادة م�شاركة املر�أة يف
ال�سلطة �أن ت�صحبها تدابري لكل من �أ�صحاب املنا�صب
من الرجال والن�ساء كي يدركوا التزاماتهم بتعزيز
امل�ساواة بني اجلن�سني.
 .2من �أجل بناء القيادة ال�سيا�سية الن�سائية ،ينبغي
اال�ستثمار يف التدريب ال�سيا�سي والإر�شاد للن�ساء يف
املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية ،وزيادة الدعم
والتمويل ملنظمات املر�أة واحلركات الن�سائية لتمكني
املر�أة من بناء الوعي ال�سيا�سي ،وتطوير املهارات
العملية للتنظيم ،وبناء الدوائر االنتخابية ال�شعبية.
 .3تعزيز دعم بناء القدرات للن�ساء املنتخبات حيث
�سي�ؤدي ذلك �إىل متكينهن كي يحظني بت�أثري �أكرب على
عمليات �صنع القرار .ومن ال�ضروري �أي� ًضا العمل مع
الرجال والن�ساء يف جميع املجاالت ذات ال�صلة ،مبا يف
ذلك يف ال�سيا�سة ،لتحويل املواقف والت�صورات والعمل
نحو مزيد من امل�ساواة بني اجلن�سني.
 .4و�ضع م�ؤ�شرات �أف�ضل لقيا�س حماوالت تعميق امل�ساواة
بني اجلن�سني يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية بفعالية
�أكرب ،مبا يف ذلك تلك التي تقي�س فعالية دعم
احلركات واملنظمات الن�سائية يف تعزيز امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة وتوفري من�صة حلقوق املر�أة وامل�ساواة
بني اجلن�سني.
 .5مقاومة ال�صور النمطية للجن�سني ،والعمل على خلق
ثقافة عدم الت�سامح مع التحيز املبا�شر وغري املبا�شر
لأحد اجلن�سني داخل الأحزاب ال�سيا�سية والثقافة
ال�سيا�سية على نطاق �أو�سع ،والت�أكد من �أن الن�ساء


ال�سيا�سيات الالئي يتعر�ضن للم�ضايقة والعنف
ميكنهن الو�صول �إىل العدالة.
 .6العمل مع التيار ال�سائد وو�سائل الإعالم اجلديدة
للت�أكد من متثيل الن�ساء متثي ًال عاد ًال ،وزيادة و�صول
الن�ساء �إىل تكنولوجيات و�سائل الإعالم اجلديدة لأنها
من املحتمل �أن ت�شكل من�صات �شاملة ومبتكرة لت�شكيل
النقا�ش العام وتعميق الدميقراطية.
 .7تعزيز امل�ساءلة العامة للم�ؤ�س�سات الدميقراطية �إزاء
للمر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني عرب حت�سني ال�شفافية
وامل�ساءلة للم�ؤ�س�سات العامة وامل�س�ؤولني ب�ش�أن
التزاماتهم بامل�ساواة بني اجلن�سني .الت�أكد من �أن
الن�ساء يعرفن حقوقهن و�أنهن على بينة من القوانني
التي حتميهن ،وي�ستطعن الو�صول �إىل قنوات فعالة
للمطالبة بامل�ساءلة وبحقوقهن �سواء على امل�ستوى
الفردي �أو اجلماعي.
 .8الت�أكد من �أن امل�ساعدة الدميقراطية  -ال �سيما
يف املراحل االنتقالية بعد انتهاء ال�صراع  -تراعي
منظور النوع االجتماعي ،و�ضمان الإن�صات �إىل
�أ�صوات الن�ساء وااللتفات �إليها على طاولة املفاو�ضات.
الت�أكد من توافر مثل هذه امل�ساعدة لي�س فقط �أثناء
االنتخابات ،بل بو�صفها مورد ًا جاري ًا للدميقراطيات
النا�شئة والرا�سخة التي ت�سعى �إىل �سد الفجوة
بني النظرية واملمار�سة يف التزامهم بامل�ساواة بني
اجلن�سني.
�	.9إدراك �أن قدرة املر�أة على امل�شاركة يف احلياة العامة
قد تعتمد على قدرتهن على التمتع باال�ستقاللية
يف جوانب �أخرى من حياتهن ،وعلى احلاجة �إىل
معاجلة القيود التي تفر�ضها التزامات املر�أة بو�صفهن
مقدمات الرعاية على م�شاركتهن ال�سيا�سية.
وفيما يلي املزيد من اال�ستنتاجات والتو�صيات الأكرث
تف�صي ًال حول ال�سبل التي ميكن من خاللها للأمم املتحدة
�أن ت�ؤدي دور ًا داعم ًا يف تعزيز الروابط بني الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني عن طريق توفري امل�ساعدة التقنية
املراعية ملنظور النوع االجتماعي:
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التعامل مع األحزاب السياسية
والمؤسسات العامة والهيئات
الحكومية
ك�شف �أع�ضاء اجلل�سات وامل�شاركون عن اال�سرتاتيجيات
والأولويات التالية لتقوية االلتزام بامل�ساواة بني اجلن�سني
يف الأحزاب والنظم ال�سيا�سية:
•

•

•

•

•

عند تقدمي امل�ساعدة التقنية ،اتبع �أف�ضل املمار�سات
(�أي من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،واملعهد
الدميقراطي الوطني ،وامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات وغريها) حول تعزيز التزامات الأحزاب
ال�سيا�سية بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتثيل
املر�أة :ق ّيم عملية اختيار املر�شحني� ،أقم جمموعات
تركيز ومقابالت مع �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية عن
ق�ضايا املر�أة ،حدد الن�ساء املوهوبات وقدمهن �إىل
قيادة احلزب؛ �أقم عالقة قوية مع قيادات الأحزاب
ال�سيا�سية من الرجال وا�شرح مربرات م�شاركة
املر�أة ،ووثق التحديات وق�ص�ص النجاح و�شاركها مع
الآخرين.
انتبه لل�سياق والتاريخ عند �إدخال التدابري اخلا�صة
امل�ؤقتة مثل نظام احل�ص�ص و�أنظمة املقاعد املحجوزة
 ال تعتمد على نهج واحد ينا�سب اجلميع.�شجع الأحزاب ال�سيا�سية على تقوية الالئحة الداخلية
ّ
والقوانني من منظور النوع االجتماعي ،و�أدرج �صياغة
للم�ساواة بني اجلن�سني يف براجمها؛ حدد �أهداف ًا
مل�شاركة املر�أة يف اتفاقياتها ،واعتمد نظام احل�ص�ص
الطوعية الداخلية يف غياب احل�ص�ص القانونية،
وا�ضمن و�صول املر�شحات الن�ساء �إىل التمويل واملوارد
الداعمة الأخرى خالل حمالتهن االنتخابية.
يتعني �إيالء الأولوية للتو�صيتني العامتني  23و 25للجنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة (�سيداو).
قم ب�إجراء املزيد من البحوث عن العالقة بني زيادة
م�شاركة املر�أة يف املنا�صب ال�سيا�سية وزيادة االلتزام
العام بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل
القوانني وال�سيا�سات التقدمية.

•

•

•

وا�صل دعم امل�شاورات يف البالد بني منظمات املجتمع
املدين الن�سائية والقادة ال�سيا�سيني لو�ضع مواثيق
املر�أة وامليزانيات التي ت�ستجيب للنوع االجتماعي.
ت�أكد من التزام عمليات الرقابة الق�ضائية والربملانية
وم�ؤ�س�سات التدقيق العام ب�إجراءات ومعايري ُ�صممت
لر�صد انتهاكات حقوق املر�أة ومتكني املر�أة من
املطالبة بالتحقيقات واملراجعات.
ت�أكد من معاجلة التمييز بني اجلن�سني يف نظام
التعليم العام.

تعزيز األصوات والقيادة والمشاركة
النسائية
عالوة على الت�أكيد على الدور الرئي�سي حلركات املر�أة
يف تعزيز التزام الدولة بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني،
قدّم �أع�ضاء اجتماع املائدة امل�ستديرة وامل�شاركون فيه
�أي� ًضا ا�سرتاتيجيات لإ�شراك املر�أة بو�صفهن �سيا�سيات
ومواطنات وناخبات وم�ستهلكات لو�سائل الإعالم:
•

•

•

•

•

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

معاجلة العقبات التي تواجهها املر�أة عند امل�شاركة
يف العملية االنتخابية وقدرتها على ممار�سة خيارات
حقيقية يف االنتخابات.
تعزيز حمو الأمية ال�سيا�سية للمر�أة كمواطنات
وناخبات :وزيادة معرفتهن بالقوانني وال�سيا�سات
الوطنية ،وكذلك االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة
بحقوق املر�أة.
خلق م�ساحات للمر�أة للتعبري عن تف�ضيالتهن يف
ال�سيا�سات  -داخل وخارج الأحزاب ال�سيا�سية.
زيادة حمو الأمية الإعالمية للمر�أة ومتكينها من
املطالبة بالتمثيل العادل للجن�سني بو�صفهن م�ستهلكات
لو�سائل الإعالم ،والت�صدي لغياب �صوت املر�أة عن
طريق الإ�صالحات التنظيمية يف و�سائل الإعالم
(النظر يف و�ضع قواعد ال�سلوك لو�سائل الإعالم بحيث
تتناول ال�ش�ؤون اجلن�سانية).
حتديد �أبرز املنا�صرين من الذكور ودعم م�شاركتهم
يف بناء �شبكات لل�سيا�سة للم�ساواة بني اجلن�سني
و�شراكات الدعوة.
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•

•

•

•

•

•

الت�أكد من �أن منظمات املجتمع املدين التي تقودها
املر�أة وامللتزمة بالعدالة بني اجلن�سني ميكنها
احل�صول على التمويل ولديها م�ساحات لل�سيا�سة
اال�سرتاتيجية.
ت�شجيع الن�ساء ال�سيا�سيات على ا�ستخدام املوارد مثل
 iKNOW Politicsلتبادل املعرفة واال�سرتاتيجيات.
بناء برامج حمو الأمية التكنولوجية للمر�أة والو�صول
�إىل �أدوات الإعالم واالت�صال اجلديدة وال�سعي �إىل
�إزالة العقبات التي حتول دون ظهورها على القنوات
التلفزيونية الرئي�سية.
اال�ستثمار يف تنمية املهارات القيادية وتوجيهها،
وخا�صة بالن�سبة للن�ساء ال�شابات ،وال�سعي جلعل
ال�سيا�سة �ساحة ميكن للن�ساء الو�صول �إليها خا�صة
الن�ساء ذوات الدخل املنخف�ض والن�ساء يف املناطق
الريفية ،الالئي يعانني من قلة التمثيل ب�سبب ارتفاع
تكلفة احلمالت.
�ضمان التمثيل املت�ساوي للمر�أة يف الإدارة العامة
و�ضمان �أن تدابري الدعوة ت�شمل �أي� ًضا تعزيز وجود
املر�أة يف منا�صب ال�سلطة التنفيذية والتعيينات
الق�ضائية.
ت�شجيع جمع البيانات امل�صنفة ح�سب نوع اجلن�س
يف جميع املجاالت ذات ال�صلة يف العملية ال�سيا�سية
واالنتخابية ،مبا يف ذلك ت�سجيل الناخبني وحجم
�إقبال الناخبني والرت�شيح ،ف�ض ًال عن املر�شحني
الناجحني للوظائف باالنتخاب والتعيني.

دعم عمليات بناء السالم وما بعد
الصراع وإعادة اإلعمار
ُيعد كل من التحوالت �إىل الدميقراطية وعمليات �إعادة
الإعمار بعد انتهاء ال�صراع من الأوقات احلرجة ل�ضمان
اكت�ساب االلتزام بامل�ساواة بني اجلن�سني الطابع امل�ؤ�س�سي.
قدّم �أع�ضاء اجتماع املائدة امل�ستديرة وامل�شاركون فيه
التو�صيات التالية:



•

•

•

•

التعامل مع امل�ساواة بني اجلن�سني باعتبارها هدف ًا
وا�ضح ًا حموري ًا لبناء الدميقراطية.
الت�أكد من �أن املر�أة ت�ؤدي دور ًا قيادي ًا يف ت�صميم نظم
و�سيا�سات وخدمات جديدة للحكم.
بناء االلتزام وامل�ساءلة حيال امل�ساواة بني اجلن�سني
بالتزامن مع ،ولي�س بعد� ،إن�شاء امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية وخطط التنمية.
الت�أكد من �أن انتهاكات حقوق الإن�سان للمر�أة يف
�سياقات ال�صراع �أو الأزمة تتم معاجلتها ب�صورة
جمدية يف �أعمال جلان التحقيق �أو جلان احلقيقة
وامل�صاحلة ،ويف ت�شريعات العدالة االنتقالية.
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مقدمة
يف  4مايو�/أيار عام  ،2011عقدت هيئة الأمم املتحدة
للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة هيئة الأمم املتحدة
للمر�أة ) ،(UN Womenو�إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية ) (DPAوبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
) (UNDPوامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
اجتماع مائدة م�ستديرة رفيع امل�ستوى يف نيويورك للنظر
يف الروابط بني الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني
وا�ستك�شاف دور الأمم املتحدة يف تعزيز كليهما .مايو/
�أيار  2011اجتماع املائدة امل�ستديرة الدويل املعني
بالدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني :دور الأمم املتحدة
�شرع يف ا�ستعرا�ض التحديات والنجاحات الرئي�سية يف
اجلهود املبذولة ل�ضمان امل�شاركة الكاملة وال�شاملة للمر�أة
يف احلكم الدميقراطي ،وال�ستك�شاف ال�سبل لتح�سني
دعم اال�ستجابة للنوع االجتماعي يف برامج امل�ساعدة
الدميقراطية عرب الأمم املتحدة ،والت�أكيد على ارتفاع
م�ستوى االلتزام بالتمكني ال�سيا�سي للمر�أة.
جذب اجتماع املائدة امل�ستديرة �أكرث من  150من وا�ضعي
ال�سيا�سات واملمار�سني والأكادمييني العاملني يف خمتلف
جوانب امل�ساواة بني اجلن�سني والدميقراطية .وقد وفر
االجتماع فر�صة لتعزيز الدرو�س امل�ستفادة من العمل عند
التقاء امل�ساواة بني اجلن�سني مع احلكم الدميقراطي،
وال�ستك�شاف التحديات والفر�ص لعمل الأمم املتحدة يف
هذا املجال.
"يجب �أن تكون امل�ساواة بني اجلن�سني �سمة من
�سمات احلكم الدميقراطي كي يكون الأخري جدير ًا
با�سمه .ومن خالل تعزيز االثنني مع ًا فنحن ال
ن�شجع بذلك حقوق الإن�سان املت�ساوية لكل من املر�أة
نعجل عملية التنمية".
والرجل فح�سب ،ولكن �أي� ًضا ّ
هيلني كالرك ،مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
كان اجتماع املائدة امل�ستديرة هو الثالث �ضمن �سل�سلة
من االجتماعات وحلقات العمل الدولية رفيعة امل�ستوى

ب�ش�أن الروابط بني الدميقراطية والركائز الأ�سا�سية
لعمل الأمم املتحدة :التنمية ،ال�سالم والأمن ،وحقوق
الإن�سان .وقد �سبقه اجتماع يف �سبتمرب�/أيلول عام 2008
حول الدميقراطية والتنمية ،واجتماع يف مار�س�/آذار
عام  2010ب�ش�أن الدميقراطية وال�سالم والأمن ،وتبع
ذلك اجتماع يف يوليو/متوز عام  2011حول الدميقراطية
وحقوق الإن�سان .وعلى الرغم من �أن مو�ضوع امل�ساواة بني
اجلن�سني تخلل هذه املناق�شات ،مت تنظيم اجتماع املائدة
امل�ستديرة يف مايو�/أيار عام  2011حول الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني اعرتاف ًا بالدور املحوري الذي
يجب �أن تلعبه امل�ساواة بني اجلن�سني يف جهود الأمم
املتحدة لبناء وتعميق الدميقراطية.
ت�سلط هذه الورقة ال�ضوء على الر�ؤى واال�ستنتاجات
الرئي�سية املنبثقة عن اجتماع املائدة امل�ستديرة ،مدعومة
ب�أمثلة حلاالت ك�شف عنها �أع�ضاء اجلل�سات �أو م�ستمدة
من الأدبيات والتجارب ذات ال�صلة باملوا�ضيع التي لها
الأولوية.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

تحليل السياق وبيان المشكلة
الجتماع المائدة المستديرة
اعتمد اجتماع املائدة امل�ستديرة على الت�صريحات
الأخرية للأمم املتحدة ،واالتفاقات الدولية واملواثيق
وال�صكوك ذات ال�صلة ،وتو�صيات االجتماعات ال�سابقة
ب�ش�أن دور املر�أة يف بناء ال�سالم والدميقراطية .وهي
ت�شمل:
•

احلقوق املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) والعهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
والأولويات يف �إعالن الألفية ،وال �سيما الهدف الثالث
من الأهداف الإمنائية للألفية (الهدف  ،)3الذي
ي�سلط ال�ضوء على تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة ك�أولوية �إمنائية ملحة ،والذي يعترب
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة م�ؤ�شر ًا رئي�سي ًا؛
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•

•

•

•

•

اخلطة الإ�سرتاتيجية لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة،
والتي تركز على الأولويات املحددة يف منهاج عمل
بيجني ،واتفاقية �سيداو ،و�إعالن الألفية ،واجلمعية
العامة ذات ال�صلة ،واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي
) ،(ECOSOCوجلنة و�ضع املر�أة ) ،(CSWوغريها من
�صكوك ومعايري وت�شريعات الأمم املتحدة املعمول بها؛
املذكرة التوجيهية للأمني العام للأمم املتحدة حول
الدميقراطية يف �سبتمرب�/أيلول عام  2009والتي
حتدد الأ�س�س املعيارية واملفاهيمية لعمل الأمم املتحدة
يف جمال الدميقراطية واملبادئ التوجيهية من �أجل
امل�ساعدة الدميقراطية الفعالة؛
التو�صيات الواردة يف التقرير حول تعميق املر�أة
للدميقراطية :تغيري ال�سيا�سة امل�ساواة بني اجلن�سني،
ور�شة عمل نظمتها هيئة الأمم املتحدة للمر�أة،
و�صندوق الأمم املتحدة للدميقراطية )،(UNDEF
و�إدارة �ش�ؤون الإعالم للأمم املتحدة (نيودلهي-13 ،
 15يناير/كانون الثاين عام )2010؛
الذكرى العا�شرة لقرار جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة رقم ( 1325جمل�س الأمن  )2000ب�ش�أن املر�أة
وال�سالم والأمن ،والذي اعرتف ب�أثر النزاع على املر�أة
وبالدور املحوري الذي يجب �أن تلعبه يف �إن�شاء �أو
�إعادة بناء الدميقراطيات يف دول ما بعد ال�صراع؛
التو�صيات العامة ل�سيداو رقم ( 23ب�ش�أن احلياة
ال�سيا�سية والعامة) ورقم ( 25التدابري اخلا�صة
امل�ؤقتة).
"�إذا �أهملت الدميقراطية م�شاركة املر�أة ،و�إذا
جتاهلت �أ�صوات الن�ساء ،و�إذا متل�صت من امل�ساءلة
عن حقوق املر�أة ،فهي بذلك لي�ست �سوى دميقراطية
لن�صف مواطنيها فقط".
مي�شيل با�شليه ،املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة
للمر�أة



عك�ست مناق�شات اجتماع املائدة امل�ستديرة �أي� ًضا
النقا�شات ال�سيا�سة املعا�صرة حول امل�ساواة بني اجلن�سني
والدميقراطية ،حيث ركزت معظمها على ا�ستخدام
التدابري اخلا�صة امل�ؤقتة ،مثل نظام احل�ص�ص ،كو�سيلة
لزيادة متثيل املر�أة يف ال�سيا�سة .و�إىل حد كبري نتيجة
العتماد مثل هذه التدابري� ،شهدت العقود الثالثة
املا�ضية زيادة كبرية يف م�ستوى التمثيل ال�سيا�سي للمر�أة،
وتركزت �أبرز هذه الزيادات يف البلدان التي طبقت
نظام احل�ص�ص .ومع ذلك فقد ك�شف البحث �أي� ًضا
عن عدد من التحديات واملع�ضالت النا�شئة عن تطبيق
نظام احل�ص�ص ،مما �أثار ت�سا�ؤالت جديدة حول �أف�ضل
ال�سبل لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وقيا�سها �ضمن
ال�سياق الدميقراطي .ويف حني مت الت�أكيد على الت�صميم
امل�ؤ�س�سي ،هناك اعرتاف متزايد ب�أن اختيار الأ�سلوب
الناجح يعتمد على جمموعة من العوامل ال�سياقية
الأخرى ،مبا يف ذلك:
• الثقافة ال�سيا�سية والتاريخ ال�سائدان يف البالد.
• و�صول املر�أة �إىل الأدوات الإعالمية و�صورتها يف
و�سائل الإعالم.
• قوة احلركات الن�سائية املحلية وعالقتها بالدولة.
• و�صول املر�أة �إىل فر�ص التدريب ال�سيا�سي وقدرتها
على زراعة الدوائر ال�سيا�سية.
• عموم م�ساءلة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والعامة عن املر�أة.
• قدرة الن�ساء ال�سيا�سيات على تعزيز خطة حقوق املر�أة
ورغبتهن يف ذلك.
• درجة اال�ستثمار يف م�شاركة املر�أة وقيادتها يف
العمليات الدميقراطية بعد انتهاء ال�صراع.
ا�ستعر�ض �أع�ضاء اجتماع املائدة امل�ستديرة كل من
هذه العوامل بعمق ،مع اال�ستفادة من البحوث العاملية
والأمثلة القطرية .و�أكد العديد من �أع�ضاء االجتماع �أنه
على الرغم من �أن الأبحاث والتجارب قد ك�شفت عن
جوانب الق�صور يف ال ُن ُهج املعا�صرة لزيادة م�شاركة املر�أة
يف الدميقراطية ،فقد ك�شفت هذه العمليات �أي� ًضا عن
�إمكانيات جديدة.
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أهداف وهيكل اجتماع المائدة
المستديرة
بهدف تبادل اخلربات والتعلم من البحوث وا�ستنباط
الدرو�س من ال�سيا�سات واملمار�سات� ،ضم اجتماع املائدة
امل�ستديرة وجهات النظر واخلربات والتجارب من موظفي
الأمم املتحدة والأكادمييني واملمار�سني من جمموعة من
ال�سياقات الوطنية وامل�ؤ�س�سية.
"ال ميكن �أن تتحقق الدميقراطية ب�شكل كامل ما
مل تكن هناك م�ساواة بني املواطنني وي�شمل ذلك
امل�ساواة بني الن�ساء والرجال".
فيدار هيلجي�سني ،الأمني العام ،امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات
ر�أ�س اجلل�سة االفتتاحية م�ساعد الأمني العام للأمم
املتحدة �أو�سكار فرنانديز تارانكو .وقد ت�ألفت اجلل�سة من
عرو�ض قدمها الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون،
ومدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هيلني كالرك،
واملدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة مي�شيل
با�شليه ،والأمني العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات فيدار هيلجي�سن ،والربوفي�سور ماال هتون من
جامعة نيو �سكول يف نيويورك .و�أعقبت هذه اجلل�سة ثالث
حلقات نقا�ش� ،ضمت كل منها عرو� ًضا من املتحدثني
الرئي�سيني ،وتلتها مناق�شة.
الجلسة األولى :المشاركة السياسية
والتمثيل والمساواة بين الجنسين
الرئي�س :ال�سيدة راندي ديفيز ،مدير املمار�سات ،فريق
�ش�ؤون النوع االجتماعي ،مكتب ال�سيا�سات الإمنائية،
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
•

•

الدكتور درود دالريوب� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة �ستوكهومل ،ال�سويد
ال�سيدة �شاري بريان ،نائب الرئي�س ،املعهد

•

الدميقراطي الوطني ،الواليات املتحدة الأمريكية
الدكتور جوي �إزيلو ،جمعية م�ساعدات املر�أة ،نيجرييا

الجلسة الثانية :تأثير وسائل اإلعالم
االجتماعية التقليدية و الجديدة على
المشاركة النسائية في العملية
الديمقراطية
الرئي�س :الدكتور ما�سيمو توما�سويل ،املمثل الدائم
للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لدى الأمم
املتحدة
•

•

•

•

ال�سيدة بات ميت�شل ،الرئي�س واملدير التنفيذي ،مركز
بايل للإعالم ،الواليات املتحدة الأمريكية
ال�سيدة �إميلي جاكوبي ،املدير التنفيذي ،ديجيتال
دميوكرا�سي ،الواليات املتحدة الأمريكية
ال�سيدة كولني لوي  -مورنا ،املدير التنفيذي ،جندر
لينك�س ،جنوب �أفريقيا
ال�سيدة �شويل غو�ش ،كبري مذيعي الأخبار ،قناة
اجلزيرة الإجنليزية ،قطر

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

الجلسة الثالثة :تعزيز المساءلة حيال
المرأة
الرئي�س :الدكتورة �آن ماري جويتز ،كبري امل�ست�شارين،
جمموعة ال�سالم والأمن ،هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
• الدكتور �سكينة بوراوي ،مديرة مركز املر�أة العربية
للتدريب والبحوث ،تون�س
• ال�سيدة يا�سمني �سوكة ،م�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان ،جنوب
�أفريقيا
• ال�سيد فن�سنت وارين ،مدير مركز احلقوق الد�ستورية،
الواليات املتحدة الأمريكية
واخ ُتتم االجتماع مبلخ�ص للدرو�س امل�ستخل�صة من
املناق�شات �ألقاه ما�سيمو توما�سويل ،املراقب الدائم للم�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات لدى الأمم املتحدة .ويف
اليوم التايل ،التقى ممثلو خمتلف الكيانات احلا�ضرة لتبادل
الأفكار حول �أف�ضل ال�سبل للم�ضي قدم ًا.
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الموضوعات الرئيسية في
الديمقراطية والمساواة بين
الجنسين
"تعني الدميقراطية احلقيقية ما هو �أكرث بكثري من
جمرد امل�شاركة  -فهي تتعلق بال�ضوابط واملوازين
وم�ؤ�س�سات امل�ساءلة التي ت�سمح للمر�أة بالتما�س
الإن�صاف عند انتهاك حقوقها وجتاهل احتياجاتها".
مي�شيل با�شليه ،املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة
للمر�أة

ُعقد اجتماع املائدة امل�ستديرة الدويل املعني
بالدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني خالل �إحدى
�أهم الفرتات يف تاريخ الدميقراطية الأخرية :الثورات
العربية التي وقعت خالل الن�صف الأول من عام .2011
وكما �أ�شار العديد من املتحدثني يف اجلل�سة االفتتاحية،
خرجت جحافل الن�ساء يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا �إىل ال�شوارع وال�ساحات  -جنب ًا �إىل جنب مع
الرجال  -للمطالبة بالتغيري .وبد�أت الدكتاتوريات يف
جميع �أنحاء املنطقة بالركوع �أمام احلركات ال�شعبية
الواحدة تلو الأخرى  -وهي احلركات التي ولدت خارج
نطاق ال�سيا�سة الر�سمية .وميكن ا�ستنباط درو�س هامة
من موجات احل�شد التي �صنعت مثل هذه التغريات الهائلة
يف �أنحاء ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،درو�س ت�ستفيد
منها امل�ؤ�س�سات الدولية التي ت�سعى لدعم الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني.
وعلى الرغم من تفاوت التجارب الن�سائية يف �أعقاب
"الربيع العربي"� ،إال هناك در�س واحد وا�ضح للجميع:
وهو �أن م�شاركة املر�أة الن�شطة يف احلركات ال�شعبية
الرامية �إىل التغيري ال�سيا�سي ال تعني بال�ضرورة كفالة
االلتزام الأ�سا�سي بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف
النظام ال�سيا�سي النا�شئ .ففي جميع �أنحاء العامل وعلى
مدار التاريخ احلديث ،قامت املر�أة ببناء وعيها ال�سيا�سي
ومهاراتها العملية يف التنظيم داخل احلركات ال�شعبية


1

الرامية �إىل التغيري ،ولكن يف كثري من الأحيان مل ت�أخذ
التغيريات الالحقة م�صاحلها و�صوتها يف احل�سبان،
�إذ �أن حتى احلركات ال�سيا�سية الأكرث ثورية غالب ًا ما
انتهجت مواقف حمافظة حيال النوع االجتماعي .ويف
هذا ال�سياق ،على الأمم املتحدة �أن ت�ؤدي دور ًا حيوي ًا يف
تعزيز التزامات الدميقراطيات النا�شئة بتحقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني �سواء من الناحية النظرية �أو على �أر�ض
الواقع  -قبل و�أثناء وبعد الفرتات الهامة يف التحول
الدميقراطي.
يف العقود القليلة املا�ضية� ،أ�سفرت عمليات الأمم املتحدة
وكياناتها عن جمموعة ا�سرتاتيجيات تهدف �إىل تعميق
�أوا�صر هذه االلتزامات .وجنحت اتفاقية �سيداو ،التي
اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1979
�صادقت عليها منذ ذلك احلني  187بلد ًا ،يف �إن�شاء �إطار
وا�سع لتكري�س االلتزام بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
يف الهياكل والعمليات الدميقراطية :من التو�صية بذكر
امل�ساواة بني املر�أة والرجل �صراح ًة يف الد�ساتري الوطنية،
�إىل الق�ضاء على القوانني التي تنطوي على التمييز؛
و�ضمان منح النظم القانونية حماية مت�ساوية للمر�أة
من حيث النظرية واملمار�سة ،وتركيز االهتمام على حق
املر�أة يف الت�صويت ،والرت�شح واالنتخاب ل�شغل املنا�صب
العامة ،وامل�شاركة يف و�ضع وتطبيق ال�سيا�سات العامة،
وامل�شاركة يف املجتمع املدين ،ومتثيل حكومتها على
امل�ستوى الدويل .وقد مت تعميق وتو�سيع نطاق هذا الإطار
عام  1995باعتماد منهاج عمل بيجني ،الذي حدد �أهدافاً
وا�ضحة للم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة وربط بني قدرة املر�أة
على امل�شاركة يف املجال ال�سيا�سي مع قدرتها على حتقيق
١
امل�ساواة يف جميع املجاالت الأخرى من حياتها.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
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يجب �أن جتل�س املر�أة على طاولة املفاو�ضات ،و�أن
ت�ؤدي دورها ال�شرعي يف منع ال�صراعات وحلها
وحفظ ال�سالم وبناء ال�سالم .وذلك لي�س فقط
لإبراز احتياجات املر�أة ووجهات نظرها ،لكن كحق
من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.
بان كي مون ،الأمني العام للأمم املتحدة
يف العام  ،2000اتخذت الأمم املتحدة املزيد من
اخلطوات لزيادة م�شاركة املر�أة يف النظم ال�سيا�سية
بالدول الأع�ضاء ،مع �إيالء االهتمام �إىل كل من �أولويات
التنمية على املدى الطويل والفرتات املهمة يف التحول
الدميقراطي .يركز الهدف  3من الأهداف الإمنائية
للألفية ،الذي يتمحور حول تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة ،على الق�ضاء على التمييز يف جمال
التعليم ،وزيادة عدد الن�ساء يف الوظائف ذات الأجر يف
غري املجال الزراعي ،وزيادة ن�سبة املقاعد التي ت�شغلها
املر�أة يف الربملانات الوطنيةُ 2.يعنى قرار جمل�س الأمن
رقم  ،1325الذي اعتُمد �أي� ًضا يف عام  ،2000بحق املر�أة
يف امل�شاركة املت�ساوية يف منع وحل النزاعات ،ويف بناء
ال�سالم وعمليات �إعادة الإعمار .وي�سلط القرار �أي� ًضا
ال�ضوء على احلاجة �إىل اتخاذ تدابري خا�صة تهدف �إىل
حماية الن�ساء والفتيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي  -ال �سيما العنف اجلن�سي � -أثناء م�س�ألة
فرتات النزاع امل�سلح 3.ويف عام � ،2010أن�ش�أت الأمم
املتحدة هيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،وهي كيان جديد
يركز ح�صر ًا على امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة،
كيان له والية وا�ضحة وهي تعميق م�شاركة املر�أة يف
الدميقراطيات يف خمتلف �أنحاء العامل.

علمتنا التجربة �أن ُم ُثل الدميقراطية كال�شمولية
وامل�ساءلة وال�شفافية ال ميكن حتقيقها من دون
قوانني و�سيا�سات وتدابري وممار�سات تعالج �أوجه
عدم امل�ساواة .عالوة على ذلك ،علينا �أن نتجاوز
التفكري يف هذه امل�سائل خا�صة يف وقت االنتخابات.
بل يجب علينا ن�سج هذه املثل العليا �ضمن الن�سيج
االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي ملجتمع ما ،كي
ت�ستفيد الفتيات والن�ساء من �إمكاناتهن على قدم
امل�ساواة مع الرجال� ،أ ّي ًا كان اختيارهن.
بان كي مون ،الأمني العام للأمم املتحدة
على الرغم من اجلهود املكثفة لاللتزامات الدولية
بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،كما �أ�شار الأمني العام
للأمم املتحدة بان كي مون يف كلمته االفتتاحية يف
اجتماع املائدة امل�ستديرة ،ف�إن �أقل من  10يف املائة من
البلدان اليوم ت�شغل املر�أة فيها من�صب رئي�س الدولة
�أو احلكومة ،و 33دولة فقط بلغت ن�سبة متثيل املر�أة يف
الربملانات الوطنية بها  30يف املائة �أو �أكرث .ي�شري هذا
النق�ص يف متثيل الن�ساء يف مواقع القيادة ال�سيا�سية،
وهو ما ميكن مالحظته يف جميع �أنحاء العامل ويف كل من
�سياقات البلدان النامية واملتقدمة� ،إىل �أكرث من جمرد
عدم االلتزام بامل�ساواة بني اجلن�سني  -فهو ي�شري �أي� ًضا
�إىل عدم االلتزام بالدميقراطية .وبحجة �أن "امل�ساواة
بني اجلن�سني يجب التعامل معها كهدف وا�ضح لبناء
الدميقراطية ،ولي�س باعتبارها جمرد �إ�ضافة"� ،أكد
الأمني العام على الدور الهام الذي ميكن �أن تقوم به
الأمم املتحدة يف �إحداث �أنواع من التغيريات يف الثقافة
ال�سيا�سية التي ت�سمح بامل�ساواة بني اجلن�سني  -وت�سمح
للدميقراطية ب�أن تزدهر .و�أ�شار بقوله" :ميكن للعقول �أن
تتغري .وعلى اجلهات الفاعلة الوطنية �أن تقود التحول.
�أ ّما م�س�ؤوليتنا فهي م�ساعدتها".

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

وكرر املتحدثون الالحقون ر�سالة الأمني العام ،م�سلطني
ال�ضوء على التحديات امل�ستمرة يف تعزيز ال�صلة بني
2
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الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وقاطعني الوعود
ب�إحداث التغيري .وكان �أحد املو�ضوعات الذي تخلل جميع
الت�صريحات هو مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني باعتباره
اختبار ًا للدميقراطية :و�أكد املتحدثون مرار ًا وتكرار ًا
�أن طبيعة وم�ستوى م�شاركة املر�أة  -بو�صفهن مواطنات
وناخبات ونا�شطات ومديرات وم�س�ؤوالت منتخبات ُ -يعد
م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا على قوة امل�ؤ�س�سات الدميقراطية يف
البالد ،و�أن التمثيل ال�سيا�سي املنخف�ض �أو ال�ضعيف
للمر�أة غالب ًا ما ي�شري �إىل م�ستويات �أعمق من عدم
امل�ساواة والتحديات خارج نطاق التمييز بني اجلن�سني
فقط .يتطلب معاجلة هذه التفاوتات والتحديات �أكرث من
جمرد �إي�صال املر�أة �إىل املنا�صب العامة :بل تعني الك�شف
عن العيوب يف النظام االنتخابي ومعاجلتها ،و�إ�صالح
الثقافة ال�سيا�سية وبناء االلتزام بامل�ساواة بني الرجال
والن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية ويف املجتمع ككل.
امل�ساواة بني اجلن�سني ال ت�صنع الدميقراطية.
والدميقراطية ال ت�صنع امل�ساواة بني اجلن�سني.
ولكن عندما تتحقق كل من مبادئ الرقابة ال�شعبية
وامل�ساواة بني املواطنني ،ف�إن الدميقراطية وامل�ساواة
بني اجلن�سني يبلغان حدهما الأق�صى  -ويتبع
املجتمع م�سار ًا �أف�ضل بكثري نحو التنمية والأمن
وحقوق الإن�سان.
فيدار هيلجي�سني ،الأمني العام ،امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات
قالت مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هيلني
كالرك �إن عمل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف
هذا املجال ،والذي يركز على تقدمي امل�ساعدة التقنية
خالل االنتخابات وتعزيز �آليات احلكم و�إ�صالح نظم
الإدارة العامة ،يجب تقييمه من حيث قدرته على
متكني املر�أة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني � -سواء يف
�أوقات التحول ال�سيا�سي ،ويف احلياة ال�سيا�سية والعامة
اجلارية .وباال�ستفادة من الدرو�س امل�ستقاة من التحول
الدميقراطي واجلهود الرامية �إىل تعميق امل�شاركة


ال�سيا�سية للمر�أة يف جميع �أنحاء العامل� ،أبرزت املدير
التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة مي�شيل با�شليه ثالثة
توجه امل�ساعدات الدميقراطية من �أجل
عنا�صر يجب �أن ّ
�ضمان �أن تظل امل�ساواة بني اجلن�سني يف ال�صدارة:
( )1الت�صدي للعقبات التي تواجهها املر�أة يف امل�شاركة
يف العملية االنتخابية وقدرتها على ممار�سة خيار
حقيقي يف االنتخابات ،وهو ما يتطلب التحرر من
الإكراه يف احلياة اخلا�صة والعامة على حد �سواء.
( )2تخ�صي�ص م�ساحة لكل من الأحزاب ال�سيا�سية
واملجتمع املدين ت�سمح للمر�أة بالتعبري عن
تف�ضيالتها احلقيقية يف ال�سيا�سة وحتقيق
م�صاحلها.
( )3الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سات الدميقراطية م�س�ؤولة ب�ش�أن
املر�أة وحقوق املر�أة.
لتحقيق هذه الأهداف ،من ال�ضروري اال�ستثمار يف تعزيز
املنظمات واحلركات الن�سائية ،والت�أكد من �أن الأحزاب
ال�سيا�سية تتقبل املر�أة وت�ستجيب العتباراتها ،ف�ض ًال عن
و�ضع نظام قوي من ال�ضوابط واملوازين داخل امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية ،بد ًال من افرتا�ض �أن م�شاركة املر�أة وحدها
�ست�ضمن امل�ساءلة ب�ش�أن مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني.
يف مالحظاته االفتتاحية ،وجه م�ساعد الأمني العام
للأمم املتحدة �أو�سكار فرنانديز تارانكو االنتباه �إىل
هذه امل�س�ألة ،م�شري ًا �إىل �أن التدابري اخلا�صة امل�ؤقتة قد
�أدت دور ًا هام ًا يف "التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني الن�ساء
والرجال" ،منوه ًا �أي� ًضا �إىل �أنه لي�س هناك "حل واحد
كاف".
ٍ
�أنا متفائل ب�ش�أن �آثار الدميقراطية على امل�ساواة بني
اجلن�سني ،لي�س لأنها تثمر تلقائي ًا عن التغيريات،
ولكن ب�سبب العمليات التي جتعلها يف املتناول.
الربوفي�سور ماال هتون ،جامعة نيو �سكول
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و�أ�شار املتحدثون �إىل �أن الرتكيز الرئي�سي للأمم
املتحدة وامل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى ان�صب على العملية
االنتخابية .وقد ا�ستُخدم نظام احل�ص�ص ال�سيا�سية
وغريه من الآليات لت�سريع م�سارات دخول املر�أة �إىل
معرتك احلياة ال�سيا�سية ،بقدر من النجاح ،لتحقيق
�أرقام �أعلى للن�ساء املتوليات منا�صب �سيا�سية عن �أي وقت
م�ضى يف تاريخ الب�شرية .غري �أن هذه التجربة تظهر �أن
زيادة عدد الن�ساء امل�شتغالت بال�سيا�سة �أمر �ضروري،
ولكنه لي�س كافي ًا لإنتاج حكومات تعزز امل�ساواة بني
اجلن�سني.
الدميقراطية عبارة عن حا�ضنة للم�ساواة بني
اجلن�سني .وهي تتيح م�ساحة عامة ملناق�شة
حقوق الإن�سان ومتكني املر�أة .ومت ّكن من تعبئة
املجموعات الن�سائية .وجتعل من ال�سهل على املر�أة
�أن حتقق حقوقها ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية
واالجتماعية .ولكن دعونا �أال ن�سمح للدميقراطيات
العتيدة �أن تبالغ يف تهنئة �أنف�سها :فحتى هناك ،ال
تزال املر�أة تعاين من التمييز وعدم امل�ساواة وارتفاع
م�ستويات العنف.
بان كي مون ،الأمني العام للأمم املتحدة

لهن ذلك ملجرد �أنهن يف و�ضع مميز ويتوا�صلن مع النخبة
ال�سيا�سية باعتبار �أنهن ينتمني �إىل �أ�سر قوية �أو زوجات �أو
قريبات رجال ذوي نفوذ .وامل�ساواة يف الربملان ال تُرتجم
بال�ضرورة �إىل التمثيل الكايف لتنوع مواطني بلد ما.
وعلى الرغم من تنوع ال�سياقات والنظم ال�سيا�سية ،هناك
�سياق ثابت :الدور احليوي للحركات الن�سائية .التحليل
الذي تقوم بها الربوفي�سور ماال هتون وزمال�ؤها بجامعة
نيو �سكول يبني �أن وجود احلركات الن�سائية امل�ستقلة هي
العامل الرئي�سي املرتبط بال�سيا�سات التقدمية للم�ساواة
بني اجلن�سني يف جمموعة من �سياقات احلكم .عالوة على
ذلك ،حتظى املعايري العاملية والإقليمية بالت�أثري الأقوى
عند تعزيزها يف البلدان ذات احلركات الن�سائية القوية.
وتنعم هذه احلركات بو�ضع ميكنها من بناء امل�شاركة
الدميقراطية للمر�أة �سواء انطالق ًا من القمة �أو من
القاعدة :زيادة حمو الأمية ال�سيا�سية للمر�أة على امل�ستوى
ال�شعبي ،وال�ضغط ل�سن قوانني و�سيا�سات تعزز امل�ساواة
بني اجلن�سني وتعالج الثغرات يف التطبيق.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

نحن نعلم �أن الدميقراطية مفيدة مل�شاركة املر�أة.
وال�س�ؤال هو :هل �سنجعل الدميقراطية تفيد املر�أة؟
الربوفي�سور ماال هتون ،جامعة نيو �سكول

�أبرز املتحدثون �أي� ًضا التحديات والعقبات امل�ستمرة،
مو�ضحني كيف ميكن للهيكل ال�سيا�سي �أن يعيق امل�شاركة
الفعالة للمر�أة ،وم�ؤكدين على �أهمية العوامل ال�سياقية
والتاريخية .كما �أن هيكل بع�ض النظم االنتخابية يجعلها
ال ت�ستطيع التكيف ب�سهولة مع التدابري التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل مزيد من التمثيل ال�سيا�سي .وقد يكون نظام
احل�ص�ص �صعب التطبيق و�أقل فعالية يف بع�ض النظم
االنتخابية ،مثل نظام "الفائز الأول" .و�أ�شار امل�شاركون
�إىل �أنه من ال�صعب حتم ًا تغيري الو�ضع القائم حيث
ا�ستمر التوزيع غري املتكافئ يف ال�سلطة ال�سيا�سية.
وعدم امل�ساواة قد ميتد �إىل ما وراء اعتبارات النوع
االجتماعي :فالن�ساء الالتي يتولني املنا�صب رمبا يت�سنى
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الإطار  :1احلركات الن�سائية :حيوية
للدميقراطية
�أظهر حتليل للعالقة بني احلركات الن�سائية القوية
والقوانني التقدمية للم�ساواة بني اجلن�سني �أجرته
الربوفي�سور ماال هتون وزمال�ؤها يف جامعة نيو
�سكول يف نيويورك �أن االختالفات من بلد �إىل بلد
تُعزى يف املقام الأول �إىل العوامل التاريخية ،وال
�سيما العالقات امل�ؤ�س�سية بني الدين ال�سائد والدولة،
و�أي� ًضا الإرث اال�ستعماري ،مما �أدى يف كثري من
الأحيان �إىل �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على ال�سلطة
الدينية والعرفية على قوانني الأحوال ال�شخ�صية.
ويف جميع احلاالت التي خ�ضعت للدرا�سة ،كان
التنظيم الن�سائي امل�ستقل حموري ًا للتغريات الرامية
�إىل زيادة امل�ساواة بني اجلن�سني وبناء التحالفات
من �أجل الإ�صالح و�إدراج حقوق املر�أة يف جداول
الأعمال ال�سيا�سية .وترى امل�ؤلفة �أن امل�س�ألة ال تكمن
يف �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على الدين يف حد ذاتها،
بل يف عدم وجود النزاع الدميقراطي والتعبئة
املدنية التي غالب ًا ما ت�صاحب ذلك ،ب�سبب غياب
الدميقراطية الداخلية داخل امل�ؤ�س�سات الدينية
نف�سها .وت�شري النتائج التي تو�صلت �إليها �إىل �أن
"الدميقراطية االنتخابية وحدها لي�ست كافية
لتحقيق مكا�سب كبرية يف جمال حقوق املر�أة .كما
�أن العالقة بني الدولة والدين ،والإرث اال�ستعماري
واملعايري العاملية والإقليمية واحلركات الن�سائية
امل�ستقلة مهمة �أي� ًضا".
امل�صدر :عر�ض تقدميي قدمته الربوفي�سور ماال هتون يف اجتماع
املائدة امل�ستديرة



الجلسة األولى :المشاركة
السياسية والتمثيل
والمساواة بين الجنسين
من البديهي �أن احلكم الدميقراطي ال ميكن �أن يتحقق بالكامل دون امل�شاركة
الكاملة و�إدراج املر�أة.
هيلني كالرك ،مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
وبالنظر �إىل الرتابط بني الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني ،كيف ميكن للبلدان
ت�سريع التقدم نحو املزيد من امل�شاركة ال�سيا�سية والتمثيل للمر�أة؟ يجري حالي ًا تطبيق
تدابري خا�صة م�ؤقتة ت�ستهدف زيادة نطاق التمثيل ال�سيا�سي للمر�أة يف جميع �أنحاء
العامل (انظر الإطار  .)2ونتيجة لهذه التدابري وغريها� ،شهد العقدان املا�ضيان زيادة
يف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف جميع �أنحاء العامل ،ولكن ما تزال الأو�ضاع �أبعد ما
يكون عن امل�ساواة ،كما �أن التقدم نحو الأهداف املحددة يف منهاج عمل بيجني عام
 1995والأهداف الإمنائية للألفية ال يزال بطيئ ًا .وفق ًا لأحدث تقرير حول الأهداف
الإمنائية للألفية ،بحلول نهاية يناير/كانون الثاين عام  2012متثل املر�أة ما يقرب
من  20يف املائة من �أع�ضاء الربملانات يف جميع �أنحاء العامل  -بزيادة قدرها  75يف
املائة منذ عام  1995حني كانت املر�أة ال ت�شغل �سوى نحو  11يف املائة من املقاعد
يف جميع �أنحاء العامل ،وبزيادة مبعدل  44يف املائة عن عام  4 .2000وعلى الرغم
من هذه املكا�سب ،ف�إن التقدم املحرز غري مت�سا ٍو ،حيث ت�أتي البلدان العربية وبلدان
املحيط الهادئ يف ذيل القائمة ،وحتتل الدول اال�سكندنافية القمة ،فيما توجد
تفاوتات �شديدة التباين بني بلدان �أفريقيا و�أمريكا الالتينية/البحر الكاريبي -
ترتاوح من �أكرث من  56يف املائة يف رواندا و�أكرث من  45يف املائة من كوبا� ،إىل  2يف
املائة يف م�صر و�أقل من  7يف املائة يف نيجرييا و�أقل من  4يف املائة يف هايتي (انظر
الإطارين  3و.)4
و�أثبتت التجربة �أن فرتات االنتقال تتيح الفر�صة ملعاجلة �أوجه التفاوت يف املا�ضي من
خالل اعتماد وتنفيذ ا�سرتاتيجيات تف�ضي �إىل دور �أكرب للمر�أة يف احلياة ال�سيا�سية.
�أكرث من ثلث البلدان التي ت�شكل نائبات الربملان فيها  30يف املائة �أو �أكرث هي تلك
التي مرت بتجربة انتقالية .يف �سبتمرب�/أيلول عام  ،2012يف البلدان التي �أن�ش�أ
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة فيها والية متعلقة باالنتخابات منذ عام ،1989
�شكلت املر�أة  23.5يف املائة من �أع�ضاء الربملان ،وهو �أعلى من املتو�سط العاملي.

 4تقرير الأهداف الإمنائية للألفية � ،2012ص .24
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الإطار � :2سيا�سات ح�ص�ص اجلن�سني يف �أنحاء العامل
امل�صدر :كروك ،لوفيندا�سكي و�سكوايرز ()2009:784

امليزات الرئي�سية
نوع احل�صة
املخ�ص�صة
املقاعد
• فر�ضتها الربملانات الوطنية
• تنقيح �آليات االنتخابات عن طريق �إن�شاء مقاعد ال يجوز �إال للن�ساء التناف�س على �شغلها
• ميكن تطبيقها عن طريق االنتخابات املبا�شرة من قبل الناخبني �أو االنتخابات غري
املبا�شرة من قبل الأحزاب �أو �أع�ضاء الربملان
• �ضمان االمتثال
ح�ص�ص الأحزاب
• تُعتمد طوع ًا من قبل الأحزاب ال�سيا�سية
• حتدد معايري جديدة الختيار مر�شح احلزب
• ت�ؤثر على ت�شكيل القوائم احلزبية يف النظم االنتخابية بنظام التمثيل الن�سبي واملر�شحني
امل�ؤهلني ل�شغل مقاعد معينة يف نظم الأغلبية
• قد ترتتب عليها عقوبات داخل الأحزاب لعدم االمتثال
احل�ص�ص الت�شريعية • فر�ضتها الربملانات الوطنية
• حتدد معايري جديدة الختيار مر�شح احلزب
• ت�ؤثر على ت�شكيل القوائم احلزبية يف النظم االنتخابية بنظام التمثيل الن�سبي واملر�شحني
امل�ؤهلني ل�شغل مقاعد معينة يف نظم الأغلبية
• عادة ما تنطوي على عقوبات لعدم االمتثال
احل�ص�ص غري امللزمة • تُعتمد طوع ًا من قبل الأحزاب ال�سيا�سية
• حتدد �أهداف ًا وتو�صيات غري ر�سمية فيما يتعلق باختيار مر�شحي الأحزاب
• حتدد معايري جديدة للع�ضوية بالهيئات الداخلية للأحزاب
• نادر ًا ما ت�ستتبعها عقوبات لعدم االمتثال

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

الإطار � :3أعلى  10بلدان من حيث متثيل املر�أة يف الربملان اعتباراً من دي�سمرب/كانون الأول 2012
امل�صدر :االحتاد الربملاين الدويلhttp://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm ،

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

البلد
رواندا
�أندورا
كوبا
ال�سويد
�سي�شيل
فنلندا
جنوب �أفريقيا
هولندا
نيكاراغوا
�آي�سلندا

 %الن�ساء يف جمل�س النواب �أو الربملان �أحادي املجل�س
%56.3
%50.0
%45.2
%44.7
%43.8
%42.5
%42.3
%40.7
%40.2
%39.7
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الإطار � :4أقل  10بلدان من حيث متثيل املر�أة يف الربملان اعتباراً من دي�سمرب/كانون الأول 2012
امل�صدر :االحتاد الربملاين الدويلhttp://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm ،

الرتبة
136
137
138
139
139
139
139
139
139
139

 %الن�ساء يف جمل�س النواب �أو الهيئة الربملانية الواحدة
البلد
%1.9
فانواتو
%1.2
عمان
%0.3
اليمن
%0.0
الكويت
واليات ميكرونيزيا املوحدة %0.0
%0.0
ناورو
%0.0
باالو
%0.0
قطر
%0.0
ال�سعودية
%0.0
جزر �سولومون

تَعلمنا الكثري من التجارب الناجحة لبلدان خمتلفة،
وكذلك من الإخفاقات و�أوجه الق�صور يف كيفية تطبيق
التدابري اخلا�صة �أو يف الآليات ذاتها .جمعت اجلل�سة
الأوىل يف اجتماع املائدة امل�ستديرة كبار اخلرباء يف
امل�شاركة ال�سيا�سية والتمثيل للنظر يف الدرو�س امل�ستفادة
من هذه التجارب ،ولتحديد اال�سرتاتيجيات للم�ضي
قدم ًا .وعلى وجه اخل�صو�ص ،فقد نظر اخلرباء يف
مدى اال�ستجابة العتبارات النوع االجتماعي من جانب
الأحزاب ال�سيا�سية وهيئات وعمليات الإدارة االنتخابية،
وت�أثري احل�ص�ص والتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة الأخرى
لزيادة متثيل املر�أة يف الهيئات الت�شريعية ،وقدرة املر�أة
على الو�صول �إىل حمالت التمويل.
تعتمد فعالية التدابري اخلا�صة امل�ؤقتة على خمتلف
العوامل ،مبا يف ذلك طبيعة التدابري نف�سها (على �سبيل
املثال ،ما �إذا كانت طوعية �أم �إلزامية) ،وكيفية تطبيقها
(على �سبيل املثال ،ما �إذا كانت مرفقة بعقوبات �أو غريها
من و�سائل الإنفاذ) ،والنظام ال�سيا�سي/االنتخابي التي
تُطبق فيه .احل�ص�ص وتدابري العمل الإيجابي الأخرى


ميكنها وب�سرعة زيادة عدد الن�ساء امل�شتغالت بال�سيا�سة،
وبالفعل ا�ستطاعت قلة من البلدان التي �شهدت زيادات
حادة يف التمثيل ال�سيا�سي للمر�أة على مدى العقود القليلة
املا�ضية حتقيق ذلك دون الأخذ بنظام احل�ص�ص .لكن،
وكما ات�ضح يف اجتماع املائدة امل�ستديرة :احل�ص�ص
لي�ست �سوى البداية .ولي�ست هناك عالقة تلقائية بني
زيادة عدد الن�ساء يف املنا�صب ال�سيا�سية وحت�سني م�ساءلة
امل�ؤ�س�سات الدميقراطية �إزاء حقوق املر�أة� ،أو تدعيم
التزام الدولة بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني والت�صدي
للتمييز �ضد املر�أة .وحتديد ًا يف احلاالت التي مت التالعب
فيها باحل�ص�ص لتحقيق دوافع �سيا�سية خفية� ،أو حيثما
كانت هناك م�شكالت �أعمق يف التنوع والتمثيل يف �إطار
الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة ،ف�إن الن�ساء الالتي يفتقرن
�إىل الدوائر االنتخابية القوية والأجندات ال�سيا�سية
الوا�ضحة املعامل حول امل�ساواة بني اجلن�سني قد يكن
�أكرث جاذبية لأولئك الذين ي�سعون �إىل ملء املقاعد
حلزب معني .ويف بع�ض احلاالت ،ف�إن ارتفاع احل�ص�ص
والتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة الأخرى التي تهدف �إىل متهيد
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طريق املر�أة �إىل عامل ال�سيا�سة قد ي�ؤدي �إىل �إحداث حالة
مقابلة من نزع ال�صفة ال�سيا�سية عن احلركات الن�سائية،
�أو قد تدفع باملر�أة �إىل ال�سلطة مما يقو�ض �أهداف تلك
5
احلركات.
نحن بحاجة �إىل م�ساعدة املر�أة كي تبقى على
ال�ساحة وت�ستك�شف الأنظمة التي تو�صلها �إىل
ال�سلطة .كذلك حتتاج املر�أة �إىل امل�ساعدة
ال�ستطالع فكرة لعبة الأرقام .ونحن بحاجة �إىل
�إيجاد ال�سبل لدعم املر�أة كي يت�سنى لها ت�أدية
وظيفتها بالإ�ضافة �إىل التدابري الر�سمية .فال توجد
طرق خمت�صرة �إىل ال�سلطة.
يا�سمني �سوكة ،م�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان ،جنوب
�أفريقيا
تواجه املر�أة عقبات هائلة يف امل�شاركة ال�سيا�سية .قد
ت�شمل القيود على حرية التنقل بالن�سبة للن�ساء الالتي
يحاولن ممار�سة حقهن يف الت�صويت؛ وارتفاع الأمية
ال�سيا�سية لدى الن�ساء ال�ساعيات �إىل حتديد ودعم
املر�شحات الالئي يحاولن حتقيق حقوقهن وم�صاحلهن،
والتمييز والتحر�ش املعتادين الذين تعاين منهما
ال�سيا�سيات يف الأحزاب ال�سيا�سية وهياكل احلكم.
حتى ولو كان نظام احل�ص�ص ي�ساعد يف دفع املر�أة
�إىل معرتك ال�سيا�سة ،فغالب ًا ما تعاين املر�شحات من
قلة فر�ص الإر�شاد والتوا�صل وبناء الدوائر االنتخابية
والتدريب ال�سيا�سي .كما �أنهن يجدن �صعوبة يف الرت�شح
لالنتخابات على مقاعد ميكن الفوز بها� .إن الت�صدي
لهذه العقبات يعني �أكرث من جمرد ت�شجيع الن�ساء على
الرت�شح للمنا�صب العامة :بل ينطوي ذلك على �إحداث
حتول جذري يف ثقافة الأحزاب ال�سيا�سية ،وبناء دعم
بني ال�سيا�سيني الذكور للم�ساواة بني اجلن�سني وحق املر�أة
يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،وبناء التحالفات ذات القاعدة
العري�ضة للم�ساواة بني اجلن�سني .كذلك تتطلب جهود
التدريب والدعوة الفعالة يف هذا املجال املعرفة العملية
5
6

ال�صلبة بال�سياق :مبا يف ذلك اللوائح والقوانني الداخلية
للأحزاب ،وعمليات تعيني وتر�شيح املر�شحات ،و�إجراءات
متويل احلمالت .ودر�س �آخر ميكن ا�ستنباطه هو احلاجة
�إىل الدعم على املدى الطويل :بناء القدرات ال�سيا�سية
للمر�أة ،و�إتاحة فر�ص التدريب ال�سيا�سي لها قبل وقت
طويل من بدء احلمالت االنتخابية ومبجرد انتهائها.
يقولون �إنه وراء كل رجل عظيم امر�أة عظيمة يف
املعتاد.
ومع ذلك ،فوراء كل امر�أة فعالة �سيا�سي ًا ،لي�س
جمرد زوج متعاون ،و�إمنا �أ�سرة كاملة داعمة لها
ومنظمة قوية ت�ستند �إىل حركة على ا�ستعداد
لإ�شراك املر�أة يف احلياة العامة.
مادو كي�شوار ،زميل �أول ،مركز درا�سة املجتمعات
6
النامية ،الهند
�أخري ًا ،من الوا�ضح �أن ما يتم القيام به ال يكفي لدعم
تنظيم املر�أة .فقد كانت هناك دعوات لتقدمي الدعم
املبا�شر للمجتمع املدين لتنظيم املر�أة يف �أوقات ال�سلم
وكذلك يف فرتات ال�صراع ،لأن املنظمات غري احلكومية
واحلركات االجتماعية غالب ًا ما ت�شكل �أف�ضل �ساحة ميكن
للمر�أة فيها التعرف على الأطر القانونية ذات ال�صلة
وتطوير وعيها ال�سيا�سي و�صقل مهاراتها التنظيمية
وبناء �شبكات دعمها .وعلى وجه التحديد يف فرتات
التحول ال�سيا�سي ،تكون عادة الروابط بني املجتمع
املدين وامل�ؤ�س�سات العامة عالية ،وميكن للمجتمع املدين
الدميقراطي الذي ت�سوده ثقافة قوية من التنظيم
والقيادة الن�سائية �إحداث انتقال �أكرث �سال�سة �إىل احلكم
العادل بني اجلن�سني .وللمنظمات الن�سائية دور رئي�سي
يف تثقيف الناخبات ،ومعاجلة العقبات التي يواجهنها يف
خمتلف جماالت حياتهن والتي حتول دون م�شاركتهن ،ويف
بع�ض احلاالت ،اال�ستعانة باملواثيق واالتفاقات الدولية
والإقليمية لتثقيفهن بحقوقهن يف ال�سياقات التي ال
تعرتف القوانني الوطنية فيها بامل�ساواة بني اجلن�سني.

انظر �أندريا كورنوال و�آن ماري جوتز "Democratizing Democracy: Feminist Perspectives" ،يف  Democratizationاملجلد.
 .12رقم  ،5دي�سمرب/كانون الأول � ،2005ص  ،800-783وماريز تادر�س"Women Engaging Politically: Beyond Magic Bullets ،
" and Motorwaysورقة م�سارات ال�سيا�سة� ،أكتوبر/ت�شرين الأول  ،2011برايتون :م�سارات متكني املر�أة .RPC
م��ادو كي�ش��وار ( .Off the Beaten Track: Rethinking Gender Justice for Indian Women )2003ني��و دله��ي :مطبع��ة جامع��ة
�أك�سفورد� ،ص.144 .
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الإطار  :5ا�ستخدام �سيداو لتعزيز الدميقراطية على امل�ستوى ال�شعبي :جهود "كراديف" يف الدعوة بالتعاون
مع الزعماء التقليديني يف الكامريون
ً
تعاين الن�ساء يف املجتمعات الزراعية الريفية يف الكامريون من قلة الوعي بحقوقهن وفقا للقوانني الوطنية �أو
معاد عموم ًا
املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وبالتايل يكن �أكرث عر�ضة النتهاكات حقوقهن .والقانون العريف ٍ
حلقوق املر�أة ،ويرجع ذلك جزئي ًا �إىل جهل الزعماء التقليديني بالقوانني الوطنية والدولية التي حتمي الن�ساء.
ونظر ًا �إىل �أنه ُيعترب عموم ًا من املحرم على املر�أة �أن تتكلم يف وجود ال�سلطات التقليدية ،نادر ًا ما تلج�أ الن�ساء �إىل
�آليات العدالة العرفية للتنديد بالعنف �أو انتهاك احلقوق الأخرى.
وو�سط هذه التحديات ،قامت منظمة ن�سائية حملية حتمل ا�سم "كراديف" (� CRADIFأي املركز الإقليمي لدعم
وتطوير املبادرات الن�سائية) بالعمل على حتويل اختالالت توازن القوى بني الرجال والن�ساء ،ال �سيما داخل
�أنظمة احلكم التقليدية .وعلى الأخ�ص ،جنحت "كراديف" يف ا�ستخدام ال�صكوك الدولية  -مثل اتفاقية �سيداو،
والتي �صدقت عليها الكامريون يف عام  - 1994مل�ساءلة الزعماء التقليديني عن حقوق الإن�سان للمر�أة .ويف العام
 ،2011عقب اجتماع بني طاقم العاملني يف "كراديف" والن�ساء الالئي دربهن مركز "كراديف" وال�سلطات الإدارية
والزعماء التقليديني ،و ّقع  15من زعماء �شرق الكامريون �إعالن ًا عام ًا يق�ضي باحرتامهم حلقوق املر�أة يف الأر�ض
واملرياث .و�أبرز هذا الإعالن اعتقاد الزعماء ب�أن �سيداو م ّثلت �سلطة تفوق �سلطتهم  -وهو انت�صار له �أهمية كبرية
يف �سياق يعترب معظم الأفراد فيها الكلمة التي ت�صدر عن ذوي ال�سلطة التقليدية مبثابة قانون.
وحققت "كراديف" هذا االنت�صار �أو ًال عن طريق تنظيم وتدريب الن�ساء املحليات على بناء املعارف واملهارات
وال�شجاعة للتحدث �أمام ال�سلطات التقليدية  -حتى و�إن كان مثل هذا احلديث يعترب من املحرمات .وخالل اللقاء،
�شرح مركز كراديف الأحكام الرئي�سية التفاقية �سيداو (مبا يف ذلك املواد التي ت�ؤكد على امل�ساواة بني الفتيات
والفتيان ،وت�ضمن للمر�أة احلق نف�سه الذي يتمتع به الرجل يف الو�صول �إىل املوارد) ،مو�ضح ًة �أن االتفاقية حلت
حملها القوانني الوطنية والعرفية .واعرتفت ال�سلطات الإدارية القائمة ب�أن للمر�أة حقوق ًا ،مع ادعائها �أن املطالبة
بها م�س�ؤوليتها اخلا�صة .ورد ًا على ذلك� ،أو�ضح مركز "كراديف" والن�ساء الالئي دربهن خمتلف العقبات التي
تواجهها املر�أة يف املطالبة بحقوقها  -مبا يف ذلك الأمية وتدين تقدير الذات واجلهل بهذه احلقوق واالفتقار
�إىل القيادة الن�سائية واخلوف من اتهامهن مبمار�سة ال�سحر وجهل وا�ضعي ال�سيا�سات �أنف�سهم بالقانون .ونتيجة
ل�شهادتهن ،ف�إن كبري زعماء ال�شرق  -وهو رجل ا�شتهر باعتقاده يف وجوب خ�ضوع املر�أة ،والذي كان قد �أوعز
بالفعل للن�ساء احلا�ضرات ب�إبداء املزيد من الطاعة يف وجوده ،حتدث �إىل من�سق برنامج "كراديف" على انفراد
معتذر ًا له عن موقفه مع الوعد بتغيري �سلوكه .و�أقر ب�أن ك ًال من املر�أة وال�سلطات التقليدية تواجه حتدي ًا م�شرتكاً:
وهو اجلهل بالقانون نتيجة مليل الدولة �إىل و�ضع �سيا�سات دون تنفيذها.
امل�صدر :مقابلة مع �إليزابيث نغو نيوك ،من�سقة مبركز "كراديف"� ،أُجريت كجزء من بحث لإعداد تقرير عن �إعادة ت�أطري العنف وو�ضع حد له
لل�صندوق الن�سائي الدويل ماما كا�ش

وهناك حاجة �إىل الدعم على جانبي املعادلة :لي�س فقط
لتعزيز القدرات ال�سيا�سية للمر�أة التي تدخل �إىل عامل
ال�سيا�سة ،ولكن �أي� ًضا بغية بناء الدوائر االنتخابية من
�أجل احلكم العادل بني اجلن�سني .ويتجاوز ذلك �إقناع
الناخبني بالت�صويت ل�صالح املر�أة .فامل�س�ألة تتلخ�ص يف


جعل امل�ساءلة ب�ش�أن املر�أة جانب ًا ثابت ًا يف النظام ال�سيا�سي
ككل ،بد ًال من �أن اعتبارها مهمة الن�ساء ال�سيا�سيات
ل�ضمان حتميلهم م�س�ؤولية �أي تق�صري حال وقوعه ،كما
�أ�شار امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة.
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الجلسة الثانية :تأثير وسائل
اإلعالم االجتماعية التقليدية
والجديدة على المشاركة النسائية
في العمليات الديمقراطية
�أغم�ضوا عيونكم� .أي ال�صور تتدفق �إىل �أذهانكم عند �سماع كلمة "ال�سيا�سة؟" كم من هذه ال�صور
تظهر بها املر�أة؟ من ابتكر تلك ال�صور؟ هناك �شكل �صامت من الإق�صاء حيت ُيحرم ن�صف
املجتمع من التعبري عن ذاته .علينا عدم الت�سامح مطلق ًا مع م�شكلة غياب املر�أة يف عملية �صنع
القرار بحيث عندما نغلق �أعيننا ،نرى املر�أة.
كولني لوي  -مورنا ،جندر لينك�س ،جنوب �أفريقيا
ت�ؤدي و�سائل الإعالم دور ًا متزايد ًا يف ت�سهيل م�شاركة املر�أة يف العمليات الدميقراطية .بحثت اجلل�سة
الثانية يف اجتماع املائدة امل�ستديرة كيف �أن ك ًال من متثيل املر�أة يف و�سائل الإعالم التقليدية والفر�ص
والتحديات التي تتيحها و�سائل الإعالم االجتماعية تفر�ض �شك ًال على م�شاركة املر�أة يف العمليات
وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية.
ت�ؤدي و�سائل الإعالم دور ًا حيوي ًا يف امل�ساءلة وال�شفافية يف املجتمعات الدميقراطية .فال�صحفيون
واملدونون واملرا�سلون يك�شفون النقاب عن ق�ص�ص مت �إخفا�ؤها عن الر�أي العام ،وي�سعون �إىل �إعالء
الأ�صوات ووجهات النظر والر�ؤى ون�شرها بعد �أن كان من املمكن �أن تبقى غري مرئية وغري م�سموعة،
ومن خاللهم يظل املواطنون م�شاركني ومطلعني على القرارات ال�سيا�سية والأحداث الرئي�سية .وتتيح
التكنولوجيات الإعالمية اجلديدة منرب ًا �إعالمي ًا رمبا يكون �أكرث دميقراطي ًة ،و�أ�صبحت الن�ساء حول
العامل م�ساهمات ن�شطات خا�صة يف هذه الثورة� ،إذ ينخرطن يف النقا�ش العام وي�صنعن الزخم من �أجل
التغيري عن طريق املدونات وا�ستخدام الأدوات الرقمية و�أدوات �شبكات التوا�صل االجتماعي اجلديدة
مثل تويرت والفي�سبوك .ومع ذلك ال تزال املر�أة تواجه عقبات هائلة حتول دون و�صولها �إىل و�سائل
االت�صال وا�ستخدامها .و�إحدى هذه العقبات هو جمرد عدم القدرة على ت�صور امتالكهن لهذه الأدوات
كو�سيلة للتعبري عن �أفكارهن وتطلعاتهن ومطالبهن .وعقبة �أخرى تكمن يف الغياب الن�سبي للأ�صوات
والقيادة الن�سائية يف هذا القطاع :ففي الغرب ،متتلك املر�أة �أقل من  1يف املائة من ال�شركات الإعالمية.
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بين الجنسين :دور األمم
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وعلى غرار ال�ساحة ال�سيا�سية الر�سمية ،قد ي�صعب على املر�أة الدخول �إىل و�سائل الإعالم التقليدية
املقروءة وامل�سموعة �أو الت�أثري عليها .ومتيل الن�ساء �إىل العمل يف وظائف مثل املذيعات ،ومن النادر جداَ
�أن جندهن ي�شغلن منا�صب متكنهن من اختيار الق�ص�ص الإخبارية وت�شكيل الر�أي العام .وال تزال و�سائل
الإعالم التقليدية يهيمن عليها الذكور ،وتتميز بثقافة العمل الذكورية ،وتعزيز ال�صور النمطية للجن�سني
وتهمي�ش الأ�صوات والأولويات الن�سائية .ولذلك ت�أثري وا�ضح على كيفية ظهور املر�أة يف و�سائل الإعالم
ومعدل تكرار ذلك :فنحو  17يف املائة فقط من الق�ص�ص الإخبارية والأخبار واملعلومات وم�صادر
املعلومات يف العامل تتعلق باملر�أة ،وكثري منها يركز على الإناث من امل�شاهري والريا�ضيني .ويف الثقافات
ال�سيا�سية حيث تكون التغطية الإعالمية املواتية �أمر ًا �ضروري ًا للنجاح ال�سيا�سي وال�شرعية ،غالب ًا ما
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تعاين الن�ساء ال�سيا�سيات من �سيا�سة الكيل مبكيالني :حني
يعانني من االنتقاد �أو الت�شكك �إذا كن غري متزوجات،
وين�صب احلكم عليهن على مظهرهن ومالب�سهن �أكرث
مما يقلن .وهناك الكثري الذي يتعني القيام به لتمكني
الن�ساء ال�ساعيات �إىل حتقيق �أهداف العدالة االجتماعية
�إىل الظهور يف التلفزيون والإذاعة الر�سمية.
حقوق املعلومات واالت�صاالت �شرطان �أ�سا�سيان كي
تتمكن املر�أة من ممار�سة حقوقها املدنية وال�سيا�سية
كامل ًة  -ولكي تتمكن من التنظيم والتوا�صل وجعل
معارفها و�أفكارها وا�ضحة والدعوة �إىل العدالة
بني اجلن�سني .وت�شمل حقوق االت�صاالت احلق يف
احل�صول علي املعلومات والتعبري واخل�صو�صية
واحلكم الدميقراطي وامل�شاركة يف الثقافة واللغة
والإبداع والتعليم والتجمع ال�سلمي وتقرير امل�صري.
7
ال نريد التكنولوجيا!

�أثمر انت�شار و�سائل الإعالم اجلديدة عن فر�ص متنوعة
للمر�أة كي تقوم ب�صياغة حمتواها اخلا�ص وتثقيف
جمهورها .والن�ساء ال�سيا�سيات قادرات على اال�ستفادة
من و�سائل الإعالم اجلديدة يف التوا�صل مع الدوائر
االنتخابية وعامة اجلمهور� .أما �أولئك الأكرث خربة
ومتر� ًسا يف جمال الإعالم فين�شئن مدوناتهن اخلا�صة،
وي�ستخدمنها لعر�ض �أن�شطتهن و�إدراج الق�ضايا على
جدول الأعمال للمناق�شة العامة .وبا�ستخدام و�سائل
الإعالم االجتماعية ميكن للن�ساء ال�سيا�سيات والنا�شطات
مواجهة التمثيل ال�سلبي للن�ساء ال�سيا�سيات يف و�سائل
الإعالم الرئي�سية .ومع ذلك ،هناك قلق متزايد من �أن
ات�ساع �شبكة الإنرتنت �سيخلق جيوب ًا �صغرية يف ق�ضية
امل�ساواة بني اجلن�سني تت�سبب يف ت�ضييق نطاق النقا�ش
واملداولة وق�صرهما على املجتمعات ذات التفكري املماثل.
وقد يحول ذلك دون و�صول الت�أثري املحتمل للمناق�شات
وتبادل املعلومات على الإنرتنت �إىل اجلمهور الأو�سع.
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ولذلك تظل و�سائل الإعالم الرئي�سية و�سيلة حيوية
بالن�سبة للمر�أة التي ت�سعى �إىل �إبراز ملفها ال�سيا�سي،
وزيادة التغطية للق�ضايا التي ت�ؤثر عليها ب�شكل غري
متنا�سب �أو تقلقها ومقاومة القوالب النمطية للجن�سني.
الإطار  :6ال نريد التكنولوجيا
!�( Take Back the Techأو ال نريد التكنولوجيا)
حملة تعاونية على الإنرتنت جتري على مدى �ستة
ع�شر يوم ًا من الن�شاط ملناه�ضة العنف القائم على
نوع اجلن�س من  25نوفمرب/ت�شرين الثاين 10 -
دي�سمرب/كانون الأول من كل عام .وهي ت�شجع
اجلمهور ب�شكل عام  -وبخا�صة الن�ساء والفتيات -
على ال�سيطرة على التكنولوجيا من �أجل �إنهاء العنف
�ضد املر�أة .يعمل هذا املنتدى على �شبكة الإنرتنت
على ت�شجيع املنظمات والأفراد على جتميع بطاقاتها
الربيدية الرقمية وق�ص�صها ومدوناتها ،وا�ستخدام
التقنيات الرقمية لرفع م�ستوى الوعي وحتفيز اتخاذ
الإجراءات من �أجل �إنهاء العنف القائم على نوع
اجلن�س.
امل�صدرhttp://www.takebackthetech.net/ :

االت�صاالت متعددة املن�صات مثل  The Streamالتي
متتلكها �شبكة اجلزيرة ،والتي جتمع ما بني املحتوى
املقدم من امل�ستخدمني (عرب من�صات مثل تويرت)
ومقاطع فيديو الر�أي العام  vox popمع روابط ملحتوى
مقاطع فيديو الأخبار والريبورتاجات ،تتيح جم ً
اال
جديد ًا ومثري ًا لعر�ض امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة و�إعالء
�أ�صواتهن .وهناك الكثري الذي ميكن القيام به لإ�شراك
ال�صحفيني وال�صحفيات على وجه اخل�صو�ص لتو�سيع
نطاق الوعي العام والنقا�ش حول امل�ساواة بني اجلن�سني -
كبناء الدعم ل�شرعية املر�شحات للمنا�صب العامة ،وحمل
الناخبني على تقييم القواعد والقوالب النمطية للجن�سني،
مع ك�شف االنحياز املبا�شر وغري املبا�شر لأحد اجلن�سني
ور�سم �صورة �إيجابية مف�صلة للقيادات الن�سائية .وت�ساعد
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مبادرات مثل �( New Narrativesأو روايات جديدة)
ال�صحفيات الأفريقيات يف البيئات ال�صعبة على تعزيز
قدرتهن على التغطية الإخبارية ب�ش�أن ق�ضايا امل�ساواة بني

اجلن�سني ،مع تغيري ما ُيعر�ض يف الأخبار ،وكيفية متثيل
8
املر�أة.

الإطار  SJS :7تبني الدميقراطية الرقمية والإعالمية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
ت�أ�س�ست )( Si Jeunesse Savait (SJSلو يدري ال�شباب) على يد جمموعة من الن�ساء الكونغوليات عام 2005
كنقطة التقاء لق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني والعنف وال�سيا�سة فيما بني الأجيال وامليل اجلن�سي والتكنولوجيا
والدميقراطية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وذلك با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ) (ICTملعاجلة
الأ�شكال املتنوعة من العنف القائم على النوع االجتماعي .وجنحت الدورات التدريبية التي �أجرتها  SJSيف بناء
قدرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ملجموعة وا�سعة من املنظمات الن�سائية ،و�إقناعها ب�أهمية ا�ستخدام
التكنولوجيات اجلديدة لن�شر ر�سائلها وخلق م�ساحات �آمنة على الإنرتنت لتنظيم وبناء املجتمع ،وتو�سيع وعيها
واهتمامها مبعاجلة العنف املرتبط بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
ت�س ّلم  SJSبالدور املعقد الذي ت�ؤديه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت النا�شئة والرا�سخة يف حياة املر�أة .تتعامل
الدورات التدريبية واحلمالت التي جتريها املنظمة مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كميزة وعيب يف �آن واحد
عندما يتعلق الأمر بالعنف القائم على النوع االجتماعي :ف�أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت النا�شئة تتيح
ا�سرتاتيجيات جديدة للم�شاركة والتوعية وتنظيم وبناء احلركات والدعوة ،ولكنها �أي� ًضا تعر�ض الن�ساء والفتيات
لأ�شكال جديدة غادرة من العنف.
تتمثل �إحدى الدوائر الرئي�سية لعمل  SJSيف ال�صحفيات وموظفات االت�صال ،الالئي يتعر�ضن للعنف والتحر�ش
والتهديدات من قبل الدولة ،وعلى وجه اخل�صو�ص عندما يتحدثن عن ق�ضية ملحة وهي اجلرائم اجلن�سية �ضد
الن�ساء يف جمهورية الكونغو الدميقراطية مع التنديد بعدم اهتمام احلكومة بهذه امل�س�ألة .تعمل  SJSعلى بناء روح
التكاتف والت�ضامن بني ال�صحفيات ،من خالل ربطهن باملنظمات الن�سائية املحلية وت�شجيعهن على بناء �شبكاتهن
وحمالتهن اخلا�صة .وتعمل � SJSأي� ًضا على و�ضع ق�ضية العنف �ضد ال�صحفيات على جداول �أعمال احلركات
الوا�سعة املعنية بحقوق الإن�سان لل�صحفيني وت�شجيعها على ح�شد الت�أييد والت�ضامن خلف ال�صحفيات الالئي
تعر�ضن للتهديد علن ًا �أو �سر ًا من قبل املوظفني العموميني من خالل توقيع العرائ�ض وتنظيم االحتجاجات واملوافقة
على منع اجلناة من الظهور على الهواء حتى اعتذارهم و�إعالنهم م�س�ؤوليتهم عما حدث.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

امل�صدر :مقابلة مع �ستيفاين موامبا� ،SJS ،أُجريت كجزء من بحث لإعداد تقرير عن �إعادة ت�أطري العنف وو�ضع حد له لل�صندوق الن�سائي الدويل
ماما كا�ش
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الإطار  :8تعزيز الدميقراطية الرقمية يف هايتي
( KOFAVIVجلنة ال�ضحايا الن�ساء من �أجل ال�ضحايا) هي منظمة ن�سائية �شعبية �أن�ش�أتها الن�ساء الفقريات يف
بورت �أو برن�س ،هايتي ،للتعاون مع منظمة ديجيتال دميوكرا�سي ومقرها نيويورك لإيجاد طرق جديدة ال�ستخدام
التكنولوجيا لتعزيز امل�ساءلة .ويعترب مركز ات�صال  KOFAVIVالذي يعمل على مدار � 24ساعة نظام الطوارئ
الوحيد لال�ستجابة للعنف اجلن�سي يف هايتي ،وبف�ضل الو�صول �إىل التدريب على تكنولوجيا املعلومات متكنت
 KOFAVIVمن بناء قاعدة بيانات للناجيات من العنف اجلن�سي ،ف�ض ًال عن تعقب احلاالت ،وحتديد االجتاهات
و�إي�صال الناجيات �إىل اخلدمات الطبية والقانونية والرعاية النف�سية االجتماعية .وبف�ضل م�شروع للت�صوير،
�صارت هناك كامريات يف �أيدي ن�ساء مل ي�سبق لهن التقاط ال�صور لأنف�سهن من قبل ،مما �سمح لهن ب�سرد
رواياتهن بطرق م�ؤثرة .تعلق جو�سي فل�ستني ،من�سقة برامج  KOFAVIVبقولها" :كمجموعة �شعبية �صغرية ،ال
ُيفرت�ض �أن ن�صل �إىل هذه الأنواع من الأنظمة� .أما الآن �صارت التكنولوجيا يف �صلب منظمتنا وهي ت�سمح لنا ب�أن
نكون �أف�ضل يف جميع جوانب عملنا".
امل�صدر :عر�ض تقدميي يف اجتماع املائدة امل�ستديرة قدمته �إميلي جاكوبي ،مع مواد �إ�ضافية من ديجيتال دميوكرا�سي
)(www.digitaldemocracy.org
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الجلسة الثالثة :تعزيز المساءلة
حيال المرأة
من ال �صوت لهم من ال�سهل �أن يتجاهلهم �أولئك الذين لهم �صوت .ودون امل�شاركة الكاملة للمر�أة
يف عمليات �صنع القرار والنقا�شات حول �أولويات ال�سيا�سات واخليارات� ،سيكون م�صري الق�ضايا
ذات الأهمية الكربى بالن�سبة للمر�أة �إما الإهمال �أو معاجلتها بطريقة دون امل�ستوى الأمثل بحيث ال
تراعي وجهات نظر املر�أة.
هيلني كالرك ،مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
ما الذي يتطلبه الأمر جلعل الدميقراطيات �أكرث م�ساءلة حيال املر�أة؟ ما هي �أكرث الطرق الواعدة
ل�ضمان قيام امل�ؤ�س�سات التي تعزز امل�ساواة بني اجلن�سني يف �سيا�ساتها بتحقيق ذلك على �أر�ض الواقع؟
كيف ميكن للمجتمع املدين م�ساءلة الدولة عن التزاماتها جتاه تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني؟ و�أي نظم
امل�ساءلة هي الأ�سهل والأكرث متكين ًا للمر�أة؟ ا�ستعر�ضت الدورة الثالثة الجتماع املائدة امل�ستديرة تعريفات
و�آليات وا�سرتاتيجيات تعزيز م�ساءلة امل�ؤ�س�سات الدميقراطية حيال امل�ساواة بني اجلن�سني.
تناولت نقا�شات امل�شاركني حول ال�سبل املتاحة بالفعل لتعزيز امل�ساءلة حيال املر�أة ك ًال من �آليات امل�ساءلة
الأفقية والر�أ�سية .الأوىل ،كالت�صويت ومتثيل و�سائل الإعالم لأ�صوات املواطنني ،توفر للمر�أة و�سيلة
لتحديد �أولوياتها والتعبري عن مطالبها .وت�شمل الثانية الربملان واملدققني واملحققني يف ال�شكاوى وجلان
امل�ساواة بني اجلن�سني وجلان حقوق الإن�سان ،وكلها ميكن ا�ستخدامها من قبل الن�ساء ودعاة امل�ساواة بني
اجلن�سني مل�ساءلة احلكومة.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

ومت �إبراز فرق هام بني امل�ساءلة ب�ش�أن املر�أة وامل�ساءلة ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني .فالن�ساء ال�سيا�سيات
واملنظمات الن�سائية ال تعزز دائم َا امل�ساواة بني اجلن�سني ،وقد ت�ستغل الفر�ص املتاحة للت�أثري على
احلكومة لتبني �أجندات تُعنى مب�صالح �أخرى � -سواء �أكانت احلفاظ على امتيازات فئة معينة �أو حزب
�سيا�سي ما �أو تر�سيخ عدم امل�ساواة بني اجلن�سني كجزء من خطة دينية حمافظة .ال�صكوك القانونية
الدولية مثل االتفاقيات والربوتوكوالت واالتفاقات الأخرى هي �أدوات ثمينة لل�ضغط من �أجل امل�ساءلة
يف جمال حقوق املر�أة ،وميكن �أن تكون نقطة مرجعية مفيدة يف معاجلة هذه الق�ضايا .وميكن ا�ستخدام
هذه ال�صكوك على خمتلف امل�ستويات ،من ر�صد جلنة �سيداو �إىل ا�ستخدام املواد الرئي�سية يف االتفاقية
مل�ساءلة احلكومات وك�أ�سا�س لتثقيف املر�أة بحقوقها يف ال�سياقات التي تف�شل فيها القوانني املدنية �أو
العرفية يف �أخذ منظور النوع االجتماعي بعني االعتبار (انظر الإطار .)5
و�أكدت العديد من الأمثلة التي �أف�صح عنها امل�شاركون يف اجتماع املائدة امل�ستديرة على �أهمية اال�ستثمار
يف �آليات امل�ساءلة .ففي الر�أ�س الأخ�ضر ،على �سبيل املثال ،و�ضعت �سيا�سات التعليم ما بعد اال�ستقالل
�أ�س�س امل�ساواة املعا�صرة بني اجلن�سني يف احلكومة ،حيث تنق�سم القيادة العليا بالت�ساوي بني الن�ساء
والرجال ،وتقود الن�ساء حالي ًا وزارات الدفاع والعدل واالقت�صاد واملالية .وكما هو احلال مع "لعبة
الأرقام" يف التمثيل ال�سيا�سي ،ا�ستلزم حتقيق هذه النتائج �أكرث من جمرد �إحلاق املزيد من الفتيات
باملدار�س :فقد تتطلب الت�أكد من م�ساواة الفتيات والفتيان يف املعاملة داخل الف�صول الدرا�سية ،ف�أ�صبح
من �أهداف نظام التعليم �أن يعالج كل التحيزات املبا�شرة وغري املبا�شرة بني اجلن�سني والتخل�ص من
نظام ال�سلطة الأبوية ،و�ضمان �أن الن�ساء الالئي يتعر�ضن للعنف �أو التحر�ش يف امل�ؤ�س�سات العامة
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ي�ستطعن الو�صول �إىل العدالة .جتربة �أخرى �شاركت بها
جلنة كينيا لتق�صي احلقائق والعدالة وامل�صاحلة ،حيث
�شملت العنا�صر الرئي�سية لتو�سيع نطاق امل�ساءلة ب�ش�أن
املر�أة لي�س فقط �ضمان �أن يكون ثلث �أع�ضاء اللجنة من
الإناث ،ولكن �أي� ًضا خلق بيئة ت�سمح بتمكني ع�ضوات
اللجنة من التحدث خالل جل�سات اال�ستماع .وعلى

النقي�ض من ذلك� ،أ�شار امل�شاركون �أنه يف تون�س ،وعلى
الرغم من امل�ستوى العايل ن�سبي ًا لتمثيل املر�أة يف الربملان
الوطني ( 26.7يف املائة) ،ف�إن الن�ساء الربملانيات
يجدن �صعوبة يف لعب دور فعال من الناحية ال�سيا�سية،
وذلك جزئي ًا ب�سبب �إرث الدكتاتورية الذي �أ�ضعف و�سائل
الإعالم ،وكذلك لأن املواقف املتناق�ضة نحو امل�ساواة بني
اجلن�سني يف الثقافة ال�سيا�سية ال تزال قائمة.

الإطار  :9امل�ساءلة حيال املر�أة :مع�ضلة جنوب �أفريقيا
ميكن �أن ت�شكل �سياقات االنتقال نقاط ًا واعدة لدخول املر�أة �إىل احلياة ال�سيا�سية ،ولكن ي ّعد تاريخ جنوب �أفريقيا
احلديث مث ً
اال ي�سرتعي االنتباه .فحتى العقد الأخري من القرن الع�شرين ،متيز جمتمع جنوب �أفريقيا بنظام
الف�صل العن�صري ،الذي قنن عدم امل�ساواة والظلم على �أ�سا�س العرق يف قوانني البالد .وعندما �سقط هذا
النظام ،مل ت�شر جلنة احلقيقة وامل�صاحلة التي تكونت �إىل ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني ،ولكن طلبت املر�أة من
اللجنة جعل �أجندة حقوق املر�أة حموري ًة يف النظام الدميقراطي اجلديد .فو�ضع الد�ستور اجلديد امل�ساواة على
�أ�سا�س العرق  -والنوع االجتماعي  -يف ال�صدارة ،و�شهدت الفرتة ما بني عامي  1994و� 2000سن قوانني عديدة
وو�ضع �سيا�سات عامة و�إقامة م�ؤ�س�سات حكومية تهدف �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،مثل جلنة املراقبة
امل�شرتكة املعنية بتح�سني نوعية احلياة وو�ضع املر�أة.
وعلى الرغم من هذا التقدم ،ال تزال جنوب �أفريقيا على ر�أ�س قائمة البلدان الأكرث تفاوت ًا يف العامل ،وال يزال
العنف �ضد املر�أة منت�شر ًا ب�شكل ا�ستثنائي .هناك العديد من الن�ساء يف الربملان ،وهناك جلنة ل�ش�ؤون النوع
االجتماعي ،وهناك د�ستور تقدمي تدعمه ال�سيا�سات العامة القوية .فلماذا ال يزال هناك عدم امل�ساواة �إذن؟ تتمثل
�إحدى امل�شكالت النا�شئة يف �أن �إهمال الأ�سباب الهيكلية ال�ضمنية لل�صراع يعني �أنها �ستعاود الظهور �إذا مل يتم
التعامل معها منذ البداية .ففي جنوب �إفريقيا ترتب على فقدان الآالف من فر�ص العمل تعزيز ثقافة الذكورة
وتقوية مبد�أ الرجولية .وفقدت احلركة الن�سوية �صلتها باحلركات الن�سائية ال�شعبية .ويف نهاية املطاف ،ف�إن
االنت�صارات واملكا�سب التي �صاحبت الإ�صالح الد�ستوري مل تتحقق بالكامل ،ويرجع ذلك جزئي ًا �إىل �أن احلركات
االجتماعية يف جنوب �أفريقيا مل ت�ستطع احلفاظ على القوة الدافعة.
امل�صدر :عر�ض تقدميي يف اجتماع املائدة امل�ستديرة ،يا�سمني �سوكة

ويف جنوب �أفريقيا ،على الرغم من الت�شريع ال�شامل
و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على االلتزام بامل�ساواة بني
اجلن�سني يف الهيكل الر�سمي للحكم ،ال يزال انعدام
امل�ساواة الهيكلية من املنبع يف عهد الف�صل العن�صري
يعيق التقدم نحو التغيري املجتمعي .وت�شري جتربة جنوب
�أفريقيا �إىل �ضرورة جتاوز تطبيق القوانني وال�سيا�سات،
مع �إكمال جهود الدعوة الت�شريعية بالعمل مبا�شرة


مع الن�ساء ل�ضمان معرفتهن بحقوقهن وا�ستعدادهن
للمطالبة بها ب�شكل فردي وجماعي.
وهناك الكثري الذي ميكن للأمم املتحدة القيام به
لدعم املر�أة وتقوية منظمات املر�أة التي تعزز امل�ساواة
بني اجلن�سني والعدالة .وهناك حاجة �إىل �صالت �أقوى
بني �أولئك الذين يعملون يف الدعوة حلقوق املر�أة على
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امل�ستوى الوطني وعلى امل�ستوى ال�شعبي ،وكذلك بني
حركات املر�أة واحلركات الن�سوية والن�ساء الربملانيات.
هذه االت�صاالت ال يرتتب عليها جمرد م�ساءلة �أولئك
الذين ميثلون م�صالح املر�أة يف ال�سيا�سة ،ولكن �أي� ًضا

و�ضع ا�سرتاتيجيات فعالة لإحداث تغيريات يف القوانني
وال�سيا�سات .فو�ضع مواثيق املر�أة ،ودعم امل�ؤمترات
احلزبية للن�ساء الربملانيات وال�سيا�سيات ،والبيانات
الر�سمية لل�شبكات بني الأحزاب والناخبني كلها �أدوات
قيمة �ضمن �إطار يف هذه اجلهود.

الإطار  :10مواثيق املر�أة
مواثيق املر�أة و�سيلة لتجميع و�صياغة احتياجات ومطالب احلركات الن�سائية الوطنية ودعاة امل�ساواة بني اجلن�سني.
وميكن �أن تكون �أداة مفيدة لإي�صال مطالب املر�أة والدفاع عن حقوقها.
ومن �أجل منح ال�شرعية وال�سلطة ل�صوت ن�صف ال�سكان ،ينبغي االتفاق على ميثاق بتوافق الآراء من خالل
امل�شاورات ال�شعبية الوطنية وا�سعة النطاق .وتنطوي العملية املعتادة لو�ضع ميثاق للمر�أة على �إعداد م�سودة �إطار
من خالل جلنة توجيهية ت�ضم عدد ًا من �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني (الن�ساء الأكادمييات واخلرباء يف جمال
امل�ساواة بني اجلن�سني وقادة احلركة الن�سائية ال�شعبية ،على �سبيل املثال) .بعد ذلك يتم توزيع م�سودة الإطار
على املجموعات الن�سائية ال�شعبية للمناق�شة قبل عقد ور�شة عمل ا�ست�شارية وطنية مي�سرة �أو م�ؤمتر ت�شارك فيه
جمموعة وا�سعة من ممثلي املر�أة الوطنيني ،حيث يتم و�ضع ال�صيغة النهائية للم�سودة قبل انطالقها الر�سمي
وتوزيعها على جميع الأحزاب ال�سيا�سية والتفاو�ض على امل�صالح.
ت�شري الدرو�س امل�ستفادة �إىل احلاجة �إىل �ضمان ربط املواثيق باجلهود الأخرى لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
على ال�صعيد الوطني ،وامتالكها من قبل دائرة انتخابية وا�سعة من الن�ساء ،ف�ض ًال عن �ضرورة كونها غري حزبية
وتركيزها ب�شكل وا�سع على الق�ضايا الوطنية وال�سيا�سات والنظام ال�سيا�سي.
ومن �أمثلة مواثيق املر�أة التي ُو�ضعت يف �سياقات خمتلفة لل�سيا�سة االنتقالية �أو عدم اال�ستقرار االنتخابي �أو العنف
االنتخابي ما يلي:
• بيان املر�أة يف بوت�سوانا2010-1993 ،
• ميثاق املر�أة للم�ساواة الفعالة ،جنوب �أفريقيا1994 ،
• البيان ال�سيا�سي للمر�أة ،الهند( 1996 ،مت حتديثه يف )2009
• وثيقة حقوق املر�أة الأفغانية2003 ،
• بيان املر�أة يف غانا2004 ،
• بيان املر�أة يف كينيا2005 ،
• جدول �أعمال املر�أة امل�شرتك ،جنوب ال�سودان2009 ،
• احلق يف امل�ساواة� ،أوغندا2010 ،
• ميثاق املر�أة ملراجعة د�ستور زمبابوي2011 ،

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

امل�صدر :بيان هيئة الأمم املتحدة للمر�أة حول مواثيق للمر�أة يف االنتخابات االنتقالية و�/أو عمليات مراجعة الد�ستور.2012 ،



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

قدمت منظمات املجتمع املدين �إ�سهامات حا�سمة لتعزيز
امل�ساءلة ب�ش�أن الن�ساء .وو�ضعت املنظمات الن�سائية
يف �أنحاء كثرية من العامل ا�سرتاتيجيات لر�صد �أوجه
الق�صور يف الأحكام القانونية �أو حماية املر�أة ،ف�ض ًال
عن م�ساءلة احلكومة عن التنفيذ الف ّعال للقوانني التي
ت�سعى ل�ضمان هذا احلكم �أو احلماية .يف الربازيل ،على
�سبيل املثال ،قامت �شبكة �إقليمية للمنظمات الن�سائية
ومنظمات املر�أة ب�إن�شاء مر�صد لتتبع تطبيق قانون العنف
املنزيل الذي �صدر عام  ،2006ور�صد مراكز ال�شرطة
واملحاكم .وبف�ضل االت�صال املنتظم بني ال�شبكة ووزارة
املر�أة الوطنية �أمكن �إبراز �أوجه الق�صور ،وامل�ساءلة التي

تن�شدها الأطراف املختلفة امل�شاركة.

9

وجنحت منظمات املجتمع املدين الن�سائية يف ا�ستخدام
و�سائل الإعالم اجلديدة ا�ستخدام ًا مبدع ًا ملحا�سبة
منتهكي حقوق املر�أة .ففي م�صر ،ت�ستخدم مبادرة
 HarassWebالبث املبا�شر على تويرت جلمع حوادث
التحر�ش اجلن�سي ،وزيادة الوعي بوقوع التحر�ش اجلن�سي
وت�أثريه ،وتعبئة املواطنني من �أجل التغيري .كذلك متكنت
الن�ساء من ا�ستخدام مواقع ال�شبكات االجتماعية مثل
الفي�سبوك واحلمالت عرب الإنرتنت لتو�سيع قواعدهن
وحتقيق �أهدافهن.

الإطار  :11ام�سك متحر�ش :ا�ستخدام تويرت للم�شاركة العامة للت�صدي للتحر�ش اجلن�سي يف م�صر
التحر�ش اجلن�سي منت�شر يف م�صر .ورد ًا على ذلك ،قرر الن�شطاء امل�صريون ر�سم خريطة �إعالمية رقمية للتحر�ش
اجلن�سي ،كو�سيلة للفت انتباه الر�أي العام �إىل امل�شكلة وبدء النقا�ش على ال�ساحة ال�سيا�سية الر�سمية حول ت�أثري
ذلك على قدرة املر�أة على امل�شاركة يف احلياة العامةُ .
وطلب من الن�ساء �إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية لت�سجيل
حوادث التحر�ش ،مت ا�ستخدامها لو�ضع خريطة حتر�ش للقاهرة .وتوفر اخلريطة �شرح ًا م�صور ًا عام ًا لتجارب
املر�أة ،مع بث مبا�شر على تويرت حيث ميكن للن�ساء تبادل ق�ص�ص التحر�ش .وقد ان�ضم العديد من الرجال �إىل
النقا�ش ،داعني غريهم من الرجال �إىل �إنهاء التحر�ش باملر�أة .لذلك ،ومن خالل ا�ستخدام هذه الأدوات الإعالمية
اجلديدة ،متكن الن�شطاء امل�صريون من �إ�صدار دعوة قوية للم�ساءلة واتخاذ الإجراءات لإنهاء التحر�ش اجلن�سي
للمر�أة .ويتم ا�ستخدام تقنية م�شابهة يف الهند لر�سم خريطة للعنف اجلن�سي �ضد الن�ساء والفتيات.
امل�صادر http://harassmap.org/ :و http://www.maps4aid.com/

الدميقراطية م�شروع م�ستمر .وهي ال تبلغ الكمال
�أبد ًا .و�إمنا تتطلب يقظة م�ستمرة.
�آن ماري جوتز ،هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
يف جوهره ،يعني تعزيز امل�ساءلة جتاه املر�أة اال�ستثمار يف
ال�ضوابط واملوازين التي جتعل احلكم الدميقراطي يعمل
مل�صلحة اجلميع  -عن طريق �إن�شاء و�سائل �إعالم �أقوى
و�أكرث عدال ودميقراطية ،وتعزيز ال�صالت بني النواب
ال�سيا�سيني ودوائرهم االنتخابية ،و�ضمان فهم املواطنني
وامل�شرعني وامل�س�ؤولني العامني لقوانني البالد ،وت�شجيع


�إن�شاء جمتمع مدين قوي ناب�ض باحلياة ميكن �أن يلعب
دور ًا يف ت�شجيع احلكومات للوفاء بالتزاماتها .وميكن
للو�سائل الأخرى �أي� ًضا �أن تلعب دور ًا يف تو�سيع نطاق هذه
امل�ساءلة .وتوفر اتفاقيات الأمم املتحدة وبروتوكوالتها
ومواثيقها خرائط طريق حيوية للبلدان التي متر بالتحول
الدميقراطي ،وميكنها �سد الفجوات للن�شطاء العاملني
على الدفاع عن حقوق املر�أة يف ال�سياقات املعاك�سة.
كذلك تُعد مواثيق املر�أة وبيانات الناخبني �أي� ًضا �آليات
قيمة للإبقاء على امل�ساواة بني اجلن�سني على جدول
�أعمال املناظرات االنتخابية ،وحما�سبة احلكومات
والأحزاب وال�سيا�سيني على التزاماتهم .و�أخريا ،يعني

� 9سي�سيليا �ساردنربغ" ،ر�صد تطبيق قانون العنف املنزيل الربازيلي "،ورقة �سيا�سات امل�سار .2011

See also http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/violencia.
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تعزيز امل�ساءلة تعزيز القدرات يف جميع �أنحاء النظام
ال�سيا�سي� :أي تدريب امل�س�ؤولني على احرتام �صوت امر�أة
واال�ستماع له والبحث عنه (ال �سيما يف �سياقات ما بعد
ال�صراع) ،و�ضمان متثيل املر�أة يف املحافل امل�ؤ�س�سية
الرئي�سية ،و�ضمان تزويد املر�أة باملهارات واملعارف كي
ت�ستفيد من املجاالت ال�سيا�سية التي ُيطلب منها امل�شاركة
فيها �أو التي تُدعى �إليها.

االستنتاجات
والتوصيات
�أكد اجتماع املائدة امل�ستديرة على التزام الأمم املتحدة ب�ضمان �أن تكون امل�ساعدة
الدميقراطية مراعية ملنظور النوع االجتماعي ،و�شدد على قيمة املبادرات والآليات
امل�ؤ�س�سية التي تهدف �إىل تعميق امل�ساواة بني اجلن�سني يف الدميقراطيات الرا�سخة
والنا�شئة .و�أبرزت املناق�شات ك ًال من النجاحات والتحديات ،و�شددت كلها على �أن
امل�ساواة بني اجلن�سني حمورية للدميقراطية وبناء ال�سالم وحقوق الإن�سان.
م�س�ؤوليتنا �ضمان مراعاة امل�ساعدة الدميقراطية ملنظور النوع االجتماعي.
فدعونا نبذل ق�صارى جهدنا لتعزيز امل�شاركة الدميقراطية للمر�أة  -ول�ضمان
م�ساءلة الدميقراطيات عن املر�أة.
الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون
متثل م�شاركة املر�أة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا للدميقراطية ،كما �أن طبيعة ودرجة م�شاركة
املر�أة هي م�ؤ�شر �أ�سا�سي على جودة ثقافة الدميقراطية .وعلى الرغم من بع�ض
التقدم يف العقدين املا�ضيني ،ال يزال �شغل املر�أة للمنا�صب بالتعيني واالنتخاب
منخف� ًضا ،وال يزال التقدم غري مت�سا ٍو يف خمتلف �أنحاء العامل .ولذلك البد من القيام
باملزيد ،يف البلدان النامية واملتقدمة ،لتح�سني الو�ضع.
ويف �ضوء تاريخ التمييز والإق�صاء ال�سيا�سي الذي تواجهه الن�ساء يف جميع �أنحاء
العامل ،ال تزال هناك حاجة �إىل التدابري اخلا�صة امل�ؤقتة لتحقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني يف التمثيل ال�سيا�سي وقد ُيطلب من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
اال�ستمرار يف تطبيق هذه التدابري �إذا �أرادت �أن ت�ستمر على الدرب نحو التكاف�ؤ يف
املنا�صب ال�سيا�سية .ومع ذلك ،وكما الحظ عدد من امل�شاركني يف اجتماع املائدة
امل�ستديرة ،فالتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة وحدها لي�ست كافية لتحقيق ثقافة �سيا�سية
وجمموعة من امل�ؤ�س�سات الدميقراطية التي تعزز امل�ساواة بني اجلن�سني وت�ستجيب
ملطالب املر�أة ب�شكل ف ّعال .وحتى لو دفعت التدابري اخلا�صة الن�ساء لتويل املنا�صب
العامة ،قال تزال املر�أة بحاجة �إىل فر�ص للتدريب ال�سيا�سي والتوجيه ،وهياكل حزبية
متتاز بالتقبل والتعاون ،ودوائر انتخابية قوية و�صالت قوية باملنظمات واحلركات
الن�سائية من �أجل �أن تكون فعالة �سيا�سي ًا.
مو�ضوع �آخر تخلل اجتماع املائدة امل�ستديرة هو الدور احليوي حلركات املر�أة يف تعميق
الدميقراطية ،وم�ساءلة الدولة عن امل�ساواة بني اجلن�سني و�ضمان ترجمة القوانني
وال�سيا�سات يف جمال حقوق املر�أة �إىل تغيريات حقيقية يف حياة املر�أة .ويف البلدان
ذات احلركات الن�سائية ال�ضعيفة ،يكون نطاق تعميق الدميقراطية حمدود ًا ،ولكن
هناك الكثري الذي ميكن للأمم املتحدة القيام به لدعم امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة
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وقوة تنظيم املر�أة يف املجتمع املدين .وقد �أدت التغريات
يف هيكل املعونة �إىل انخفا�ض يف الدعم املايل للمنظمات
الن�سائية .ولكن يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،نا�ضلت
املنظمات الن�سائية يف البلدان ذاتها التي متر مبرحلة
انتقالية  -والتي هي يف �أ�شد احلاجة �إىل حركة ن�سائية
حية وحمددة ومنظمة  -كي ت�صل �إىل الدعم امل�ؤ�س�سي
على املدى الطويل .وتُظهر الأبحاث التي �أجرتها هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة عام � ،2011أن ال�صناديق الإئتمانية
املتعددة املانحني خ�ص�صت يف املتو�سط  7.1يف املائة
فقط من ميزانياتها للربامج امل�صممة خ�صي� ًصا ل�صالح
املر�أة .ويف حني �أن ذلك ميثل زيادة عن املعدل البالغ
 5.7يف املائة عام  ،2010فهو ال يزال ي�شكل تخ�صي�صاً
�ضعيف ًا �إىل حد ما ١٠.ولأن احلركات الن�سائية جمربة على
مناف�سة بع�ضها البع�ض من �أجل احل�صول على الأموال
املخ�ص�صة للتنمية ،فقد �أ�صبحت واهنة ومفتتة ،ويف كثري
من احلاالت قلت قدرتها على حتفيز امل�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة .و�أكدت مناق�شات اجتماع املائدة امل�ستديرة على
قيمة و�أهمية متويل املنظمات الن�سائية باعتبارها العامل
الأهم يف قيادة التغيري الإيجابي بالن�سبة للمر�أة.
و ُيعد التمويل م�س�ألة هامة لي�س فقط لدعم منظمات
املجتمع املدين للمر�أة ولكن �أي� ًضا بالن�سبة للمر�أة يف
احلياة ال�سيا�سية .وهناك حاجة �إىل مزيد من املوارد
للن�ساء ال�سيا�سيات لإطالق احلمالت ،وللمبادرات التي
تتعاون مع الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية لبناء الدوائر
االنتخابية والقدرات ،والتي ت�ضمن وجود هياكل لدعم
الربامج امل�شرتكة بني الأحزاب والتي تخلق �صالت �أقوى
بني النواب ال�سيا�سيني واملنظمات واحلركات الن�سائية.
عالوة على املوارد املالية ،حتتاج املر�أة يف ال�سيا�سة �إىل
املوارد الب�شرية ،من حيث موظفي احلمالت وال�شبكات
االجتماعية القوية التي ميكنها االعتماد عليها للح�صول
على الدعم ،و�شراكات مع املر�شدين واملنا�صرين من
الذكور واحللفاء داخل الأحزاب .و ُيعد الإعالم مورداً
بالغ الأهمية للن�ساء ال�سيا�سيات واملجتمع املدين للمر�أة
ودعاة امل�ساواة بني اجلن�سني .وهناك حاجة �إىل مزيد
من اال�ستثمارات لإعالء �أ�صواتهن يف و�سائل الإعالم


وبناء قدرات للمر�أة للم�شاركة يف و�سائل الإعالم� ،سواء
التقليدية والنا�شئة .فالإعالم قناة حيوية لأ�صوات
الن�ساء� ،إذ يوفر لهن و�سيلة للمطالبة بامل�ساءلة وو�ضع
�إطار للمطالبات ،وتبادل اخلربات ور�سم اال�سرتاتيجيات
من �أجل التغيري .وتتيح �شبكات التوا�صل االجتماعية
وتكنولوجيا االت�صاالت الرقمية للمر�أة �آفاق ًا جديدة
للم�شاركة ال�سيا�سية .ومع ذلك ال يزال هناك الكثري الذي
يتعني القيام به لتحقيق وعد و�سائل الإعالم اجلديدة
بتمكني املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني .و ُيعترب الدعم
الكبري �أمر ًا �ضروري ًا �إذا �أرادت املر�أة �أن تكون قادرة على
"رف�ض التكنولوجيا" :وا�ستغالل فر�ص االت�صال اجلديدة
لتعميق الدميقراطية وم�ساءلة احلكومات.
يغري االت�صال من امل�شهد العام للتعبئة ال�سيا�سية،
ب�سبب الأدوات اجلديدة التي تتيحها و�سائل
الإعالم االجتماعية ،وكذلك بف�ضل خلق ف�ضاء عام
�أقل و�ساطة .غري �أن االت�صال يرتتب عليه �أي� ًضا
ال�ضعف .وميكن للأمم املتحدة �أن تفهم وتبني
القدرات يف هذه ال�ساحة اجلديدة للتعبئة.
ما�سيمو توما�سويل ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات

التوصيات
انبثقت عن اجتماع املائدة امل�ستديرة ت�سع تو�صيات
رئي�سية لدور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني:
 .1اال�ستمرار يف ا�ستخدام التدابري اخلا�صة امل�ؤقتة
(مثل نظام احل�ص�ص) ،عند االقت�ضاء ،لزيادة
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،مع �إدراك �أن نظام
احل�ص�ص يف ذاته لي�س كافي ًا لتحقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني .ولكي يكون فع ً
اال ،يحتاج نظام احل�ص�ص

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/10/05A-Planning-and-Financing.pdf10

األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

.2

.3

.4

.5

والتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة الأخرى �إىل االقرتان
بالدعم للقيادة والأ�صوات الن�سائية بغر�ض تعزيز
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،مبا يف ذلك حما�سبة
امل�س�ؤولني املنتخبني حيال التزاماتهم بامل�ساواة بني
اجلن�سني .وينبغي للتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة الرامية
�إىل زيادة م�شاركة املر�أة يف ال�سلطة �أن ت�صاحبها
تدابري لكل من �أ�صحاب املنا�صب من الرجال
والن�ساء كي يدركوا التزاماتهم بتعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني.
من �أجل بناء القيادة ال�سيا�سية الن�سائية ،ينبغي
اال�ستثمار يف التدريب ال�سيا�سي والإر�شاد للن�ساء يف
املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية ،وزيادة الدعم
والتمويل لدعم منظمات املر�أة واحلركات الن�سائية
لتمكني املر�أة من بناء الوعي ال�سيا�سي ،وتطوير
مهارات التنظيم العملية ،وبناء الدوائر االنتخابية
ال�شعبية.
تعزيز دعم بناء القدرات للن�ساء املنتخبات حيث
�سي�ؤدي ذلك �إىل متكينهن كي يحظني بت�أثري �أكرب
على عمليات �صنع القرار .ومن ال�ضروري �أي� ًضا
العمل مع الرجال والن�ساء يف جميع املجاالت ذات
ال�صلة ،مبا يف ذلك يف ال�سيا�سة ،لتحويل املواقف
والت�صورات والعمل نحو مزيد من امل�ساواة بني
اجلن�سني.
و�ضع م�ؤ�شرات �أف�ضل لقيا�س حماوالت تعميق
امل�ساواة بني اجلن�سني يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
على نحو �أكرث جدوى ،مبا يف ذلك تلك التي تقي�س
فعالية دعم احلركات واملنظمات الن�سائية يف تعزيز
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة وتوفري منرب حلقوق املر�أة
وامل�ساواة بني اجلن�سني.
مقاومة ال�صور النمطية للجن�سني ،والعمل على خلق
ثقافة عدم الت�سامح مع كال من التحيز املبا�شر وغري
املبا�شر لأحد اجلن�سني داخل الأحزاب ال�سيا�سية
والثقافة ال�سيا�سية على نطاق �أو�سع ،والت�أكد من
�أن الن�ساء ال�سيا�سيات الالئي يتعر�ضن للم�ضايقة
والعنف ميكنهن الو�صول �إىل العدالة.

 .6العمل مع التيار الرئي�سي وو�سائل الإعالم اجلديدة
للت�أكد من متثيل الن�ساء متثي ًال عاد ًال .زيادة و�صول
الن�ساء �إىل تكنولوجيات و�سائل الإعالم اجلديدة
لأنها يحتمل �أن ت�شكل منابر �شاملة ومبتكرة لت�شكيل
النقا�ش العام وتعميق الدميقراطية.
 .7تعزيز امل�ساءلة ال�شاملة للم�ؤ�س�سات الدميقراطية
�إزاء املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني من خالل حت�سني
ال�شفافية وامل�ساءلة للم�ؤ�س�سات العامة وامل�س�ؤولني
ب�ش�أن التزاماتهم بامل�ساواة بني اجلن�سني .الت�أكد
من �أن الن�ساء يعرفن حقوقهن و�أنهن على بينة من
القوانني التي حتميهن ،و�أن با�ستطاعتهن الو�صول
�إىل قنوات فعالة للمطالبة بامل�ساءلة وبحقوقهن
�سواء على امل�ستوى الفردي واجلماعي.
 .8الت�أكد من �أن امل�ساعدة الدميقراطية  -ال �سيما
يف املراحل االنتقالية بعد انتهاء ال�صراع  -تراعي
منظور النوع االجتماعي ،و�ضمان الإن�صات
�إىل �أ�صوات الن�ساء وااللتفات �إليها على طاولة
املفاو�ضات .الت�أكد من توافر مثل هذه امل�ساعدة
لي�س فقط �أثناء االنتخابات ،ولكن بو�صفها مورد ًا
جاري ًا للدميقراطيات النا�شئة والرا�سخة التي ت�سعى
�إىل �سد الفجوة بني النظرية واملمار�سة يف التزامهم
بامل�ساواة بني اجلن�سني.
�	.9إدراك �أن قدرة املر�أة على امل�شاركة يف احلياة العامة
قد تعتمد على قدرتهن على التمتع باال�ستقاللية
يف جوانب �أخرى من حياتهن ،وعلى احلاجة �إىل
معاجلة القيود التي تفر�ضها التزامات املر�أة
بو�صفهن مقدمات الرعاية على م�شاركتهن
ال�سيا�سية.
وفيما يلي املزيد من اال�ستنتاجات والتو�صيات الأكرث
تف�صي ًال حول ال�سبل التي ميكن من خاللها للأمم املتحدة
�أن ت�ؤدي دور ًا داعم ًا يف تعزيز الروابط بني الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني عن طريق توفري امل�ساعدة التقنية
املراعية ملنظور النوع االجتماعي:

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة
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التعامل مع األحزاب السياسية
والمؤسسات العامة والهيئات
الحكومية
ك�شف �أع�ضاء اجلل�سات وامل�شاركون عن اال�سرتاتيجيات
والأولويات التالية لتقوية االلتزام بامل�ساواة بني اجلن�سني
يف الأحزاب والنظم ال�سيا�سية:
•

•

•

•

•



عند تقدمي امل�ساعدة التقنية ،اتبع �أف�ضل املمار�سات
(�أي من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،واملعهد
الدميقراطي الوطني ،وامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات وغريها) حول تعزيز التزامات الأحزاب
ال�سيا�سية بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتثيل
املر�أة :ق ّيم عملية اختيار املر�شحني� ،أقم جمموعات
تركيز ومقابالت مع �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية عن
ق�ضايا املر�أة ،حدد الن�ساء املوهوبات وقدمهن �إىل
قيادة احلزب؛ �أقم عالقة قوية مع قيادات الأحزاب
ال�سيا�سية من الرجال وا�شرح مربرات م�شاركة
املر�أة ،ووثق التحديات وق�ص�ص النجاح و�شاركها مع
الآخرين.
انتبه لل�سياق والتاريخ عند �إدخال التدابري اخلا�صة
امل�ؤقتة مثل نظام احل�ص�ص و�أنظمة املقاعد املحجوزة
 ال تعتمد على نهج واحد ينا�سب اجلميع.�شجع الأحزاب ال�سيا�سية على تقوية الالئحة الداخلية
ّ
والقوانني من منظور النوع االجتماعي ،و�أدرج �صياغة
للم�ساواة بني اجلن�سني يف براجمها؛ حدد �أهداف ًا
مل�شاركة املر�أة يف اتفاقياتها ،واعتمد نظام احل�ص�ص
الطوعية الداخلية يف غياب احل�ص�ص القانونية،
وا�ضمن و�صول املر�شحات الن�ساء �إىل التمويل واملوارد
الداعمة الأخرى خالل حمالتهن االنتخابية.
يتعني �إيالء الأولوية للتو�صيتني العامتني  23و 25للجنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة (�سيداو).
قم ب�إجراء املزيد من البحوث عن العالقة بني زيادة
م�شاركة املر�أة يف املنا�صب ال�سيا�سية وزيادة االلتزام
العام بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل

•

•

•

القوانني وال�سيا�سات التقدمية.
وا�صل دعم امل�شاورات يف البالد بني منظمات املجتمع
املدين الن�سائية والقادة ال�سيا�سيني لو�ضع مواثيق
املر�أة وامليزانيات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
ت�أكد التزام عمليات الرقابة الق�ضائية والربملانية
وم�ؤ�س�سات التدقيق العام ب�إجراءات ومعايري ُ�صممت
لر�صد انتهاكات حقوق املر�أة ومتكني املر�أة من
املطالبة بالتحقيقات واملراجعات.
ت�أكد من �أن التمييز بني اجلن�سني تتم معاجلته يف
نظام التعليم العام.

تعزيز األصوات والقيادة والمشاركة
النسائية
عالوة على الت�أكيد على الدور الرئي�سي حلركات املر�أة
يف تعزيز التزام الدولة بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني،
قدّم �أع�ضاء اجتماع املائدة امل�ستديرة وامل�شاركون فيه
�أي� ًضا ا�سرتاتيجيات لإ�شراك املر�أة بو�صفهن �سيا�سيات
ومواطنات وناخبات وم�ستهلكات لو�سائل الإعالم:
•

•

•

•

معاجلة العقبات التي تواجهها املر�أة عند امل�شاركة يف
العملية االنتخابية وقدرتها على ممار�سة خيار حقيقي
يف االنتخابات.
زيادة حمو الأمية ال�سيا�سية للمر�أة كمواطنات
وناخبات :وزيادة معرفتهن بالقوانني وال�سيا�سات
الوطنية ،وكذلك االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة
بحقوق املر�أة.
خلق م�ساحات للمر�أة للتعبري عن تف�ضيالتهن يف
ال�سيا�سات  -داخل وخارج الأحزاب ال�سيا�سية.
زيادة حمو الأمية الإعالمية للمر�أة ومتكينها من
املطالبة بالتمثيل العادل للجن�سني بو�صفهن م�ستهلكات
لو�سائل الإعالم ،والت�صدي لغياب �صوت املر�أة عن
طريق الإ�صالحات التنظيمية يف و�سائل الإعالم
(النظر يف و�ضع قواعد ال�سلوك لو�سائل الإعالم بحيث
تتناول �ش�ؤون النوع االجتماعي).
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•

•

•

•

•

•

•

حتديد �أبرز املنا�صرين من الذكور ودعم م�شاركتهم
يف بناء �شبكات لل�سيا�سة للم�ساواة بني اجلن�سني
و�شراكات الدعوة.
الت�أكد من �أن منظمات املجتمع املدين التي تقودها
املر�أة وامللتزمة بالعدالة بني اجلن�سني ميكنها
احل�صول على التمويل ولديها م�ساحات لل�سيا�سية
الإ�سرتاتيجية.
ت�شجيع الن�ساء ال�سيا�سيات على ا�ستخدام املوارد مثل
 iKNOW Politicsلتبادل املعرفة واال�سرتاتيجيات.
بناء حمو الأمية التكنولوجية للمر�أة والو�صول �إىل
�أدوات الإعالم واالت�صال اجلديدة وال�سعي �إىل
لإزالة العقبات التي حتول دون ظهورها على القنوات
التلفزيونية الرئي�سية.
اال�ستثمار يف تنمية املهارات القيادية وتوجيهها،
وخا�صة بالن�سبة للن�ساء ال�شابات ،وال�سعي جلعل
ال�سيا�سة �ساحة ميكن الو�صول �إليها من قبل الن�ساء
ذوات الدخل املنخف�ض والن�ساء يف املناطق الريفية،
الالئي يعانني من قلة التمثيل ب�سبب ارتفاع تكلفة
احلمالت.
�ضمان �أن يكون للمر�أة متثيل مت�سا ٍو يف الإدارة العامة
و�ضمان �أن تدابري الدعوة ت�شمل �أي� ًضا تعزيز وجود
املر�أة يف منا�صب ال�سلطة التنفيذية والتعيينات
الق�ضائية.
ت�شجيع جمع البيانات امل�صنفة ح�سب نوع اجلن�س
يف جميع املجاالت ذات ال�صلة يف العملية ال�سيا�سية
واالنتخابية ،مبا يف ذلك ت�سجيل الناخبني وحجم
�إقبال الناخبني والرت�شيح ،ف�ض ًال عن املر�شحني
الناجحني للوظائف باالنتخاب والتعيني.

قدّم �أع�ضاء اجتماع املائدة امل�ستديرة وامل�شاركون فيه
التو�صيات التالية:
•

•

•

•

التعامل مع امل�ساواة بني اجلن�سني باعتبارها هدف ًا
وا�ضح ًا حموري ًا لبناء الدميقراطية.
الت�أكد من �أن املر�أة ت�ؤدي دور ًا قيادي ًا يف ت�صميم نظم
و�سيا�سات وخدمات جديدة للحكم.
بناء االلتزام وامل�ساءلة حيال امل�ساواة بني اجلن�سني
بالتزامن مع ،ولي�س بعد� ،إن�شاء امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية وخطط التنمية.
الت�أكد من �أن انتهاكات حقوق الإن�سان للمر�أة يف
�سياقات ال�صراع �أو الأزمة تتم معاجلتها ب�صورة
جمدية يف �أعمال جلان التحقيق �أو جلان احلقيقة
وامل�صاحلة ،ويف ت�شريعات العدالة االنتقالية.
الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

دعم عمليات بناء السالم وما بعد
الصراع وإعادة اإلعمار
ُيعد كل من التحوالت �إىل الدميقراطية وعمليات �إعادة
الإعمار بعد انتهاء ال�صراع من الأوقات احلرجة ل�ضمان
اكت�ساب االلتزام بامل�ساواة بني اجلن�سني الطابع امل�ؤ�س�سي.
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ال�سيد بان كي مون ،الأمني العام للأمم املتحدة

التعليق��ات االفتتاحي��ة :ال�س��يد في��دار هيل�س�ين ،الأم�ين الع��ام للم�ؤ�س�س��ة الدولي��ة ال�سيد فيدار هيلجي�سن ،الأمني العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات (ي�س��ار ًا) ،ال�س��يدة هيل�ين كالرك ،مدي��ر برنام��ج الأمم
املتحدة الإمنائي (الو�س��ط ي�س��ار ًا) ،ال�س��يد بان كي مون ،الأمني العام للأمم املتحدة
(الو�س��ط ميين � ًا) ،االن�س��ة مي�ش��يل با�ش��يليه ،الرئي���س التنفي��ذي لهيئ��ة الأمم املتحدة
للمر�أة (ميين ًا)

املقدمة :ال�سيد �أو�سكار فرينانديز تارانكو ،م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة

ال�سيدة مي�شيل با�شيليه ،الرئي�س التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة

اخللفية :الربوفي�سور ماال هتون ،رئي�س املعهد الدويل لبحوث النوع االجتماعي

اللجن��ة  :1د .درود دال�يروب� ،أ�س��تاذ العل��وم ال�سيا�س��ية بجامعة �س��توكهومل ،ال�س��ويد ال�س��يدة راندي ديفيز ،مدير املمار�س��ات ،فريق �ش�ؤون النوع االجتماعي ،برنامج الأمم
(ي�س��ار ًا) ،ال�س��يدة �ش��اري برين ،نائب رئي���س املعه��د الوطني الدميقراط��ي ،الواليات املتحدة الإمنائي
املتحدة الأمريكية (الو�س��ط ي�س��ار ًا) ،د .جوي �إيزيلو ،رئي���س جمعية املعونة الن�سائية،
نيجرييا (الو�س��ط ميين ًا) ،ال�س��يدة راندي ديفيز ،مدير املمار�سات ،فريق �ش�ؤون النوع
االجتماعي ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

د .درود دالريوب� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة �ستوكهومل،ال�سويد

ال�س��يدة �ش��اري بري��ن ،نائ��ب رئي���س املعه��د الوطن��ي الدميقراط��ي ،الوالي��ات املتحدة د .جوي �إيزيلو ،رئي�س جمعية املعونة الن�سائية ،نيجرييا
الأمريكية



ال�سيدة هيلني كالرك ،مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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اللجنة  :2ال�س��يدة �إميلي جاكوبي ،الرئي���س التنفيذي للدميقراطية الرقمية ،الواليات د .ما�س��يمو توما�س��ويل،املراقب الدائ��م للم�ؤ�س�س��ة الدولية للدميقراطي��ة واالنتخابات ال�س��يدة بات ميت�شل،الرئي���س واملدير التنفيذي ملركز بايل للإعالم ،الواليات املتحدة
الأمريكية (الو�سط ميين ًا)
املتحدة (ي�س��ار ًا) ،ال�س��يدة كولني لو مورنا ،الرئي���س التنفيذي جلندر لينك���س ،جنوب لدي الأمم املتحدة
�أفريقي��ا (الو�س��ط ي�س��ار ًا) ،ال�س��يدة �ش��ويل غو���ش ،مذي��ع �إخب��اري �أول ،اجلزي��رة
الإجنليزية ،قطر (الو�س��ط) ،ال�س��يدة بات ميت�ش��ل ،الرئي���س واملدي��ر التنفيذي ملركز
بايل للإعالم ،الواليات املتحدة الأمريكية (الو�س��ط ميين ًا) ،د .ما�س��يمو توما�س��ويل،
املراق��ب الدائ��م للم�ؤ�س�س��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة واالنتخاب��ات ل��دي الأمم املتح��دة
(اليمني)

ال�س��يدة �إميل��ي جاكوبي،الرئي���س التنفي��ذي للدميقراطي��ة الرقمية ،الوالي��ات املتحدة ال�سيدة كولني لومورنا ،الرئي�س التنفيذي جلندر لينك�س،جنوب �أفريقيا
الأمريكية

ال�سيدة �شويل غو�ش ،مذيعة �إخبارية �أويل ،اجلزيرة الإجنليزية

اللجن��ة  :3ال�س��يدة يا�س��مني �س��وكة ،مدي��ر ،م�ؤ�س�س��ة حقوق الإن�س��ان ،جن��وب �أفريقيا د� .آن م��اري غوت��ز ،كب�ير م�ست�ش��اري جمموع��ة ال�س�لام والأم��ن ،هيئ��ة الأمم املتحدة ال�سيدة يا�سمني �سوكة ،م�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان ،جنوب �أفريقيا
(ي�س��ار ًا) ،ال�سيد فين�س��ينت وارين ،رئي�س مركز احلقوق الد�ستورية ،الواليات املتحدة للمر�أة
الأمريكي��ة (الو�س��ط ي�س��ار ًا) ،الربوفي�س��ور م��اال هتون ،رئي���س املعهد العامل��ي للبحوث
اجلن�سانية (الو�سط ميين ًا) ،د� .سكينة بو راوي مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث
(كوثر) ،تون�س (ميين ًا)

م�شارك :ال�سيدة رامبيدزاي كانداوا�سفيكا نوندو ،م�س�ؤول برنامج �أقدم ،الدميقراطية ال�سيد فين�سينت وارين ،رئي�س مركز احلقوق الد�ستورية ،الواليات املتحدة الأمريكية
والنوع االجتماعي ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

د� .سكينة بوراوي مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) ،تون�س
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المالحق
الملحق 1
مذكرة المفاهيم وجدول
األعمال المشروح الجتماع
المائدة المستديرة الدولي حول
"الديمقراطية والمساواة بين
الجنسين :دور األمم المتحدة"
نيويورك 4 ،مايو/أيار 2011
مذكرة مفاهيمية
مقدمة
منذ �سقوط جدار برلني عام  ،1989بد�أ عدد
الدميقراطيات اجلديدة وامل�ستعادة يف االرتفاع ،وانتقلت
النظم ال�سيا�سية يف �أنحاء �أوروبا ال�شرقية و�أمريكا
الالتينية و�أفريقيا و�آ�سيا �إىل مناذج الدميقراطية .وقد
جلبت الدميقراطية فوائد للمواطنني من حيث تطبيق
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية وحماية �سيادة القانون من
خالل زيادة ال�شمولية وامل�شاركة والتمثيل وامل�ساءلة
وال�شفافية .ويف حني �أنه كثري ًا ما ُيقال �إن الدميقراطية
ت�ستفيد من امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،يجب علينا �أن
ندرك العك�س� :أن امل�ساواة بني اجلن�سني تزدهر حيثما
كانت هناك م�ؤ�س�سات وعمليات دميقراطية .وقد عادت
النظم الدميقراطية بالنفع على املواطنات على وجه
اخل�صو�ص من خالل فتح �ساحات عامة ملناق�شة امل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة :فكلما كانت الدميقراطية
"�أعمق" ،كان من الأ�سهل على املر�أة �إدراك حقوقها
ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية .واال�ستجابة
العتبارات النوع االجتماعي من جانب امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية ت�شري �إىل مدى �إتاحتها لتكاف�ؤ الفر�ص بني
الرجل واملر�أة يف التمتع بالفوائد املتوقعة� .أحد الأمثلة
الأ�سا�سية على ذلك يتمثل يف فر�صة الرت�شح للمنا�صب
املنتخبة دميقراطي ًا.
يتم تعزيز املبادئ واملثل الدميقراطية با�ستمرار من
خالل ال�صكوك والقواعد واملعايري الدولية� ،إال �أن
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تنفيذها ال يزال ي�شكل حتدي ًا كبري ًا يف جميع �أنحاء
العامل .وال تزال فوائد الدميقراطية موزعة ب�شكل غري
مت�سا ٍو ،بح�سب الطبقة والعرق والنوع االجتماعي والأ�صل
واختالالت القوة الإقليمية .ونظر ًا لهذا التوزيع غري
املت�ساوي ،ال ميكن ملُ ُثل الدميقراطية والعدالة وال�شمولية
�أن تتحقق دون القوانني وال�سيا�سات والتدابري واملمار�سات
التي تعالج �أوجه عدم امل�ساواة يف عالقات القوة بني
الن�ساء والرجال .وت�شمل العقبات التي حتول دون و�صول
املر�أة �إىل فوائد الدميقراطية التحيز للذكور وللنخبة
يف قيادة الأحزاب ال�سيا�سية ،وارتفاع تكاليف الرت�شح
للمنا�صب العامة التي ت�ستبعد املر�شحني من غري النخب
ب�شكل عام ،ومن الن�ساء على وجه اخل�صو�ص؛ الق�صور
يف م�شاركة م�ؤ�س�سات امل�ساءلة الدميقراطية يف النهو�ض
بحقوق املر�أة ،واملواقف واملمار�سات التقليدية التي حتول
دون م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية؛ وقلة اهتمام و�سائل الإعالم ب�سيا�سة حقوق
املر�أة ،و�ضعف الدائرة االنتخابية/املجتمع املدين املعني
بامل�ساواة ين اجلن�سني وتخاذله يف املطالبة بامل�ساءلة عن
امل�ساواة بني اجلن�سني .الآليات الدولية  -مثل اتفاقية
�سيداو ومنهاج عمل بيجني وقرار جمل�س الأمن رقم 1325
 تدعم التغيريات الهيكلية التي من �ش�أنها �أن ت�ساعداملر�أة يف التغلب على العقبات �سابقة الذكر مثل التدابري
اخلا�صة امل�ؤقتة للتمثيل ال�سيا�سي.
وتقر املذكرة التوجيهية للأمني العام للأمم املتحدة حول
الدميقراطية ب�أن "فوائد امل�شاركة الدميقراطية ال تزال
بعيدة املنال بالن�سبة لكثري من الن�ساء" .وقبل ذلك ،ويف
م�ؤمتر القمة العاملي لعام � ،2005أكدت الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتحدة جمدد ًا "�أن الدميقراطية قيمة عاملية
ت�ستند �إىل �إرادة ال�شعب التي يتم التعبري عنها بحرية
لتحديد �أنظمتها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية" ١١.كما خل�صت الدول الأع�ضاء يف القمة �إىل
�أن "الدميقراطية والتنمية واحرتام جميع حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية هي �أمور يعتمد الواحد منها على
الآخر ويعززه" ١٢.ويف نهاية املطاف ،ميثل هذا البيان من
قبل الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة خطوة يف اجتاه
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االعرتاف ب�أن الدميقراطية و�سيادة القانون واحلكم
الر�شيد وامل�ساواة بني اجلن�سني كلها مرتابطة ويعزز
بع�ضها بع� ًضا .ويف الوقت نف�سه ،بات هناك اعرتاف
وا�ضح يف العديد من الدوائر ب�أنه على الرغم من هذا
الإقرار املتزايد ،ال تزال تواجه املر�أة عقبات خطرية
يف امل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية و�صياغتها و�أنه
�أحيان ًا تظهر احلاجة �إىل تدابري خا�صة ل�ضمان م�شاركة
املر�أة الفعالة يف املناف�سة ال�سيا�سية الدميقراطية،
وعملية اتخاذ القرار العام .وحددت الرئي�سة ال�سيدة �إلني
جون�سون �سريليف هذا التحدي ب�شكل مبا�شر للغاية يف
بيان عام � 2008أمام م�ؤمتر تقدُّم ن�ساء العامل:
ين�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على "�أن
�إرادة ال�شعب �ستكون �أ�سا�س �سلطة احلكومة"
(املادة  .))3( 21ون�صف ال�شعب ،بل و�أكرث
من الن�صف ،من الن�ساء .ولكن ولفرتة طويلة
جد ًا ،مل ُيلتفت لإرادة املر�أة وال ل�صوتها وال
مل�صاحلها و�أولوياتها واحتياجاتها ،ومل ت�سهم
يف حتديد من يحكم� ،أو توجيه �أ�سلوب احلكم،
وال �أهدافه .ولأن املر�أة غالب ًا ما تكون من بني
الفئات الأ�ضعف من املواطنني ،التي متتلك �أقل
قدر من املوارد االجتماعية واالقت�صادية لبناء
ال�سلطة ال�سيا�سية ،تن�ش�أ احلاجة يف كثري من
الأحيان �إىل طلب �أ�صواتهن و�إعالئها.

األهداف والمحصالت
متثل الهدف الرئي�سي من اجتماع املائدة امل�ستديرة يف
مناق�شة عالقة التعزيز بني الدميقراطية وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،ودعم مراعاة اعتبارات النوع االجتماع يف
برامج امل�ساعدة الدميقراطية لوكاالت الأمم املتحدة.
وت�شمل الأهداف املحددة:
• تعزيز فهم نقطة االلتقاء بني الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني يف نظر �أ�صحاب امل�صلحة
الرئي�سيني؛
• ا�ستك�شاف املمار�سات اجليدة للتدابري الهادفة
واملتكاملة لتعزيز اال�ستجابة للنوع االجتماعي يف
و�ضع برامج امل�ساعدة الدميقراطية.
النتائج املتوقعة الجتماع املائدة امل�ستديرة هي:
 .1تقرير ي�ضم الدرو�س امل�ستفادة والتحديات
والعقبات التي تواجه و�ضع برامج امل�ساعدة
الدميقراطية املراعية العتبارات النوع االجتماعي.
 .2املدخالت امل�شرتكة لتغذية عملية و�ضع ال�سيا�سات
من قبل اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف جمال
امل�ساعدة الدميقراطية بالأمم املتحدة ب�ش�أن
امل�ساواة بني اجلن�سني والدميقراطية.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

�سيكون اجتماع املائدة امل�ستديرة حول الدميقراطية
وامل�ساواة بني اجلن�سني ،املقرر عقده يف مايو�/أيار عام
 2011يف املقر الرئي�سي للأمم املتحدة ،مبثابة منتدى
جلمع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ومناق�شة العالقة بني
امل�ساواة بني اجلن�سني والدميقراطية .و�سيتطرق جزء
من النقا�ش �إىل �أداء الأمم املتحدة (النجاحات والدرو�س
امل�ستفادة والعقبات والتحديات) يف تنفيذ عملية بناء
الدميقراطية امل�ستجيبة العتبارات النوع االجتماعي
ول�صياغة املدخالت امل�شرتكة حول مو�ضوع ا�ستخدام جهود
الدعوة يف �إطار هياكل الأمم املتحدة لر�سم ال�سيا�سات.
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جدول األعمال
اجتماع المائدة المستديرة بشأن
الديمقراطية والمساواة بين
الجنسين
 4مايو/أيار 2011
قاعة االجتماعات ( 6صباح ًا)،
قاعة االجتماعات أ (عصراً)،NLB ،
مقر األمم المتحدة
 08:30الت�سجيل والإفطار
 09:25مقدمة
م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة ،ال�سيد �أو�سكار
فرنانديز تارانكو
 09:30الرتحيب
الأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون
 09:45مالحظات افتتاحية
مدير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ال�سيدة هيلني
كالرك
املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ال�سيدة
مي�شيل با�شليه
الأمني العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
ال�سيد فيدار هيلجي�سن
 10:15نظرة عامة
الربوفي�سور ماال هتون ،رئي�س املعهد العاملي لبحوث النوع
االجتماعي
النوع االجتماعي والدميقراطية  -ق�ضايا حرجة
 10:40ا�سرتاحة قهوة
 12:30 - 11:00اجلل�سة  :1امل�شاركة ال�سيا�سية والتمثيل
وامل�ساواة بني اجلن�سني
تتناول هذه اجلل�سة اال�ستجابة العتبارات النوع
االجتماعي من قبل الأحزاب ال�سيا�سية ،وت�أثري احل�ص�ص


والتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة الأخرى على زيادة متثيل
املر�أة يف الدميقراطية ،وم�شكالت الو�صول �إىل متويل
احلمالت ،واال�ستجابة العتبارات النوع االجتماعي من
قبل هيئات �إدارة االنتخابات والعمليات االنتخابية.
املن�سق :ال�سيدة راندي ديفيز ،مدير املمار�سات ،فريق
�ش�ؤون النوع االجتماعي ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
�أع�ضاء اجلل�سة :الدكتور درود دالريوب� ،أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية يف جامعة �ستوكهومل ،ال�سويد
ال�سيدة �شاري بريان ،نائب الرئي�س ،املعهد الدميقراطي
الوطني ،الواليات املتحدة الأمريكية
الدكتور جوي �إزيلو ،جمعية م�ساعدات املر�أة ،نيجرييا
 13:30 - 12:30الغداء
االنتقال �إىل قاعة االجتماعات �أ ،الطابق الثاينNLB ،
 15:00 - 13:30اجلل�سة  :2ت�أثري و�سائل الإعالم
التقليدية واالجتماعية اجلديدة على امل�شاركة الن�سائية
يف العمليات الدميقراطية
تتناول هذه اجلل�سة ت�أثري تناول الإعالم للمر�أة على
دخول املر�أة يف احلكم الدميقراطي القائم على امل�شاركة
وقبولها و�أدائها فيه .كيف ميكن للإعالم الت�أثري على
و�ضع جداول الأعمال ال�سيا�سية التي تراعي الفوارق بني
اجلن�سني وعلى ت�أطري الق�ضايا؟
املن�سق :الدكتور ما�سيمو توما�سويل ،املمثل الدائم
للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات لدى الأمم
املتحدة
�أع�ضاء اجلل�سة :ال�سيدة بات ميت�شل ،الرئي�س والرئي�س
التنفيذي ،مركز بايل للإعالم ،الواليات املتحدة
الأمريكية
ال�سيدة �إميلي جاكوبي ،املدير التنفيذي ،ديجيتال
دميوكرا�سي ،الواليات املتحدة الأمريكية
ال�سيدة كولني لوي  -مورنا ،املدير التنفيذي ،جندر
لينك�س ،جنوب �أفريقيا
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ال�سيدة �شويل غو�ش ،كبري مذيعي الأخبار ،قناة اجلزيرة
الإجنليزية ،قطر
 15:00ا�سرتاحة قهوة
 04:45 - 03:15اجلل�سة  :3نظم امل�ساءلة والدميقراطية
التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني
تتناول هذه اجلل�سة الطرق التي ميكن عن طريقها
لنظم امل�ساءلة �أن تعك�س �شواغل املر�أة على نحو �أف�ضل،
�سواء من خالل الإ�صالحات يف �أنظمة امل�ساءلة الر�سمية
(الآليات الق�ضائية وغريها من �آليات الرقابة الوطنية،
احلق الد�ستوري يف احل�صول علي املعلومات) والآليات
التي �أن�ش�أها املجتمع املدين (بطاقات تقييم املواطنني،
والتدقيق العام) .كما �سيتم اكت�شاف ال�صلة بني تعميق
النظم الدميقراطية وجهود �ضمان نهو�ض هذه النظم
بحقوق املر�أة.
املن�سق :الدكتورة �آن ماري جويتز ،كبري امل�ست�شارين،

جمموعة ال�سالم والأمن ،هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
�أع�ضاء اجلل�سة :الدكتور �سكينة بوراوي ،مديرة مركز
املر�أة العربية للتدريب والبحوث ،تون�س
ال�سيدة يا�سمني �سوكة ،م�ؤ�س�سة حقوق الإن�سان ،جنوب
�أفريقيا
ال�سيد فن�سنت وارين ،مدير مركز احلقوق الد�ستورية،
الواليات املتحدة الأمريكية
 17:30 - 16:45اخلال�صة واخلتام
ال�سيد �أو�سكار فرنانديز تارانكو ،م�ساعد الأمني العام
للأمم املتحدة� ،إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
ال�سيدة راندي ديفيز ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
د .ما�سيمو توما�سويل ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات
د� .آن ماري جويتز ،هيئة الأمم املتحدة للمر�أة

الملحق 2

"الربيع العربي".

مقدمة يلقيها السيد أوسكار
فرنانديز تارانكو ،األمين العام
المساعد لألمم المتحدة

يف م�صر وتون�س وخمتلف �أنحاء املنطقة ،خرجت الن�ساء
�إىل جانب الرجال ،مطالبني مبكانهن يف �صنع التغيري.

الأمني العام ،ال�سيدة كالرك ،ال�سيدة با�شليه ،ال�سيد
هيلجي�سن ،ال�سيدات وال�سادة
ي�شرفني �أن �أرحب بكم  -نياب ًة عن �إدارة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،وهيئة
الأمم املتحدة للمر�أة وامل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات � -إىل اجتماع املائدة امل�ستديرة اليوم حول
الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني.
ت�أتي مناق�شات اليوم يف التوقيت الأن�سب :فنحن ن�شهد
حالي ًا ح�شد ًا هائ ًال للتغيري يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،وهو ما يطلق عليه النا�س يف املنطقة ا�سم

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

�إنها دعوة للحرية ولالحرتام الكامل حلقوق الإن�سان.
دعوة للفر�ص االقت�صادية والرخاء .وهي دعوة للم�شاركة
وللتعبري عن الر�أي يف م�ستقبلكم.
�سي�ستلزم الأمر عم ًال �شاق ًا وبذل جهود مت�ضافرة لتحويل
تطلعات و�أحالم الرجال والن�ساء ال�شجعان الذين قاتلوا
من �أجل التغيري �إىل حكم دميقراطي م�ستدام و�شامل.
يرغب مواطنو املنطقة يف تويل زمام م�صريهم .لكنهم
بحاجة �أي� ًضا �إىل م�ساعدتنا �إن تراءى لهم �أنها �ستكون
مفيدة .ومن واجبنا �أن نن�صت �إليهم ،ال �أن نفر�ض عليهم
"�أف�ضل املمار�سات" من وجهة نظرنا.
دعمت الأمم املتحدة العديد من التحوالت الدميقراطية
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الناجحة على مر ال�سنني .ونحن على ا�ستعداد لتقدمي
خرباتنا و�أف�ضل املمار�سات والدرو�س امل�ستفادة.
يتعني على التحول الدميقراطي ال�شامل معاجلة احلقوق
واحلريات الأ�سا�سية وامل�شاركة ال�سيا�سية ،والتنمية
االجتماعية واالقت�صادية .والثالثة �ضرورية للحكم
الر�شيد.
عندما ت�شارك املر�أة ب�صورة كاملة وعلى قدم امل�ساواة
مع الرجل يف احلياة ال�سيا�سيةُ ،يعد ذلك مقيا� ًسا
للدميقراطية احلقيقية  -حيث ُتار�س ال�سلطة املخولة
من قبل ال�شعب من جانب كل من الرجال والن�ساء على
حد �سواء.
وا�سمحوا يل �أن �أتناول ب�إيجاز اثنني من جماالت عمل
�إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية املت�صلة باحلكم الدميقراطي
ذات ال�صلة مبناق�شات اليوم:
الأول ،عملنا يف جمال الر�صد والتحليل ال�سيا�سي .املرحلة
الأوىل من م�شاركة الأمم املتحدة يف البلدان التي متر
ب�أزمات متهد الطريق جلميع الإجراءات الالحقة� ،أي
التقييم ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي ال�سليم وال�شامل لو�ضع ُن ُهج
مالئمة مل�ساعدة الدول الأع�ضاء املعنية .كما �أنها �أي� ًضا
مرحلة بالغة الأهمية للتن�سيق ال�شامل داخل منظومة
الأمم املتحدة .لهذا ال�سبب ف�إن حتليل �إدارة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية ودعمها للأمني العام يف هذا ال�صدد بالغ
الأهمية .ولذلك يتعني �إيالء مزيد من االهتمام ملراعاة
الفوارق بني اجلن�سني يف هذا العمل وتعزيزها.
الثاين ،عمل �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية املت�صل باالنتخابات:
يف ال�سنوات اخلم�س والع�شرين املا�ضية� ،ساعدت الأمم
املتحدة �أكرث من  100من الدول الأع�ضاء فيها على
�إجراء االنتخابات .وهي تتبع ممار�سة دائمة تتمثل يف
دعم التدابري الرامية �إىل ت�شجيع امل�شاركة الفعالة للمر�أة
والرجل على قدم امل�ساواة يف االنتخابات ،ويف ال�سيا�سة
على نطاق �أو�سع.
لقد جنحنا على مدى ال�سنوات يف الدفاع عن م�س�ألة



ا�ستخدام تدابري خا�صة م�ؤقتة ت�ستهدف التعجيل
بامل�ساواة الفعلية بني الرجال والن�ساء .و غالب ًا ما ت�ضمن
ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،نظام احل�ص�ص.
ونحن ندعو بانتظام �إىل التوظيف امل�ستهدف للمر�أة يف
اللجان االنتخابية و�إداراتها ،والإجراءات االنتخابية التي
تراعي الفروق بني اجلن�سني والرتتيبات الأمنية؛ والربامج
واملوارد اخلا�صة للمر�شحات  -والقائمة تطول.
ولكن ي�أتي النجاح على خلفية عامة من عدم امل�ساواة
امل�ستمرة ،ويجب على الأمم املتحدة �أن تظل تعرتف
بهذا التحدي وتت�صدى له .يجب �أن يكون وا�ضح ًا لنا �أنه
ال يوجد حل واحد ينا�سب جميع الظروف .وكما تقول
اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،يتوقف
اختيار "تدبري" معني � -أو تدابري يف الواقع  -على ال�سياق
الفردي ،وعلى الهدف املحدد الذي ي�سعى �إىل حتقيقه.
فنظام احل�ص�ص قد يكون ممار�سة جيدة يف ظرف ما
ولكنه قد ال ي�صلح لغريه.
متر امل�ساعدة الدميقراطية مبرحلة مزدهرة .ولدينا
م�س�ؤولية مل�ساعدة �أولئك الذين يطلبون دعمنا .وعند
القيام بذلك ،يجب �أن متتاز جهودنا بالفعالية والتن�سيق
اجليد يف جميع �أنحاء منظومة الأمم املتحدة.
وي�شرفني الآن �أن �أقدم لكم �شخ� ًصا هو يف الواقع غني
عن التعريف .الأمني العام للأمم املتحدة ،ال�سيد بان كي
مون ،الذي ظل يقود م�سرية امل�ساواة بني اجلن�سني داخل
منظومة الأمم املتحدة وخارجها منذ توليه من�صبه .وقد
دعا �إىل عملية �إر�ساء الدميقراطية ال�شاملة وامل�ستدامة
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وكوت ديفوار
وغريها .كذلك فقد توىل زمام اجلهود املبذولة على
نطاق الأمم املتحدة جلعل قرار جمل�س الأمن الدويل رقم
 1325واقع ًا يف جميع عمليات ال�سالم� .إنه بطل حقيقي
للدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني.
تف�ضل �سيدي ،لك الكلمة.
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الملحق 3
كلمة ترحيب يلقيها السيد
بان كي مون
األمين العام لألمم المتحدة
ي�سرين �أن �أكون هنا اليوم لإطالق هذا النقا�ش الرثي
وكم هي م�صادفة ح�سنة التوقيت �أننا اليوم نحتفل
باليوم العاملي حلرية ال�صحافة من خالل م�ؤمتر �صحفي
�س�أتوجه �إليه على الفور عقب �أن �أنتهي من كلمتي �إليكم.
�إنه يوم نتذكر فيه الدور احلا�سم الذي يلعبه الإعالم
احلر يف بناء الدميقراطية .ولقد علمتنا الأحداث
الأخرية الكثري حول �أهمية حرية الإعالم يف م�شاركة
املر�أة يف الدميقراطية ،ويت�ضمن اجتماع اليوم بالفعل
جل�سة كاملة مكر�سة لذلك يف �ضوء �أهميتها الوا�ضحة
ك�أداة للم�ساءلة واحل�شد .وتتحمل الأمم املتحدة م�س�ؤولية
كبرية ل�ضمان مراعاة برامج امل�ساعدة الدميقراطية
التي ت�ضعها للفروق بني اجلن�سني والت�أكيد على العالقة
القوية بني الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني .ولقد
قطعت منظومة الأمم املتحدة على نف�سها التزام ًا� ،أكدت
عليه الدول الأع�ضاء يف م�ؤمتر القمة العاملي لعام ،2005
بحماية وتعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية .ولقد �أظهرت لنا �أحداث الأ�شهر القليلة
املا�ضية يف �شمال �أفريقيا �أن هذه املبادئ تتوق �إليها
الن�ساء والرجال على حد �سواء يف جميع �أنحاء العامل و�أن
الن�ساء ي�ؤدين دور ًا حا�سم ًا يف التحوالت الدميقراطية
وبناء الدميقراطية .فحقوق املر�أة هي من حقوق الإن�سان
والدميقراطية تظل غري مكتملة �إذا كانت ت�صب يف �صالح
ن�صف ال�سكان فقط .وكما قالت ال�سيدة الرئي�س �إلني
جون�سون �سريليف:

ن�صف ال�شعب ،بل و�أكرث من الن�صف ،من الن�ساء .ولكن
ولفرتة طويلة جد ًا ،مل ُيلتفت لإرادة املر�أة وال ل�صوتها
وال مل�صاحلها و�أولوياتها واحتياجاتها ،ومل ت�سهم يف
حتديد من يحكم� ،أو توجيه �أ�سلوب احلكم ،وال �أهدافه.
ولأن املر�أة غالب ًا ما تكون من بني الفئات الأ�ضعف من
املواطنني ،التي متتلك �أقل قدر من املوارد االجتماعية

واالقت�صادية لبناء ال�سلطة ال�سيا�سية ،تن�ش�أ احلاجة يف
كثري من الأحيان �إىل طلب �أ�صواتهن و�إعالئها.
وكي تكون حكومة ما دميقراطية على نحو م�ستدام،
يدرك مقدمو برامج امل�ساعدة الدميقراطية �أنه بالإ�ضافة
�إىل ال�شروط امل�سبقة لالنتخابات احلرة ،هناك �شروط
�أ�سا�سية �أخرى ت�شمل التمثيل و�سيادة القانون والتعددية
واحرتام حقوق الإن�سان .وعلى الرغم من �أن امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة حت�سن نوعية الدميقراطية ،يجب علينا
�أن ندرك �أي� ًضا �أن العك�س �صحيح .الدميقراطية هي
حا�ضن للم�ساواة بني اجلن�سني .وهي تتيح للمر�أة م�ساحة
عامة ملناق�شة حقوق املر�أة ومتكينها .كما �أنها تخلق
حافز ًا حل�شد الدوائر االجتماعية الوا�سعة النطاق لدعم
امل�ساواة بني اجلن�سني .وكلما كانت الدوائر االنتخابية
�أو�سع نطاقا ،كانت مكا�سب امل�ساواة بني اجلن�سني �أكرث
ا�ستدامة .وكانت الدميقراطية "�أعمق" ،وكان �أ�سهل على
املر�أة �أن حتقق حقوقها ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية
واالجتماعية .ولهذا ال�سبب من الأهمية مبكان �أن نبذل
املزيد من اجلهد يف منظومة الأمم املتحدة ل�ضمان �أن
تدعم براجمنا املر�أة لإيجاد م�ساحة للم�شاركة يف احلياة
ال�سيا�سية الدميقراطية ،والتعبري عن احتياجاتها ،و�إعادة
الت�أكيد على حقوقها .وبهذا ت�صبح الدميقراطية حقيقة
واقعة وم�ستدامة.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

كما �أ�شرت يف املذكرة التوجيهية للأمم املتحدة
ب�ش�أن الدميقراطية عام  ،2009تظل فوائد امل�شاركة
الدميقراطية بعيدة املنال بالن�سبة للعديد من الن�ساء حول
العامل  -حتى يف البلدان التي تفخر بكونها دميقراطيات
عتيدة .وعلى الرغم من العديد من اخلطوات الإيجابية
مثل �إن�شاء �صندوق الأمم املتحدة للدميقراطية عام
 ،2005والتو�سع يف برامج الدميقراطية من قبل العديد
من هيئات الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي و�إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية وال�صناديق
والربامج ،ميكن جلميع هذه اجلهود �أن ت�ستفيد من
منظور �أقوى للم�ساواة بني اجلن�سني .وب�إن�شاء هيئة
الأمم املتحدة للمر�أة ،وهي كيان للأمم املتحدة يدعو
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�إىل امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة� ،صار ملنظومة
الأمم املتحدة طرف قوي ميكن التن�سيق والتعاون معه
يف جمال برامج الدميقراطية املراعية للفروق بني
اجلن�سني ،و�ضمان �أننا نبذل ق�صارى جهدنا لتعزيز
م�شاركة املر�أة الدميقراطية وم�ساءلة الدميقراطيات
ب�ش�أن املر�أة .علمتنا التجربة �أن املُ ُثل الدميقراطية
كال�شمولية وامل�شاركة والتمثيل وامل�ساءلة وال�شفافية ال
ميكن �أن تتحقق دون القوانني وال�سيا�سات والتدابري
واملمار�سات التي تعالج �أوجه عدم امل�ساواة يف عالقات
القوة ،ال �سيما بني الن�ساء والرجال .وال�صكوك القانونية
الدولية مثل اتفاقية �سيداو ومنهاج عمل بيجني اعرتفت
بذلك �أي� ًضا ودعت �إىل تنفيذ تدابري خا�صة م�ؤقتة مثل
نظام احل�ص�ص االنتخابية لزيادة م�شاركة املر�أة ودعم
قيادتها و�إعالء �صوتها .ومع ذلك ف�إننا نعلم �أن �أقل من
 30بلد ًا حققت الهدف الإمنائي الثالث للألفية وهو و�صول

الملحق 4
بيان تلقيه السيدة هيلين كالرك
مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
)(UNDP

ي�سرين االن�ضمام �إىل مي�شيل با�شليه ،الرئي�س التنفيذي
لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،وفيدار هيلجي�سني ،الأمني
العام للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،و�أو�سكار
فرنانديز تارانكو ،الأمني العام امل�ساعد للأمم املتحدة
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،يف امل�شاركة يف رعاية اجتماع املائدة
امل�ستديرة اليوم حول الدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني.
�إن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وجمموعة كبرية من
قوانني حقوق الإن�سان واملعاهدات الدولية تعزز ت�ساوي
حقوق النا�س يف كل مكان يف احلرية وال�شمول والتمثيل.
ويتمثل التحدي يف حتقيق هذه احلقوق للجميع على �أر�ض
الواقع.


 %30من الن�ساء �إىل الربملانات الوطنية .ويف العديد من
البلدان الدميقراطية ال تزال املر�أة تعاين من التمييز
وعدم امل�ساواة وارتفاع م�ستويات العنف .يتيح لنا اجتماع
املائدة امل�ستديرة هذا الفر�صة ملناق�شة العقبات التي ال
تزال تعوق امل�شاركة الفعلية للمر�أة يف الدميقراطيات
وكيفية التغلب عليها .كذلك �سيحدد نقاط الدخول
والفر�ص اخلا�صة التي تتيحها الدميقراطيات لتحقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني� .إنني م�سرور لر�ؤية هذا التعاون
بني امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات و�إدارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي وهيئة
الأمم املتحدة للمر�أة� .أمتنى لكم نقا�ش ًا مثمر ًا و�أتطلع
�إىل �سماع تو�صياتكم حول كيفية حت�سني منظومة الأمم
املتحدة لرباجمها يف جمال امل�ساعدة الدميقراطية.
�شكر ًا لكم.

بالن�سبة يل ،من البديهي �أال ميكن حتقيق احلكم
الدميقراطي كام ًال دون امل�شاركة الكاملة وال�شمولية
للمر�أة .فمن ال �صوت لهم من ال�سهل �أن يتجاهلهم �أولئك
الذين لهم �صوت .ودون امل�شاركة الكاملة للمر�أة يف
عمليات �صنع القرار والنقا�شات حول �أولويات ال�سيا�سات
واخليارات� ،سيكون م�صري الق�ضايا ذات الأهمية الكربى
بالن�سبة للمر�أة �إما الإهمال �أو معاجلتها بطريقة دون
امل�ستوى الأمثل بحيث ال تراعي وجهات نظر املر�أة.
يف جميع �أنحاء العامل ،ي�ساعد برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي البلدان على بناء اقت�صاديات وجمتمعات
و�أنظمة حكم متتاز بال�شمول وتعمل على النهو�ض بالتنمية
الب�شرية .وتتعلق التنمية الب�شرية بتمكني الب�شر من تو�سيع
نطاق حرياتهم واخليارات املتاحة لهم كي يحيوا احلياة
التي يقدرونها .وي�ساعد احلكم الدميقراطي يف حتقيق
ذلك ،كما ي�سهم �أي� ًضا يف التما�سك االجتماعي وال�سالم
املطلوبني من �أجل التنمية امل�ستدامة.
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ويكت�سب ملف احلكم الدميقراطي �أهمية بالغة يف عمل
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .وت�صل براجمنا يف
هذا املجال �إىل  132بلد ًا ،ت�شكل �أكرث من ثلث مواردنا.
ونحن ندعم جهود البلدان الرامية �إىل تقوية امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية من خالل االنتخابات احلرة والنزيهة،
و�إقامة البيئات حيث ميكن للأحزاب ال�سيا�سية واملجتمع
املدين الناب�ض باحلياة والإعالم احلر النزيه �أن يزدهر.
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هو اجلهة الأوىل يف
منظومة الأمم املتحدة املعنية بتوفري امل�ساعدة التقنية
لالنتخابات .فمن عام � 2008إىل عام  2010فقط ،قدمنا
امل�ساعدة االنتخابية �إىل  64بلد ًا و�إقليم ًا .ونعمل حالي ًا مع
�أكرث من  120بلد ًا على �إ�صالح الإدارة العامة و�/أو تعزيز
احلكم.
ولكي تُعترب هذه اجلهود ناجح ًة ،يجب �أن ت�ساهم كل تلك
الأعمال يف متكني املر�أة وال�سعي �إىل حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني .فنحن بحاجة �إىل �أن ن�شهد املزيد من الن�ساء
تُنتخب وت�صوت وت�شارك يف العمليات الت�شاركية عموم ًا،
ُوتثل متثي ًال جيد ًا يف الإدارات العامة.
هناك �أدلة ت�شري �إىل �أنه حيثما يكون للمر�أة ح�ضور قوي
يف املجال�س املحلية ،فمن املرجح �أن ت�ستخدم ثقلها لدعم
اال�ستثمارات يف جماالت مثل املياه وال�صرف ال�صحي،
وهي جماالت حيوية جد ًا ل�صحة الإن�سان والتنمية .ومن
واقع جتربتي اخلا�صة ،ف�إن �إيالء الأولوية ل�سيا�سات مثل
�إجازة الوالدين مدفوعة الأجر ورعاية الأطفال و�أماكن
العمل ال�صديقة للأ�سرة وغري ذلك الكثري ال تتحقق �إال
حني تكون املر�أة م�شاركة ن�شطة يف النقا�ش وال�سيا�سات
ولها دور بارز يف عمليات �صنع القرار.
لذا فمن املهم جد ًا تقوية م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية على
جميع امل�ستويات ومتثيلها يف الإدارات العامة كي ميكن �أن
يكون لها �صوت قوي يف و�ضع �سيا�سات و�أولويات التنمية.
�إال �أن حتقيق ذلك قد ي�ستلزم معركة طويلة .فاملن�صب
ال�سيا�سي الوطني ،على �سبيل املثال ،ال يزال �أحد الأماكن
الأكرث �صعوبة ويتعذرعلى الن�ساء الو�صول �إليه يف العديد

من املجتمعات .وال تزال املر�أة ت�شكل  19يف املائة فقط
من �أع�ضاء برملانات العامل  -وهو ما يبعد كثري ًا عن هدف
الثالثني يف املائة املحددة يف بكني يف عام .1995
كذلك ،ال يزال متثيل املر�أة ناق� ًصا يف الإدارات العامة
بوجه عام ،ال �سيما على امل�ستويات املتو�سطة والعليا.
هناك عدد من الطرق املُجربة لزيادة �صوت املر�أة
وم�شاركتها يف �صنع القرار .وهي ت�شمل تطبيق نظام
احل�ص�ص �أو املقاعد املخ�ص�صة؛ و�ضمان �إملام الن�ساء
مبعلومات عن العمليات االنتخابية وطرق احلمالت
والتمويل ،و�ضرورة �إيالء االهتمام �إىل التوازن بني
اجلن�سني يف الهياكل الإدارية العامة.
و�ضعت نحو  50بلد ًا الآن ت�شريعات لنظام احل�ص�ص يف
قوانني الأحزاب االنتخابية وال�سيا�سية ،واعتمدت املئات
من الأحزاب ال�سيا�سية نظام احل�ص�ص ك�إجراء طوعي.
فنظام احل�ص�ص هو وحده التدبري الأكرث فعالية والأ�سرع
لزيادة عدد الن�ساء يف املنا�صب التي تُ�شغل باالنتخاب.
و�أظن �أننا �سنعرف املزيد عن ذلك من درود دالرياب يف
اجلل�سة الأوىل اليوم.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

ولإحراز التقدم ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني يف النظم
ال�سيا�سية ،من الأهمية مبكان �أن ت�شارك الأحزاب
ال�سيا�سية لأنها توفر هياكل للم�شاركة ال�سيا�سية ،و�صياغة
ال�سيا�سات ،وحتديد املر�شحني للمنا�صب ال�سيا�سية .كما
ميكن �أي� ًضا �أن تكون ركائز رئي�سية مل�شاركة املر�أة ،ولكنها
كانت يف كثري من الأحيان مبثابة نقاط اختناق رئي�سية.
بالتعاون مع �شركاء مثل املعهد الدميقراطي
الوطني ) ،(NDIيعمل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
على حتديد �أف�ضل املمار�سات العاملية داخل الأحزاب
ال�سيا�سية لتعزيز م�شاركة �أقوى للمر�أة .و�أظن �أي� ًضا
�أنكم �ستعرفون املزيد عن ذلك من زمالئنا يف املعهد
الدميقراطي الوطني الحق ًا اليوم.
حتتاج اجلهود املبذولة لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف
املنا�صب التي تُ�شغل باالنتخاب �إىل التطبيق يف الإدارات
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العامة �أي� ًضا .وقد �أطلق برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
م�ؤخر ًا مبادرة لت�شجيع املزيد من امل�ساواة بني اجلن�سني
يف الإدارات العامة.
ويجري �إيالء الكثري من االهتمام يف جميع �أنحاء منظومة
الأمم املتحدة �إىل �إ�شراك املر�أة يف عمليات امل�صاحلة
وبناء ال�سالم يف البلدان يف مرحلة ما بعد ال�صراع.
وحتى يكون ال�سالم واالنتعا�ش م�ستدامني ،يجب �أن
تكون املر�أة جزء ًا من ت�صميم النظم اجلديدة للحكم
وال�سيا�سات واخلدمات .فاحلكم الدميقراطي ،حني
ي�شمل املر�أة بالكامل ،ميكن �أن ي�ساعد يف �ضمان الت�صدي
للتمييز ال�سابق عند بناء م�ؤ�س�سات جديدة ،و�إعادة كتابة
القوانني ،وتقرير �أولويات التنمية.
ي�ستفيد تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني واحلكم الدميقراطي
من ال�شراكات القوية .يتمثل �أحد الأمثلة على ذلك يف
�شبكة املعرفة الدولية للن�ساء النا�شطات يف ال�سيا�سة -
 ،iKNOW Politicsوهي جهد تعاوين بذله من جانب

الملحق 5
بيان تلقيه السيدة ميشيل
باشليه
المدير التنفيذي ،هيئة األمم
المتحدة للمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة؛ (هيئة األمم
المتحدة للمرأة)
ال�سيدات وال�سادة،
رمبا يكون هذا العام �إيذان ًا ببدء "املوجة الرابعة"
للدميقراطية .وكما ر�أينا يف �أحداث "الربيع العربي"
الهائلة ،ن�شطت الن�ساء يف امل�شاركة يف املوجة اجلديدة
من املطالبة باحلريات ال�سيا�سية والكرامة .ففي �شوارع



كل املعهد الدميقراطي الوطني وامل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات واالحتاد الربملاين الدويل وهيئة
الأمم املتحدة للمر�أة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
يقدم هذا املنتدى العاملي على االنرتنت املعرفة لدعم
اجلهود الرامية �إىل زيادة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة .وهو
حالي ًا ي�سهل تبادل الق�ص�ص و�شهادات الن�ساء يف منطقة
البلدان العربية ومع املناطق والبلدان الأخرى.
الخالصة
يدعونا اجتماع املائدة امل�ستديرة اليوم ملعاجلة ق�ضايا
امل�ساواة بني اجلن�سني والدميقراطية مع ًا .يجب �أن
تكون امل�ساواة بني اجلن�سني �سمة من �سمات احلكم
الدميقراطي كي يكون الأخري جدير ًا با�سمه.
ومن خالل تعزيز االثنني مع ًا فنحن ال ن�شجع بذلك حقوق
الإن�سان املت�ساوية لكل من املر�أة والرجل فح�سب ،ولكن
نعجل بالتنمية �أي� ًضا.
ّ

تون�س والقاهرة وم�ؤخر ًا يف �صنعاء ،من ال�صعب �أال
تالحظ �أن الن�ساء من جميع مناحي احلياة ان�ضممن �إىل
�صفوف املحتجني يف ال�شوارع للمطالبة بالدميقراطية
واملواطنة .ونتيجة لذلك ،فقد بد�أنا ن�شهد بالفعل حتقق
املكا�سب لبع�ض الن�ساء.
يف �أبريل/ني�سان من هذا العام ،حقق الإ�صالحيون
ال�سيا�سيون يف تون�س ما كان ي�صعب ت�صوره قبل �أ�شهر
معدودة ،وهو م�شروع قانون انتخابي يدعو اىل امل�ساواة
الكاملة يف التمثيل ال�سيا�سي بالدميقراطية التون�سية
اجلديدة .ويقرتح القانون �أن تتعاقب �أ�سماء الن�ساء
والرجال على قوائم املر�شحني يف االنتخابات الربملانية
القادمة.
تذكرنا هذه الأحداث بالتغري اجلذري الذي طر�أ على
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الدميقراطية منذ �إن�شائها .جاء وقت كانت الدميقراطية
تُعترب فيه حكر ًا على طبقة مالك الأرا�ضي من الذكور،
�أما الآن فقد بات من امل�ستحيل اعتبارها �أي �شيء �سوى
املواطنة ال�سيا�سية الكاملة واملت�ساوية للجميع .وبالطبع ال
ميكن �أن يحرك ذلك �سوى القيادة وااللتزام على �أعلى
امل�ستويات ل�ضمان امل�شاركة الكاملة واملت�ساوية للمر�أة يف
العمليات الدميقراطية.
�سوف �أركز اليوم على ما تعلمناه من م�شاركة املر�أة
يف عملية �صنع القرار الدميقراطي� ،أي ثالثة عنا�صر
�أ�سا�سية يجب �أن توجه امل�ساعدات الدميقراطية.
�أو ًال ،يتعني علينا معاجلة العقبات التي تواجهها املر�أة
عند امل�شاركة يف العملية االنتخابية وقدرتها على ممار�سة
خيارات حقيقية يف االنتخابات .ثاني ًا ،يجب علينا
النظر فيما �إذا كانت هناك م�ساحة للمر�أة للتعبري عن
تف�ضيالتها يف ال�سيا�سة �أو �إعالء �صوتها .ثالث ًا ،يجب
�أن تكون امل�ؤ�س�سات العامة الدميقراطية م�س�ؤولة ب�ش�أن
الن�ساء.
�أو ًال ،ا�سمحوا يل �أن �أبد�أ مب�س�ألة اخليارات .مبرور الوقت،
و�ضعت الدميقراطية ،كنظام �سيا�سي� ،آليات لإدماج
الفئات املهم�شة مثل نظام احل�ص�ص �أو الرتتيبات
الإقليمية لت�ضخيم خماوف اجلماعات املحرومة من
حقوقها ال�سيا�سية .واملر�أة غالب ًا ما تكون �ضمن غالبية
ال�سكان ،ولكنها تواجه جمموعة وا�سعة من القيود التي
حتول دون م�شاركتها م�شاركة فعالة حتى يف �أب�سط
ممار�سات الدميقراطية ،مثل الت�صويت �أو الرت�شح
ملن�صب �سيا�سي .وما يدعو لل�سخرية �أنه حتى يف العام
 2011مل تكن لدينا بيانات دقيقة عن �أعداد الن�ساء
امل�سجالت للت�صويت� ،أو الالئي مار�سن الت�صويت بالفعل
يف العديد من البلدان ،مقارن ًة بالرجال .ولدينا بيانات
�أقل عن مدى القيود املفرو�ضة على اختيار املر�أة احلر من
جراء الإكراه داخل الأ�سرة �أو امل�شاكل العملية ك�صعوبة
التنقل �أو العنف �أمام �صناديق االقرتاع.
�أما عواقب القيود التي تعوق امل�شاركة فهي معروفة.

ت�شكل الن�ساء �أقل من  %20من امل�شرعني و�أقل من %5
من الوزراء .ووجدت املر�أة نف�سها دائم ًا مقيدة بالأدوار
التقليدية لنوعها االجتماعي عند ممار�سة حقوقها
ال�سيا�سية حتى يف �أعتى الدميقراطيات.
يتعلق القيد الثاين بال�صوت امل�سموع .تعتمد م�شاركة
اجلمهور الفعالة على القدرة على التعبري عن امل�صالح
وت�شكيل دائرة انتخابية لإعالء تلك امل�صالح .وعلينا �أن
ن�س�أل �أنف�سنا  -هل نكر�س ما يكفي من املوارد ملنظمات
املجتمع املدين الن�سائية كي حتقق املر�أة م�صاحلها؟ هل
تعك�س الأحزاب ال�سيا�سية اهتمامات املر�أة وت�ستجيب
لها؟ علينا �أن نتذكر �أن الدميقراطيات قد تن�ش�أ عنها
�أغلبية ميكن يف الواقع  -وبا�سم العملية الدميقراطية
 �أن تفر�ض قيود ًا على حقوق املر�أة .ميكن �أن يحدثذلك يف ظل قلة التنوع والأ�صوات بني �صفوف الن�ساء يف
ال�سيا�سة.
�إذا مل ت�أخذ هياكل الأحزاب ال�سيا�سية واحلكومة
احتياجات و�أولويات املر�أة بعني االعتبار ،و�إذا د�أبت
و�سائل الإعالم واملمار�سات التقليدية والثقافية التقليل
با�ستمرار من قيمة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ،فال ميكن
للدميقراطيات �أن حتقق �أي مكا�سب للمر�أة .بل و�أكرث
من ذلك� ،ستنخف�ض نوعية الدميقراطية نف�سها .تقول
�سوزان ب� .أنتوين ،املنا�ضلة ال�شهرية يف املطالبة بحق
املر�أة يف الت�صويت:

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

لن تكون هناك �أبد ًا م�ساواة كاملة حتى ت�ساعد
املر�أة ذاتها يف �سن القوانني وانتخاب امل�شرعني.
و�أخري ًا ،علينا �أن ن�س�أل ما �إذا كان للمر�أة حما�سبة
امل�ؤ�س�سات الدميقراطية .تعني الدميقراطية احلقيقية ما
هو �أكرث بكثري من جمرد امل�شاركة  -فهي تتعلق بال�ضوابط
واملوازين وم�ؤ�س�سات امل�ساءلة التي ت�سمح للمر�أة بالتما�س
الإن�صاف عند انتهاك حقوقها وجتاهل احتياجاتها.
يتعني على عمليات الرقابة الق�ضائية والربملانية
وم�ؤ�س�سات التدقيق العام جميع ًا �أن ت�ضمن �أن �إجراءاتها
ومعايريها قد ُ�صممت لر�صد انتهاكات حقوق املر�أة
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ومتكني املر�أة من املطالبة بالتحقيقات واملراجعات� .إذا
مل تكن هذه امل�ؤ�س�سات موجودة وعاملة ،فذلك يوحي
للمر�أة ب�أن حقوق املواطنة اخلا�صة بها �أ�ضعف من
حقوق الرجال ،و�أن حقوقها يف الأمن �أو الأجر العادل �أو
امللكية تخ�ضع حلقوق الرجل .ف�إذا كانت املر�أة ال ميكنها
حما�سبة احلكومة ب�ش�أن تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني،
يعني ذلك �أن حقوق املواطنة للمر�أة تقوم على �أ�س�س
ه�شة.
ولعل العديد منكم هنا يتذكر �شعار ال�سبعينيات" :احلياة
ال�شخ�صية هي واقع �سيا�سي" .كان ذلك ال�شعار يعك�س
حقيقة هامة وهي �أن عدم امل�ساواة يف املجال اخلا�ص
يقو�ض مبد�أ امل�ساواة يف املجال العام .وميكن للقوانني
العامة وامل�ؤ�س�سات �أن تعزز تلك التفاوتات يف احلياة
اخلا�صة .وقد يحول ذلك دون حما�سبة املر�أة لهذه
امل�ؤ�س�سات حما�سبة فعلية .وهناك �شعار �آخر للمر�أة
من بالدي �أثناء مرحلة انتقالنا �إىل الدميقراطية:
"الدميقراطية يف البيت ويف الدولة" .واملنطق هو نف�سه:
ينبغي حما�سبة الدولة الدميقراطية عن انتهاكات حقوق
املر�أة� .إن امل�شاركة الكاملة واحلقيقية غري ممكنة ما مل
تكن هناك م�ساواة يف احلياة اليومية .وال ميتد ذلك فقط
�إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ولكن �إىل احلاجة �إىل
معاجلة الفوارق االقت�صادية الهائلة �أي� ًضا  -التي ت�شكل
تهديدات بالغة اخلطورة للدميقراطية.
تتناول برامج هيئة الأمم املتحدة للمر�أة م�سائل الق�ضايا
وال�صوت وامل�ساءلة .ويف جميع �أنحاء العامل ،دعمت
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة جهود احلركات الن�سائية ملنح
املر�أة حق الت�صويت والرت�شح للمنا�صب ال�سيا�سية ودعم
التدريب للمر�شحات والعمل مع و�سائل الإعالم لرفع
تقارير ذات نوعية �أف�ضل حول حمالت املر�أة.
يف تون�س وم�صر ،تقدم هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
الدعم لن�ساء املجتمع املدين لتحديد �أولوياتهن املتعلقة
بالإ�صالحات الد�ستورية .ويف م�صر وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ويف كثري من ال�سياقات الأخرى ،دعمت
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة امل�شاورات القطرية بني


منظمات املجتمع املدين الن�سائية والقادة ال�سيا�سيني
لو�ضع مواثيق املر�أة .ت�سرد هذه املواثيق �أولويات املر�أة
من �أجل دميقراطية تراعي الفوارق بني اجلن�سني ،مثل
احل�ص�ص االنتخابية للجن�سني ،وامل�شاورات بني الدوائر
وال�سيا�سيني املعنيني بامل�ساواة بني اجلن�سني ،وبناء
�شبكات من الكتل الربملانية للن�ساء املنتخبات ،من بني
جملة �أمور �أخرى.
كما تدعم هيئة الأمم املتحدة للمر�أة مبادرات تعزيز
امل�ساءلة عن االعتبارات اجلن�سانية يف الإدارة العامة
من خالل امليزانيات املراعية للمنظور اجلن�ساين ومن
خالل برامج يف رواندا وطاجيك�ستان تن�شئ حلقة للآراء
املتبادلة بني مقدمي اخلدمات العامة واملواطنات .وقد
تعاونت هيئة الأمم املتحدة للمر�أة مع مكتب املفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان لدعم البلدان من �أجل الت�صدي
النتهاكات حقوق املر�أة من خالل تقدمي الدعم للجان
التحقيق وجلان احلقيقة وامل�صاحلة .وت�ؤيد هيئة الأمم
املتحدة للمر�أة �أي� ًضا البلدان يف جميع �أنحاء العامل
لتطبيق االلتزامات الت�شريعية الوطنية الواردة يف
ال�سيا�سة الدولية وال�صكوك القانونية مثل منهاج عمل
بيجني ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة ،وبروتوكول االحتاد الأفريقي حلقوق املر�أة،
وبروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي املتعلق
بالنوع االجتماعي.
وب�إيجاز ،هناك ثالثة �شروط �أ�سا�سية حا�سمة جلعل
الدميقراطية حقيقة واقعة للمر�أة.
�أو ًال ،علينا �إزالة العقبات التي حتول دون م�شاركة املر�أة
م�شاركة فعالة وهي� :إمكانية التنقل ،واجلوانب املالية،
والو�صول �إىل املعلومات ،واالفتقار �إىل ال�سالمة العامة،
والإكراه والرتهيب والعنف.
ثانياً ،يجب علينا �أن نعرتف ب�أن امل�شاركة �شيء و ال�صوت
�شيء �آخر.هل املر�أة قادرة على التعبري عن حقوقها
واحتياجاتها وتف�ضيالتها و�شرحها بو�ضوح؟ �إىل �أي
مدى تُعد الأحزاب ال�سيا�سية يف داخلها دميقراطية؟ هل
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�أُتيحت للمر�أة يف املجتمع املدين الفر�صة ملناق�شة املواقف
امل�شرتكة ب�ش�أن الد�ستور والقانون االنتخابي وال�سالمة
خالل احلمالت وغريها من الق�ضايا؟

و�إنني �أتطلع �إىل اال�ستماع �إىل التو�صيات ال�صادرة عن
املناق�شات اليوم كي نعزز امل�ساعدة الدميقراطية التي
نقدمها .و�أتبني على الئحة املتحدثني واحل�ضور اليوم،
العديد من ن�شطاء الدميقراطية البارزين� .إنه من ح�سن
حظنا �أنكم ت�شاركون اليوم .وال�شجاعة الكبرية التي
تبديها الن�ساء والرجال يف جميع �أنحاء العامل مع بزوغ
فجر املوجة الرابعة املحتملة للدميقراطية ت�ستلزم من
كل واحد منا الت�أكد من �أن جهودنا جلعل الدميقراطية
حقيقية واقعة للجميع تتناول امل�ساواة بني اجلن�سني.

الملحق 6
بيان السيد فيدار هيلجيسن
األمين العام ،المؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات

وال�سيا�سية لدور منظومة الأمم املتحدة املتزايد يف حتقيق
مثل هذه االلتزامات.

ثالثاً و�أخريا ،يجب �أن تخ�ضع امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
للم�ساءلة �أمام الن�ساء ،ويجب حما�سبتها عن الوفاء
بااللتزامات �إزاء حقوق املر�أة.
�إذا �أهملت الدميقراطية م�شاركة املر�أة ،و�إذا جتاهلت
�أ�صوات الن�ساء ،و�إذا متل�صت من امل�ساءلة عن حقوق
املر�أة ،فهي بذلك لي�ست �سوى دميقراطية لن�صف
مواطنيها فقط.

�شهدت العقود الثالثة املا�ضية زيادة الوعي الدويل
باحلاجة �إىل متكني املر�أة من خالل التدابري التي تعمل
على زيادة العدالة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
على جميع امل�ستويات .كذلك تتعاظم �أهمية احلاجة
�إىل تدعيم الإطار العاملي ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني،
والدعوة �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة.
�إن اعتماد املواثيق واالتفاقيات احلكومية البارزة ،مثل
اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة (�سيداو) ،التي اعتُمدت عام  ،1979ووقعت
�أو �صادقت عليها  182دولة ،و�إعالن ومنهاج عمل بيجني
لعام  ،1995وقرار جمل�س الأمن الدويل رقم  1325ب�ش�أن
املر�أة وال�سالم والأمن ( )2000و�إعالن الألفية والأهداف
الإمنائية للألفية ( ،)2000ي�سلط ال�ضوء على الأهمية
الكربى للت�صدي لعدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف جميع
جماالت احلياة .وي�أتي �إن�شاء هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
م�ؤخر ًا مبثابة عالمة على القوة الدافعة الإ�سرتاتيجية

وملتابعة هذه االلتزامات ،تقوم كثري من دول العامل
حالي ًا بتنفيذ الإجراءات والتدابري لتحقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة يف املجاالت املدنية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية .وعلى الرغم من تلك
اجلهود ،ال تزال ال�صورة قامتة ومن الوا�ضح �أنه بعيد ًا
عن تغيري القوانني وال�سيا�سات ،ف�إن تغيري املمار�سات يف
املنزل واملجتمع واحلياة العامة �أمر �أ�سا�سي.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

ونظر ًا �إىل حقيقة �أن الو�صول �إىل متكني املر�أة يتعار�ض
مع واحد من املواقف وال�سلوكيات الإن�سانية الأكرث
ر�سوخ ًا ،ال يزال التقدم بطيئ ًا جد ًا وغري متكافئ يف �شتى
�أنحاء العامل .فعلى �سبيل املثال ،يف �أنحاء عديدة من
العامل ،ميثل العنف �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله "حقيقة
واقعة" وم�ؤ�سفة تعاين منها الن�ساء يف جميع �أنحاء العامل،
وغالب ًا ما يتم التغا�ضي عنه.
يعني املثل الأعلى احلايل املتمثل يف الدميقراطية
الت�شاركية االلتزام وامل�ساهمة من جانب جميع فئات
ال�سكان ب�صرف النظر عن النوع االجتماعي �أو الطبقة �أو
اجلن�س �أو ال�سن �أو الأ�صل �أو اخللفية العرقية �أو الدينية.
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وتطالب املر�أة بالإدماج الكامل يف ال�سيا�سة واحلكم وميثل
�إدراج الن�ساء ،الالئي ي�شكلن ن�صف ال�سكان العامل،
تقدم ًا �أ�سا�سي ًا على �ساحة الدميقراطية.
بينما تت�ساوى الن�ساء يف جميع البلدان مع الرجال يف
حقوق الت�صويت والرت�شح للمنا�صب االنتخابية ،قد ُترم
الن�ساء من احلقوق املت�ساوية املن�صو�ص عليها يف القانون
على �أر�ض الواقع .ويف بع�ض البلدان جند �أن قدرة املر�أة
على الرت�شح لالنتخابات قد يقيدها عداء املجتمعات
املحلية وقادتها مل�شاركة املر�أة وقيادتها ،وتكبلها القيود
الثقافية.
ويف جمال �صنع القرار ،ال تزال املر�أة ت�شغل �أقل من %20
من املقاعد الربملانية املنتخبة على ال�صعيد العاملي.
واليوم هناك � 15سيدة فقط ت�شغل من�صب رئي�س دولة �أو
حكومة يف جميع �أنحاء العامل .وباملعدل احلايل للزيادة،
ف�إن "منطقة التكاف�ؤ"  -حيث ال ي�شغل �أي من اجلن�سني
�أكرث من  %60من مقاعد الربملان  -لن ت�صل �إليها
البلدان النامية قبل حلول عام  .13 2047وكثريا ما تواجه
املر�أة يف جمايل ال�سيا�سة و�صنع القرار حواجز غري
ر�سمية ،وخا�ص ًة عندما متثل �أقلية �صغرية ،رغم �أنها متثل
ن�صف جمموع ال�سكان عموم ًا.
على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،حظي وجود املر�أة
العددي يف مواقع ال�سلطة و�صنع القرار باهتمام متزايد.
و�أثمر تزايد �أعداد الن�ساء املر�شحات لالنتخابات ل�شغل
منا�صب �صنع القرار العام ،عن زيادة االهتمام بالطرق
واال�سرتاتيجيات لرتجمة وجود املر�أة �إىل "�إجراءات
حا�سمة" ونفوذ .ومبجرد و�صول املر�أة �إىل ال�سلطة،
من املتوقع �أن ت�صبح طرف ًا فاع ًال �سيا�سي ًا فع ً
اال لتغيري
ال�ساحات ال�سيا�سية وللم�ساءلة جنب ًا �إىل جنب مع
الرجل من �أجل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني والعدالة
االجتماعية.
وللتعرف على املعوقات وفر�ص حتديد الإجراءات لتوجيه
ا�سرتاتيجيات امل�ساواة بني اجلن�سني يف هذا املجال ،من
املهم فهم حالة التمثيل وامل�شاركة ب�ش�أن الن�ساء داخل



الأحزاب ال�سيا�سية .ت�شكل احلواجز املحددة على امل�ستوى
احلزبي عقبات تعيق فر�ص املر�أة يف امل�شاركة الفعالة يف
الربامج ال�سيا�سية للأحزاب والت�أثري عليها ،وعلى نطاق
�أو�سع تعرقل تنفيذ الإ�صالحات التي تهدف �إىل تعزيز
خطط امل�ساواة بني اجلن�سني.
ينبغي �أن ت�صبح امل�ساواة بني اجلن�سني ُبعد ًا �أ�سا�سي ًا يف
خطة بناء الدميقراطية التي ت�ستهدف تعزيز الأحزاب
ال�سيا�سية التي نريدها �أن �أن تكون العب ًا رئي�سي ًا للتنمية
الدميقراطية .وعلى الدرجة نف�سها من الأهمية ي�أتي
تقييم العوامل التي حتدد م�ستوى التنازالت ال�سيا�سية
واال�ستجابات لل�ضغط املحدد لتطبيق امل�ساواة بني
اجلن�سني يف جمال امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التقليدية،
ف�ض ًال عن املجتمع املدين واحلركات االجتماعية .والبد
من الت�صدي للحواجز الداخلية التي تعرت�ض �سبيل
املر�أة داخل الأحزاب ال�سيا�سية بالقدر نف�سه من الطاقة
واالهتمام املكر�س لزيادة عدد الن�ساء يف املجال�س
الت�شريعية ،وهو ما ُيعد م�ؤ�شر ًا رئي�سي ًا على الهدف رقم
 3من الأهداف الإمنائية للألفية ،ح�سبما ذكرنا الأمني
العام بان كي مون.
ثمة ارتباط وثيق بني اجلهدين وجناحهما يعتمد على
حدوث تغيريات هامة يف الثقافة ال�سيا�سية التي تتخلل
ال�سيا�سة التقليدية يف العمليات وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية.
وينبغي ملنظومة الأمم املتحدة امل�ساهمة� ،سواء ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر ،يف مثل هذه التغيريات يف جهودها
لبناء الدميقراطية �أثناء الت�صدي لتحديات دميقراطية
حمددة ،وخ�صو� ًصا خالل التحوالت ال�سيا�سية ،كما
يف حالة املطالبة املفاجئة بالتغيري الدميقراطي التي
اجتاحت �شمال �أفريقيا على مدى الأ�شهر املا�ضية.
ينبغي �أن يهدف هذا امل�سعى �إىل:
•

تو�سيع نطاق الو�صول و"احل�صول على الأرقام
ال�صحيحة" (�آليات/ا�سرتاتيجيات ت�سريع �إدخال
امل�ساواة بني اجلن�سني على م�ستوى القيادة
ال�سيا�سية واالحتفاظ بها)؛
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• تعظيم تواجد املر�أة ،وزيادة النفوذ وتغيري وجه
ال�ساحة ال�سيا�سية" /ما وراء الأرقام" (�آليات/
ا�سرتاتيجيات الت�أثري على �صنع القرار �أو امل�شاركة
الفعالة)؛
•	�إقامة جهود الدعوة و�إ�شراك الرجال ب�ش�أن
امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة.
ال ميكن التقليل من دور و�سائل الإعالم يف تعزيز� ،أو
�إعاقة ،هذه الأجندة .يف عام  1995ت�ضمن منهاج عمل
بيجني احلاجة �إىل �إجراءات من�سقة متعددة القطاعات
لزيادة م�شاركة املر�أة وو�صولها �إىل التعبري و�صنع القرار
يف وعرب و�سائل الإعالم ،واحلاجة �إىل تعزيز �صورة
متوازنة وغري منطية للمر�أة يف و�سائل الإعالم .ثمة
�إجراء ملمو�س اقرتح لتحقيق الهدف �أعاله وهو �إن�شاء
�شبكات بني املنظمات غري احلكومية واملنظمات الن�سائية
واملنظمات الإعالمية املهنية وو�ضع برامج معلومات لها،
من �أجل �إبراز االحتياجات املحددة للمر�أة يف و�سائل
الإعالم.
حان الوقت ملراجعة موقفنا جتاه هذه امل�س�ألة ،وكيف
ميكن للأمم املتحدة �أن ت�سهم يف الت�صدي للتحديات

 التي فر�ضت قيود النوع االجتماعي على الر�ؤى التي�أنتجها الإعالم وا�ستن�سخها عن ال�سيا�سة وامل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية  -تلك التحديات التي تعرت�ض �سبيل حتقيق
العمليات الدميقراطية بالفعل .وينبغي �أي�ضا تقييم �أثر
و�سائل الإعالم اجلديدة يف هذا ال�صدد ،نظر ًا للدور
الذي تلعبه يف كثري من التحوالت الدميقراطية يف �أنحاء
العامل.
�إمكانية تبادل اخلربات عرب خمتلف الأقاليم و�إمكانات
التو�صل �إىل تو�صيات مبنية على �أدلة غري �إلزامية دعم ًا
للجهود القطرية يف مثل هذه املناطق �سيكون ذا �أهمية
كبرية بالن�سبة ملناق�شة اجتماع املائدة امل�ستديرة هذا.
وا�سمحوا يل �أن �أختتم كلمتي بالت�أكيد على �أن امل�ؤ�س�سة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ملتزمة بتعميق
�شراكتها مع الأمم املتحدة ،وعلى وجه اخل�صو�ص �إدارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،للنهو�ض بخطة امل�ساواة بني
اجلن�سني يف جمال بناء الدميقراطية.

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

�شكر ًا لكم.



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الملحق 7
موجز االجتماع :ممارسات التشغيل القياسية للمشاركة السياسية
الفعالة للمرأة وأربع ممارسات رئيسية للمشاركة السياسية الفعالة
للمرأة



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة



 المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات- األمم المتحدة

المراجع قراءات إضافية
المراجع
،)2005( 5/ 12،‘Democratizing Democracy: Feminist Perspectives’, Democratization ، وجوتيز. م. �أ، كورنوال.�أ
800-783 .�ص
 مطبعة جامعة:(نيودلهيOff the Beaten Track: Rethinking Gender Justice for Indian Women )2003(  كي�شوار.م
)2003 ،�أك�سفورد
‘Gender Quotas and Models of Political Citizenship’, British Journal of  �سكوايرز. وج، لوفندا�سكي. ج، كروك. ل.م
803-781 .) �ص2009( 39 ,Political Science
 م�سارات متكني املر�أة. برايتون، " ورقة �سيا�سات امل�سار، "ر�صد تطبيق قانون العنف املنزيل الربازيلي، �ساردنربغ.�س
.)2011(
: برايتون،‘ ورقة م�سارات ال�سيا�سةWomen Engaging Politically: Beyond Magic Bullets and Motorways" ، تادر�س.م
.)2011( م�سارات متكني املر�أة

قراءات أخرى
، عبا�س.�س
108-100 . �ص,Aftermath’, IDS Bulletin 41/5 (2010)
‘Forging Ahead without an Affirmative Action Policy: Female Politicians in Sierra Leone's Post-War  عبد اهلل.هـ
71-62 . �ص,Electoral Process’, IDS Bulletin 41/5 (2010)
‘Critical Acts without a Critical Mass: The Substantive Representation of Women in the ، توتونكو. �أياطا و ف. ج.�أ
475-461 . �ص,Turkish Parliament’, Parliamentary Affairs, 61(/3 (2008)
 امل�ؤ�س�سة الدولية: (ن�سخة منقحة) (�ستوكهوملWomen in Parliament: Beyond Numbers  كرم. بالينغتون و �أ.ج
) 2005 ،للدميقراطية واالنتخابات
,‘Critical Mass Theory and Women’s Political Representation’, Political Studies, 56 (2008)  كروك. ل. ت�شايلدز و م.�س
736-725 .�ص
)2006 ، روتليدج: (لندنWomen, Quotas and Politics ) دالريوب (حمرر ًا.د
، زد بوك�س: (لندن،No Shortcuts to Power: African Women in Politics and Policy-Making  غوتيز و ه �شريين. م.�أ
)2003
‘Gender Quotas as a Global Phenomenon: Actors and Strategies in Quota Adoption’, European  كروك. ل.م
65-59 . �صPolitical Science, 3 (2004)
.‘ �صQuota Problems: Combating the Dangers of Essentialism’, Politics & Gender 1/4 (2005) ،جني مان�سربيدج
638-622
 بنك البلدان: (وا�شنطونGender and Political Parties: Far from Parity  غارزون دي ال روزا. ج، النو�س. روزا و ب.ف
)2011 ،الأمريكية للتنمية
-89 . �ص,‘Quotas: A Highway to Power in Egypt … But for Which Women?’, IDS Bulletin 41/5 (2010) ، تادر�س.م
Quotas: Add Women and Stir?  انظر املقدمة و�أوراق �أخرى من هذا العدد اخلا�ص.99
‘The Sudanese Women's Movement and the Mobilisation for the 2008 Legislative Quota and its



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

قائمة المختصرات
CEDAW

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة

CEO

الرئي�س التنفيذي

CRADIF

املركز الإقليمي لدعم وتطوير املبادرات الن�سائية

CSW

جلنة و�ضع املر�أة

DRC

جمهورية الكونغو الدميقراطية

ECOSOC

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي (بالأمم املتحدة)

ICT

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

International IDEA

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

iKNOW Politics

�شبكة املعرفة الدولية للن�ساء النا�شطات يف ال�سيا�سة

KOFAVIV

جلنة ال�ضحايا الن�ساء من �أجل ال�ضحايا

MDGs

الأهداف الإمنائية للألفية

NDI

املعهد الدميقراطي الوطني

SJS

لو يدري ال�شباب

UN

الأمم املتحدة

UNDEF

�صندوق الأمم املتحدة للدميقراطية

UNDP

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

UN DPA

�إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية بالأمم املتحدة

UN Women

هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات



األمم المتحدة  -المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الديمقراطية والمساواة
بين الجنسين :دور األمم
المتحدة

٥9

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

مكتب املراقب الدائم للم�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات لدى االمم املتحدة

هاتف+46 8 698 37 00 :
فاك�س+46 8 20 24 22 :
بريد �إلكرتوينinfo@idea.int :

هاتف+1 212 286 1084 :
فاك�س+1 212 286 0206 :
بريد �إلكرتوينunobserver@idea.int :

International IDEA
Strömsborg
SE -103 34 Stockholm Sweden

ISBN: 978-91-87729-29-4

336 East 45th Street, 14th Floor
New York, NY 10017 - USA

