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ملحة عن املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات 
(International IDEA)

تظل الدميقراطية مطمحً� ع�مليً� لالإن�ش�ن وقوة �شخمة للتعبئة 
ال�شي��شية من اأجل التغيري، كم� ت�شهد على ذلك احلرك�ت التي يقوده� 

املواطنون طلبً� لالإ�شالح�ت الدميقراطية.
اإ�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت، 2017-2012

ما هي املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت منظمة حكومية دولية تتمثل 

مهمته� يف دعم الدميقراطية امل�شتدامة يف جميع اأنح�ء الع�مل. 
اأم� اأهداف املوؤ�ش�شة فهي دعم املوؤ�ش�ش�ت والعملي�ت الدميقراطية الأكرث 

قوة، والدميقراطية الأكرث ا�شتدامًة وفع�ليًة و�شرعيًة.
املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت هي املنظمة احلكومية 

الدولية الع�ملية الوحيدة التي تنح�شر وليته� يف دعم الدميقراطية، 
وتكمن روؤيته� يف اأن ت�شبح اجلهة الع�ملية الأوىل لتق��شم املع�رف 

واخلربات املق�رنة يف جم�ل دعم الدميقراطية.

ما هي اأن�سطة املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
تقوم املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت ب�إنت�ج املع�رف املق�رنة 

يف جم�لت خربته� الرئي�شية: العملي�ت النتخ�بية، وو�شع الد�ش�تري 
وامل�ش�ركة ال�شي��شية والتمثيل، والدميقراطية والتنمية، وكذلك فيم� 

يخ�ص الدميقراطية من حيث عالقته� ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني والتنوع 
وال�شراع والأمن.

وتوفر املوؤ�ش�شة هذه املعرفة اإىل اجله�ت الف�علة الوطنية واملحلية 
ال�ش�عية اإىل حتقيق الإ�شالح�ت الدميقراطية، كم� تي�ّشر احلوار دعمً� 

للتغيري الدميقراطي.
ويف اإط�ر عمله�، تهدف املوؤ�ش�شة اإىل:

زي�دة اإمك�ن�ت الدميقراطية و�شرعيته� وم�شداقيته�  •
م�ش�ركة اأكرث �شمولية ومتثيل يخ�شع للم�ش�ءلة  •

تع�ون اأكرث فع�لية و�شرعية يف جم�ل الدميقراطية  •

كيف تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
نظرًا اإىل اأن الدميقراطية تنمو من داخل املجتمع�ت، فهي تتطور 

ب��شتمرار. ولي�ص هن�ك منوذج واحد للدميقراطية ق�بل للتطبيق ع�مليً�، 
ف�أف�شل من يقدم على اخلي�رات ال�شعبة ويقيم جودة الدميقراطية 

هم املواطنون اأنف�شهم. وهذا ب�ل�شبط م� تعك�شه جهود املوؤ�ش�شة، فعمل 
املوؤ�ش�شة يجري تنظيمه على امل�شتوى الع�ملي والإقليمي والقطري، مع 

الرتكيز على املواطن ب�عتب�ره حمرك التغيري. 
عمل املوؤ�ش�شة غري اإلزامي، كم� اأن املوؤ�ش�شة تتبع نهجً� تع�ونيً� غري 
متحيز نحو التع�ون يف جم�ل الدميقراطية، موؤكدًة على التنوع يف 

الدميقراطية وامل�ش�ركة ال�شي��شية على قدم امل�ش�واة، ومتثيل املراأة 
والرجل يف احلي�ة ال�شي��شية و�شنع القرار، وامل�ش�عدة يف تعزيز الإرادة 

ال�شي��شية الالزمة من اأجل التغيري. 
وت�شم املوؤ�ش�شة جمموعة وا�شعة من الكي�ن�ت ال�شي��شية وزعم�ء الراأي. 

وعن طريق عقد الندوات واملوؤمترات وور�ص عمل بن�ء القدرات، تعمل 
املوؤ�ش�شة على ت�شهيل تب�دل املعرفة على الأ�شعدة الع�ملية والإقليمية 

والوطنية. 

اأين تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات؟
تعمل املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت يف جميع اأنح�ء الع�مل. 

فعن طريق مقره� يف �شتوكهومل، ال�شويد، افتتحت املوؤ�ش�شة مك�تب 
يف اأفريقي� واآ�شي� واملحيط اله�دئ واأمريك� الالتينية ومنطقة البحر 

الك�ريبي ومنطقة غرب اآ�شي� و�شم�ل اأفريقي�.
كم� تتمتع املوؤ�ش�شة ب�شفة مراقب دائم لدى الأمم املتحدة.

الدول الأع�ساء
جميع الدول الأع�ش�ء يف املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت دول 

دميقراطية توفر الدعم ال�شي��شي وامل�يل لعمل املوؤ�ش�شة. وت�شمل الدول 
الأع�ش�ء اأ�شرتالي� وبرب�دو�ص وبلجيك� وبوت�شوان� وكندا والراأ�ص الأخ�شر 
و�شيلي، وكو�شت�ريك� والدامن�رك وجمهورية الدومينيك�ن وفنلندا واأمل�ني� 
وغ�ن� والهند وموري�شيو�ص واملك�شيك ومنغولي� ون�ميبي� وهولندا والرنويج 

وبريو والفلبني والربتغ�ل وجنوب اأفريقي� واإ�شب�ني� وال�شويد و�شوي�شرا 
واأوروغواي. وللي�ب�ن �شفة مراقب. 

احلكم 
تخ�شع املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت ملجل�ص يت�ألف من 

الدول الأع�ش�ء فيه� وي�ش�عده جمل�ص امل�شت�ش�رين. وي�شغل ال�شيد فيدار 
هيلجي�شني، ن�ئب وزير ال�شوؤون اخل�رجية الرنويجي الأ�شبق، من�شب 

الأمني الع�م.
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�شكر خ��ص جلني كواوو، ال�شت�ش�رية الدولية يف �شوؤون النوع الجتم�عي، مل� قدمته من دعم لتنفيذ هذه املب�درة
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تقرير اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة الدويل حول "الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني: دور الأمم املتحدة" الذي �ش�رك 
يف تنظيمه املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي، واإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون 

ال�شي��شية وهيئة الأمم املتحدة للم�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة 

الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين:

دور األمم المتحدة

املحرر: م��شيمو توم��شويل
املقررون: اأندري� كورنوال واأندري� لين�ص
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انبثقت عن اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة ت�شع تو�شي�ت رئي�شية لدور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية وامل�ش�واة بني 
اجلن�شني: 

 ال�شتمرار يف ا�شتخدام التدابري اخل��شة املوؤقتة )مثل نظ�م احل�ش�ص(، عند القت�ش�ء، لزي�دة امل�ش�ركة 1 
ال�شي��شية للمراأة، مع اإدراك اأن نظ�م احل�ش�ص يف حد ذاته لي�ص ك�فيً� لتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني. ولكي يكون 
فع�ًل، يحت�ج نظ�م احل�ش�ص والتدابري اخل��شة املوؤقتة الأخرى اإىل القرتان ب�لدعم للقي�دة والأ�شوات الن�ش�ئية بغر�ص 

تعزيز امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة، مب� يف ذلك حم��شبة امل�شوؤولني املنتخبني حي�ل التزام�تهم ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني. 
وينبغي للتدابري اخل��شة املوؤقتة الرامية اإىل زي�دة م�ش�ركة املراأة يف ال�شلطة اأن ت�ش�حبه� تدابري لكل من اأ�شح�ب 

املن��شب من الرج�ل والن�ش�ء كي يدركوا التزام�تهم بتعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني.

 من اأجل بن�ء القي�دة ال�شي��شية الن�ش�ئية، ينبغي ال�شتثم�ر يف التدريب ال�شي��شي والإر�ش�د للن�ش�ء يف املجتمع 2  
املدين والأحزاب ال�شي��شية، وزي�دة الدعم والتمويل لدعم منظم�ت املراأة واحلرك�ت الن�ش�ئية لتمكني املراأة من 

بن�ء الوعي ال�شي��شي، وتطوير مه�رات التنظيم العملية، وبن�ء الدوائر النتخ�بية ال�شعبية.

 تعزيز دعم بن�ء القدرات للن�ش�ء املنتخب�ت حيث �شيوؤدي ذلك اإىل متكينهن كي يحظني بت�أثري اأكرب على عملي�ت 3 
�شنع القرار. ومن ال�شروري اأي�شً� العمل مع الرج�ل والن�ش�ء يف جميع املج�لت ذات ال�شلة، مب� يف ذلك يف 

ال�شي��شة، لتحويل املواقف والت�شورات والعمل نحو مزيد من امل�ش�واة بني اجلن�شني.

 و�شع موؤ�شرات اأف�شل لقي��ص حم�ولت تعميق امل�ش�واة بني اجلن�شني يف املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية على نحو اأكرث 4 
جدوى، مب� يف ذلك تلك التي تقي�ص فع�لية دعم احلرك�ت واملنظم�ت الن�ش�ئية يف تعزيز امل�ش�ركة ال�شي��شية 

للمراأة وتوفري منرب حلقوق املراأة وامل�ش�واة بني اجلن�شني.  

 مق�ومة ال�شور النمطية للجن�شني، والعمل على خلق ثق�فة عدم الت�ش�مح مع التحيز املب��شر وغري املب��شر لأحد ٥ 
اجلن�شني داخل الأحزاب ال�شي��شية والثق�فة ال�شي��شية على نط�ق اأو�شع، والت�أكد من اأن الن�ش�ء ال�شي��شي�ت الالئي 

يتعر�شن للم�ش�يقة والعنف ميكنهن الو�شول اإىل العدالة. 

 العمل مع التي�ر الرئي�شي وو�ش�ئل الإعالم اجلديدة للت�أكد من متثيل الن�ش�ء متثياًل ع�دًل، وزي�دة و�شول املراأة اإىل 6 
تكنولوجي�ت و�ش�ئل الإعالم اجلديدة لأنه� يحتمل اأن ت�شكل من�بر �ش�ملة ومبتكرة لت�شكيل النق��ص الع�م وتعميق 

الدميقراطية. 

 تعزيز امل�ش�ءلة ال�ش�ملة للموؤ�ش�ش�ت الدميقراطية اإزاء املراأة وامل�ش�واة بني اجلن�شني عرب تعزيز ال�شف�فية وامل�ش�ءلة 7 
للموؤ�ش�ش�ت الع�مة وامل�شوؤولني ب�ش�أن التزام�تهم ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني. الت�أكد من اأن الن�ش�ء يعرفن حقوقهن 

واأنهن على بينة من القوانني التي حتميهن، واأن ب��شتط�عتهن الو�شول اإىل قنوات فع�لة للمط�لبة ب�مل�ش�ءلة وبحقوقهن 
على امل�شتوى الفردي واجلم�عي. 

 الت�أكد من اأن امل�ش�عدة الدميقراطية - ل �شيم� يف املراحل النتق�لية بعد انته�ء ال�شراع - تراعي املنظور 8 
اجلن�ش�ين، و�شم�ن الإن�ش�ت اإىل اأ�شوات الن�ش�ء واللتف�ت اإليه� على ط�ولة املف�و�ش�ت. الت�أكد من توافر مثل 
هذه امل�ش�عدة لي�ص فقط اأثن�ء النتخ�ب�ت بل بو�شفه� موردًا ج�ريً� للدميقراطي�ت الن��شئة والرا�شخة التي ت�شعى اإىل 

�شد الفجوة بني النظرية واملم�ر�شة يف التزامهم ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني. 

 اإدراك اأن قدرة الن�ش�ء على امل�ش�ركة يف احلي�ة الع�مة قد تعتمد على قدرتهن على التمتع ب�ل�شتقاللية يف جوانب ٩ 
اأخرى من حي�تهن، وعلى احل�جة اإىل مع�جلة القيود التي تفر�شه� التزام�ت املراأة بو�شفهن مقدم�ت الرع�ية 

على م�ش�ركتهن ال�شي��شية.

التوصيات الرئيسية 
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

الملخص التنفيذي

متثل م�ش�ركة املراأة عن�شرًا اأ�ش��شيً� للدميقراطية، كم� 
اأن طبيعة ودرجة م�ش�ركة املراأة هي موؤ�شر اأ�ش��شي لنوعية 

الثق�فة الدميقراطية.

ففي 4 م�يو/اأيلول ع�م 2011، عقدت هيئة الأمم املتحدة 
للم�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة )الأمم املتحدة 

 (DPA) للمراأة(، واإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون ال�شي��شية
وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي (UNDP) واملوؤ�ش�شة 

الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت اجتم�ع م�ئدة 
م�شتديرة رفيع امل�شتوى يف نيويورك للنظر يف الروابط 

بني الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني وا�شتك�ش�ف دور 
الأمم املتحدة يف تعزيز كليهم�. وتلخ�ص هذه الوثيقة 

ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت الرئي�شية التي و�شعه� امل�ش�ركون 
يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة.

جذب "اجتم�ع امل�شتديرة الدويل املعني ب�لدميقراطية 
وامل�ش�واة بني اجلن�شني: دور الأمم املتحدة" جذب اأكرث 

من 1٥0 من وا�شعي ال�شي��ش�ت واملم�ر�شني والأك�دمييني 
الع�ملني يف خمتلف جوانب امل�ش�واة بني اجلن�شني 

والدميقراطية ل�شتعرا�ص عمل الأمم املتحدة يف هذه 
املرحلة احلرجة يف جم�ل تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني 

وتعزيز الدميقراطية يف جميع اأنح�ء الع�مل. ك�شفت 
اأح�ديثهم عن حتدي�ت وفر�ص لالأمم املتحدة يف هذا 
املج�ل، ا�شتن�دًا اإىل الدرو�ص امل�شتخل�شة من كل من 

البحث واملم�ر�شة.

افتتح اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة الأمني الع�م لالأمم 
املتحدة ب�ن كي مون الذي �شدد على اأن امل�ش�واة بني 

اجلن�شني عمل حموري �شمن جهود الأمم املتحدة لبن�ء 
وتقوية الدميقراطية، والعك�ص ب�لعك�ص. وتلت ت�شريح�ت 

الأمني الع�م عرو�ص قدمته� مديرة برن�مج الأمم املتحدة 
الإمن�ئي هيلني كالرك، والرئي�ص التنفيذي لهيئة الأمم 
املتحدة للمراأة مي�شيل ب��شليه، والأمني الع�م للموؤ�ش�شة 

الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت فيدار هيلجي�شني، 
حيث حتدث كل منهم عن العالقة املحورية بني امل�ش�واة 

بني اجلن�شني وامل�ش�عدة الدميقراطية يف عمل كل وك�لة، 
موؤكدين على التزام وك�لتهم ب�لتمكني ال�شي��شي للمراأة 

داخل احلكوم�ت واملوؤ�ش�ش�ت الع�مة، واأي�شً� بو�شفهن 
مواطن�ت. واخُتتمت اجلل�شة الفتت�حية بعر�ص قدمته 

الربوفي�شور م�ل هتون من ج�معة نيو �شكول يف نيويورك، 
حيث ك�شفت عن اأبرز نت�ئج البحوث حول العالقة بني 

الدميقراطية، واحلرك�ت الن�ش�ئية، وال�شي��ش�ت الع�مة 
التي توؤكد حقوق املراأة. 

اأر�شت هذه العرو�ص الأ�ش��ص لثالث دورات مو�شوعية 
ت�شمنت عرو�شً� من املتحدثني الرئي�شيني، تاله� 

نق��ص. ركزت كل دورة على البعد الرئي�شي للعالقة بني 
الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني: 

امل�ش�ركة ال�شي��شية والتمثيل وامل�ش�واة بني اجلن�شني  .1
ت�أثري و�ش�ئل الإعالم التقليدية والجتم�عية اجلديدة   .2

على امل�ش�ركة الن�ش�ئية 
تعزيز م�ش�ءلة املراأة  .3

ا�شتعر�شت جل�ش�ت النق��ص الجت�ه�ت الع�ملية وحددت 
العقب�ت امل�شتمرة وكذلك ال�شرتاتيجي�ت الواعدة للم�شي 

قدمً� ا�شتن�دًا اإىل اأمثلة من م�شر وتون�ص ونيجريي� 
و�ش�حل الع�ج وه�ييتي والعراق وجنوب اأفريقي� وكوب� 

واليمن واأفغ�ن�شت�ن والراأ�ص الأخ�شر، ودول اأخرى. 
واخُتتم الجتم�ع مبلخ�ص للدرو�ص امل�شتخل�شة من 

النق��ش�ت األق�ه� م��شيمو توم��شويل، املراقب الدائم 
للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت لدى الأمم 

املتحدة. ويف اليوم الت�يل، التقى ممثلو خمتلف الكي�ن�ت 
احل��شرة لتب�دل الأفك�ر حول اأف�شل ال�شبل للم�شي قدمً�.

ونتج عن هذه النق��ش�ت ت�شع تو�شي�ت رئي�شية و�شل�شلة من 
ال�شتنت�ج�ت والنت�ئج ذات ال�شلة ترد يف هذا التقرير. 

التوصيات
انبثقت عن اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة ت�شع تو�شي�ت 
رئي�شية لدور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية 

وامل�ش�واة بني اجلن�شني هي: 
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ال�شتمرار يف ا�شتخدام التدابري اخل��شة املوؤقتة )مثل   .1
نظ�م احل�ش�ص(، عند القت�ش�ء، لزي�دة امل�ش�ركة 
ال�شي��شية للمراأة، مع اإدراك اأن نظ�م احل�ش�ص يف 
حد ذاته لي�ص ك�فيً� لتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني. 

كي يكون فع�ًل، يحت�ج نظ�م احل�ش�ص والتدابري 
اخل��شة املوؤقتة الأخرى اإىل القرتان ب�لدعم للقي�دة 
والأ�شوات الن�ش�ئية بغر�ص تعزيز امل�ش�ركة ال�شي��شية 

للمراأة، مب� يف ذلك م�ش�ءلة امل�شوؤولني املنتخبني حي�ل 
التزام�تهم ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني. وينبغي للتدابري 
اخل��شة املوؤقتة الرامية اإىل زي�دة م�ش�ركة املراأة يف 

ال�شلطة اأن ت�شحبه� تدابري لكل من اأ�شح�ب املن��شب 
من الرج�ل والن�ش�ء كي يدركوا التزام�تهم بتعزيز 

امل�ش�واة بني اجلن�شني.
من اأجل بن�ء القي�دة ال�شي��شية الن�ش�ئية، ينبغي   .2

ال�شتثم�ر يف التدريب ال�شي��شي والإر�ش�د للن�ش�ء يف 
املجتمع املدين والأحزاب ال�شي��شية، وزي�دة الدعم 

والتمويل ملنظم�ت املراأة واحلرك�ت الن�ش�ئية لتمكني 
املراأة من بن�ء الوعي ال�شي��شي، وتطوير امله�رات 

العملية للتنظيم، وبن�ء الدوائر النتخ�بية ال�شعبية.
تعزيز دعم بن�ء القدرات للن�ش�ء املنتخب�ت حيث   .3

�شيوؤدي ذلك اإىل متكينهن كي يحظني بت�أثري اأكرب على 
عملي�ت �شنع القرار. ومن ال�شروري اأي�شً� العمل مع 

الرج�ل والن�ش�ء يف جميع املج�لت ذات ال�شلة، مب� يف 
ذلك يف ال�شي��شة، لتحويل املواقف والت�شورات والعمل 

نحو مزيد من امل�ش�واة بني اجلن�شني.
و�شع موؤ�شرات اأف�شل لقي��ص حم�ولت تعميق امل�ش�واة   .4

بني اجلن�شني يف املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية بفع�لية 
اأكرب، مب� يف ذلك تلك التي تقي�ص فع�لية دعم 

احلرك�ت واملنظم�ت الن�ش�ئية يف تعزيز امل�ش�ركة 
ال�شي��شية للمراأة وتوفري من�شة حلقوق املراأة وامل�ش�واة 

بني اجلن�شني.
مق�ومة ال�شور النمطية للجن�شني، والعمل على خلق   .٥

ثق�فة عدم الت�ش�مح مع التحيز املب��شر وغري املب��شر 
لأحد اجلن�شني داخل الأحزاب ال�شي��شية والثق�فة 
ال�شي��شية على نط�ق اأو�شع، والت�أكد من اأن الن�ش�ء 

ال�شي��شي�ت الالئي يتعر�شن للم�ش�يقة والعنف 
ميكنهن الو�شول اإىل العدالة. 

العمل مع التي�ر ال�ش�ئد وو�ش�ئل الإعالم اجلديدة   .6
للت�أكد من متثيل الن�ش�ء متثياًل ع�دًل، وزي�دة و�شول 

الن�ش�ء اإىل تكنولوجي�ت و�ش�ئل الإعالم اجلديدة لأنه� 
من املحتمل اأن ت�شكل من�ش�ت �ش�ملة ومبتكرة لت�شكيل 

النق��ص الع�م وتعميق الدميقراطية. 
تعزيز امل�ش�ءلة الع�مة للموؤ�ش�ش�ت الدميقراطية اإزاء   .7
للمراأة وامل�ش�واة بني اجلن�شني عرب حت�شني ال�شف�فية 

وامل�ش�ءلة للموؤ�ش�ش�ت الع�مة وامل�شوؤولني ب�ش�أن 
التزام�تهم ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني. الت�أكد من اأن 

الن�ش�ء يعرفن حقوقهن واأنهن على بينة من القوانني 
التي حتميهن، وي�شتطعن الو�شول اإىل قنوات فع�لة 
للمط�لبة ب�مل�ش�ءلة وبحقوقهن �شواء على امل�شتوى 

الفردي اأو اجلم�عي.
الت�أكد من اأن امل�ش�عدة الدميقراطية - ل �شيم�   .8

يف املراحل النتق�لية بعد انته�ء ال�شراع - تراعي 
منظور النوع الجتم�عي، و�شم�ن الإن�ش�ت اإىل 

اأ�شوات الن�ش�ء واللتف�ت اإليه� على ط�ولة املف�و�ش�ت. 
الت�أكد من توافر مثل هذه امل�ش�عدة لي�ص فقط اأثن�ء 

النتخ�ب�ت، بل بو�شفه� موردًا ج�ريً� للدميقراطي�ت 
الن��شئة والرا�شخة التي ت�شعى اإىل �شد الفجوة 

بني النظرية واملم�ر�شة يف التزامهم ب�مل�ش�واة بني 
اجلن�شني. 

اإدراك اأن قدرة املراأة على امل�ش�ركة يف احلي�ة الع�مة   .٩
قد تعتمد على قدرتهن على التمتع ب�ل�شتقاللية 
يف جوانب اأخرى من حي�تهن، وعلى احل�جة اإىل 

مع�جلة القيود التي تفر�شه� التزام�ت املراأة بو�شفهن 
مقدم�ت الرع�ية على م�ش�ركتهن ال�شي��شية.

وفيم� يلي املزيد من ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت الأكرث 
تف�شياًل حول ال�شبل التي ميكن من خالله� لالأمم املتحدة 

اأن توؤدي دورًا داعمً� يف تعزيز الروابط بني الدميقراطية 
وامل�ش�واة بني اجلن�شني عن طريق توفري امل�ش�عدة التقنية 

املراعية ملنظور النوع الجتم�عي:
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

التعامل مع األحزاب السياسية 
والمؤسسات العامة والهيئات 

الحكومية

ك�شف اأع�ش�ء اجلل�ش�ت وامل�ش�ركون عن ال�شرتاتيجي�ت 
والأولوي�ت الت�لية لتقوية اللتزام ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني 

يف الأحزاب والنظم ال�شي��شية:

عند تقدمي امل�ش�عدة التقنية، اتبع اأف�شل املم�ر�ش�ت   •
)اأي من برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي، واملعهد 

الدميقراطي الوطني، واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 
والنتخ�ب�ت وغريه�( حول تعزيز التزام�ت الأحزاب 

ال�شي��شية بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني ومتثيل 
املراأة: قّيم عملية اختي�ر املر�شحني، اأقم جمموع�ت 
تركيز ومق�بالت مع اأع�ش�ء الأحزاب ال�شي��شية عن 

ق�ش�ي� املراأة، حدد الن�ش�ء املوهوب�ت وقدمهن اإىل 
قي�دة احلزب؛ اأقم عالقة قوية مع قي�دات الأحزاب 

ال�شي��شية من الرج�ل وا�شرح مربرات م�ش�ركة 
املراأة، ووثق التحدي�ت وق�ش�ص النج�ح و�ش�ركه� مع 

الآخرين. 
انتبه لل�شي�ق والت�ريخ عند اإدخ�ل التدابري اخل��شة   •

املوؤقتة مثل نظ�م احل�ش�ص واأنظمة املق�عد املحجوزة 
- ل تعتمد على نهج واحد ين��شب اجلميع.

�شّجع الأحزاب ال�شي��شية على تقوية الالئحة الداخلية   •
والقوانني من منظور النوع الجتم�عي، واأدرج �شي�غة 

للم�ش�واة بني اجلن�شني يف براجمه�؛ حدد اأهدافً� 
مل�ش�ركة املراأة يف اتف�قي�ته�، واعتمد نظ�م احل�ش�ص 

الطوعية الداخلية يف غي�ب احل�ش�ص الق�نونية، 
وا�شمن و�شول املر�شح�ت الن�ش�ء اإىل التمويل واملوارد 

الداعمة الأخرى خالل حمالتهن النتخ�بية.  
يتعني اإيالء الأولوية للتو�شيتني الع�متني 23 و2٥ للجنة   •

الق�ش�ء على التمييز �شد املراأة )�شيداو(.
قم ب�إجراء املزيد من البحوث عن العالقة بني زي�دة   •
م�ش�ركة املراأة يف املن��شب ال�شي��شية وزي�دة اللتزام 

الع�م بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني من خالل 
القوانني وال�شي��ش�ت التقدمية. 

وا�شل دعم امل�ش�ورات يف البالد بني منظم�ت املجتمع   •
املدين الن�ش�ئية والق�دة ال�شي��شيني لو�شع مواثيق 
املراأة وامليزاني�ت التي ت�شتجيب للنوع الجتم�عي.

ت�أكد من التزام عملي�ت الرق�بة الق�ش�ئية والربمل�نية   •
ممت  وموؤ�ش�ش�ت التدقيق الع�م ب�إجراءات ومع�يري �شُ

لر�شد انته�ك�ت حقوق املراأة ومتكني املراأة من 
املط�لبة ب�لتحقيق�ت واملراجع�ت. 

ت�أكد من مع�جلة التمييز بني اجلن�شني يف نظ�م   •
التعليم الع�م.

تعزيز األصوات والقيادة والمشاركة 
النسائية

عالوة على الت�أكيد على الدور الرئي�شي حلرك�ت املراأة 
يف تعزيز التزام الدولة بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني، 
قّدم اأع�ش�ء اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة وامل�ش�ركون فيه 

اأي�شً� ا�شرتاتيجي�ت لإ�شراك املراأة بو�شفهن �شي��شي�ت 
ومواطن�ت ون�خب�ت وم�شتهلك�ت لو�ش�ئل الإعالم:

مع�جلة العقب�ت التي تواجهه� املراأة عند امل�ش�ركة   •
يف العملية النتخ�بية وقدرته� على مم�ر�شة خي�رات 

حقيقية يف النتخ�ب�ت.
تعزيز حمو الأمية ال�شي��شية للمراأة كمواطن�ت   •

ون�خب�ت: وزي�دة معرفتهن ب�لقوانني وال�شي��ش�ت 
الوطنية، وكذلك التف�قي�ت واملواثيق الدولية املتعلقة 

بحقوق املراأة.
خلق م�ش�ح�ت للمراأة للتعبري عن تف�شيالتهن يف   •

ال�شي��ش�ت - داخل وخ�رج الأحزاب ال�شي��شية.
زي�دة حمو الأمية الإعالمية للمراأة ومتكينه� من   •

املط�لبة ب�لتمثيل الع�دل للجن�شني بو�شفهن م�شتهلك�ت 
لو�ش�ئل الإعالم، والت�شدي لغي�ب �شوت املراأة عن 

طريق الإ�شالح�ت التنظيمية يف و�ش�ئل الإعالم 
)النظر يف و�شع قواعد ال�شلوك لو�ش�ئل الإعالم بحيث 

تتن�ول ال�شوؤون اجلن�ش�نية(.
حتديد اأبرز املن��شرين من الذكور ودعم م�ش�ركتهم   •

يف بن�ء �شبك�ت لل�شي��شة للم�ش�واة بني اجلن�شني 
و�شراك�ت الدعوة.
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الت�أكد من اأن منظم�ت املجتمع املدين التي تقوده�   •
املراأة وامللتزمة ب�لعدالة بني اجلن�شني ميكنه� 

احل�شول على التمويل ولديه� م�ش�ح�ت لل�شي��شة 
ال�شرتاتيجية. 

ت�شجيع الن�ش�ء ال�شي��شي�ت على ا�شتخدام املوارد مثل   •
iKNOW Politics لتب�دل املعرفة وال�شرتاتيجي�ت.

بن�ء برامج حمو الأمية التكنولوجية للمراأة والو�شول   •
اإىل اأدوات الإعالم والت�ش�ل اجلديدة وال�شعي اإىل 

اإزالة العقب�ت التي حتول دون ظهوره� على القنوات 
التلفزيونية الرئي�شية.

ال�شتثم�ر يف تنمية امله�رات القي�دية وتوجيهه�،   •
وخ��شة ب�لن�شبة للن�ش�ء ال�ش�ب�ت، وال�شعي جلعل 

ال�شي��شة �ش�حة ميكن للن�ش�ء الو�شول اإليه� خ��شة 
الن�ش�ء ذوات الدخل املنخف�ص والن�ش�ء يف املن�طق 

الريفية، الالئي يع�نني من قلة التمثيل ب�شبب ارتف�ع 
تكلفة احلمالت.

�شم�ن التمثيل املت�ش�وي للمراأة يف الإدارة الع�مة   •
و�شم�ن اأن تدابري الدعوة ت�شمل اأي�شً� تعزيز وجود 

املراأة يف من��شب ال�شلطة التنفيذية والتعيين�ت 
الق�ش�ئية.

ت�شجيع جمع البي�ن�ت امل�شنفة ح�شب نوع اجلن�ص   •
يف جميع املج�لت ذات ال�شلة يف العملية ال�شي��شية 

والنتخ�بية، مب� يف ذلك ت�شجيل الن�خبني وحجم 
اإقب�ل الن�خبني والرت�شيح، ف�شاًل عن املر�شحني 

الن�جحني للوظ�ئف ب�لنتخ�ب والتعيني.

دعم عمليات بناء السالم وما بعد 
الصراع وإعادة اإلعمار

ُيعد كل من التحولت اإىل الدميقراطية وعملي�ت اإع�دة 
الإعم�ر بعد انته�ء ال�شراع من الأوق�ت احلرجة ل�شم�ن 

اكت�ش�ب اللتزام ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني الط�بع املوؤ�ش�شي. 
قّدم اأع�ش�ء اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة وامل�ش�ركون فيه 

التو�شي�ت الت�لية:

التع�مل مع امل�ش�واة بني اجلن�شني ب�عتب�ره� هدفً�   •
وا�شحً� حموريً� لبن�ء الدميقراطية.

الت�أكد من اأن املراأة توؤدي دورًا قي�ديً� يف ت�شميم نظم   •
و�شي��ش�ت وخدم�ت جديدة للحكم.

بن�ء اللتزام وامل�ش�ءلة حي�ل امل�ش�واة بني اجلن�شني   •
ب�لتزامن مع، ولي�ص بعد، اإن�ش�ء املوؤ�ش�ش�ت 

الدميقراطية وخطط التنمية.
الت�أكد من اأن انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن للمراأة يف   •
�شي�ق�ت ال�شراع اأو الأزمة تتم مع�جلته� ب�شورة 

جمدية يف اأعم�ل جل�ن التحقيق اأو جل�ن احلقيقة 
وامل�ش�حلة، ويف ت�شريع�ت العدالة النتق�لية. 
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

مقدمة

يف 4 م�يو/اأي�ر ع�م 2011، عقدت هيئة الأمم املتحدة 
للم�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة هيئة الأمم املتحدة 

للمراأة (UN Women)، واإدارة الأمم املتحدة لل�شوؤون 
ال�شي��شية (DPA) وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي 

(UNDP) واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت 

اجتم�ع م�ئدة م�شتديرة رفيع امل�شتوى يف نيويورك للنظر 
يف الروابط بني الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني 

وا�شتك�ش�ف دور الأمم املتحدة يف تعزيز كليهم�. م�يو/
اأي�ر 2011 اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة الدويل املعني 

ب�لدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني: دور الأمم املتحدة 
�شرع يف ا�شتعرا�ص التحدي�ت والنج�ح�ت الرئي�شية يف 

اجلهود املبذولة ل�شم�ن امل�ش�ركة الك�ملة وال�ش�ملة للمراأة 
يف احلكم الدميقراطي، ول�شتك�ش�ف ال�شبل لتح�شني 
دعم ال�شتج�بة للنوع الجتم�عي يف برامج امل�ش�عدة 

الدميقراطية عرب الأمم املتحدة، والت�أكيد على ارتف�ع 
م�شتوى اللتزام ب�لتمكني ال�شي��شي للمراأة. 

جذب اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اأكرث من 1٥0 من وا�شعي 
ال�شي��ش�ت واملم�ر�شني والأك�دمييني الع�ملني يف خمتلف 

جوانب امل�ش�واة بني اجلن�شني والدميقراطية. وقد وفر 
الجتم�ع فر�شة لتعزيز الدرو�ص امل�شتف�دة من العمل عند 

التق�ء امل�ش�واة بني اجلن�شني مع احلكم الدميقراطي، 
ول�شتك�ش�ف التحدي�ت والفر�ص لعمل الأمم املتحدة يف 

هذا املج�ل. 

"يجب اأن تكون امل�ش�واة بني اجلن�شني �شمة من 
�شم�ت احلكم الدميقراطي كي يكون الأخري جديرًا 

ب��شمه. ومن خالل تعزيز الثنني معً� فنحن ل 
ن�شجع بذلك حقوق الإن�ش�ن املت�ش�وية لكل من املراأة 

والرجل فح�شب، ولكن اأي�شً� نعّجل عملية التنمية".

هيلني كالرك، مدير برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

ك�ن اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة هو الث�لث �شمن �شل�شلة 
من الجتم�ع�ت وحلق�ت العمل الدولية رفيعة امل�شتوى 

ب�ش�أن الروابط بني الدميقراطية والرك�ئز الأ�ش��شية 
لعمل الأمم املتحدة: التنمية، ال�شالم والأمن، وحقوق 

الإن�ش�ن. وقد �شبقه اجتم�ع يف �شبتمرب/اأيلول ع�م 2008 
حول الدميقراطية والتنمية، واجتم�ع يف م�ر�ص/اآذار 
ع�م 2010 ب�ش�أن الدميقراطية وال�شالم والأمن، وتبع 

ذلك اجتم�ع يف يوليو/متوز ع�م 2011 حول الدميقراطية 
وحقوق الإن�ش�ن. وعلى الرغم من اأن مو�شوع امل�ش�واة بني 
اجلن�شني تخلل هذه املن�ق�ش�ت، مت تنظيم اجتم�ع امل�ئدة 

امل�شتديرة يف م�يو/اأي�ر ع�م 2011 حول الدميقراطية 
وامل�ش�واة بني اجلن�شني اعرتافً� ب�لدور املحوري الذي 
يجب اأن تلعبه امل�ش�واة بني اجلن�شني يف جهود الأمم 

املتحدة لبن�ء وتعميق الدميقراطية.  

ت�شلط هذه الورقة ال�شوء على الروؤى وال�شتنت�ج�ت 
الرئي�شية املنبثقة عن اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة، مدعومة 

ب�أمثلة حل�لت ك�شف عنه� اأع�ش�ء اجلل�ش�ت اأو م�شتمدة 
من الأدبي�ت والتج�رب ذات ال�شلة ب�ملوا�شيع التي له� 

الأولوية.

تحليل السياق وبيان المشكلة 
الجتماع المائدة المستديرة

اعتمد اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة على الت�شريح�ت 
الأخرية لالأمم املتحدة، والتف�ق�ت الدولية واملواثيق 

وال�شكوك ذات ال�شلة، وتو�شي�ت الجتم�ع�ت ال�ش�بقة 
ب�ش�أن دور املراأة يف بن�ء ال�شالم والدميقراطية. وهي 

ت�شمل: 

احلقوق املن�شو�ص عليه� يف اتف�قية الق�ش�ء على   •
جميع اأ�شك�ل التمييز �شد املراأة )�شيداو( والعهد 

الدويل اخل��ص ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية، 
والأولوي�ت يف اإعالن الألفية، ول �شيم� الهدف الث�لث 

من الأهداف الإمن�ئية لالألفية )الهدف 3(، الذي 
ي�شلط ال�شوء على تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني 

ومتكني املراأة ك�أولوية اإمن�ئية ملحة، والذي يعترب 
امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة موؤ�شرًا رئي�شيً�؛
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اخلطة الإ�شرتاتيجية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة،   •
والتي تركز على الأولوي�ت املحددة يف منه�ج عمل 

بيجني، واتف�قية �شيداو، واإعالن الألفية، واجلمعية 
الع�مة ذات ال�شلة، واملجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي 
(ECOSOC)، وجلنة و�شع املراأة (CSW)، وغريه� من 

�شكوك ومع�يري وت�شريع�ت الأمم املتحدة املعمول به�؛
املذكرة التوجيهية لالأمني الع�م لالأمم املتحدة حول   •

الدميقراطية يف �شبتمرب/اأيلول ع�م 200٩ والتي 
حتدد الأ�ش�ص املعي�رية واملف�هيمية لعمل الأمم املتحدة 

يف جم�ل الدميقراطية واملب�دئ التوجيهية من اأجل 
امل�ش�عدة الدميقراطية الفع�لة؛

التو�شي�ت الواردة يف التقرير حول تعميق املراأة   •

للدميقراطية: تغيري ال�شي��شة امل�ش�واة بني اجلن�شني، 
ور�شة عمل نظمته� هيئة الأمم املتحدة للمراأة، 

 ،(UNDEF) و�شندوق الأمم املتحدة للدميقراطية
واإدارة �شوؤون الإعالم لالأمم املتحدة )نيودلهي، 13-

1٥ ين�ير/ك�نون الث�ين ع�م 2010(؛
الذكرى الع��شرة لقرار جمل�ص الأمن الت�بع لالأمم   •

املتحدة رقم 132٥ )جمل�ص الأمن 2000( ب�ش�أن املراأة 
وال�شالم والأمن، والذي اعرتف ب�أثر النزاع على املراأة 

وب�لدور املحوري الذي يجب اأن تلعبه يف اإن�ش�ء اأو 
اإع�دة بن�ء الدميقراطي�ت يف دول م� بعد ال�شراع؛

التو�شي�ت الع�مة ل�شيداو رقم 23 )ب�ش�أن احلي�ة   •
ال�شي��شية والع�مة( ورقم 2٥ )التدابري اخل��شة 

املوؤقتة(.

"اإذا اأهملت الدميقراطية م�ش�ركة املراأة، واإذا 
جت�هلت اأ�شوات الن�ش�ء، واإذا متل�شت من امل�ش�ءلة 

عن حقوق املراأة، فهي بذلك لي�شت �شوى دميقراطية 
لن�شف مواطنيه� فقط".

مي�شيل ب��شليه، املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة 
للمراأة

عك�شت من�ق�ش�ت اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اأي�شً� 
النق��ش�ت ال�شي��شة املع��شرة حول امل�ش�واة بني اجلن�شني 

والدميقراطية، حيث ركزت معظمه� على ا�شتخدام 
التدابري اخل��شة املوؤقتة، مثل نظ�م احل�ش�ص، كو�شيلة 

لزي�دة متثيل املراأة يف ال�شي��شة. واإىل حد كبري نتيجة 
لعتم�د مثل هذه التدابري، �شهدت العقود الثالثة 

امل��شية زي�دة كبرية يف م�شتوى التمثيل ال�شي��شي للمراأة، 
وتركزت اأبرز هذه الزي�دات يف البلدان التي طبقت 
نظ�م احل�ش�ص. ومع ذلك فقد ك�شف البحث اأي�شً� 

عن عدد من التحدي�ت واملع�شالت الن��شئة عن تطبيق 
نظ�م احل�ش�ص، مم� اأث�ر ت�ش�وؤلت جديدة حول اأف�شل 

ال�شبل لتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني وقي��شه� �شمن 
ال�شي�ق الدميقراطي. ويف حني مت الت�أكيد على الت�شميم 

املوؤ�ش�شي، هن�ك اعرتاف متزايد ب�أن اختي�ر الأ�شلوب 
الن�جح يعتمد على جمموعة من العوامل ال�شي�قية 

الأخرى، مب� يف ذلك:

الثق�فة ال�شي��شية والت�ريخ ال�ش�ئدان يف البالد.  •
و�شول املراأة اإىل الأدوات الإعالمية و�شورته� يف   •

و�ش�ئل الإعالم.
قوة احلرك�ت الن�ش�ئية املحلية وعالقته� ب�لدولة.  •

و�شول املراأة اإىل فر�ص التدريب ال�شي��شي وقدرته�   •
على زراعة الدوائر ال�شي��شية. 

عموم م�ش�ءلة املوؤ�ش�ش�ت ال�شي��شية والع�مة عن املراأة.  •
قدرة الن�ش�ء ال�شي��شي�ت على تعزيز خطة حقوق املراأة   •

ورغبتهن يف ذلك.
درجة ال�شتثم�ر يف م�ش�ركة املراأة وقي�دته� يف   •

العملي�ت الدميقراطية بعد انته�ء ال�شراع.
ا�شتعر�ص اأع�ش�ء اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة كل من 

هذه العوامل بعمق، مع ال�شتف�دة من البحوث الع�ملية 
والأمثلة القطرية. واأكد العديد من اأع�ش�ء الجتم�ع اأنه 

على الرغم من اأن الأبح�ث والتج�رب قد ك�شفت عن 
جوانب الق�شور يف الُنُهج املع��شرة لزي�دة م�ش�ركة املراأة 

يف الدميقراطية، فقد ك�شفت هذه العملي�ت اأي�شً� عن 
اإمك�ني�ت جديدة.
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

أهداف وهيكل اجتماع المائدة 
المستديرة

بهدف تب�دل اخلربات والتعلم من البحوث وا�شتنب�ط 
الدرو�ص من ال�شي��ش�ت واملم�ر�ش�ت، �شم اجتم�ع امل�ئدة 

امل�شتديرة وجه�ت النظر واخلربات والتج�رب من موظفي 
الأمم املتحدة والأك�دمييني واملم�ر�شني من جمموعة من 

ال�شي�ق�ت الوطنية واملوؤ�ش�شية. 

"ل ميكن اأن تتحقق الدميقراطية ب�شكل ك�مل م� 
مل تكن هن�ك م�ش�واة بني املواطنني وي�شمل ذلك 

امل�ش�واة بني الن�ش�ء والرج�ل".
فيدار هيلجي�شني، الأمني الع�م، املوؤ�ش�شة الدولية 

للدميقراطية والنتخ�ب�ت

راأ�ص اجلل�شة الفتت�حية م�ش�عد الأمني الع�م لالأمم 
املتحدة اأو�شك�ر فرن�نديز ت�رانكو. وقد ت�ألفت اجلل�شة من 

عرو�ص قدمه� الأمني الع�م لالأمم املتحدة ب�ن كي مون، 
ومدير برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي هيلني كالرك، 

واملدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة مي�شيل 
ب��شليه، والأمني الع�م للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 

والنتخ�ب�ت فيدار هيلجي�شن، والربوفي�شور م�ل هتون من 
ج�معة نيو �شكول يف نيويورك. واأعقبت هذه اجلل�شة ثالث 

حلق�ت نق��ص، �شمت كل منه� عرو�شً� من املتحدثني 
الرئي�شيني، وتلته� من�ق�شة. 

الجلسة األولى: المشاركة السياسية 
والتمثيل والمساواة بين الجنسين

الرئي�ص: ال�شيدة راندي ديفيز، مدير املم�ر�ش�ت، فريق 
�شوؤون النوع الجتم�عي، مكتب ال�شي��ش�ت الإمن�ئية، 

برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

الدكتور درود دالريوب، اأ�شت�ذ العلوم ال�شي��شية يف   •
ج�معة �شتوكهومل، ال�شويد

ال�شيدة �ش�ري بري�ن، ن�ئب الرئي�ص، املعهد   •

الدميقراطي الوطني، الولي�ت املتحدة الأمريكية
الدكتور جوي اإزيلو، جمعية م�ش�عدات املراأة، نيجريي�  •

الجلسة الثانية: تأثير وسائل اإلعالم 
االجتماعية التقليدية و الجديدة على 

المشاركة النسائية في العملية 
الديمقراطية

الرئي�ص: الدكتور م��شيمو توم��شويل، املمثل الدائم 
للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت لدى الأمم 

املتحدة

ال�شيدة ب�ت ميت�شل، الرئي�ص واملدير التنفيذي، مركز   •
ب�يل لالإعالم، الولي�ت املتحدة الأمريكية

ال�شيدة اإميلي ج�كوبي، املدير التنفيذي، ديجيت�ل   •
دميوكرا�شي، الولي�ت املتحدة الأمريكية

ال�شيدة كولني لوي - مورن�، املدير التنفيذي، جندر   •
لينك�ص، جنوب اأفريقي�

ال�شيدة �شويل غو�ص، كبري مذيعي الأخب�ر، قن�ة   •
اجلزيرة الإجنليزية، قطر

الجلسة الثالثة: تعزيز المساءلة حيال 
المرأة

الرئي�ص: الدكتورة اآن م�ري جويتز، كبري امل�شت�ش�رين، 
جمموعة ال�شالم والأمن، هيئة الأمم املتحدة للمراأة

الدكتور �شكينة بوراوي، مديرة مركز املراأة العربية   •
للتدريب والبحوث، تون�ص

ال�شيدة ي��شمني �شوكة، موؤ�ش�شة حقوق الإن�ش�ن، جنوب   •
اأفريقي�

ال�شيد فن�شنت وارين، مدير مركز احلقوق الد�شتورية،   •
الولي�ت املتحدة الأمريكية

واخُتتم الجتم�ع مبلخ�ص للدرو�ص امل�شتخل�شة من 
املن�ق�ش�ت األق�ه م��شيمو توم��شويل، املراقب الدائم للموؤ�ش�شة 

الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت لدى الأمم املتحدة. ويف 
اليوم الت�يل، التقى ممثلو خمتلف الكي�ن�ت احل��شرة لتب�دل 

الأفك�ر حول اأف�شل ال�شبل للم�شي قدمً�. 
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الموضوعات الرئيسية في 
الديمقراطية والمساواة بين 

الجنسين
"تعني الدميقراطية احلقيقية م� هو اأكرث بكثري من 

جمرد امل�ش�ركة - فهي تتعلق ب�ل�شوابط واملوازين 
وموؤ�ش�ش�ت امل�ش�ءلة التي ت�شمح للمراأة ب�لتم��ص 

الإن�ش�ف عند انته�ك حقوقه� وجت�هل احتي�ج�ته�".
مي�شيل ب��شليه، املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة 

للمراأة

ُعقد اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة الدويل املعني 
ب�لدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني خالل اإحدى 

اأهم الفرتات يف ت�ريخ الدميقراطية الأخرية: الثورات 
العربية التي وقعت خالل الن�شف الأول من ع�م 2011. 
وكم� اأ�ش�ر العديد من املتحدثني يف اجلل�شة الفتت�حية، 

خرجت جح�فل الن�ش�ء يف ال�شرق الأو�شط و�شم�ل 
اأفريقي� اإىل ال�شوارع وال�ش�ح�ت - جنبً� اإىل جنب مع 
الرج�ل - للمط�لبة ب�لتغيري. وبداأت الدكت�توري�ت يف 
جميع اأنح�ء املنطقة ب�لركوع اأم�م احلرك�ت ال�شعبية 

الواحدة تلو الأخرى - وهي احلرك�ت التي ولدت خ�رج 
نط�ق ال�شي��شة الر�شمية. وميكن ا�شتنب�ط درو�ص ه�مة 

من موج�ت احل�شد التي �شنعت مثل هذه التغريات اله�ئلة 
يف اأنح�ء ال�شرق الأو�شط و�شم�ل اأفريقي�، درو�ص ت�شتفيد 

منه� املوؤ�ش�ش�ت الدولية التي ت�شعى لدعم الدميقراطية 
وامل�ش�واة بني اجلن�شني. 

وعلى الرغم من  تف�وت التج�رب الن�ش�ئية يف اأعق�ب 
"الربيع العربي"، اإل هن�ك در�ص واحد وا�شح للجميع: 

وهو اأن م�ش�ركة املراأة الن�شطة يف احلرك�ت ال�شعبية 
الرامية اإىل التغيري ال�شي��شي ل تعني ب�ل�شرورة كف�لة 

اللتزام الأ�ش��شي بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني يف 
النظ�م ال�شي��شي الن��شئ. ففي جميع اأنح�ء الع�مل وعلى 

مدار الت�ريخ احلديث، ق�مت املراأة ببن�ء وعيه� ال�شي��شي 
ومه�راته� العملية يف التنظيم داخل احلرك�ت ال�شعبية 

الرامية اإىل التغيري، ولكن يف كثري من الأحي�ن مل ت�أخذ 
التغيريات الالحقة م�ش�حله� و�شوته� يف احل�شب�ن، 
اإذ اأن حتى احلرك�ت ال�شي��شية الأكرث ثورية غ�لبً� م� 

انتهجت مواقف حم�فظة حي�ل النوع الجتم�عي. ويف 
هذا ال�شي�ق، على الأمم املتحدة اأن توؤدي دورًا حيويً� يف 

تعزيز التزام�ت الدميقراطي�ت الن��شئة بتحقيق امل�ش�واة 
بني اجلن�شني �شواء من الن�حية النظرية اأو على اأر�ص 

الواقع - قبل واأثن�ء وبعد الفرتات اله�مة يف التحول 
الدميقراطي. 

يف العقود القليلة امل��شية، اأ�شفرت عملي�ت الأمم املتحدة 
وكي�ن�ته� عن جمموعة ا�شرتاتيجي�ت تهدف اإىل تعميق 
اأوا�شر هذه اللتزام�ت. وجنحت اتف�قية �شيداو، التي 

اعتمدته� اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة ع�م 1٩7٩ 
�ش�دقت عليه� منذ ذلك احلني 187 بلدًا، يف اإن�ش�ء اإط�ر 

وا�شع لتكري�ص اللتزام بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني 
يف الهي�كل والعملي�ت الدميقراطية: من التو�شية بذكر 

امل�ش�واة بني املراأة والرجل �شراحًة يف الد�ش�تري الوطنية، 
اإىل الق�ش�ء على القوانني التي تنطوي على التمييز؛ 
و�شم�ن منح النظم الق�نونية حم�ية مت�ش�وية للمراأة 

من حيث النظرية واملم�ر�شة، وتركيز الهتم�م على حق 
املراأة يف الت�شويت، والرت�شح والنتخ�ب ل�شغل املن��شب 

الع�مة، وامل�ش�ركة يف و�شع وتطبيق ال�شي��ش�ت الع�مة، 
وامل�ش�ركة يف املجتمع املدين، ومتثيل حكومته� على 

امل�شتوى الدويل. وقد مت تعميق وتو�شيع نط�ق هذا الإط�ر 
ع�م 1٩٩٥ ب�عتم�د منه�ج عمل بيجني، الذي حدد اأهدافً� 
وا�شحة للم�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة وربط بني قدرة املراأة 
على امل�ش�ركة يف املج�ل ال�شي��شي مع قدرته� على حتقيق 

امل�ش�واة يف جميع املج�لت الأخرى من حي�ته�.1 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm  1
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 http://www.un.org/millenniumgoals/  2
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/  3

يجب اأن جتل�ص املراأة على ط�ولة املف�و�ش�ت، واأن 
توؤدي دوره� ال�شرعي يف منع ال�شراع�ت وحله� 
وحفظ ال�شالم وبن�ء ال�شالم. وذلك لي�ص فقط 

لإبراز احتي�ج�ت املراأة ووجه�ت نظره�، لكن كحق 
من حقوق الإن�ش�ن الأ�ش��شية. 

ب�ن كي مون، الأمني الع�م لالأمم املتحدة

يف الع�م 2000، اتخذت الأمم املتحدة املزيد من 
اخلطوات لزي�دة م�ش�ركة املراأة يف النظم ال�شي��شية 

ب�لدول الأع�ش�ء، مع اإيالء الهتم�م اإىل كل من اأولوي�ت 
التنمية على املدى الطويل والفرتات املهمة يف التحول 
الدميقراطي. يركز الهدف 3 من الأهداف الإمن�ئية 

لالألفية، الذي يتمحور حول تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني 
ومتكني املراأة، على الق�ش�ء على التمييز يف جم�ل 

التعليم، وزي�دة عدد الن�ش�ء يف الوظ�ئف ذات الأجر يف 
غري املج�ل الزراعي، وزي�دة ن�شبة املق�عد التي ت�شغله� 
املراأة يف الربمل�ن�ت الوطنية.2 ُيعنى قرار جمل�ص الأمن 

رقم 132٥، الذي اعُتمد اأي�شً� يف ع�م 2000، بحق املراأة 
يف امل�ش�ركة املت�ش�وية يف منع وحل النزاع�ت، ويف بن�ء 
ال�شالم وعملي�ت اإع�دة الإعم�ر. وي�شلط القرار اأي�شً� 

ال�شوء على احل�جة اإىل اتخ�ذ تدابري خ��شة تهدف اإىل 
حم�ية الن�ش�ء والفتي�ت من العنف الق�ئم على النوع 
الجتم�عي - ل �شيم� العنف اجلن�شي - اأثن�ء م�ش�ألة 
فرتات النزاع امل�شلح.3 ويف ع�م 2010، اأن�ش�أت الأمم 
املتحدة هيئة الأمم املتحدة للمراأة، وهي كي�ن جديد 

يركز ح�شرًا على امل�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة، 
كي�ن له ولية وا�شحة وهي تعميق م�ش�ركة املراأة يف 

الدميقراطي�ت يف خمتلف اأنح�ء الع�مل.

علمتن� التجربة اأن ُمُثل الدميقراطية ك�ل�شمولية 
وامل�ش�ءلة وال�شف�فية ل ميكن حتقيقه� من دون 

قوانني و�شي��ش�ت وتدابري ومم�ر�ش�ت تع�لج اأوجه 
عدم امل�ش�واة. عالوة على ذلك، علين� اأن نتج�وز 

التفكري يف هذه امل�ش�ئل خ��شة يف وقت النتخ�ب�ت. 
بل يجب علين� ن�شج هذه املثل العلي� �شمن الن�شيج 

الجتم�عي وال�شي��شي والقت�ش�دي ملجتمع م�، كي 
ت�شتفيد الفتي�ت والن�ش�ء من اإمك�ن�تهن على قدم 

امل�ش�واة مع الرج�ل، اأّيً� ك�ن اختي�رهن.
ب�ن كي مون، الأمني الع�م لالأمم املتحدة

على الرغم من اجلهود املكثفة لاللتزام�ت الدولية 
بتعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني، كم� اأ�ش�ر الأمني الع�م 

لالأمم املتحدة ب�ن كي مون يف كلمته الفتت�حية يف 
اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة، ف�إن اأقل من 10 يف امل�ئة من 

البلدان اليوم ت�شغل املراأة فيه� من�شب رئي�ص الدولة 
اأو احلكومة، و33 دولة فقط بلغت ن�شبة متثيل املراأة يف 
الربمل�ن�ت الوطنية به� 30 يف امل�ئة اأو اأكرث. ي�شري هذا 
النق�ص يف متثيل الن�ش�ء يف مواقع القي�دة ال�شي��شية، 

وهو م� ميكن مالحظته يف جميع اأنح�ء الع�مل ويف كل من 
�شي�ق�ت البلدان الن�مية واملتقدمة، اإىل اأكرث من جمرد 
عدم اللتزام ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني - فهو ي�شري اأي�شً� 
اإىل عدم اللتزام ب�لدميقراطية. وبحجة اأن "امل�ش�واة 

بني اجلن�شني يجب التع�مل معه� كهدف وا�شح لبن�ء 
الدميقراطية، ولي�ص ب�عتب�ره� جمرد اإ�ش�فة"، اأكد 

الأمني الع�م على الدور اله�م الذي ميكن اأن تقوم به 
الأمم املتحدة يف اإحداث اأنواع من التغيريات يف الثق�فة 
ال�شي��شية التي ت�شمح ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني - وت�شمح 

للدميقراطية ب�أن تزدهر. واأ�ش�ر بقوله: "ميكن للعقول اأن 
تتغري. وعلى اجله�ت الف�علة الوطنية اأن تقود التحول. 

اأّم� م�شوؤوليتن� فهي م�ش�عدته�."

وكرر املتحدثون الالحقون ر�ش�لة الأمني الع�م، م�شلطني 
ال�شوء على التحدي�ت امل�شتمرة يف تعزيز ال�شلة بني 
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الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني، وق�طعني الوعود 
ب�إحداث التغيري. وك�ن اأحد املو�شوع�ت الذي تخلل جميع 

الت�شريح�ت هو مفهوم امل�ش�واة بني اجلن�شني ب�عتب�ره 
اختب�رًا للدميقراطية: واأكد املتحدثون مرارًا وتكرارًا 

اأن طبيعة وم�شتوى م�ش�ركة املراأة - بو�شفهن مواطن�ت 
ون�خب�ت ون��شط�ت ومديرات وم�شوؤولت منتخب�ت - ُيعد 

موؤ�شرًا وا�شحً� على قوة املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية يف 
البالد، واأن التمثيل ال�شي��شي املنخف�ص اأو ال�شعيف 
للمراأة غ�لبً� م� ي�شري اإىل م�شتوي�ت اأعمق من عدم 

امل�ش�واة والتحدي�ت خ�رج نط�ق التمييز بني اجلن�شني 
فقط. يتطلب مع�جلة هذه التف�وت�ت والتحدي�ت اأكرث من 

جمرد اإي�ش�ل املراأة اإىل املن��شب الع�مة: بل تعني الك�شف 
عن العيوب يف النظ�م النتخ�بي ومع�جلته�، واإ�شالح 
الثق�فة ال�شي��شية وبن�ء اللتزام ب�مل�ش�واة بني الرج�ل 

والن�ش�ء يف الأحزاب ال�شي��شية ويف املجتمع ككل.

امل�ش�واة بني اجلن�شني ل ت�شنع الدميقراطية. 
والدميقراطية ل ت�شنع امل�ش�واة بني اجلن�شني. 

ولكن عندم� تتحقق كل من مب�دئ الرق�بة ال�شعبية 
وامل�ش�واة بني املواطنني، ف�إن الدميقراطية وامل�ش�واة 

بني اجلن�شني يبلغ�ن حدهم� الأق�شى - ويتبع 
املجتمع م�ش�رًا اأف�شل بكثري نحو التنمية والأمن 

وحقوق الإن�ش�ن.
فيدار هيلجي�شني، الأمني الع�م، املوؤ�ش�شة الدولية 

للدميقراطية والنتخ�ب�ت

ق�لت مدير برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي هيلني 
كالرك اإن عمل برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي يف 

هذا املج�ل، والذي يركز على تقدمي امل�ش�عدة التقنية 
خالل النتخ�ب�ت وتعزيز اآلي�ت احلكم واإ�شالح نظم 

الإدارة الع�مة، يجب تقييمه من حيث قدرته على 
متكني املراأة وتعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني - �شواء يف 

اأوق�ت التحول ال�شي��شي، ويف احلي�ة ال�شي��شية والع�مة 
اجل�رية. وب�ل�شتف�دة من الدرو�ص امل�شتق�ة من التحول 

الدميقراطي واجلهود الرامية اإىل تعميق امل�ش�ركة 

ال�شي��شية للمراأة يف جميع اأنح�ء الع�مل، اأبرزت املدير 
التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة مي�شيل ب��شليه ثالثة 
عن��شر يجب اأن توّجه امل�ش�عدات الدميقراطية من اأجل 

�شم�ن اأن تظل امل�ش�واة بني اجلن�شني يف ال�شدارة: 

الت�شدي للعقب�ت التي تواجهه� املراأة يف امل�ش�ركة   )1(
يف العملية النتخ�بية وقدرته� على مم�ر�شة خي�ر 
حقيقي يف النتخ�ب�ت، وهو م� يتطلب التحرر من 
الإكراه يف احلي�ة اخل��شة والع�مة على حد �شواء.

تخ�شي�ص م�ش�حة لكل من الأحزاب ال�شي��شية   )2(
واملجتمع املدين ت�شمح للمراأة ب�لتعبري عن 
تف�شيالته� احلقيقية يف ال�شي��شة وحتقيق 

م�ش�حله�.
الت�أكد من اأن املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية م�شوؤولة ب�ش�أن   )3(

املراأة وحقوق املراأة.
لتحقيق هذه الأهداف، من ال�شروري ال�شتثم�ر يف تعزيز 

املنظم�ت واحلرك�ت الن�ش�ئية، والت�أكد من اأن الأحزاب 
ال�شي��شية تتقبل املراأة وت�شتجيب لعتب�راته�، ف�شاًل عن 
و�شع نظ�م قوي من ال�شوابط واملوازين داخل املوؤ�ش�ش�ت 

الدميقراطية، بدًل من افرتا�ص اأن م�ش�ركة املراأة وحده� 
�شت�شمن امل�ش�ءلة ب�ش�أن مفهوم امل�ش�واة بني اجلن�شني. 

يف مالحظ�ته الفتت�حية، وجه م�ش�عد الأمني الع�م 
لالأمم املتحدة اأو�شك�ر فرن�نديز ت�رانكو النتب�ه اإىل 

هذه امل�ش�ألة، م�شريًا اإىل اأن التدابري اخل��شة املوؤقتة قد 
اأدت دورًا ه�مً� يف "التعجيل ب�مل�ش�واة الفعلية بني الن�ش�ء 

والرج�ل"، منوهً� اأي�شً� اإىل اأنه لي�ص هن�ك "حل واحد 
ك�ٍف".

اأن� متف�ئل ب�ش�أن اآث�ر الدميقراطية على امل�ش�واة بني 
اجلن�شني، لي�ص لأنه� تثمر تلق�ئيً� عن التغيريات، 

ولكن ب�شبب العملي�ت التي جتعله� يف املتن�ول.
الربوفي�شور م�ل هتون، ج�معة نيو �شكول
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

واأ�ش�ر املتحدثون اإىل اأن الرتكيز الرئي�شي لالأمم 
املتحدة واملوؤ�ش�ش�ت الدولية الأخرى ان�شب على العملية 

النتخ�بية. وقد ا�شُتخدم نظ�م احل�ش�ص ال�شي��شية 
وغريه من الآلي�ت لت�شريع م�ش�رات دخول املراأة اإىل 

معرتك احلي�ة ال�شي��شية، بقدر من النج�ح، لتحقيق 
اأرق�م اأعلى للن�ش�ء املتولي�ت من��شب �شي��شية عن اأي وقت 

م�شى يف ت�ريخ الب�شرية. غري اأن هذه التجربة تظهر اأن 
زي�دة عدد الن�ش�ء امل�شتغالت ب�ل�شي��شة اأمر �شروري، 

ولكنه لي�ص ك�فيً� لإنت�ج حكوم�ت تعزز امل�ش�واة بني 
اجلن�شني.

الدميقراطية عب�رة عن ح��شنة للم�ش�واة بني 
اجلن�شني. وهي تتيح م�ش�حة ع�مة ملن�ق�شة 

حقوق الإن�ش�ن ومتكني املراأة. ومتّكن من تعبئة 
املجموع�ت الن�ش�ئية. وجتعل من ال�شهل على املراأة 
اأن حتقق حقوقه� ال�شي��شية واملدنية والقت�ش�دية 

والجتم�عية. ولكن دعون� األ ن�شمح للدميقراطي�ت 
العتيدة اأن تب�لغ يف تهنئة اأنف�شه�: فحتى هن�ك، ل 

تزال املراأة تع�ين من التمييز وعدم امل�ش�واة وارتف�ع 
م�شتوي�ت العنف.

ب�ن كي مون، الأمني الع�م لالأمم املتحدة

اأبرز املتحدثون اأي�شً� التحدي�ت والعقب�ت امل�شتمرة، 
مو�شحني كيف ميكن للهيكل ال�شي��شي اأن يعيق امل�ش�ركة 

الفع�لة للمراأة، وموؤكدين على اأهمية العوامل ال�شي�قية 
والت�ريخية. كم� اأن هيكل بع�ص النظم النتخ�بية يجعله� 

ل ت�شتطيع التكيف ب�شهولة مع التدابري التي ميكن اأن 
توؤدي اإىل مزيد من التمثيل ال�شي��شي. وقد يكون نظ�م 
احل�ش�ص �شعب التطبيق واأقل فع�لية يف بع�ص النظم 

النتخ�بية، مثل نظ�م "الف�ئز الأول". واأ�ش�ر امل�ش�ركون 
اإىل اأنه من ال�شعب حتمً� تغيري الو�شع الق�ئم حيث 
ا�شتمر التوزيع غري املتك�فئ يف ال�شلطة ال�شي��شية. 
وعدم امل�ش�واة قد ميتد اإىل م� وراء اعتب�رات النوع 

الجتم�عي: ف�لن�ش�ء الالتي يتولني املن��شب رمب� يت�شنى 

لهن ذلك ملجرد اأنهن يف و�شع مميز ويتوا�شلن مع النخبة 
ال�شي��شية ب�عتب�ر اأنهن ينتمني اإىل اأ�شر قوية اأو زوج�ت اأو 

قريب�ت رج�ل ذوي نفوذ. وامل�ش�واة يف الربمل�ن ل ُترتجم 
ب�ل�شرورة اإىل التمثيل الك�يف لتنوع مواطني بلد م�. 

وعلى الرغم من تنوع ال�شي�ق�ت والنظم ال�شي��شية، هن�ك 
�شي�ق ث�بت: الدور احليوي للحرك�ت الن�ش�ئية. التحليل 

الذي تقوم به� الربوفي�شور م�ل هتون وزمالوؤه� بج�معة 
نيو �شكول يبني اأن وجود احلرك�ت الن�ش�ئية امل�شتقلة هي 
الع�مل الرئي�شي املرتبط ب�ل�شي��ش�ت التقدمية للم�ش�واة 

بني اجلن�شني يف جمموعة من �شي�ق�ت احلكم. عالوة على 
ذلك، حتظى املع�يري الع�ملية والإقليمية ب�لت�أثري الأقوى 

عند تعزيزه� يف البلدان ذات احلرك�ت الن�ش�ئية القوية. 
وتنعم هذه احلرك�ت بو�شع ميكنه� من بن�ء امل�ش�ركة 

الدميقراطية للمراأة �شواء انطالقً� من القمة اأو من 
الق�عدة: زي�دة حمو الأمية ال�شي��شية للمراأة على امل�شتوى 

ال�شعبي، وال�شغط ل�شن قوانني و�شي��ش�ت تعزز امل�ش�واة 
بني اجلن�شني وتع�لج الثغرات يف التطبيق. 

نحن نعلم اأن الدميقراطية مفيدة مل�ش�ركة املراأة. 
وال�شوؤال هو: هل �شنجعل الدميقراطية تفيد املراأة؟

الربوفي�شور م�ل هتون، ج�معة نيو �شكول 
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الإطار 1: احلركات الن�سائية: حيوية 
للدميقراطية

اأظهر حتليل للعالقة بني احلرك�ت الن�ش�ئية القوية 
والقوانني التقدمية للم�ش�واة بني اجلن�شني اأجرته 

الربوفي�شور م�ل هتون وزمالوؤه� يف ج�معة نيو 
�شكول يف نيويورك اأن الختالف�ت من بلد اإىل بلد 

ُتعزى يف املق�م الأول اإىل العوامل الت�ريخية، ول 
�شيم� العالق�ت املوؤ�ش�شية بني الدين ال�ش�ئد والدولة، 

واأي�شً� الإرث ال�شتعم�ري، مم� اأدى يف كثري من 
الأحي�ن اإىل اإ�شف�ء الط�بع املوؤ�ش�شي على ال�شلطة 
الدينية والعرفية على قوانني الأحوال ال�شخ�شية. 

ويف جميع احل�لت التي خ�شعت للدرا�شة، ك�ن 
التنظيم الن�ش�ئي امل�شتقل حموريً� للتغريات الرامية 

اإىل زي�دة امل�ش�واة بني اجلن�شني وبن�ء التح�لف�ت 
من اأجل الإ�شالح واإدراج حقوق املراأة يف جداول 

الأعم�ل ال�شي��شية. وترى املوؤلفة اأن امل�ش�ألة ل تكمن 
يف اإ�شف�ء الط�بع املوؤ�ش�شي على الدين يف حد ذاته�، 

بل يف عدم وجود النزاع الدميقراطي والتعبئة 
املدنية التي غ�لبً� م� ت�ش�حب ذلك، ب�شبب غي�ب 

الدميقراطية الداخلية داخل املوؤ�ش�ش�ت الدينية 
نف�شه�. وت�شري النت�ئج التي تو�شلت اإليه� اإىل اأن 

"الدميقراطية النتخ�بية وحده� لي�شت ك�فية 
لتحقيق مك��شب كبرية يف جم�ل حقوق املراأة. كم� 
اأن العالقة بني الدولة والدين، والإرث ال�شتعم�ري 

واملع�يري الع�ملية والإقليمية واحلرك�ت الن�ش�ئية 
امل�شتقلة مهمة اأي�شً�".

امل�شدر: عر�ص تقدميي قدمته الربوفي�شور م�ل هتون يف اجتم�ع 
امل�ئدة امل�شتديرة

الجلسة األولى: المشاركة 
السياسية والتمثيل 

والمساواة بين الجنسين
من البديهي اأن احلكم الدميقراطي ل ميكن اأن يتحقق ب�لك�مل دون امل�ش�ركة 

الك�ملة واإدراج املراأة.
هيلني كالرك، مدير برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

وب�لنظر اإىل الرتابط بني الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني، كيف ميكن للبلدان 
ت�شريع التقدم نحو املزيد من امل�ش�ركة ال�شي��شية والتمثيل للمراأة؟ يجري ح�ليً� تطبيق 

تدابري خ��شة موؤقتة ت�شتهدف زي�دة نط�ق التمثيل ال�شي��شي للمراأة يف جميع اأنح�ء 
الع�مل )انظر الإط�ر 2(. ونتيجة لهذه التدابري وغريه�، �شهد العقدان امل��شي�ن زي�دة 

يف امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة يف جميع اأنح�ء الع�مل، ولكن م� تزال الأو�ش�ع اأبعد م� 
يكون عن امل�ش�واة، كم� اأن التقدم نحو الأهداف املحددة يف منه�ج عمل بيجني ع�م 
1٩٩٥ والأهداف الإمن�ئية لالألفية ل يزال بطيئً�. وفقً� لأحدث تقرير حول الأهداف 
الإمن�ئية لالألفية، بحلول نه�ية ين�ير/ك�نون الث�ين ع�م 2012 متثل املراأة م� يقرب 

من 20 يف امل�ئة من اأع�ش�ء الربمل�ن�ت يف جميع اأنح�ء الع�مل - بزي�دة قدره� 7٥ يف 
امل�ئة منذ ع�م 1٩٩٥ حني ك�نت املراأة ل ت�شغل �شوى نحو 11 يف امل�ئة من املق�عد 
يف جميع اأنح�ء الع�مل، وبزي�دة مبعدل 44 يف امل�ئة عن ع�م 2000. 4 وعلى الرغم 

من هذه املك��شب، ف�إن التقدم املحرز غري مت�ش�ٍو، حيث ت�أتي البلدان العربية وبلدان 
املحيط اله�دئ يف ذيل الق�ئمة، وحتتل الدول ال�شكندن�فية القمة، فيم� توجد 

تف�وت�ت �شديدة التب�ين بني بلدان اأفريقي� واأمريك� الالتينية/البحر الك�ريبي - 
ترتاوح من اأكرث من ٥6 يف امل�ئة يف رواندا واأكرث من 4٥ يف امل�ئة من كوب�، اإىل 2 يف 
امل�ئة يف م�شر واأقل من 7 يف امل�ئة يف نيجريي� واأقل من 4 يف امل�ئة يف ه�يتي )انظر 

الإط�رين 3 و4(.

واأثبتت التجربة اأن فرتات النتق�ل تتيح الفر�شة ملع�جلة اأوجه التف�وت يف امل��شي من 
خالل اعتم�د وتنفيذ ا�شرتاتيجي�ت تف�شي اإىل دور اأكرب للمراأة يف احلي�ة ال�شي��شية. 

اأكرث من ثلث البلدان التي ت�شكل ن�ئب�ت الربمل�ن فيه� 30 يف امل�ئة اأو اأكرث هي تلك 
التي مرت بتجربة انتق�لية. يف �شبتمرب/اأيلول ع�م 2012، يف البلدان التي اأن�ش�أ 

جمل�ص الأمن الت�بع لالأمم املتحدة فيه� ولية متعلقة ب�لنتخ�ب�ت منذ ع�م 1٩8٩، 
�شكلت املراأة 23.٥ يف امل�ئة من اأع�ش�ء الربمل�ن، وهو اأعلى من املتو�شط الع�ملي.

تقرير الأهداف الإمن�ئية لالألفية 2012، �ص 24.  4
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

الإطار 2: �سيا�سات ح�س�ص اجلن�سني يف اأنحاء العامل
امل�شدر: كروك، لوفيندا�شكي و�شكوايرز )784:200٩(

امليزات الرئي�سيةنوع احل�سة
فر�شته� الربمل�ن�ت الوطنيةاملق�عد املخ�ش�شة  •

تنقيح اآلي�ت النتخ�ب�ت عن طريق اإن�ش�ء مق�عد ل يجوز اإل للن�ش�ء التن�ف�ص على �شغله�  •
ميكن تطبيقه� عن طريق النتخ�ب�ت املب��شرة من قبل الن�خبني اأو النتخ�ب�ت غري   •

املب��شرة من قبل الأحزاب اأو اأع�ش�ء الربمل�ن 
�شم�ن المتث�ل  •

ُتعتمد طوعً� من قبل الأحزاب ال�شي��شية ح�ش�ص الأحزاب  •
حتدد مع�يري جديدة لختي�ر مر�شح احلزب  •

توؤثر على ت�شكيل القوائم احلزبية يف النظم النتخ�بية بنظ�م التمثيل الن�شبي واملر�شحني   •
املوؤهلني ل�شغل مق�عد معينة يف نظم الأغلبية

قد ترتتب عليه� عقوب�ت داخل الأحزاب لعدم المتث�ل   •
فر�شته� الربمل�ن�ت الوطنيةاحل�ش�ص الت�شريعية  •

حتدد مع�يري جديدة لختي�ر مر�شح احلزب  •
توؤثر على ت�شكيل القوائم احلزبية يف النظم النتخ�بية بنظ�م التمثيل الن�شبي واملر�شحني   •

املوؤهلني ل�شغل مق�عد معينة يف نظم الأغلبية
ع�دة م� تنطوي على عقوب�ت لعدم المتث�ل  •

ُتعتمد طوعً� من قبل الأحزاب ال�شي��شيةاحل�ش�ص غري امللزمة  •
حتدد اأهدافً� وتو�شي�ت غري ر�شمية فيم� يتعلق ب�ختي�ر مر�شحي الأحزاب   •

حتدد مع�يري جديدة للع�شوية ب�لهيئ�ت الداخلية لالأحزاب   •
ن�درًا م� ت�شتتبعه� عقوب�ت لعدم المتث�ل  •

الإطار 3: اأعلى 10 بلدان من حيث متثيل املراأة يف الربملان اعتباراً من دي�سمرب/كانون الأول 2012
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm ،امل�شدر: الحت�د الربمل�ين الدويل

% الن�ساء يف جمل�ص النواب اأو الربملان اأحادي املجل�صالبلدالرتبة 
٥6.3%رواندا1
٥0.0%اأندورا2
4٥.2%كوب�3
44.7%ال�شويد4
43.8%�شي�شيل٥
42.٥%فنلندا6
42.3%جنوب اأفريقي�7
40.7%هولندا8
40.2%نيك�راغوا٩

3٩.7%اآي�شلندا10
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الإطار 4: اأقل 10 بلدان من حيث متثيل املراأة يف الربملان اعتباراً من دي�سمرب/كانون الأول 2012
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm ،امل�شدر: الحت�د الربمل�ين الدويل

% الن�ساء يف جمل�ص النواب اأو الهيئة الربملانية الواحدةالبلدالرتبة 
1.٩%ف�نواتو136
1.2%عم�ن137
0.3%اليمن138
0.0%الكويت13٩
0.0%ولي�ت ميكرونيزي� املوحدة13٩
0.0%ن�ورو13٩
0.0%ب�لو13٩
0.0%قطر13٩
0.0%ال�شعودية13٩
0.0%جزر �شولومون13٩

َتعلمن� الكثري من التج�رب الن�جحة لبلدان خمتلفة، 
وكذلك من الإخف�ق�ت واأوجه الق�شور يف كيفية تطبيق 

التدابري اخل��شة اأو يف الآلي�ت ذاته�. جمعت اجلل�شة 
الأوىل يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة كب�ر اخلرباء يف 

امل�ش�ركة ال�شي��شية والتمثيل للنظر يف الدرو�ص امل�شتف�دة 
من هذه التج�رب، ولتحديد ال�شرتاتيجي�ت للم�شي 
قدمً�. وعلى وجه اخل�شو�ص، فقد نظر اخلرباء يف 

مدى ال�شتج�بة لعتب�رات النوع الجتم�عي من ج�نب 
الأحزاب ال�شي��شية وهيئ�ت وعملي�ت الإدارة النتخ�بية، 

وت�أثري احل�ش�ص والتدابري اخل��شة املوؤقتة الأخرى 
لزي�دة متثيل املراأة يف الهيئ�ت الت�شريعية، وقدرة املراأة 

على الو�شول اإىل حمالت التمويل.

تعتمد فع�لية التدابري اخل��شة املوؤقتة على خمتلف 
العوامل، مب� يف ذلك طبيعة التدابري نف�شه� )على �شبيل 
املث�ل، م� اإذا ك�نت طوعية اأم اإلزامية(، وكيفية تطبيقه� 

)على �شبيل املث�ل، م� اإذا ك�نت مرفقة بعقوب�ت اأو غريه� 
من و�ش�ئل الإنف�ذ(، والنظ�م ال�شي��شي/النتخ�بي التي 

ُتطبق فيه. احل�ش�ص وتدابري العمل الإيج�بي الأخرى 

ميكنه� وب�شرعة زي�دة عدد الن�ش�ء امل�شتغالت ب�ل�شي��شة، 
وب�لفعل ا�شتط�عت قلة من البلدان التي �شهدت زي�دات 

ح�دة يف التمثيل ال�شي��شي للمراأة على مدى العقود القليلة 
امل��شية حتقيق ذلك دون الأخذ بنظ�م احل�ش�ص. لكن، 

وكم� ات�شح يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة: احل�ش�ص 
لي�شت �شوى البداية. ولي�شت هن�ك عالقة تلق�ئية بني 

زي�دة عدد الن�ش�ء يف املن��شب ال�شي��شية وحت�شني م�ش�ءلة 
املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية اإزاء حقوق املراأة، اأو تدعيم 

التزام الدولة بتعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني والت�شدي 
للتمييز �شد املراأة. وحتديدًا يف احل�لت التي مت التالعب 

فيه� ب�حل�ش�ص لتحقيق دوافع �شي��شية خفية، اأو حيثم� 
ك�نت هن�ك م�شكالت اأعمق يف التنوع والتمثيل يف اإط�ر 
الثق�فة ال�شي��شية ال�ش�ئدة، ف�إن الن�ش�ء الالتي يفتقرن 

اإىل الدوائر النتخ�بية القوية والأجندات ال�شي��شية 
الوا�شحة املع�مل حول امل�ش�واة بني اجلن�شني قد يكن 
اأكرث ج�ذبية لأولئك الذين ي�شعون اإىل ملء املق�عد 

حلزب معني. ويف بع�ص احل�لت، ف�إن ارتف�ع احل�ش�ص 
والتدابري اخل��شة املوؤقتة الأخرى التي تهدف اإىل متهيد 
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طريق املراأة اإىل ع�مل ال�شي��شة قد يوؤدي اإىل اإحداث ح�لة 
مق�بلة من نزع ال�شفة ال�شي��شية عن احلرك�ت الن�ش�ئية، 

اأو قد تدفع ب�ملراأة اإىل ال�شلطة مم� يقو�ص اأهداف تلك 
احلرك�ت.٥

نحن بح�جة اإىل م�ش�عدة املراأة  كي تبقى على 
ال�ش�حة وت�شتك�شف الأنظمة التي تو�شله� اإىل 

ال�شلطة.  كذلك حتت�ج املراأة اإىل امل�ش�عدة 
ل�شتطالع فكرة لعبة الأرق�م. ونحن بح�جة اإىل 

اإيج�د ال�شبل لدعم املراأة كي يت�شنى له� ت�أدية 
وظيفته� ب�لإ�ش�فة اإىل التدابري الر�شمية. فال توجد 

طرق خمت�شرة اإىل ال�شلطة.
ي��شمني �شوكة، موؤ�ش�شة حقوق الإن�ش�ن، جنوب 

اأفريقي�

تواجه املراأة عقب�ت ه�ئلة يف امل�ش�ركة ال�شي��شية. قد 
ت�شمل القيود على حرية التنقل ب�لن�شبة للن�ش�ء الالتي 
يح�ولن مم�ر�شة حقهن يف الت�شويت؛ وارتف�ع الأمية 

ال�شي��شية لدى الن�ش�ء ال�ش�عي�ت اإىل حتديد ودعم 
املر�شح�ت الالئي يح�ولن حتقيق حقوقهن وم�ش�حلهن، 

والتمييز والتحر�ص املعت�دين الذين تع�ين منهم� 
ال�شي��شي�ت يف الأحزاب ال�شي��شية وهي�كل احلكم. 
حتى ولو ك�ن نظ�م احل�ش�ص ي�ش�عد يف دفع املراأة 

اإىل معرتك ال�شي��شة، فغ�لبً� م� تع�ين املر�شح�ت من 
قلة فر�ص الإر�ش�د والتوا�شل وبن�ء الدوائر النتخ�بية 

والتدريب ال�شي��شي. كم� اأنهن يجدن �شعوبة يف الرت�شح 
لالنتخ�ب�ت على مق�عد ميكن الفوز به�. اإن الت�شدي 

لهذه العقب�ت يعني اأكرث من جمرد ت�شجيع الن�ش�ء على 
الرت�شح للمن��شب الع�مة: بل ينطوي ذلك على اإحداث 
حتول جذري يف ثق�فة الأحزاب ال�شي��شية، وبن�ء دعم 

بني ال�شي��شيني الذكور للم�ش�واة بني اجلن�شني وحق املراأة 
يف امل�ش�ركة ال�شي��شية، وبن�ء التح�لف�ت ذات الق�عدة 
العري�شة للم�ش�واة بني اجلن�شني. كذلك تتطلب جهود 

التدريب والدعوة الفع�لة يف هذا املج�ل املعرفة العملية 

ال�شلبة ب�ل�شي�ق: مب� يف ذلك اللوائح والقوانني الداخلية 
لالأحزاب، وعملي�ت تعيني وتر�شيح املر�شح�ت، واإجراءات 
متويل احلمالت. ودر�ص اآخر ميكن ا�شتنب�طه هو احل�جة 

اإىل الدعم على املدى الطويل: بن�ء القدرات ال�شي��شية 
للمراأة، واإت�حة فر�ص التدريب ال�شي��شي له� قبل وقت 

طويل من بدء احلمالت النتخ�بية ومبجرد انته�ئه�.

يقولون اإنه وراء كل رجل عظيم امراأة عظيمة يف 
املعت�د. 

ومع ذلك، فوراء كل امراأة فع�لة �شي��شيً�، لي�ص 
جمرد زوج متع�ون، واإمن� اأ�شرة ك�ملة داعمة له� 

ومنظمة قوية ت�شتند اإىل حركة على ا�شتعداد 
لإ�شراك املراأة يف احلي�ة الع�مة.

م�دو كي�شوار، زميل اأول، مركز درا�شة املجتمع�ت 
الن�مية، الهند6

اأخريًا، من الوا�شح اأن م� يتم القي�م به ل يكفي لدعم 
تنظيم املراأة. فقد ك�نت هن�ك دعوات لتقدمي الدعم 

املب��شر للمجتمع املدين لتنظيم املراأة يف اأوق�ت ال�شلم 
وكذلك يف فرتات ال�شراع، لأن املنظم�ت غري احلكومية 

واحلرك�ت الجتم�عية غ�لبً� م� ت�شكل اأف�شل �ش�حة ميكن 
للمراأة فيه� التعرف على الأطر الق�نونية ذات ال�شلة 

وتطوير وعيه� ال�شي��شي و�شقل مه�راته� التنظيمية 
وبن�ء �شبك�ت دعمه�. وعلى وجه التحديد يف فرتات 
التحول ال�شي��شي، تكون ع�دة الروابط بني املجتمع 

املدين واملوؤ�ش�ش�ت الع�مة ع�لية، وميكن للمجتمع املدين 
الدميقراطي الذي ت�شوده ثق�فة قوية من التنظيم 

والقي�دة الن�ش�ئية اإحداث انتق�ل اأكرث �شال�شة اإىل احلكم 
الع�دل بني اجلن�شني. وللمنظم�ت الن�ش�ئية دور رئي�شي 

يف تثقيف الن�خب�ت، ومع�جلة العقب�ت التي يواجهنه� يف 
خمتلف جم�لت حي�تهن والتي حتول دون م�ش�ركتهن، ويف 

بع�ص احل�لت، ال�شتع�نة ب�ملواثيق والتف�ق�ت الدولية 
والإقليمية لتثقيفهن بحقوقهن يف ال�شي�ق�ت التي ل 

تعرتف القوانني الوطنية فيه� ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني.

انظر اأندري� كورنوال واآن م�ري جوتز، "Democratizing Democracy: Feminist Perspectives" يف Democratization املجلد.   ٥
 "Women Engaging Politically: Beyond Magic Bullets ،12. رقم ٥، دي�شمرب/ك�نون الأول 200٥، �ص 783-800، وم�ريز ت�در�ص

.RPC ورقة م�ش�رات ال�شي��شة، اأكتوبر/ت�شرين الأول 2011، برايتون: م�ش�رات متكني املراأة and Motorways"
م���دو كي�ش��وار )Off the Beaten Track: Rethinking Gender Justice for Indian Women )2003. ني��و دله��ي: مطبع��ة ج�مع��ة   6

اأك�شفورد، �ص. 144.
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الإطار 5: ا�ستخدام �سيداو لتعزيز الدميقراطية على امل�ستوى ال�سعبي: جهود "كراديف" يف الدعوة بالتعاون 
مع الزعماء التقليديني يف الكامريون 

تع�ين الن�ش�ء يف املجتمع�ت الزراعية الريفية يف الك�مريون من قلة الوعي بحقوقهن وفقً� للقوانني الوطنية اأو 
املع�يري الدولية حلقوق الإن�ش�ن، وب�لت�يل يكن اأكرث عر�شة لنته�ك�ت حقوقهن. والق�نون العريف مع�ٍد عمومً� 

حلقوق املراأة، ويرجع ذلك جزئيً� اإىل جهل الزعم�ء التقليديني ب�لقوانني الوطنية والدولية التي حتمي الن�ش�ء. 
ونظرًا اإىل اأنه ُيعترب عمومً� من املحرم على املراأة اأن تتكلم يف وجود ال�شلط�ت التقليدية، ن�درًا م� تلج�أ الن�ش�ء اإىل 

اآلي�ت العدالة العرفية للتنديد ب�لعنف اأو انته�ك احلقوق الأخرى.
وو�شط هذه التحدي�ت، ق�مت منظمة ن�ش�ئية حملية حتمل ا�شم "كراديف" )CRADIF اأي املركز الإقليمي لدعم 

وتطوير املب�درات الن�ش�ئية( ب�لعمل على حتويل اختاللت توازن القوى بني الرج�ل والن�ش�ء، ل �شيم� داخل 
اأنظمة احلكم التقليدية. وعلى الأخ�ص، جنحت "كراديف" يف ا�شتخدام ال�شكوك الدولية - مثل اتف�قية �شيداو، 
والتي �شدقت عليه� الك�مريون يف ع�م 1٩٩4 - مل�ش�ءلة الزعم�ء التقليديني عن حقوق الإن�ش�ن للمراأة. ويف الع�م 

2011، عقب اجتم�ع بني ط�قم الع�ملني يف "كراديف" والن�ش�ء الالئي دربهن مركز "كراديف" وال�شلط�ت الإدارية 
والزعم�ء التقليديني، وّقع 1٥ من زعم�ء �شرق الك�مريون اإعالنً� ع�مً� يق�شي ب�حرتامهم حلقوق املراأة يف الأر�ص 

واملرياث. واأبرز هذا الإعالن اعتق�د الزعم�ء ب�أن �شيداو مّثلت �شلطة تفوق �شلطتهم - وهو انت�ش�ر له اأهمية كبرية 
يف �شي�ق يعترب معظم الأفراد فيه� الكلمة التي ت�شدر عن ذوي ال�شلطة التقليدية مبث�بة ق�نون. 

وحققت "كراديف" هذا النت�ش�ر اأوًل عن طريق تنظيم وتدريب الن�ش�ء املحلي�ت على بن�ء املع�رف وامله�رات 
وال�شج�عة للتحدث اأم�م ال�شلط�ت التقليدية - حتى واإن ك�ن مثل هذا احلديث يعترب من املحرم�ت. وخالل اللق�ء، 

�شرح مركز كراديف الأحك�م الرئي�شية لتف�قية �شيداو )مب� يف ذلك املواد التي توؤكد على امل�ش�واة بني الفتي�ت 
والفتي�ن، وت�شمن للمراأة احلق نف�شه الذي يتمتع به الرجل يف الو�شول اإىل املوارد(، مو�شحًة اأن التف�قية حلت 

حمله� القوانني الوطنية والعرفية. واعرتفت ال�شلط�ت الإدارية الق�ئمة ب�أن للمراأة حقوقً�، مع ادع�ئه� اأن املط�لبة 
به� م�شوؤوليته� اخل��شة. وردًا على ذلك، اأو�شح مركز "كراديف" والن�ش�ء الالئي دربهن خمتلف العقب�ت التي 
تواجهه� املراأة يف املط�لبة بحقوقه� - مب� يف ذلك الأمية وتدين تقدير الذات واجلهل بهذه احلقوق والفتق�ر 

اإىل القي�دة الن�ش�ئية واخلوف من اته�مهن مبم�ر�شة ال�شحر وجهل وا�شعي ال�شي��ش�ت اأنف�شهم ب�لق�نون. ونتيجة 
ل�شه�دتهن، ف�إن كبري زعم�ء ال�شرق - وهو رجل ا�شتهر ب�عتق�ده يف وجوب خ�شوع املراأة، والذي ك�ن قد اأوعز 

ب�لفعل للن�ش�ء احل��شرات ب�إبداء املزيد من الط�عة يف وجوده، حتدث اإىل من�شق برن�مج "كراديف" على انفراد 
معتذرًا له عن موقفه مع الوعد بتغيري �شلوكه. واأقر ب�أن كاًل من املراأة وال�شلط�ت التقليدية تواجه حتديً� م�شرتكً�: 

وهو اجلهل ب�لق�نون نتيجة مليل الدولة اإىل و�شع �شي��ش�ت دون تنفيذه�.  
امل�شدر: مق�بلة مع اإليزابيث نغو نيوك، من�شقة مبركز "كراديف"، اأُجريت كجزء من بحث لإعداد تقرير عن اإع�دة ت�أطري العنف وو�شع حد له 

لل�شندوق الن�ش�ئي الدويل م�م� ك��ص 

وهن�ك ح�جة اإىل الدعم على ج�نبي املع�دلة: لي�ص فقط 
لتعزيز القدرات ال�شي��شية للمراأة التي تدخل اإىل ع�مل 
ال�شي��شة، ولكن اأي�شً� بغية بن�ء الدوائر النتخ�بية من 
اأجل احلكم الع�دل بني اجلن�شني. ويتج�وز ذلك اإقن�ع 

الن�خبني ب�لت�شويت ل�ش�لح املراأة. ف�مل�ش�ألة تتلخ�ص يف 

جعل امل�ش�ءلة ب�ش�أن املراأة ج�نبً� ث�بتً� يف النظ�م ال�شي��شي 
ككل، بدًل من اأن اعتب�ره� مهمة الن�ش�ء ال�شي��شي�ت 

ل�شم�ن حتميلهم م�شوؤولية اأي تق�شري ح�ل وقوعه، كم� 
اأ�ش�ر امل�ش�ركون يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة. 
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الجلسة الثانية: تأثير وسائل 
اإلعالم االجتماعية التقليدية 

والجديدة على المشاركة النسائية 
في العمليات الديمقراطية

اأغم�شوا عيونكم. اأي ال�شور تتدفق اإىل اأذه�نكم عند �شم�ع كلمة "ال�شي��شة؟" كم من هذه ال�شور 
تظهر به� املراأة؟ من ابتكر تلك ال�شور؟ هن�ك �شكل �ش�مت من الإق�ش�ء حيت ُيحرم ن�شف 

املجتمع من التعبري عن ذاته. علين� عدم الت�ش�مح مطلقً� مع م�شكلة غي�ب املراأة يف عملية �شنع 
القرار بحيث عندم� نغلق اأعينن�، نرى املراأة.

كولني لوي - مورن�، جندر لينك�ص، جنوب اأفريقي�

توؤدي و�ش�ئل الإعالم دورًا متزايدًا يف ت�شهيل م�ش�ركة املراأة يف العملي�ت الدميقراطية. بحثت اجلل�شة 
الث�نية يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة كيف اأن كاًل من متثيل املراأة يف و�ش�ئل الإعالم التقليدية والفر�ص 

والتحدي�ت التي تتيحه� و�ش�ئل الإعالم الجتم�عية تفر�ص �شكاًل على م�ش�ركة املراأة يف العملي�ت 
واملوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية. 

توؤدي و�ش�ئل الإعالم دورًا حيويً� يف امل�ش�ءلة وال�شف�فية يف املجتمع�ت الدميقراطية. ف�ل�شحفيون 
واملدونون واملرا�شلون يك�شفون النق�ب عن ق�ش�ص مت اإخف�وؤه� عن الراأي الع�م، وي�شعون اإىل اإعالء 

الأ�شوات ووجه�ت النظر والروؤى ون�شره� بعد اأن ك�ن من املمكن اأن تبقى غري مرئية وغري م�شموعة، 
ومن خاللهم يظل املواطنون م�ش�ركني ومطلعني على القرارات ال�شي��شية والأحداث الرئي�شية. وتتيح 
التكنولوجي�ت الإعالمية اجلديدة منربًا اإعالميً� رمب� يكون اأكرث دميقراطيًة، واأ�شبحت الن�ش�ء حول 

الع�مل م�ش�هم�ت ن�شط�ت خ��شة يف هذه الثورة، اإذ ينخرطن يف النق��ص الع�م وي�شنعن الزخم من اأجل 
التغيري عن طريق املدون�ت وا�شتخدام الأدوات الرقمية واأدوات �شبك�ت التوا�شل الجتم�عي اجلديدة 

مثل تويرت والفي�شبوك. ومع ذلك ل تزال املراأة تواجه عقب�ت ه�ئلة حتول دون و�شوله� اإىل و�ش�ئل 
الت�ش�ل وا�شتخدامه�. واإحدى هذه العقب�ت هو جمرد عدم القدرة على ت�شور امتالكهن لهذه الأدوات 

كو�شيلة للتعبري عن اأفك�رهن وتطلع�تهن ومط�لبهن. وعقبة اأخرى تكمن يف الغي�ب الن�شبي لالأ�شوات 
والقي�دة الن�ش�ئية يف هذا القط�ع: ففي الغرب، متتلك املراأة اأقل من 1 يف امل�ئة من ال�شرك�ت الإعالمية.

وعلى غرار ال�ش�حة ال�شي��شية الر�شمية، قد ي�شعب على املراأة الدخول اإىل و�ش�ئل الإعالم التقليدية 
املقروءة وامل�شموعة اأو الت�أثري عليه�. ومتيل الن�ش�ء اإىل العمل يف وظ�ئف مثل املذيع�ت، ومن الن�در جدَا 

اأن جندهن ي�شغلن من��شب متكنهن من اختي�ر الق�ش�ص الإخب�رية وت�شكيل الراأي الع�م. ول تزال و�ش�ئل 
الإعالم التقليدية يهيمن عليه� الذكور، وتتميز بثق�فة العمل الذكورية، وتعزيز ال�شور النمطية للجن�شني 

وتهمي�ص الأ�شوات والأولوي�ت الن�ش�ئية. ولذلك ت�أثري وا�شح على كيفية ظهور املراأة يف و�ش�ئل الإعالم 
ومعدل تكرار ذلك: فنحو 17 يف امل�ئة فقط من الق�ش�ص الإخب�رية والأخب�ر واملعلوم�ت وم�ش�در 

املعلوم�ت يف الع�مل تتعلق ب�ملراأة، وكثري منه� يركز على الإن�ث من امل�ش�هري والري��شيني. ويف الثق�ف�ت 
ال�شي��شية حيث تكون التغطية الإعالمية املواتية اأمرًا �شروريً� للنج�ح ال�شي��شي وال�شرعية، غ�لبً� م� 
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تع�ين الن�ش�ء ال�شي��شي�ت من �شي��شة الكيل مبكي�لني: حني 
يع�نني من النتق�د اأو الت�شكك اإذا كن غري متزوج�ت، 
وين�شب احلكم عليهن على مظهرهن ومالب�شهن اأكرث 
مم� يقلن. وهن�ك الكثري الذي يتعني القي�م به لتمكني 

الن�ش�ء ال�ش�عي�ت اإىل حتقيق اأهداف العدالة الجتم�عية 
اإىل الظهور يف التلفزيون والإذاعة الر�شمية.

حقوق املعلوم�ت والت�ش�لت �شرط�ن اأ�ش��شي�ن كي 
تتمكن املراأة من مم�ر�شة حقوقه� املدنية وال�شي��شية 

ك�ملًة -  ولكي تتمكن من التنظيم والتوا�شل وجعل 
مع�رفه� واأفك�ره� وا�شحة والدعوة اإىل العدالة 

بني اجلن�شني. وت�شمل حقوق الت�ش�لت احلق يف 
احل�شول علي املعلوم�ت والتعبري واخل�شو�شية 

واحلكم الدميقراطي وامل�ش�ركة يف الثق�فة واللغة 
والإبداع والتعليم والتجمع ال�شلمي وتقرير امل�شري.

ل نريد التكنولوجي�!7

اأثمر انت�ش�ر و�ش�ئل الإعالم اجلديدة عن فر�ص متنوعة 
للمراأة كي تقوم ب�شي�غة حمتواه� اخل��ص وتثقيف 

جمهوره�. والن�ش�ء ال�شي��شي�ت ق�درات على ال�شتف�دة 
من و�ش�ئل الإعالم اجلديدة يف التوا�شل مع الدوائر 

النتخ�بية وع�مة اجلمهور. اأم� اأولئك الأكرث خربة 
ومتر�شً� يف جم�ل الإعالم فين�شئن مدون�تهن اخل��شة، 

وي�شتخدمنه� لعر�ص اأن�شطتهن واإدراج الق�ش�ي� على 
جدول الأعم�ل للمن�ق�شة الع�مة. وب��شتخدام و�ش�ئل 

الإعالم الجتم�عية ميكن للن�ش�ء ال�شي��شي�ت والن��شط�ت 
مواجهة التمثيل ال�شلبي للن�ش�ء ال�شي��شي�ت يف و�ش�ئل 

الإعالم الرئي�شية. ومع ذلك، هن�ك قلق متزايد من اأن 
ات�ش�ع �شبكة الإنرتنت �شيخلق جيوبً� �شغرية يف ق�شية 

امل�ش�واة بني اجلن�شني تت�شبب يف ت�شييق نط�ق النق��ص 
واملداولة وق�شرهم� على املجتمع�ت ذات التفكري املم�ثل. 

وقد يحول ذلك دون و�شول الت�أثري املحتمل للمن�ق�ش�ت 
وتب�دل املعلوم�ت على الإنرتنت اإىل اجلمهور الأو�شع. 

ولذلك تظل و�ش�ئل الإعالم الرئي�شية و�شيلة حيوية 
ب�لن�شبة للمراأة التي ت�شعى اإىل اإبراز ملفه� ال�شي��شي، 

وزي�دة التغطية للق�ش�ي� التي توؤثر عليه� ب�شكل غري 
متن��شب اأو تقلقه� ومق�ومة القوالب النمطية للجن�شني.

الإطار 6: ل نريد التكنولوجيا
!Take Back the Tech )اأو ل نريد التكنولوجي�( 

حملة تع�ونية على الإنرتنت جتري على مدى �شتة 
ع�شر يومً� من الن�ش�ط ملن�ه�شة العنف الق�ئم على 

نوع اجلن�ص من 2٥ نوفمرب/ت�شرين الث�ين - 10 
دي�شمرب/ك�نون الأول من كل ع�م. وهي ت�شجع 

اجلمهور ب�شكل ع�م - وبخ��شة الن�ش�ء والفتي�ت - 
على ال�شيطرة على التكنولوجي� من اأجل اإنه�ء العنف 

�شد املراأة. يعمل هذا املنتدى على �شبكة الإنرتنت 
على ت�شجيع املنظم�ت والأفراد على جتميع بط�ق�ته� 
الربيدية الرقمية وق�ش�شه� ومدون�ته�، وا�شتخدام 

التقني�ت الرقمية لرفع م�شتوى الوعي وحتفيز اتخ�ذ 
الإجراءات من اأجل اإنه�ء العنف الق�ئم على نوع 

اجلن�ص. 
http://www.takebackthetech.net/ :امل�شدر

الت�ش�لت متعددة املن�ش�ت مثل The Stream التي 
متتلكه� �شبكة اجلزيرة، والتي جتمع م� بني املحتوى 

املقدم من امل�شتخدمني )عرب من�ش�ت مثل تويرت( 
ومق�طع فيديو الراأي الع�م  vox pop مع روابط ملحتوى 

مق�طع فيديو الأخب�ر والريبورت�ج�ت، تتيح جم�ًل 
جديدًا ومثريًا لعر�ص امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة واإعالء 
اأ�شواتهن. وهن�ك الكثري الذي ميكن القي�م به لإ�شراك 

ال�شحفيني وال�شحفي�ت على وجه اخل�شو�ص لتو�شيع 
نط�ق الوعي الع�م والنق��ص حول امل�ش�واة بني اجلن�شني - 
كبن�ء الدعم ل�شرعية املر�شح�ت للمن��شب الع�مة، وحمل 

الن�خبني على تقييم القواعد والقوالب النمطية للجن�شني، 
مع ك�شف النحي�ز املب��شر وغري املب��شر لأحد اجلن�شني 

ور�شم �شورة اإيج�بية مف�شلة للقي�دات الن�ش�ئية. وت�ش�عد 

http://www.takebackthetech.net/know-more  7
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   http://www.newnarratives.org  8

مب�درات مثل New Narratives )اأو رواي�ت جديدة( 
ال�شحفي�ت الأفريقي�ت يف البيئ�ت ال�شعبة على تعزيز 

قدرتهن على التغطية الإخب�رية ب�ش�أن ق�ش�ي� امل�ش�واة بني 

اجلن�شني، مع تغيري م� ُيعر�ص يف الأخب�ر، وكيفية متثيل 
املراأة.8 

الإطار SJS :7 تبني الدميقراطية الرقمية والإعالمية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
ت�أ�ش�شت Si Jeunesse Savait (SJS) )لو يدري ال�شب�ب( على يد جمموعة من الن�ش�ء الكونغولي�ت ع�م 200٥ 

كنقطة التق�ء لق�ش�ي� امل�ش�واة بني اجلن�شني والعنف وال�شي��شة فيم� بني الأجي�ل وامليل اجلن�شي والتكنولوجي� 
والدميقراطية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، وذلك ب��شتخدام تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�لت (ICT) ملع�جلة 

الأ�شك�ل املتنوعة من العنف الق�ئم على النوع الجتم�عي. وجنحت الدورات التدريبية التي اأجرته� SJS يف بن�ء 
قدرات تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�لت ملجموعة وا�شعة من املنظم�ت الن�ش�ئية، واإقن�عه� ب�أهمية ا�شتخدام 

التكنولوجي�ت اجلديدة لن�شر ر�ش�ئله� وخلق م�ش�ح�ت اآمنة على الإنرتنت لتنظيم وبن�ء املجتمع، وتو�شيع وعيه� 
واهتم�مه� مبع�جلة العنف املرتبط بتكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�لت. 

ت�شّلم SJS ب�لدور املعقد الذي توؤديه تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�لت الن��شئة والرا�شخة يف حي�ة املراأة. تتع�مل 
الدورات التدريبية واحلمالت التي جتريه� املنظمة مع تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�لت كميزة وعيب يف اآن واحد 

عندم� يتعلق الأمر ب�لعنف الق�ئم على النوع الجتم�عي: ف�أدوات تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�لت الن��شئة تتيح 
ا�شرتاتيجي�ت جديدة للم�ش�ركة والتوعية وتنظيم وبن�ء احلرك�ت والدعوة، ولكنه� اأي�شً� تعر�ص الن�ش�ء والفتي�ت 

لأ�شك�ل جديدة غ�درة من العنف. 
تتمثل اإحدى الدوائر الرئي�شية لعمل SJS يف ال�شحفي�ت وموظف�ت الت�ش�ل، الالئي يتعر�شن للعنف والتحر�ص 

والتهديدات من قبل الدولة، وعلى وجه اخل�شو�ص عندم� يتحدثن عن ق�شية ملحة وهي اجلرائم اجلن�شية �شد 
الن�ش�ء يف جمهورية الكونغو الدميقراطية مع التنديد بعدم اهتم�م احلكومة بهذه امل�ش�ألة. تعمل SJS على بن�ء روح 
التك�تف والت�ش�من بني ال�شحفي�ت، من خالل ربطهن ب�ملنظم�ت الن�ش�ئية املحلية وت�شجيعهن على بن�ء �شبك�تهن 

وحمالتهن اخل��شة. وتعمل SJS اأي�شً� على و�شع ق�شية العنف �شد ال�شحفي�ت على جداول اأعم�ل احلرك�ت 
الوا�شعة املعنية بحقوق الإن�ش�ن لل�شحفيني وت�شجيعه� على ح�شد الت�أييد والت�ش�من خلف ال�شحفي�ت الالئي 

تعر�شن للتهديد علنً� اأو �شرًا من قبل املوظفني العموميني من خالل توقيع العرائ�ص وتنظيم الحتج�ج�ت واملوافقة 
على منع اجلن�ة من الظهور على الهواء حتى اعتذارهم واإعالنهم م�شوؤوليتهم عم� حدث. 

امل�شدر: مق�بلة مع �شتيف�ين موامب�، SJS، اأُجريت كجزء من بحث لإعداد تقرير عن اإع�دة ت�أطري العنف وو�شع حد له لل�شندوق الن�ش�ئي الدويل 
م�م� ك��ص
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الإطار 8: تعزيز الدميقراطية الرقمية يف هايتي
KOFAVIV )جلنة ال�شح�ي� الن�ش�ء من اأجل ال�شح�ي�( هي منظمة ن�ش�ئية �شعبية اأن�ش�أته� الن�ش�ء الفقريات يف 

بورت اأو برن�ص، ه�يتي، للتع�ون مع منظمة ديجيت�ل دميوكرا�شي ومقره� نيويورك لإيج�د طرق جديدة ل�شتخدام 
التكنولوجي� لتعزيز امل�ش�ءلة. ويعترب مركز ات�ش�ل KOFAVIV الذي يعمل على مدار 24 �ش�عة نظ�م الطوارئ 
الوحيد لال�شتج�بة للعنف اجلن�شي يف ه�يتي، وبف�شل الو�شول اإىل التدريب على تكنولوجي� املعلوم�ت متكنت 

KOFAVIV من بن�ء ق�عدة بي�ن�ت للن�جي�ت من العنف اجلن�شي، ف�شاًل عن تعقب احل�لت، وحتديد الجت�ه�ت 

واإي�ش�ل الن�جي�ت اإىل اخلدم�ت الطبية والق�نونية والرع�ية النف�شية الجتم�عية. وبف�شل م�شروع للت�شوير، 
�ش�رت هن�ك ك�مريات يف اأيدي ن�ش�ء مل ي�شبق لهن التق�ط ال�شور لأنف�شهن من قبل، مم� �شمح لهن ب�شرد 

رواي�تهن بطرق موؤثرة. تعلق جو�شي فل�شتني، من�شقة برامج KOFAVIV بقوله�: "كمجموعة �شعبية �شغرية، ل 
ُيفرت�ص اأن ن�شل اإىل هذه الأنواع من الأنظمة. اأم� الآن �ش�رت التكنولوجي� يف �شلب منظمتن� وهي ت�شمح لن� ب�أن 

نكون اأف�شل يف جميع جوانب عملن�." 
 امل�شدر: عر�ص تقدميي يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة قدمته اإميلي ج�كوبي، مع مواد اإ�ش�فية من ديجيت�ل دميوكرا�شي

(www.digitaldemocracy.org)
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الجلسة الثالثة: تعزيز المساءلة 
حيال المرأة

من ل �شوت لهم من ال�شهل اأن يتج�هلهم اأولئك الذين لهم �شوت. ودون امل�ش�ركة الك�ملة للمراأة 
يف عملي�ت �شنع القرار والنق��ش�ت حول اأولوي�ت ال�شي��ش�ت واخلي�رات، �شيكون م�شري الق�ش�ي� 

ذات الأهمية الكربى ب�لن�شبة للمراأة اإم� الإهم�ل اأو مع�جلته� بطريقة دون امل�شتوى الأمثل بحيث ل 
تراعي وجه�ت نظر املراأة.

هيلني كالرك، مدير برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

م� الذي يتطلبه الأمر جلعل الدميقراطي�ت اأكرث م�ش�ءلة حي�ل املراأة؟ م� هي اأكرث الطرق الواعدة 
ل�شم�ن قي�م املوؤ�ش�ش�ت التي تعزز امل�ش�واة بني اجلن�شني يف �شي��ش�ته� بتحقيق ذلك على اأر�ص الواقع؟ 
كيف ميكن للمجتمع املدين م�ش�ءلة الدولة عن التزام�ته� جت�ه تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني؟ واأي نظم 

امل�ش�ءلة هي الأ�شهل والأكرث متكينً� للمراأة؟ ا�شتعر�شت الدورة الث�لثة لجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة تعريف�ت 
واآلي�ت وا�شرتاتيجي�ت تعزيز م�ش�ءلة املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية حي�ل امل�ش�واة بني اجلن�شني.

تن�ولت نق��ش�ت امل�ش�ركني حول ال�شبل املت�حة ب�لفعل لتعزيز امل�ش�ءلة حي�ل املراأة كاًل من اآلي�ت امل�ش�ءلة 
الأفقية والراأ�شية. الأوىل، ك�لت�شويت ومتثيل و�ش�ئل الإعالم لأ�شوات املواطنني، توفر للمراأة و�شيلة 

لتحديد اأولوي�ته� والتعبري عن مط�لبه�. وت�شمل الث�نية الربمل�ن واملدققني واملحققني يف ال�شك�وى وجل�ن 
امل�ش�واة بني اجلن�شني وجل�ن حقوق الإن�ش�ن، وكله� ميكن ا�شتخدامه� من قبل الن�ش�ء ودع�ة امل�ش�واة بني 

اجلن�شني مل�ش�ءلة احلكومة. 

ومت اإبراز فرق ه�م بني امل�ش�ءلة ب�ش�أن املراأة وامل�ش�ءلة ب�ش�أن امل�ش�واة بني اجلن�شني. ف�لن�ش�ء ال�شي��شي�ت 
واملنظم�ت الن�ش�ئية ل تعزز دائمَ� امل�ش�واة بني اجلن�شني، وقد ت�شتغل الفر�ص املت�حة للت�أثري على 

احلكومة لتبني اأجندات ُتعنى مب�ش�لح اأخرى - �شواء اأك�نت احلف�ظ على امتي�زات فئة معينة اأو حزب 
�شي��شي م� اأو تر�شيخ عدم امل�ش�واة بني اجلن�شني كجزء من خطة دينية حم�فظة. ال�شكوك الق�نونية 
الدولية مثل التف�قي�ت والربوتوكولت والتف�ق�ت الأخرى هي اأدوات ثمينة لل�شغط من اأجل امل�ش�ءلة 

يف جم�ل حقوق املراأة، وميكن اأن تكون نقطة مرجعية مفيدة يف مع�جلة هذه الق�ش�ي�. وميكن ا�شتخدام 
هذه ال�شكوك على خمتلف امل�شتوي�ت، من ر�شد جلنة �شيداو اإىل ا�شتخدام املواد الرئي�شية يف التف�قية 

مل�ش�ءلة احلكوم�ت وك�أ�ش��ص لتثقيف املراأة بحقوقه� يف ال�شي�ق�ت التي تف�شل فيه� القوانني املدنية اأو 
العرفية يف اأخذ منظور النوع الجتم�عي بعني العتب�ر )انظر الإط�ر ٥(.

واأكدت العديد من الأمثلة التي اأف�شح عنه� امل�ش�ركون يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة على اأهمية ال�شتثم�ر 
يف اآلي�ت امل�ش�ءلة. ففي الراأ�ص الأخ�شر، على �شبيل املث�ل، و�شعت �شي��ش�ت التعليم م� بعد ال�شتقالل 

اأ�ش�ص امل�ش�واة املع��شرة بني اجلن�شني يف احلكومة، حيث تنق�شم القي�دة العلي� ب�لت�ش�وي بني الن�ش�ء 
والرج�ل، وتقود الن�ش�ء ح�ليً� وزارات الدف�ع والعدل والقت�ش�د وامل�لية. وكم� هو احل�ل مع "لعبة 

الأرق�م" يف التمثيل ال�شي��شي، ا�شتلزم حتقيق هذه النت�ئج اأكرث من جمرد اإحل�ق املزيد من الفتي�ت 
ب�ملدار�ص: فقد تتطلب الت�أكد من م�ش�واة الفتي�ت والفتي�ن يف املع�ملة داخل الف�شول الدرا�شية، ف�أ�شبح 

من اأهداف نظ�م التعليم اأن يع�لج كل التحيزات املب��شرة وغري املب��شرة بني اجلن�شني والتخل�ص من 
نظ�م ال�شلطة الأبوية، و�شم�ن اأن الن�ش�ء الالئي يتعر�شن للعنف اأو التحر�ص يف املوؤ�ش�ش�ت الع�مة 
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ي�شتطعن الو�شول اإىل العدالة. جتربة اأخرى �ش�ركت به� 
جلنة كيني� لتق�شي احلق�ئق والعدالة وامل�ش�حلة، حيث 

�شملت العن��شر الرئي�شية لتو�شيع نط�ق امل�ش�ءلة ب�ش�أن 
املراأة لي�ص فقط �شم�ن اأن يكون ثلث اأع�ش�ء اللجنة من 

الإن�ث، ولكن اأي�شً� خلق بيئة ت�شمح بتمكني ع�شوات 
اللجنة من التحدث خالل جل�ش�ت ال�شتم�ع. وعلى 

الإطار 9: امل�ساءلة حيال املراأة: مع�سلة جنوب اأفريقيا
ميكن اأن ت�شكل �شي�ق�ت النتق�ل نق�طً� واعدة لدخول املراأة اإىل احلي�ة ال�شي��شية، ولكن يّعد ت�ريخ جنوب اأفريقي� 

احلديث مث�ًل ي�شرتعي النتب�ه. فحتى العقد الأخري من القرن الع�شرين، متيز جمتمع جنوب اأفريقي� بنظ�م 
الف�شل العن�شري، الذي قنن عدم امل�ش�واة والظلم على اأ�ش��ص العرق يف قوانني البالد. وعندم� �شقط هذا 

النظ�م، مل ت�شر جلنة احلقيقة وامل�ش�حلة التي تكونت اإىل ق�ش�ي� امل�ش�واة بني اجلن�شني، ولكن طلبت املراأة من 
اللجنة جعل اأجندة حقوق املراأة حموريًة يف النظ�م الدميقراطي اجلديد. فو�شع الد�شتور اجلديد امل�ش�واة على 

اأ�ش��ص العرق - والنوع الجتم�عي - يف ال�شدارة، و�شهدت الفرتة م� بني ع�مي 1٩٩4 و2000 �شن قوانني عديدة 
وو�شع �شي��ش�ت ع�مة واإق�مة موؤ�ش�ش�ت حكومية تهدف اإىل تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني، مثل جلنة املراقبة 

امل�شرتكة املعنية بتح�شني نوعية احلي�ة وو�شع املراأة. 
وعلى الرغم من هذا التقدم، ل تزال جنوب اأفريقي� على راأ�ص ق�ئمة البلدان الأكرث تف�وتً� يف الع�مل، ول يزال 

العنف �شد املراأة منت�شرًا ب�شكل ا�شتثن�ئي. هن�ك العديد من الن�ش�ء يف الربمل�ن، وهن�ك جلنة ل�شوؤون النوع 
الجتم�عي، وهن�ك د�شتور تقدمي تدعمه ال�شي��ش�ت الع�مة القوية. فلم�ذا ل يزال هن�ك عدم امل�ش�واة اإذن؟ تتمثل 

اإحدى امل�شكالت الن��شئة يف اأن اإهم�ل الأ�شب�ب الهيكلية ال�شمنية لل�شراع يعني اأنه� �شتع�ود الظهور اإذا مل يتم 
التع�مل معه� منذ البداية. ففي جنوب اإفريقي� ترتب على فقدان الآلف من فر�ص العمل تعزيز ثق�فة الذكورة 

وتقوية مبداأ الرجولية. وفقدت احلركة الن�شوية �شلته� ب�حلرك�ت الن�ش�ئية ال�شعبية. ويف نه�ية املط�ف، ف�إن 
النت�ش�رات واملك��شب التي �ش�حبت الإ�شالح الد�شتوري مل تتحقق ب�لك�مل، ويرجع ذلك جزئيً� اإىل اأن احلرك�ت 

الجتم�عية يف جنوب اأفريقي� مل ت�شتطع احلف�ظ على القوة الدافعة. 
امل�شدر: عر�ص تقدميي يف اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة، ي��شمني �شوكة

النقي�ص من ذلك، اأ�ش�ر امل�ش�ركون اأنه يف تون�ص، وعلى 
الرغم من امل�شتوى الع�يل ن�شبيً� لتمثيل املراأة يف الربمل�ن 

الوطني )26.7 يف امل�ئة(، ف�إن الن�ش�ء الربمل�ني�ت 
يجدن �شعوبة يف لعب دور فع�ل من الن�حية ال�شي��شية، 

وذلك جزئيً� ب�شبب اإرث الدكت�تورية الذي اأ�شعف و�ش�ئل 
الإعالم، وكذلك لأن املواقف املتن�ق�شة نحو امل�ش�واة بني 

اجلن�شني يف الثق�فة ال�شي��شية ل تزال ق�ئمة.

ويف جنوب اأفريقي�، على الرغم من الت�شريع ال�ش�مل 
واإ�شف�ء الط�بع املوؤ�ش�شي على اللتزام ب�مل�ش�واة بني 
اجلن�شني يف الهيكل الر�شمي للحكم، ل يزال انعدام 

امل�ش�واة الهيكلية من املنبع يف عهد الف�شل العن�شري 
يعيق التقدم نحو التغيري املجتمعي. وت�شري جتربة جنوب 
اأفريقي� اإىل �شرورة جت�وز تطبيق القوانني وال�شي��ش�ت، 

مع اإكم�ل جهود الدعوة الت�شريعية ب�لعمل مب��شرة 

مع الن�ش�ء ل�شم�ن معرفتهن بحقوقهن وا�شتعدادهن 
للمط�لبة به� ب�شكل فردي وجم�عي. 

وهن�ك الكثري الذي ميكن لالأمم املتحدة القي�م به 
لدعم املراأة وتقوية منظم�ت املراأة التي تعزز امل�ش�واة 

بني اجلن�شني والعدالة. وهن�ك ح�جة اإىل �شالت اأقوى 
بني اأولئك الذين يعملون يف الدعوة حلقوق املراأة على 
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

امل�شتوى الوطني وعلى امل�شتوى ال�شعبي، وكذلك بني 
حرك�ت املراأة واحلرك�ت الن�شوية والن�ش�ء الربمل�ني�ت. 

هذه الت�ش�لت ل يرتتب عليه� جمرد م�ش�ءلة اأولئك 
الذين ميثلون م�ش�لح املراأة يف ال�شي��شة، ولكن اأي�شً� 

و�شع ا�شرتاتيجي�ت فع�لة لإحداث تغيريات يف القوانني 
وال�شي��ش�ت. فو�شع مواثيق املراأة، ودعم املوؤمترات 

احلزبية للن�ش�ء الربمل�ني�ت وال�شي��شي�ت، والبي�ن�ت 
الر�شمية لل�شبك�ت بني الأحزاب والن�خبني كله� اأدوات 

قيمة �شمن اإط�ر يف هذه اجلهود.  

الإطار 10: مواثيق املراأة
مواثيق املراأة و�شيلة لتجميع و�شي�غة احتي�ج�ت ومط�لب احلرك�ت الن�ش�ئية الوطنية ودع�ة امل�ش�واة بني اجلن�شني. 

وميكن اأن تكون اأداة مفيدة لإي�ش�ل مط�لب املراأة والدف�ع عن حقوقه�.
ومن اأجل منح ال�شرعية وال�شلطة ل�شوت ن�شف ال�شك�ن، ينبغي التف�ق على ميث�ق بتوافق الآراء من خالل 

امل�ش�ورات ال�شعبية الوطنية وا�شعة النط�ق. وتنطوي العملية املعت�دة لو�شع ميث�ق للمراأة على اإعداد م�شودة اإط�ر 
من خالل جلنة توجيهية ت�شم عددًا من اأ�شح�ب امل�شلحة الرئي�شيني )الن�ش�ء الأك�دميي�ت واخلرباء يف جم�ل 

امل�ش�واة بني اجلن�شني وق�دة احلركة الن�ش�ئية ال�شعبية، على �شبيل املث�ل(. بعد ذلك يتم توزيع م�شودة الإط�ر 
على املجموع�ت الن�ش�ئية ال�شعبية للمن�ق�شة قبل عقد ور�شة عمل ا�شت�ش�رية وطنية مي�شرة اأو موؤمتر ت�ش�رك فيه 

جمموعة وا�شعة من ممثلي املراأة الوطنيني، حيث يتم و�شع ال�شيغة النه�ئية للم�شودة قبل انطالقه� الر�شمي 
وتوزيعه� على جميع الأحزاب ال�شي��شية والتف�و�ص على امل�ش�لح. 

ت�شري الدرو�ص امل�شتف�دة اإىل احل�جة اإىل �شم�ن ربط املواثيق ب�جلهود الأخرى لتعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني 
على ال�شعيد الوطني، وامتالكه� من قبل دائرة انتخ�بية وا�شعة من الن�ش�ء، ف�شاًل عن �شرورة كونه� غري حزبية 

وتركيزه� ب�شكل وا�شع على الق�ش�ي� الوطنية وال�شي��ش�ت والنظ�م ال�شي��شي.
ومن اأمثلة مواثيق املراأة التي ُو�شعت يف �شي�ق�ت خمتلفة لل�شي��شة النتق�لية اأو عدم ال�شتقرار النتخ�بي اأو العنف 

النتخ�بي م� يلي:
بي�ن املراأة يف بوت�شوان�، 2010-1٩٩3  •

ميث�ق املراأة للم�ش�واة الفع�لة، جنوب اأفريقي�، 1٩٩4  •
البي�ن ال�شي��شي للمراأة، الهند، 1٩٩6 )مت حتديثه يف 200٩(  •

وثيقة حقوق املراأة الأفغ�نية، 2003  •
بي�ن املراأة يف غ�ن�، 2004  •

بي�ن املراأة يف كيني�، 200٥  •
جدول اأعم�ل املراأة امل�شرتك، جنوب ال�شودان، 200٩  •

احلق يف امل�ش�واة، اأوغندا، 2010  •
ميث�ق املراأة ملراجعة د�شتور زمب�بوي، 2011  •

امل�شدر: بي�ن هيئة الأمم املتحدة للمراأة حول مواثيق للمراأة يف النتخ�ب�ت النتق�لية و/اأو عملي�ت مراجعة الد�شتور، 2012.
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تن�شده� الأطراف املختلفة امل�ش�ركة.٩

وجنحت منظم�ت املجتمع املدين الن�ش�ئية يف ا�شتخدام 
و�ش�ئل الإعالم اجلديدة ا�شتخدامً� مبدعً� ملح��شبة 
منتهكي حقوق املراأة. ففي م�شر، ت�شتخدم مب�درة 

HarassWeb البث املب��شر على تويرت جلمع حوادث 

التحر�ص اجلن�شي، وزي�دة الوعي بوقوع التحر�ص اجلن�شي 
وت�أثريه، وتعبئة املواطنني من اأجل التغيري. كذلك متكنت 

الن�ش�ء من ا�شتخدام مواقع ال�شبك�ت الجتم�عية مثل 
الفي�شبوك واحلمالت عرب الإنرتنت لتو�شيع قواعدهن 

وحتقيق اأهدافهن.

الإطار 11: ام�سك متحر�ص: ا�ستخدام تويرت للم�ساركة العامة للت�سدي للتحر�ص اجلن�سي يف م�سر
التحر�ص اجلن�شي منت�شر يف م�شر. وردًا على ذلك، قرر الن�شط�ء امل�شريون ر�شم خريطة اإعالمية رقمية للتحر�ص 

اجلن�شي، كو�شيلة للفت انتب�ه الراأي الع�م اإىل امل�شكلة وبدء النق��ص على ال�ش�حة ال�شي��شية الر�شمية حول ت�أثري 
ذلك على قدرة املراأة على امل�ش�ركة يف احلي�ة الع�مة. وُطلب من الن�ش�ء اإر�ش�ل ر�ش�ئل ن�شية ق�شرية لت�شجيل 
حوادث التحر�ص، مت ا�شتخدامه� لو�شع خريطة حتر�ص للق�هرة. وتوفر اخلريطة �شرحً� م�شورًا ع�مً� لتج�رب 

املراأة، مع بث مب��شر على تويرت  حيث ميكن للن�ش�ء تب�دل ق�ش�ص التحر�ص. وقد ان�شم العديد من الرج�ل اإىل 
النق��ص، داعني غريهم من الرج�ل اإىل اإنه�ء التحر�ص ب�ملراأة. لذلك، ومن خالل ا�شتخدام هذه الأدوات الإعالمية 

اجلديدة، متكن الن�شط�ء امل�شريون من اإ�شدار دعوة قوية للم�ش�ءلة واتخ�ذ الإجراءات لإنه�ء التحر�ص اجلن�شي 
للمراأة. ويتم ا�شتخدام تقنية م�ش�بهة يف الهند لر�شم خريطة للعنف اجلن�شي �شد الن�ش�ء والفتي�ت. 

http://www.maps4aid.com/ و http://harassmap.org/ :امل�ش�در

قدمت منظم�ت املجتمع املدين اإ�شه�م�ت ح��شمة لتعزيز 
امل�ش�ءلة ب�ش�أن الن�ش�ء. وو�شعت املنظم�ت الن�ش�ئية 

يف اأنح�ء كثرية من الع�مل ا�شرتاتيجي�ت لر�شد اأوجه 
الق�شور يف الأحك�م الق�نونية اأو حم�ية املراأة، ف�شاًل 

عن م�ش�ءلة احلكومة عن التنفيذ الفّع�ل للقوانني التي 
ت�شعى ل�شم�ن هذا احلكم اأو احلم�ية. يف الربازيل، على 

�شبيل املث�ل، ق�مت �شبكة اإقليمية للمنظم�ت الن�ش�ئية 
ومنظم�ت املراأة ب�إن�ش�ء مر�شد لتتبع تطبيق ق�نون العنف 

املنزيل الذي �شدر ع�م 2006، ور�شد مراكز ال�شرطة 
واملح�كم. وبف�شل الت�ش�ل املنتظم بني ال�شبكة ووزارة 

املراأة الوطنية اأمكن اإبراز اأوجه الق�شور، وامل�ش�ءلة التي 

الدميقراطية م�شروع م�شتمر. وهي ل تبلغ الكم�ل 
اأبدًا. واإمن� تتطلب يقظة م�شتمرة.

اآن م�ري جوتز، هيئة الأمم املتحدة للمراأة

يف جوهره، يعني تعزيز امل�ش�ءلة جت�ه املراأة ال�شتثم�ر يف 
ال�شوابط واملوازين التي جتعل احلكم الدميقراطي يعمل 

مل�شلحة اجلميع - عن طريق اإن�ش�ء و�ش�ئل اإعالم اأقوى 
واأكرث عدل ودميقراطية، وتعزيز ال�شالت بني النواب 

ال�شي��شيني ودوائرهم النتخ�بية، و�شم�ن فهم املواطنني 
وامل�شرعني وامل�شوؤولني الع�مني لقوانني البالد، وت�شجيع 

اإن�ش�ء جمتمع مدين قوي ن�ب�ص ب�حلي�ة ميكن اأن يلعب 
دورًا يف ت�شجيع احلكوم�ت للوف�ء ب�لتزام�ته�. وميكن 

للو�ش�ئل الأخرى اأي�شً� اأن تلعب دورًا يف تو�شيع نط�ق هذه 
امل�ش�ءلة. وتوفر اتف�قي�ت الأمم املتحدة وبروتوكولته� 

ومواثيقه�  خرائط طريق حيوية للبلدان التي متر ب�لتحول 
الدميقراطي، وميكنه� �شد الفجوات للن�شط�ء الع�ملني 

على الدف�ع عن حقوق املراأة يف ال�شي�ق�ت املع�ك�شة. 
كذلك ُتعد مواثيق املراأة وبي�ن�ت الن�خبني اأي�شً� اآلي�ت 

قيمة لالإبق�ء على امل�ش�واة بني اجلن�شني على جدول 
اأعم�ل املن�ظرات النتخ�بية، وحم��شبة احلكوم�ت 

والأحزاب وال�شي��شيني على التزام�تهم. واأخريا، يعني 

�شي�شيلي� �ش�ردنربغ، "ر�شد تطبيق ق�نون العنف املنزيل الربازيلي،" ورقة �شي��ش�ت امل�ش�ر 2011.  ٩ 
See also http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/violencia.
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تعزيز امل�ش�ءلة تعزيز القدرات يف جميع اأنح�ء النظ�م 
ال�شي��شي: اأي تدريب امل�شوؤولني على احرتام �شوت امراأة 

وال�شتم�ع له والبحث عنه )ل �شيم� يف �شي�ق�ت م� بعد 
ال�شراع(، و�شم�ن متثيل املراأة يف املح�فل املوؤ�ش�شية 

الرئي�شية، و�شم�ن تزويد املراأة ب�مله�رات واملع�رف كي 
ت�شتفيد من املج�لت ال�شي��شية التي ُيطلب منه� امل�ش�ركة 

فيه� اأو التي ُتدعى اإليه�. 

االستنتاجات 
والتوصيات

اأكد اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة على التزام الأمم املتحدة ب�شم�ن اأن تكون امل�ش�عدة 
الدميقراطية مراعية ملنظور النوع الجتم�عي، و�شدد على قيمة املب�درات والآلي�ت 
املوؤ�ش�شية التي تهدف اإىل تعميق امل�ش�واة بني اجلن�شني يف الدميقراطي�ت الرا�شخة 
والن��شئة. واأبرزت املن�ق�ش�ت كاًل من النج�ح�ت والتحدي�ت، و�شددت كله� على اأن 

امل�ش�واة بني اجلن�شني حمورية للدميقراطية وبن�ء ال�شالم وحقوق الإن�ش�ن. 

م�شوؤوليتن� �شم�ن  مراع�ة امل�ش�عدة الدميقراطية ملنظور النوع الجتم�عي. 
فدعون� نبذل ق�ش�رى جهدن� لتعزيز امل�ش�ركة الدميقراطية للمراأة - ول�شم�ن 

م�ش�ءلة الدميقراطي�ت عن املراأة.
الأمني الع�م لالأمم املتحدة ب�ن كي مون 

متثل م�ش�ركة املراأة عن�شرًا اأ�ش��شيً� للدميقراطية، كم� اأن طبيعة ودرجة م�ش�ركة 
املراأة هي موؤ�شر اأ�ش��شي على جودة ثق�فة الدميقراطية. وعلى الرغم من بع�ص 
التقدم يف العقدين امل��شيني، ل يزال �شغل املراأة للمن��شب ب�لتعيني والنتخ�ب 

منخف�شً�، ول يزال التقدم غري مت�ش�ٍو يف خمتلف اأنح�ء الع�مل. ولذلك لبد من القي�م 
ب�ملزيد، يف البلدان الن�مية واملتقدمة، لتح�شني الو�شع.

ويف �شوء ت�ريخ التمييز والإق�ش�ء ال�شي��شي الذي تواجهه الن�ش�ء يف جميع اأنح�ء 
الع�مل، ل تزال هن�ك ح�جة اإىل التدابري اخل��شة املوؤقتة لتحقيق امل�ش�واة بني 
اجلن�شني يف التمثيل ال�شي��شي وقد ُيطلب من الدول الأع�ش�ء يف الأمم املتحدة 

ال�شتمرار يف تطبيق هذه التدابري اإذا اأرادت اأن ت�شتمر على الدرب نحو التك�فوؤ يف 
املن��شب ال�شي��شية. ومع ذلك، وكم� لحظ عدد من امل�ش�ركني يف اجتم�ع امل�ئدة 
امل�شتديرة، ف�لتدابري اخل��شة املوؤقتة وحده� لي�شت ك�فية لتحقيق ثق�فة �شي��شية 

وجمموعة من املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية التي تعزز امل�ش�واة بني اجلن�شني وت�شتجيب 
ملط�لب املراأة ب�شكل فّع�ل. وحتى لو دفعت التدابري اخل��شة الن�ش�ء لتويل املن��شب 

الع�مة، قال تزال املراأة بح�جة اإىل فر�ص للتدريب ال�شي��شي والتوجيه، وهي�كل حزبية 
متت�ز ب�لتقبل والتع�ون، ودوائر انتخ�بية قوية و�شالت قوية ب�ملنظم�ت واحلرك�ت 

الن�ش�ئية من اأجل اأن تكون فع�لة �شي��شيً�.

مو�شوع اآخر تخلل اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة هو الدور احليوي حلرك�ت املراأة يف تعميق 
الدميقراطية، وم�ش�ءلة الدولة عن امل�ش�واة بني اجلن�شني و�شم�ن ترجمة القوانني 

وال�شي��ش�ت يف جم�ل حقوق املراأة اإىل تغيريات حقيقية يف حي�ة املراأة. ويف البلدان 
ذات احلرك�ت الن�ش�ئية ال�شعيفة، يكون نط�ق تعميق الدميقراطية حمدودًا، ولكن 
هن�ك الكثري الذي ميكن لالأمم املتحدة القي�م به لدعم امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة 
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وقوة تنظيم املراأة يف املجتمع املدين. وقد اأدت التغريات 
يف هيكل املعونة اإىل انخف��ص يف الدعم امل�يل للمنظم�ت 

الن�ش�ئية. ولكن يف ال�شنوات القليلة امل��شية، ن��شلت 
املنظم�ت الن�ش�ئية يف البلدان ذاته� التي متر مبرحلة 

انتق�لية - والتي هي يف اأ�شد احل�جة اإىل حركة ن�ش�ئية 
حية وحمددة ومنظمة - كي ت�شل اإىل الدعم املوؤ�ش�شي 
على املدى الطويل. وُتظهر الأبح�ث التي اأجرته� هيئة 

الأمم املتحدة للمراأة ع�م 2011، اأن ال�شن�ديق الإئتم�نية 
املتعددة امل�نحني خ�ش�شت يف املتو�شط 7.1 يف امل�ئة 

فقط من ميزاني�ته� للربامج امل�شممة خ�شي�شً� ل�ش�لح 
املراأة. ويف حني اأن ذلك ميثل زي�دة عن املعدل الب�لغ 

٥.7 يف امل�ئة ع�م 2010، فهو ل يزال ي�شكل تخ�شي�شً� 
�شعيفً� اإىل حد م�.10 ولأن احلرك�ت الن�ش�ئية جمربة على 

من�ف�شة بع�شه� البع�ص من اأجل احل�شول على الأموال 
املخ�ش�شة للتنمية، فقد اأ�شبحت واهنة ومفتتة، ويف كثري 

من احل�لت قلت قدرته� على حتفيز امل�ش�ركة ال�شي��شية 
للمراأة. واأكدت من�ق�ش�ت اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة على 

قيمة واأهمية متويل املنظم�ت الن�ش�ئية ب�عتب�ره� الع�مل 
الأهم يف قي�دة التغيري الإيج�بي ب�لن�شبة للمراأة. 

وُيعد التمويل م�ش�ألة ه�مة لي�ص فقط لدعم منظم�ت 
املجتمع املدين للمراأة ولكن اأي�شً� ب�لن�شبة للمراأة يف 

احلي�ة ال�شي��شية. وهن�ك ح�جة اإىل مزيد من املوارد 
للن�ش�ء ال�شي��شي�ت لإطالق احلمالت، وللمب�درات التي 

تتع�ون مع الن�ش�ء يف احلي�ة ال�شي��شية لبن�ء الدوائر 
النتخ�بية والقدرات، والتي ت�شمن وجود هي�كل لدعم 

الربامج امل�شرتكة بني الأحزاب والتي تخلق �شالت اأقوى 
بني النواب ال�شي��شيني واملنظم�ت واحلرك�ت الن�ش�ئية. 
عالوة على املوارد امل�لية، حتت�ج املراأة يف ال�شي��شة اإىل 
املوارد الب�شرية، من حيث موظفي احلمالت وال�شبك�ت 

الجتم�عية القوية التي ميكنه� العتم�د عليه� للح�شول 
على الدعم، و�شراك�ت مع املر�شدين واملن��شرين من 
الذكور واحللف�ء داخل الأحزاب. وُيعد الإعالم موردًا 

ب�لغ الأهمية للن�ش�ء ال�شي��شي�ت واملجتمع املدين للمراأة 
ودع�ة امل�ش�واة بني اجلن�شني. وهن�ك ح�جة اإىل مزيد 
من ال�شتثم�رات لإعالء اأ�شواتهن يف و�ش�ئل الإعالم 

وبن�ء قدرات للمراأة للم�ش�ركة يف و�ش�ئل الإعالم، �شواء 
التقليدية والن��شئة. ف�لإعالم قن�ة حيوية لأ�شوات 

الن�ش�ء، اإذ يوفر لهن و�شيلة للمط�لبة ب�مل�ش�ءلة وو�شع 
اإط�ر للمط�لب�ت، وتب�دل اخلربات ور�شم ال�شرتاتيجي�ت 

من اأجل التغيري. وتتيح �شبك�ت التوا�شل الجتم�عية 
وتكنولوجي� الت�ش�لت الرقمية للمراأة اآف�قً� جديدة 

للم�ش�ركة ال�شي��شية. ومع ذلك ل يزال هن�ك الكثري الذي 
يتعني القي�م به لتحقيق وعد و�ش�ئل الإعالم اجلديدة 

بتمكني املراأة وامل�ش�واة بني اجلن�شني. وُيعترب الدعم 
الكبري اأمرًا �شروريً� اإذا اأرادت املراأة اأن تكون ق�درة على 
"رف�ص التكنولوجي�": وا�شتغالل فر�ص الت�ش�ل اجلديدة 

لتعميق الدميقراطية وم�ش�ءلة احلكوم�ت.

يغري الت�ش�ل من امل�شهد الع�م للتعبئة ال�شي��شية، 
ب�شبب الأدوات اجلديدة التي تتيحه� و�ش�ئل 

الإعالم الجتم�عية، وكذلك بف�شل خلق ف�ش�ء ع�م 
اأقل و�ش�طة. غري اأن الت�ش�ل يرتتب عليه اأي�شً� 
ال�شعف. وميكن لالأمم املتحدة اأن تفهم وتبني 

القدرات يف هذه ال�ش�حة اجلديدة للتعبئة.
م��شيمو توم��شويل، املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 

والنتخ�ب�ت

التوصيات
انبثقت عن اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة ت�شع تو�شي�ت 
رئي�شية لدور الأمم املتحدة يف تعزيز الدميقراطية 

وامل�ش�واة بني اجلن�شني: 

ال�شتمرار يف ا�شتخدام التدابري اخل��شة املوؤقتة   .1
)مثل نظ�م احل�ش�ص(، عند القت�ش�ء، لزي�دة 
امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة، مع اإدراك اأن نظ�م 

احل�ش�ص يف ذاته لي�ص ك�فيً� لتحقيق امل�ش�واة بني 
اجلن�شني. ولكي يكون فع�ًل، يحت�ج نظ�م احل�ش�ص 

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/10/05A-Planning-and-Financing.pdf 10
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

والتدابري اخل��شة املوؤقتة الأخرى اإىل القرتان 
ب�لدعم للقي�دة والأ�شوات الن�ش�ئية بغر�ص تعزيز 
امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة، مب� يف ذلك حم��شبة 

امل�شوؤولني املنتخبني حي�ل التزام�تهم ب�مل�ش�واة بني 
اجلن�شني. وينبغي للتدابري اخل��شة املوؤقتة الرامية 

اإىل زي�دة م�ش�ركة املراأة يف ال�شلطة اأن ت�ش�حبه� 
تدابري لكل من اأ�شح�ب املن��شب من الرج�ل 

والن�ش�ء كي يدركوا التزام�تهم بتعزيز امل�ش�واة بني 
اجلن�شني.

من اأجل بن�ء القي�دة ال�شي��شية الن�ش�ئية، ينبغي   .2
ال�شتثم�ر يف التدريب ال�شي��شي والإر�ش�د للن�ش�ء يف 
املجتمع املدين والأحزاب ال�شي��شية، وزي�دة الدعم 
والتمويل لدعم منظم�ت املراأة واحلرك�ت الن�ش�ئية 

لتمكني املراأة من بن�ء الوعي ال�شي��شي، وتطوير 
مه�رات التنظيم العملية، وبن�ء الدوائر النتخ�بية 

ال�شعبية.
تعزيز دعم بن�ء القدرات للن�ش�ء املنتخب�ت حيث   .3

�شيوؤدي ذلك اإىل متكينهن كي يحظني بت�أثري اأكرب 
على عملي�ت �شنع القرار. ومن ال�شروري اأي�شً� 

العمل مع الرج�ل والن�ش�ء يف جميع املج�لت ذات 
ال�شلة، مب� يف ذلك يف ال�شي��شة، لتحويل املواقف 

والت�شورات والعمل نحو مزيد من امل�ش�واة بني 
اجلن�شني.

و�شع موؤ�شرات اأف�شل لقي��ص حم�ولت تعميق   .4
امل�ش�واة بني اجلن�شني يف املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية 
على نحو اأكرث جدوى، مب� يف ذلك تلك التي تقي�ص 

فع�لية دعم احلرك�ت واملنظم�ت الن�ش�ئية يف تعزيز 
امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة وتوفري منرب حلقوق املراأة 

وامل�ش�واة بني اجلن�شني.
مق�ومة ال�شور النمطية للجن�شني، والعمل على خلق   .٥

ثق�فة عدم الت�ش�مح مع كال من التحيز املب��شر وغري 
املب��شر لأحد اجلن�شني داخل الأحزاب ال�شي��شية 
والثق�فة ال�شي��شية على نط�ق اأو�شع، والت�أكد من 

اأن الن�ش�ء ال�شي��شي�ت الالئي يتعر�شن للم�ش�يقة 
والعنف ميكنهن الو�شول اإىل العدالة. 

العمل مع التي�ر الرئي�شي وو�ش�ئل الإعالم اجلديدة   .6
للت�أكد من متثيل الن�ش�ء متثياًل ع�دًل. زي�دة و�شول 

الن�ش�ء اإىل تكنولوجي�ت و�ش�ئل الإعالم اجلديدة 
لأنه� يحتمل اأن ت�شكل من�بر �ش�ملة ومبتكرة لت�شكيل 

النق��ص الع�م وتعميق الدميقراطية. 
تعزيز امل�ش�ءلة ال�ش�ملة للموؤ�ش�ش�ت الدميقراطية   .7

اإزاء املراأة وامل�ش�واة بني اجلن�شني من خالل حت�شني 
ال�شف�فية وامل�ش�ءلة للموؤ�ش�ش�ت الع�مة وامل�شوؤولني 
ب�ش�أن التزام�تهم ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني. الت�أكد 

من اأن الن�ش�ء يعرفن حقوقهن واأنهن على بينة من 
القوانني التي حتميهن، واأن ب��شتط�عتهن الو�شول 

اإىل قنوات فع�لة للمط�لبة ب�مل�ش�ءلة وبحقوقهن 
�شواء على امل�شتوى الفردي واجلم�عي.

الت�أكد من اأن امل�ش�عدة الدميقراطية - ل �شيم�   .8
يف املراحل النتق�لية بعد انته�ء ال�شراع - تراعي 

منظور النوع الجتم�عي، و�شم�ن الإن�ش�ت 
اإىل اأ�شوات الن�ش�ء واللتف�ت اإليه� على ط�ولة 

املف�و�ش�ت. الت�أكد من توافر مثل هذه امل�ش�عدة 
لي�ص فقط اأثن�ء النتخ�ب�ت، ولكن بو�شفه� موردًا 

ج�ريً� للدميقراطي�ت الن��شئة والرا�شخة التي ت�شعى 
اإىل �شد الفجوة بني النظرية واملم�ر�شة يف التزامهم 

ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني. 
اإدراك اأن قدرة املراأة على امل�ش�ركة يف احلي�ة الع�مة   .٩

قد تعتمد على قدرتهن على التمتع ب�ل�شتقاللية 
يف جوانب اأخرى من حي�تهن، وعلى احل�جة اإىل 

مع�جلة القيود التي تفر�شه� التزام�ت املراأة 
بو�شفهن مقدم�ت الرع�ية على م�ش�ركتهن 

ال�شي��شية.
وفيم� يلي املزيد من ال�شتنت�ج�ت والتو�شي�ت الأكرث 

تف�شياًل حول ال�شبل التي ميكن من خالله� لالأمم املتحدة 
اأن توؤدي دورًا داعمً� يف تعزيز الروابط بني الدميقراطية 

وامل�ش�واة بني اجلن�شني عن طريق توفري امل�ش�عدة التقنية 
املراعية ملنظور النوع الجتم�عي:
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التعامل مع األحزاب السياسية 
والمؤسسات العامة والهيئات 

الحكومية

ك�شف اأع�ش�ء اجلل�ش�ت وامل�ش�ركون عن ال�شرتاتيجي�ت 
والأولوي�ت الت�لية لتقوية اللتزام ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني 

يف الأحزاب والنظم ال�شي��شية:

عند تقدمي امل�ش�عدة التقنية، اتبع اأف�شل املم�ر�ش�ت   •
)اأي من برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي، واملعهد 

الدميقراطي الوطني، واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 
والنتخ�ب�ت وغريه�( حول تعزيز التزام�ت الأحزاب 

ال�شي��شية بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني ومتثيل 
املراأة: قّيم عملية اختي�ر املر�شحني، اأقم جمموع�ت 
تركيز ومق�بالت مع اأع�ش�ء الأحزاب ال�شي��شية عن 

ق�ش�ي� املراأة، حدد الن�ش�ء املوهوب�ت وقدمهن اإىل 
قي�دة احلزب؛ اأقم عالقة قوية مع قي�دات الأحزاب 

ال�شي��شية من الرج�ل وا�شرح مربرات م�ش�ركة 
املراأة، ووثق التحدي�ت وق�ش�ص النج�ح و�ش�ركه� مع 

الآخرين. 
انتبه لل�شي�ق والت�ريخ عند اإدخ�ل التدابري اخل��شة   •

املوؤقتة مثل نظ�م احل�ش�ص واأنظمة املق�عد املحجوزة 
- ل تعتمد على نهج واحد ين��شب اجلميع.

�شّجع الأحزاب ال�شي��شية على تقوية الالئحة الداخلية   •
والقوانني من منظور النوع الجتم�عي، واأدرج �شي�غة 

للم�ش�واة بني اجلن�شني يف براجمه�؛ حدد اأهدافً� 
مل�ش�ركة املراأة يف اتف�قي�ته�، واعتمد نظ�م احل�ش�ص 

الطوعية الداخلية يف غي�ب احل�ش�ص الق�نونية، 
وا�شمن و�شول املر�شح�ت الن�ش�ء اإىل التمويل واملوارد 

الداعمة الأخرى خالل حمالتهن النتخ�بية.  
يتعني اإيالء الأولوية للتو�شيتني الع�متني 23 و2٥ للجنة   •

الق�ش�ء على التمييز �شد املراأة )�شيداو(.
قم ب�إجراء املزيد من البحوث عن العالقة بني زي�دة   •
م�ش�ركة املراأة يف املن��شب ال�شي��شية وزي�دة اللتزام 

الع�م بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني من خالل 

القوانني وال�شي��ش�ت التقدمية. 
وا�شل دعم امل�ش�ورات يف البالد بني منظم�ت املجتمع   •

املدين الن�ش�ئية والق�دة ال�شي��شيني لو�شع مواثيق 
املراأة وامليزاني�ت امل�شتجيبة للنوع الجتم�عي.

ت�أكد التزام عملي�ت الرق�بة الق�ش�ئية والربمل�نية   •
ممت  وموؤ�ش�ش�ت التدقيق الع�م ب�إجراءات ومع�يري �شُ

لر�شد انته�ك�ت حقوق املراأة ومتكني املراأة من 
املط�لبة ب�لتحقيق�ت واملراجع�ت. 

ت�أكد من اأن التمييز بني اجلن�شني تتم مع�جلته يف   •
نظ�م التعليم الع�م.

تعزيز األصوات والقيادة والمشاركة 
النسائية

عالوة على الت�أكيد على الدور الرئي�شي حلرك�ت املراأة 
يف تعزيز التزام الدولة بتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني، 
قّدم اأع�ش�ء اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة وامل�ش�ركون فيه 

اأي�شً� ا�شرتاتيجي�ت لإ�شراك املراأة بو�شفهن �شي��شي�ت 
ومواطن�ت ون�خب�ت وم�شتهلك�ت لو�ش�ئل الإعالم:

مع�جلة العقب�ت التي تواجهه� املراأة عند امل�ش�ركة يف   •
العملية النتخ�بية وقدرته� على مم�ر�شة خي�ر حقيقي 

يف النتخ�ب�ت.
زي�دة حمو الأمية ال�شي��شية للمراأة كمواطن�ت   •

ون�خب�ت: وزي�دة معرفتهن ب�لقوانني وال�شي��ش�ت 
الوطنية، وكذلك التف�قي�ت واملواثيق الدولية املتعلقة 

بحقوق املراأة.
خلق م�ش�ح�ت للمراأة للتعبري عن تف�شيالتهن يف   •

ال�شي��ش�ت - داخل وخ�رج الأحزاب ال�شي��شية.
زي�دة حمو الأمية الإعالمية للمراأة ومتكينه� من   •

املط�لبة ب�لتمثيل الع�دل للجن�شني بو�شفهن م�شتهلك�ت 
لو�ش�ئل الإعالم، والت�شدي لغي�ب �شوت املراأة عن 

طريق الإ�شالح�ت التنظيمية يف و�ش�ئل الإعالم 
)النظر يف و�شع قواعد ال�شلوك لو�ش�ئل الإعالم بحيث 

تتن�ول �شوؤون النوع الجتم�عي(.
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

حتديد اأبرز املن��شرين من الذكور ودعم م�ش�ركتهم   •
يف بن�ء �شبك�ت لل�شي��شة للم�ش�واة بني اجلن�شني 

و�شراك�ت الدعوة.
الت�أكد من اأن منظم�ت املجتمع املدين التي تقوده�   •

املراأة وامللتزمة ب�لعدالة بني اجلن�شني ميكنه� 
احل�شول على التمويل ولديه� م�ش�ح�ت لل�شي��شية 

الإ�شرتاتيجية. 
ت�شجيع الن�ش�ء ال�شي��شي�ت على ا�شتخدام املوارد مثل   •

iKNOW Politics لتب�دل املعرفة وال�شرتاتيجي�ت.

بن�ء حمو الأمية التكنولوجية للمراأة والو�شول اإىل   •
اأدوات الإعالم والت�ش�ل اجلديدة وال�شعي اإىل 

لإزالة العقب�ت التي حتول دون ظهوره� على القنوات 
التلفزيونية الرئي�شية.

ال�شتثم�ر يف تنمية امله�رات القي�دية وتوجيهه�،   •
وخ��شة ب�لن�شبة للن�ش�ء ال�ش�ب�ت، وال�شعي جلعل 

ال�شي��شة �ش�حة ميكن الو�شول اإليه� من قبل الن�ش�ء 
ذوات الدخل املنخف�ص والن�ش�ء يف املن�طق الريفية، 

الالئي يع�نني من قلة التمثيل ب�شبب ارتف�ع تكلفة 
احلمالت.

�شم�ن اأن يكون للمراأة متثيل مت�ش�ٍو يف الإدارة الع�مة   •
و�شم�ن اأن تدابري الدعوة ت�شمل اأي�شً� تعزيز وجود 

املراأة يف من��شب ال�شلطة التنفيذية والتعيين�ت 
الق�ش�ئية.

ت�شجيع جمع البي�ن�ت امل�شنفة ح�شب نوع اجلن�ص   •
يف جميع املج�لت ذات ال�شلة يف العملية ال�شي��شية 

والنتخ�بية، مب� يف ذلك ت�شجيل الن�خبني وحجم 
اإقب�ل الن�خبني والرت�شيح، ف�شاًل عن املر�شحني 

الن�جحني للوظ�ئف ب�لنتخ�ب والتعيني.

دعم عمليات بناء السالم وما بعد 
الصراع وإعادة اإلعمار

ُيعد كل من التحولت اإىل الدميقراطية وعملي�ت اإع�دة 
الإعم�ر بعد انته�ء ال�شراع من الأوق�ت احلرجة ل�شم�ن 

اكت�ش�ب اللتزام ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني الط�بع املوؤ�ش�شي. 

قّدم اأع�ش�ء اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة وامل�ش�ركون فيه 
التو�شي�ت الت�لية:

التع�مل مع امل�ش�واة بني اجلن�شني ب�عتب�ره� هدفً�   •
وا�شحً� حموريً� لبن�ء الدميقراطية.

الت�أكد من اأن املراأة توؤدي دورًا قي�ديً� يف ت�شميم نظم   •
و�شي��ش�ت وخدم�ت جديدة للحكم.

بن�ء اللتزام وامل�ش�ءلة حي�ل امل�ش�واة بني اجلن�شني   •
ب�لتزامن مع، ولي�ص بعد، اإن�ش�ء املوؤ�ش�ش�ت 

الدميقراطية وخطط التنمية.
الت�أكد من اأن انته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن للمراأة يف   •
�شي�ق�ت ال�شراع اأو الأزمة تتم مع�جلته� ب�شورة 

جمدية يف اأعم�ل جل�ن التحقيق اأو جل�ن احلقيقة 
وامل�ش�حلة، ويف ت�شريع�ت العدالة النتق�لية. 
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ال�شيد ب�ن كي مون، الأمني الع�م لالأمم املتحدة

املقدمة: ال�شيد اأو�شك�ر فرين�نديز ت�رانكو، م�ش�عد الأمني الع�م لالأمم املتحدة

اخللفية: الربوفي�شور م�ل هتون، رئي�ص املعهد الدويل لبحوث النوع الجتم�عي

ال�ش��يدة �ش���ري بري��ن، ن�ئ��ب رئي���ص املعه��د الوطن��ي الدميقراط��ي، الولي���ت املتحدة د.  درود دالريوب، اأ�شت�ذ العلوم ال�شي��شية بج�معة �شتوكهومل،ال�شويد
الأمريكية

د. جوي اإيزيلو، رئي�ص جمعية املعونة الن�ش�ئية، نيجريي�

اللجن��ة 1: د.  درود دال��ريوب، اأ�ش��ت�ذ العل��وم ال�شي��ش��ية بج�معة �ش��توكهومل، ال�ش��ويد 
)ي�ش���رًا(، ال�ش��يدة �ش���ري برين، ن�ئب رئي���ص املعه��د الوطني الدميقراط��ي، الولي�ت 
املتحدة الأمريكية )الو�ش��ط ي�ش���رًا(، د. جوي اإيزيلو، رئي���ص جمعية املعونة الن�ش�ئية، 
نيجريي� )الو�ش��ط ميينً�(، ال�ش��يدة راندي ديفيز، مدير املم�ر�ش�ت، فريق �شوؤون النوع 

الجتم�عي، برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

ال�ش��يدة راندي ديفيز، مدير املم�ر�ش���ت، فريق �شوؤون النوع الجتم�عي، برن�مج الأمم 
املتحدة الإمن�ئي

ال�شيدة هيلني كالرك، مدير برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئيال�شيدة مي�شيل ب��شيليه، الرئي�ص التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة

الدولي��ة  للموؤ�ش�ش��ة  الع���م  الأم��ني  هيل�ش��ني،  في��دار  ال�ش��يد  الفتت�حي��ة:  التعليق���ت 
للدميقراطي��ة والنتخ�ب���ت )ي�ش���رًا(، ال�ش��يدة هيل��ني كالرك، مدي��ر برن�م��ج الأمم 
املتحدة الإمن�ئي )الو�ش��ط ي�ش���رًا(، ال�ش��يد ب�ن كي مون، الأمني الع�م لالأمم املتحدة 
)الو�ش��ط ميين��ً�(، الن�ش��ة مي�ش��يل ب��ش��يليه، الرئي���ص التنفي��ذي لهيئ��ة الأمم املتحدة 

للمراأة )ميينً�(

ال�شيد فيدار هيلجي�شن، الأمني الع�م للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت
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اللجنة 2: ال�ش��يدة اإميلي ج�كوبي، الرئي���ص التنفيذي للدميقراطية الرقمية، الولي�ت 
املتحدة )ي�ش���رًا(، ال�ش��يدة كولني لو مورن�، الرئي���ص التنفيذي جلندر لينك���ص، جنوب 
اأول، اجلزي��رة  اإخب���ري  �ش��ويل غو���ص، مذي��ع  ال�ش��يدة  ي�ش���رًا(،  اأفريقي��� )الو�ش��ط 
الإجنليزية، قطر )الو�ش��ط(، ال�ش��يدة ب�ت ميت�ش��ل، الرئي���ص واملدي��ر التنفيذي ملركز 
ب�يل لالإعالم، الولي�ت املتحدة الأمريكية )الو�ش��ط ميينً�(، د. م��ش��يمو توم��ش��ويل، 
املراق��ب الدائ��م للموؤ�ش�ش��ة الدولي��ة للدميقراطي��ة والنتخ�ب���ت ل��دي الأمم املتح��دة 

)اليمني(

ال�ش��يدة اإميل��ي ج�كوبي،الرئي���ص التنفي��ذي للدميقراطي��ة الرقمية، الولي���ت املتحدة 
الأمريكية

اللجن��ة 3: ال�ش��يدة ي��ش��مني �ش��وكة، مدي��ر، موؤ�ش�ش��ة حقوق الإن�ش���ن، جن��وب اأفريقي� 
)ي�ش���رًا(، ال�شيد فين�ش��ينت وارين، رئي�ص مركز احلقوق الد�شتورية، الولي�ت املتحدة 
الأمريكي��ة )الو�ش��ط ي�ش���رًا(، الربوفي�ش��ور م���ل هتون، رئي���ص املعهد الع�مل��ي للبحوث 
اجلن�ش�نية )الو�شط ميينً�(، د. �شكينة بو راوي مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث 

)كوثر(، تون�ص )ميينً�( 

م�ش�رك: ال�شيدة رامبيدزاي ك�نداوا�شفيك� نوندو، م�شوؤول برن�مج اأقدم، الدميقراطية 
والنوع الجتم�عي، املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت

د. �شكينة بوراوي مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(، تون�صال�شيد فين�شينت وارين، رئي�ص مركز احلقوق الد�شتورية، الولي�ت املتحدة الأمريكية

د. اآن م���ري غوت��ز، كب��ري م�شت�ش���ري جمموع��ة ال�ش��الم والأم��ن، هيئ��ة الأمم املتحدة 
للمراأة

ال�شيدة ي��شمني �شوكة، موؤ�ش�شة حقوق الإن�ش�ن، جنوب اأفريقي�

ال�شيدة �شويل غو�ص، مذيعة اإخب�رية اأويل، اجلزيرة الإجنليزيةال�شيدة كولني لومورن�، الرئي�ص التنفيذي جلندر لينك�ص،جنوب اأفريقي�

د. م��ش��يمو توم��ش��ويل،املراقب الدائ��م للموؤ�ش�ش��ة الدولية للدميقراطي��ة والنتخ�ب�ت 
لدي الأمم املتحدة

ال�ش��يدة ب�ت ميت�شل،الرئي���ص واملدير التنفيذي ملركز ب�يل لالإعالم، الولي�ت املتحدة 
الأمريكية )الو�شط ميينً�(



األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

38

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 �شقوط جدار برلني ع�م 1٩8٩، بداأ عدد 
الدميقراطي�ت اجلديدة وامل�شتع�دة يف الرتف�ع، وانتقلت 

النظم ال�شي��شية يف اأنح�ء اأوروب� ال�شرقية واأمريك� 
الالتينية واأفريقي� واآ�شي� اإىل من�ذج الدميقراطية. وقد 

جلبت الدميقراطية فوائد للمواطنني من حيث تطبيق 
حقوق الإن�ش�ن الأ�ش��شية وحم�ية �شي�دة الق�نون من 
خالل زي�دة ال�شمولية وامل�ش�ركة والتمثيل وامل�ش�ءلة 

وال�شف�فية. ويف حني اأنه كثريًا م� ُيق�ل اإن الدميقراطية 
ت�شتفيد من امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة، يجب علين� اأن 
ندرك العك�ص: اأن امل�ش�واة بني اجلن�شني تزدهر حيثم� 

ك�نت هن�ك موؤ�ش�ش�ت وعملي�ت دميقراطية. وقد ع�دت 
النظم الدميقراطية ب�لنفع على املواطن�ت على وجه 

اخل�شو�ص من خالل فتح �ش�ح�ت ع�مة ملن�ق�شة امل�ش�واة 
بني اجلن�شني ومتكني املراأة: فكلم� ك�نت الدميقراطية 

"اأعمق"، ك�ن من الأ�شهل على املراأة اإدراك حقوقه� 
ال�شي��شية واملدنية والقت�ش�دية والجتم�عية. وال�شتج�بة 

لعتب�رات النوع الجتم�عي من ج�نب املوؤ�ش�ش�ت 
الدميقراطية ت�شري اإىل مدى اإت�حته� لتك�فوؤ الفر�ص بني 

الرجل واملراأة يف التمتع ب�لفوائد املتوقعة. اأحد الأمثلة 
الأ�ش��شية على ذلك يتمثل يف فر�شة الرت�شح للمن��شب 

املنتخبة دميقراطيً�.

يتم تعزيز املب�دئ واملثل الدميقراطية ب��شتمرار من 
خالل ال�شكوك والقواعد واملع�يري الدولية، اإل اأن 

تنفيذه� ل يزال ي�شكل حتديً� كبريًا يف جميع اأنح�ء 
الع�مل. ول تزال فوائد الدميقراطية موزعة ب�شكل غري 

مت�ش�ٍو، بح�شب الطبقة والعرق والنوع الجتم�عي والأ�شل 
واختاللت القوة الإقليمية. ونظرًا لهذا التوزيع غري 

املت�ش�وي، ل ميكن ملُُثل الدميقراطية والعدالة وال�شمولية 
اأن تتحقق دون القوانني وال�شي��ش�ت والتدابري واملم�ر�ش�ت 

التي تع�لج اأوجه عدم امل�ش�واة يف عالق�ت القوة بني 
الن�ش�ء والرج�ل. وت�شمل العقب�ت التي حتول دون و�شول 

املراأة اإىل فوائد الدميقراطية التحيز للذكور وللنخبة 
يف قي�دة الأحزاب ال�شي��شية، وارتف�ع تك�ليف الرت�شح 

للمن��شب الع�مة التي ت�شتبعد املر�شحني من غري النخب 
ب�شكل ع�م، ومن الن�ش�ء على وجه اخل�شو�ص؛ الق�شور 

يف م�ش�ركة موؤ�ش�ش�ت امل�ش�ءلة الدميقراطية يف النهو�ص 
بحقوق املراأة، واملواقف واملم�ر�ش�ت التقليدية التي حتول 

دون م�ش�ركة املراأة يف احلي�ة ال�شي��شية والجتم�عية 
والقت�ش�دية؛ وقلة اهتم�م و�ش�ئل الإعالم ب�شي��شة حقوق 

املراأة، و�شعف الدائرة النتخ�بية/املجتمع املدين املعني 
ب�مل�ش�واة ين اجلن�شني وتخ�ذله يف املط�لبة ب�مل�ش�ءلة عن 

امل�ش�واة بني اجلن�شني. الآلي�ت الدولية - مثل اتف�قية 
�شيداو ومنه�ج عمل بيجني وقرار جمل�ص الأمن رقم 132٥ 

- تدعم التغيريات الهيكلية التي من �ش�أنه� اأن ت�ش�عد 
املراأة يف التغلب على العقب�ت �ش�بقة الذكر مثل التدابري 

اخل��شة املوؤقتة للتمثيل ال�شي��شي. 

وتقر املذكرة التوجيهية لالأمني الع�م لالأمم املتحدة حول 
الدميقراطية ب�أن "فوائد امل�ش�ركة الدميقراطية ل تزال 
بعيدة املن�ل ب�لن�شبة لكثري من الن�ش�ء". وقبل ذلك، ويف 
موؤمتر القمة الع�ملي لع�م 200٥، اأكدت الدول الأع�ش�ء 
يف الأمم املتحدة جمددًا "اأن الدميقراطية قيمة ع�ملية 
ت�شتند اإىل اإرادة ال�شعب التي يتم التعبري عنه� بحرية 
لتحديد اأنظمته� ال�شي��شية والقت�ش�دية والجتم�عية 

والثق�فية".11 كم� خل�شت الدول الأع�ش�ء يف القمة اإىل 
اأن "الدميقراطية والتنمية واحرتام جميع حقوق الإن�ش�ن 

واحلري�ت الأ�ش��شية هي اأمور يعتمد الواحد منه� على 
الآخر ويعززه".12 ويف نه�ية املط�ف، ميثل هذا البي�ن من 

قبل الدول الأع�ش�ء يف الأمم املتحدة خطوة يف اجت�ه 

A/RES/60/1، الفقرة 13٥  11
A/RES/60/1، الفقرة 13٥  12



األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

3٩

الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

العرتاف ب�أن الدميقراطية و�شي�دة الق�نون واحلكم 
الر�شيد وامل�ش�واة بني اجلن�شني كله� مرتابطة ويعزز 
بع�شه� بع�شً�. ويف الوقت نف�شه، ب�ت هن�ك اعرتاف 

وا�شح يف العديد من الدوائر ب�أنه على الرغم من هذا 
الإقرار املتزايد، ل تزال تواجه املراأة عقب�ت خطرية 

يف امل�ش�ركة يف املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية و�شي�غته� واأنه 
اأحي�نً� تظهر احل�جة اإىل تدابري خ��شة ل�شم�ن م�ش�ركة 

املراأة الفع�لة يف املن�ف�شة ال�شي��شية الدميقراطية، 
وعملية اتخ�ذ القرار الع�م. وحددت الرئي�شة ال�شيدة اإلني 

جون�شون �شريليف هذا التحدي ب�شكل مب��شر للغ�ية يف 
م ن�ش�ء الع�مل:   بي�ن ع�م 2008 اأم�م موؤمتر تقدُّ

ين�ص الإعالن الع�ملي حلقوق الإن�ش�ن على "اأن 
اإرادة ال�شعب �شتكون اأ�ش��ص �شلطة احلكومة" 
)امل�دة 21 )3((. ون�شف ال�شعب، بل واأكرث 

من الن�شف، من الن�ش�ء. ولكن ولفرتة طويلة 
جدًا، مل ُيلتفت لإرادة املراأة ول ل�شوته� ول 

مل�ش�حله� واأولوي�ته� واحتي�ج�ته�، ومل ت�شهم 
يف حتديد من يحكم، اأو توجيه اأ�شلوب احلكم، 
ول اأهدافه.  ولأن املراأة غ�لبً� م� تكون من بني 

الفئ�ت الأ�شعف من املواطنني، التي متتلك اأقل 
قدر من املوارد الجتم�عية والقت�ش�دية لبن�ء 
ال�شلطة ال�شي��شية، تن�ش�أ احل�جة يف  كثري من 

الأحي�ن اإىل طلب اأ�شواتهن واإعالئه�.

�شيكون اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة حول الدميقراطية 
وامل�ش�واة بني اجلن�شني، املقرر عقده يف م�يو/اأي�ر ع�م 
2011 يف املقر الرئي�شي لالأمم املتحدة، مبث�بة منتدى 

جلمع اأ�شح�ب امل�شلحة الرئي�شيني ومن�ق�شة العالقة بني 
امل�ش�واة بني اجلن�شني والدميقراطية. و�شيتطرق جزء 

من النق��ص اإىل اأداء الأمم املتحدة )النج�ح�ت والدرو�ص 
امل�شتف�دة والعقب�ت والتحدي�ت( يف تنفيذ عملية بن�ء 

الدميقراطية امل�شتجيبة لعتب�رات النوع الجتم�عي 
ول�شي�غة املدخالت امل�شرتكة حول مو�شوع ا�شتخدام جهود 

الدعوة يف اإط�ر هي�كل الأمم املتحدة لر�شم ال�شي��ش�ت. 

األهداف والمحصالت

متثل الهدف الرئي�شي من اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة يف 
من�ق�شة عالقة التعزيز بني الدميقراطية وامل�ش�واة بني 

اجلن�شني، ودعم مراع�ة اعتب�رات النوع الجتم�ع يف 
برامج امل�ش�عدة الدميقراطية لوك�لت الأمم املتحدة.

وت�شمل الأهداف املحددة:

تعزيز فهم نقطة اللتق�ء بني الدميقراطية   •
وامل�ش�واة بني اجلن�شني يف نظر اأ�شح�ب امل�شلحة 

الرئي�شيني؛
ا�شتك�ش�ف املم�ر�ش�ت اجليدة للتدابري اله�دفة   •

واملتك�ملة لتعزيز ال�شتج�بة للنوع الجتم�عي يف 
و�شع برامج امل�ش�عدة الدميقراطية.

النت�ئج املتوقعة لجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة هي:

تقرير ي�شم الدرو�ص امل�شتف�دة والتحدي�ت   .1
والعقب�ت التي تواجه و�شع برامج امل�ش�عدة 

الدميقراطية املراعية لعتب�رات النوع الجتم�عي.
املدخالت امل�شرتكة لتغذية عملية و�شع ال�شي��ش�ت   .2

من قبل اجله�ت الف�علة الرئي�شية يف جم�ل 
امل�ش�عدة الدميقراطية ب�لأمم املتحدة ب�ش�أن 

امل�ش�واة بني اجلن�شني والدميقراطية. 
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جدول األعمال
اجتماع المائدة المستديرة بشأن 

الديمقراطية والمساواة بين 
الجنسين

4 مايو/أيار 2011

قاعة االجتماعات 6 )صباحًا(، 
 ،NLB ،)ًقاعة االجتماعات أ )عصرا

مقر األمم المتحدة
08:30 الت�سجيل والإفطار 

09:25 مقدمة
م�ش�عد الأمني الع�م لالأمم املتحدة، ال�شيد اأو�شك�ر 

فرن�نديز ت�رانكو

09:30 الرتحيب
الأمني الع�م لالأمم املتحدة ال�شيد ب�ن كي مون

09:45 مالحظات افتتاحية
مدير برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي ال�شيدة هيلني 

كالرك
املدير التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة ال�شيدة 

مي�شيل ب��شليه 
الأمني الع�م للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت 

ال�شيد فيدار هيلجي�شن 

10:15 نظرة عامة 
الربوفي�شور م�ل هتون، رئي�ص املعهد الع�ملي لبحوث النوع 

الجتم�عي
النوع الجتم�عي والدميقراطية - ق�ش�ي� حرجة

10:40 ا�سرتاحة قهوة 

11:00 - 12:30 اجلل�سة 1: امل�ساركة ال�سيا�سية والتمثيل 
وامل�ساواة بني اجلن�سني

تتن�ول هذه اجلل�شة ال�شتج�بة لعتب�رات النوع 
الجتم�عي من قبل الأحزاب ال�شي��شية، وت�أثري احل�ش�ص 

والتدابري اخل��شة املوؤقتة الأخرى على زي�دة متثيل 
املراأة يف الدميقراطية، وم�شكالت الو�شول اإىل متويل 

احلمالت، وال�شتج�بة لعتب�رات النوع الجتم�عي من 
قبل هيئ�ت اإدارة النتخ�ب�ت والعملي�ت النتخ�بية. 

املن�شق: ال�شيدة راندي ديفيز، مدير املم�ر�ش�ت، فريق 
�شوؤون النوع الجتم�عي، برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي

اأع�ش�ء اجلل�شة: الدكتور درود دالريوب، اأ�شت�ذ العلوم 
ال�شي��شية يف ج�معة �شتوكهومل، ال�شويد

ال�شيدة �ش�ري بري�ن، ن�ئب الرئي�ص، املعهد الدميقراطي 
الوطني، الولي�ت املتحدة الأمريكية

الدكتور جوي اإزيلو، جمعية م�ش�عدات املراأة، نيجريي�

12:30 - 13:30 الغداء 
NLB ،النتق�ل اإىل ق�عة الجتم�ع�ت اأ، الط�بق الث�ين

13:30 - 15:00 اجلل�سة 2: تاأثري و�سائل الإعالم 
التقليدية والجتماعية اجلديدة على امل�ساركة الن�سائية 

يف العمليات الدميقراطية
تتن�ول هذه اجلل�شة ت�أثري تن�ول الإعالم للمراأة على 

دخول املراأة يف احلكم الدميقراطي الق�ئم على امل�ش�ركة 
وقبوله� واأدائه� فيه. كيف ميكن لالإعالم الت�أثري على 

و�شع جداول الأعم�ل ال�شي��شية التي تراعي الفوارق بني 
اجلن�شني وعلى ت�أطري الق�ش�ي�؟ 

املن�شق: الدكتور م��شيمو توم��شويل، املمثل الدائم 
للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت لدى الأمم 

املتحدة

اأع�ش�ء اجلل�شة: ال�شيدة ب�ت ميت�شل، الرئي�ص والرئي�ص 
التنفيذي، مركز ب�يل لالإعالم، الولي�ت املتحدة 

الأمريكية

ال�شيدة اإميلي ج�كوبي، املدير التنفيذي، ديجيت�ل 
دميوكرا�شي، الولي�ت املتحدة الأمريكية

ال�شيدة كولني لوي - مورن�، املدير التنفيذي، جندر 
لينك�ص، جنوب اأفريقي�
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

ال�شيدة �شويل غو�ص، كبري مذيعي الأخب�ر، قن�ة اجلزيرة 
الإجنليزية، قطر

15:00 ا�سرتاحة قهوة

03:15 - 04:45 اجلل�سة 3: نظم امل�ساءلة والدميقراطية 
التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني 

تتن�ول هذه اجلل�شة الطرق التي ميكن عن طريقه� 
لنظم امل�ش�ءلة اأن تعك�ص �شواغل املراأة على نحو اأف�شل، 

�شواء من خالل الإ�شالح�ت يف اأنظمة امل�ش�ءلة الر�شمية 
)الآلي�ت الق�ش�ئية وغريه� من اآلي�ت الرق�بة الوطنية، 
احلق الد�شتوري يف احل�شول علي املعلوم�ت( والآلي�ت 
التي اأن�ش�أه� املجتمع املدين )بط�ق�ت تقييم املواطنني، 

والتدقيق الع�م(.  كم� �شيتم اكت�ش�ف ال�شلة بني تعميق 
النظم الدميقراطية وجهود �شم�ن نهو�ص هذه النظم 

بحقوق املراأة.

املن�شق: الدكتورة اآن م�ري جويتز، كبري امل�شت�ش�رين، 

جمموعة ال�شالم والأمن، هيئة الأمم املتحدة للمراأة

اأع�ش�ء اجلل�شة: الدكتور �شكينة بوراوي، مديرة مركز 
املراأة العربية للتدريب والبحوث، تون�ص

ال�شيدة ي��شمني �شوكة، موؤ�ش�شة حقوق الإن�ش�ن، جنوب 
اأفريقي�

ال�شيد فن�شنت وارين، مدير مركز احلقوق الد�شتورية، 
الولي�ت املتحدة الأمريكية

16:45 - 17:30 اخلال�سة واخلتام
ال�شيد اأو�شك�ر فرن�نديز ت�رانكو، م�ش�عد الأمني الع�م 

لالأمم املتحدة، اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية
ال�شيدة راندي ديفيز، برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي
د. م��شيمو توم��شويل، املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 

والنتخ�ب�ت
د. اآن م�ري جويتز، هيئة الأمم املتحدة للمراأة 

الملحق 2
مقدمة يلقيها السيد أوسكار 
فرنانديز تارانكو، األمين العام 

المساعد لألمم المتحدة
الأمني الع�م، ال�شيدة كالرك، ال�شيدة ب��شليه، ال�شيد 

هيلجي�شن، ال�شيدات وال�ش�دة

ي�شرفني اأن اأرحب بكم - ني�بًة عن اإدارة ال�شوؤون 
ال�شي��شية، وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي، وهيئة 

الأمم املتحدة للمراأة واملوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية 
والنتخ�ب�ت - اإىل اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اليوم حول 

الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني.

ت�أتي من�ق�ش�ت اليوم يف التوقيت الأن�شب: فنحن ن�شهد 
ح�ليً� ح�شدًا ه�ئاًل للتغيري يف ال�شرق الأو�شط و�شم�ل 

اأفريقي�، وهو م� يطلق عليه الن��ص يف املنطقة ا�شم 

"الربيع العربي".

يف م�شر وتون�ص وخمتلف اأنح�ء املنطقة، خرجت الن�ش�ء 
اإىل ج�نب الرج�ل، مط�لبني مبك�نهن يف �شنع التغيري.

اإنه� دعوة للحرية ولالحرتام الك�مل حلقوق الإن�ش�ن. 
دعوة للفر�ص القت�ش�دية والرخ�ء. وهي دعوة للم�ش�ركة 

وللتعبري عن الراأي يف م�شتقبلكم. 

�شي�شتلزم الأمر عماًل �ش�قً� وبذل جهود مت�ش�فرة لتحويل 
تطلع�ت واأحالم الرج�ل والن�ش�ء ال�شجع�ن الذين ق�تلوا 
من اأجل التغيري اإىل حكم دميقراطي م�شتدام و�ش�مل. 

يرغب مواطنو املنطقة يف تويل زم�م م�شريهم. لكنهم 
بح�جة اأي�شً� اإىل م�ش�عدتن� اإن تراءى لهم اأنه� �شتكون 

مفيدة. ومن واجبن� اأن نن�شت اإليهم، ل اأن نفر�ص عليهم 
"اأف�شل املم�ر�ش�ت" من وجهة نظرن�.

دعمت الأمم املتحدة العديد من التحولت الدميقراطية 
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الن�جحة على مر ال�شنني. ونحن على ا�شتعداد لتقدمي 
خرباتن� واأف�شل املم�ر�ش�ت والدرو�ص امل�شتف�دة.

يتعني على التحول الدميقراطي ال�ش�مل مع�جلة احلقوق 
واحلري�ت الأ�ش��شية وامل�ش�ركة ال�شي��شية، والتنمية 
الجتم�عية والقت�ش�دية. والثالثة �شرورية للحكم 

الر�شيد.

عندم� ت�ش�رك املراأة ب�شورة ك�ملة وعلى قدم امل�ش�واة 
مع الرجل يف احلي�ة ال�شي��شية، ُيعد ذلك مقي��شً� 

للدميقراطية احلقيقية - حيث مُت�ر�ص ال�شلطة املخولة 
من قبل ال�شعب من ج�نب كل من الرج�ل والن�ش�ء على 

حد �شواء.

وا�شمحوا يل اأن اأتن�ول ب�إيج�ز اثنني من جم�لت عمل 
اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية املت�شلة ب�حلكم الدميقراطي 

ذات ال�شلة مبن�ق�ش�ت اليوم: 

الأول، عملن� يف جم�ل الر�شد والتحليل ال�شي��شي. املرحلة 
الأوىل من م�ش�ركة الأمم املتحدة يف البلدان التي متر 
ب�أزم�ت متهد الطريق جلميع الإجراءات الالحقة، اأي 

التقييم ال�شي��شي واملوؤ�ش�شي ال�شليم وال�ش�مل لو�شع ُنُهج 
مالئمة مل�ش�عدة الدول الأع�ش�ء املعنية. كم� اأنه� اأي�شً� 

مرحلة ب�لغة الأهمية للتن�شيق ال�ش�مل داخل منظومة 
الأمم املتحدة. لهذا ال�شبب ف�إن حتليل اإدارة ال�شوؤون 
ال�شي��شية ودعمه� لالأمني الع�م يف هذا ال�شدد ب�لغ 

الأهمية. ولذلك يتعني اإيالء مزيد من الهتم�م ملراع�ة 
الفوارق بني اجلن�شني يف هذا العمل وتعزيزه�.

الث�ين، عمل اإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية املت�شل ب�لنتخ�ب�ت: 
يف ال�شنوات اخلم�ص والع�شرين امل��شية، �ش�عدت الأمم 

املتحدة اأكرث من 100 من الدول الأع�ش�ء فيه� على 
اإجراء النتخ�ب�ت. وهي تتبع مم�ر�شة دائمة تتمثل يف 

دعم التدابري الرامية اإىل ت�شجيع امل�ش�ركة الفع�لة للمراأة 
والرجل على قدم امل�ش�واة يف النتخ�ب�ت، ويف ال�شي��شة 

على نط�ق اأو�شع.  

لقد جنحن� على مدى ال�شنوات يف الدف�ع عن م�ش�ألة 

ا�شتخدام تدابري خ��شة موؤقتة ت�شتهدف التعجيل 
ب�مل�ش�واة الفعلية بني الرج�ل والن�ش�ء. و غ�لبً� م� ت�شمن 

ذلك، على �شبيل املث�ل ل احل�شر، نظ�م احل�ش�ص.  
ونحن ندعو ب�نتظ�م اإىل التوظيف امل�شتهدف للمراأة يف 

اللج�ن النتخ�بية واإداراته�، والإجراءات النتخ�بية التي 
تراعي الفروق بني اجلن�شني والرتتيب�ت الأمنية؛ والربامج 

واملوارد اخل��شة للمر�شح�ت - والق�ئمة تطول.  

ولكن ي�أتي النج�ح على خلفية ع�مة من عدم امل�ش�واة 
امل�شتمرة، ويجب على الأمم املتحدة اأن تظل تعرتف 

بهذا التحدي وتت�شدى له.  يجب اأن يكون وا�شحً� لن� اأنه 
ل يوجد حل واحد ين��شب جميع الظروف.  وكم� تقول 

اللجنة املعنية ب�لق�ش�ء على التمييز �شد املراأة، يتوقف 
اختي�ر "تدبري" معني - اأو تدابري يف الواقع - على ال�شي�ق 

الفردي، وعلى الهدف املحدد الذي ي�شعى اإىل حتقيقه.  
فنظ�م احل�ش�ص قد يكون مم�ر�شة جيدة يف ظرف م� 

ولكنه قد ل ي�شلح لغريه.

متر امل�ش�عدة الدميقراطية مبرحلة مزدهرة. ولدين� 
م�شوؤولية مل�ش�عدة اأولئك الذين يطلبون دعمن�. وعند 

القي�م بذلك، يجب اأن متت�ز جهودن� ب�لفع�لية والتن�شيق 
اجليد يف جميع اأنح�ء منظومة الأمم املتحدة. 

وي�شرفني الآن اأن اأقدم لكم �شخ�شً� هو يف الواقع غني 
عن التعريف. الأمني الع�م لالأمم املتحدة، ال�شيد ب�ن كي 
مون، الذي ظل يقود م�شرية امل�ش�واة بني اجلن�شني داخل 
منظومة الأمم املتحدة وخ�رجه� منذ توليه من�شبه. وقد 

دع� اإىل عملية اإر�ش�ء الدميقراطية ال�ش�ملة وامل�شتدامة 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شم�ل اأفريقي� وكوت ديفوار 

وغريه�. كذلك فقد توىل زم�م اجلهود املبذولة على 
نط�ق الأمم املتحدة جلعل قرار جمل�ص الأمن الدويل رقم 

132٥ واقعً� يف جميع عملي�ت ال�شالم. اإنه بطل حقيقي 
للدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني.

تف�شل �شيدي، لك الكلمة. 
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الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

الملحق 3
 كلمة ترحيب يلقيها السيد

بان كي مون
األمين العام لألمم المتحدة

ي�شرين اأن اأكون هن� اليوم لإطالق هذا النق��ص الرثي 
وكم هي م�ش�دفة ح�شنة التوقيت اأنن� اليوم نحتفل 

ب�ليوم الع�ملي حلرية ال�شح�فة من خالل موؤمتر �شحفي 
�ش�أتوجه اإليه على الفور عقب اأن اأنتهي من كلمتي اإليكم. 

اإنه يوم نتذكر فيه الدور احل��شم الذي يلعبه الإعالم 
احلر يف بن�ء الدميقراطية. ولقد علمتن� الأحداث 

الأخرية الكثري حول اأهمية حرية الإعالم يف م�ش�ركة 
املراأة يف الدميقراطية، ويت�شمن اجتم�ع اليوم ب�لفعل 
جل�شة ك�ملة مكر�شة لذلك يف �شوء اأهميته� الوا�شحة 

ك�أداة للم�ش�ءلة واحل�شد. وتتحمل الأمم املتحدة م�شوؤولية 
كبرية ل�شم�ن مراع�ة برامج امل�ش�عدة الدميقراطية 

التي ت�شعه� للفروق بني اجلن�شني والت�أكيد على العالقة 
القوية بني الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني. ولقد 

قطعت منظومة الأمم املتحدة على نف�شه� التزامً�، اأكدت 
عليه الدول الأع�ش�ء يف موؤمتر القمة الع�ملي لع�م 200٥، 
بحم�ية وتعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�ش�ن واحلري�ت 

الأ�ش��شية. ولقد اأظهرت لن� اأحداث الأ�شهر القليلة 
امل��شية يف �شم�ل اأفريقي� اأن هذه املب�دئ تتوق اإليه� 

الن�ش�ء والرج�ل على حد �شواء يف جميع اأنح�ء الع�مل واأن 
الن�ش�ء يوؤدين دورًا ح��شمً� يف التحولت الدميقراطية 

وبن�ء الدميقراطية. فحقوق املراأة هي من حقوق الإن�ش�ن 
والدميقراطية تظل غري مكتملة اإذا ك�نت ت�شب يف �ش�لح 

ن�شف ال�شك�ن فقط. وكم� ق�لت ال�شيدة الرئي�ص اإلني 
جون�شون �شريليف: 

ن�شف ال�شعب، بل واأكرث من الن�شف، من الن�ش�ء. ولكن 
ولفرتة طويلة جدًا، مل ُيلتفت لإرادة املراأة ول ل�شوته� 

ول مل�ش�حله� واأولوي�ته� واحتي�ج�ته�، ومل ت�شهم يف 
حتديد من يحكم، اأو توجيه اأ�شلوب احلكم، ول اأهدافه. 

ولأن املراأة غ�لبً� م� تكون من بني الفئ�ت الأ�شعف من 
املواطنني، التي متتلك اأقل قدر من املوارد الجتم�عية 

والقت�ش�دية لبن�ء ال�شلطة ال�شي��شية، تن�ش�أ احل�جة يف  
كثري من الأحي�ن اإىل طلب اأ�شواتهن واإعالئه�.

وكي تكون حكومة م� دميقراطية على نحو م�شتدام، 
يدرك مقدمو برامج امل�ش�عدة الدميقراطية اأنه ب�لإ�ش�فة 

اإىل ال�شروط امل�شبقة لالنتخ�ب�ت احلرة، هن�ك �شروط 
اأ�ش��شية اأخرى ت�شمل التمثيل و�شي�دة الق�نون والتعددية 

واحرتام حقوق الإن�ش�ن. وعلى الرغم من اأن امل�ش�ركة 
ال�شي��شية للمراأة حت�شن نوعية الدميقراطية، يجب علين� 

اأن ندرك اأي�شً� اأن العك�ص �شحيح. الدميقراطية هي 
ح��شن للم�ش�واة بني اجلن�شني. وهي تتيح للمراأة م�ش�حة 

ع�مة ملن�ق�شة حقوق املراأة ومتكينه�. كم� اأنه� تخلق 
ح�فزًا حل�شد الدوائر الجتم�عية الوا�شعة النط�ق لدعم 

امل�ش�واة بني اجلن�شني.  وكلم� ك�نت الدوائر النتخ�بية 
اأو�شع نط�ق�، ك�نت مك��شب امل�ش�واة بني اجلن�شني اأكرث 

ا�شتدامة. وك�نت الدميقراطية "اأعمق"، وك�ن اأ�شهل على 
املراأة اأن حتقق حقوقه� ال�شي��شية واملدنية والقت�ش�دية 
والجتم�عية.  ولهذا ال�شبب من الأهمية مبك�ن اأن نبذل 
املزيد من اجلهد يف منظومة الأمم املتحدة ل�شم�ن اأن 

تدعم براجمن� املراأة لإيج�د م�ش�حة للم�ش�ركة يف احلي�ة 
ال�شي��شية الدميقراطية، والتعبري عن احتي�ج�ته�، واإع�دة 

الت�أكيد على حقوقه�.  وبهذا ت�شبح الدميقراطية حقيقة 
واقعة وم�شتدامة.  

كم� اأ�شرت يف املذكرة التوجيهية لالأمم املتحدة 
ب�ش�أن الدميقراطية ع�م 200٩، تظل فوائد امل�ش�ركة 

الدميقراطية بعيدة املن�ل ب�لن�شبة للعديد من الن�ش�ء حول 
الع�مل - حتى يف البلدان التي تفخر بكونه� دميقراطي�ت 
عتيدة. وعلى الرغم من العديد من اخلطوات الإيج�بية 

مثل اإن�ش�ء �شندوق الأمم املتحدة للدميقراطية ع�م 
200٥، والتو�شع يف برامج الدميقراطية من قبل العديد 

من هيئ�ت الأمم املتحدة، مب� يف ذلك برن�مج الأمم 
املتحدة الإمن�ئي واإدارة ال�شوؤون ال�شي��شية وال�شن�ديق 

والربامج، ميكن جلميع هذه اجلهود اأن ت�شتفيد من 
منظور اأقوى للم�ش�واة بني اجلن�شني. وب�إن�ش�ء هيئة 

الأمم املتحدة للمراأة، وهي كي�ن لالأمم املتحدة يدعو 
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اإىل امل�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة، �ش�ر ملنظومة 
الأمم املتحدة طرف قوي ميكن التن�شيق والتع�ون معه 

يف جم�ل برامج الدميقراطية املراعية للفروق بني 
اجلن�شني، و�شم�ن اأنن� نبذل ق�ش�رى جهدن� لتعزيز 

م�ش�ركة املراأة الدميقراطية وم�ش�ءلة الدميقراطي�ت 
ب�ش�أن املراأة. علمتن� التجربة اأن املُُثل الدميقراطية 

ك�ل�شمولية وامل�ش�ركة والتمثيل وامل�ش�ءلة وال�شف�فية ل 
ميكن اأن تتحقق دون القوانني وال�شي��ش�ت والتدابري 

واملم�ر�ش�ت التي تع�لج اأوجه عدم امل�ش�واة يف عالق�ت 
القوة، ل �شيم� بني الن�ش�ء والرج�ل. وال�شكوك الق�نونية 
الدولية مثل اتف�قية �شيداو ومنه�ج عمل بيجني اعرتفت 

بذلك اأي�شً� ودعت اإىل تنفيذ تدابري خ��شة موؤقتة مثل 
نظ�م احل�ش�ص النتخ�بية لزي�دة م�ش�ركة املراأة ودعم 
قي�دته� واإعالء �شوته�. ومع ذلك ف�إنن� نعلم اأن اأقل من 

30 بلدًا حققت الهدف الإمن�ئي الث�لث لالألفية وهو و�شول 

30% من الن�ش�ء اإىل الربمل�ن�ت الوطنية. ويف العديد من 
البلدان الدميقراطية ل تزال املراأة تع�ين من التمييز 

وعدم امل�ش�واة وارتف�ع م�شتوي�ت العنف. يتيح لن� اجتم�ع 
امل�ئدة امل�شتديرة هذا الفر�شة ملن�ق�شة العقب�ت التي ل 

تزال تعوق امل�ش�ركة الفعلية للمراأة يف الدميقراطي�ت 
وكيفية التغلب عليه�. كذلك �شيحدد نق�ط الدخول 

والفر�ص اخل��شة التي تتيحه� الدميقراطي�ت لتحقيق 
امل�ش�واة بني اجلن�شني. اإنني م�شرور لروؤية هذا التع�ون 
بني املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت واإدارة 

ال�شوؤون ال�شي��شية وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي وهيئة 
الأمم املتحدة للمراأة.  اأمتنى لكم نق��شً� مثمرًا واأتطلع 

اإىل �شم�ع تو�شي�تكم حول كيفية حت�شني منظومة الأمم 
املتحدة لرباجمه� يف جم�ل امل�ش�عدة الدميقراطية.

�شكرًا لكم. 

الملحق 4
بيان تلقيه السيدة هيلين كالرك

مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
(UNDP)

ي�شرين الن�شم�م اإىل مي�شيل ب��شليه، الرئي�ص التنفيذي 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة، وفيدار هيلجي�شني، الأمني 

الع�م للموؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت، واأو�شك�ر 
فرن�نديز ت�رانكو، الأمني الع�م امل�ش�عد لالأمم املتحدة 

لل�شوؤون ال�شي��شية، يف امل�ش�ركة يف رع�ية اجتم�ع امل�ئدة 
امل�شتديرة اليوم حول الدميقراطية وامل�ش�واة بني اجلن�شني.

اإن الإعالن الع�ملي حلقوق الإن�ش�ن وجمموعة كبرية من 
قوانني حقوق الإن�ش�ن واملع�هدات الدولية تعزز ت�ش�وي 

حقوق الن��ص يف كل مك�ن يف احلرية وال�شمول والتمثيل. 
ويتمثل التحدي يف حتقيق هذه احلقوق للجميع على اأر�ص 

الواقع.

ب�لن�شبة يل، من البديهي األ ميكن حتقيق احلكم 
الدميقراطي ك�ماًل دون امل�ش�ركة الك�ملة وال�شمولية 

للمراأة. فمن ل �شوت لهم من ال�شهل اأن يتج�هلهم اأولئك 
الذين لهم �شوت. ودون امل�ش�ركة الك�ملة للمراأة يف 

عملي�ت �شنع القرار والنق��ش�ت حول اأولوي�ت ال�شي��ش�ت 
واخلي�رات، �شيكون م�شري الق�ش�ي� ذات الأهمية الكربى 

ب�لن�شبة للمراأة اإم� الإهم�ل اأو مع�جلته� بطريقة دون 
امل�شتوى الأمثل بحيث ل تراعي وجه�ت نظر املراأة.

يف جميع اأنح�ء الع�مل، ي�ش�عد برن�مج الأمم املتحدة 
الإمن�ئي البلدان على بن�ء اقت�ش�دي�ت وجمتمع�ت 

واأنظمة حكم متت�ز ب�ل�شمول وتعمل على النهو�ص ب�لتنمية 
الب�شرية. وتتعلق التنمية الب�شرية بتمكني الب�شر من تو�شيع 

نط�ق حري�تهم واخلي�رات املت�حة لهم كي يحيوا احلي�ة 
التي يقدرونه�. وي�ش�عد احلكم الدميقراطي يف حتقيق 

ذلك، كم� ي�شهم اأي�شً� يف التم��شك الجتم�عي وال�شالم 
املطلوبني من اأجل التنمية امل�شتدامة.



األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

4٥

الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

ويكت�شب ملف احلكم الدميقراطي اأهمية ب�لغة يف عمل 
برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي. وت�شل براجمن� يف 

هذا املج�ل اإىل 132 بلدًا، ت�شكل اأكرث من ثلث مواردن�. 
ونحن ندعم جهود البلدان الرامية اإىل تقوية املوؤ�ش�ش�ت 

الدميقراطية من خالل النتخ�ب�ت احلرة والنزيهة، 
واإق�مة البيئ�ت حيث ميكن لالأحزاب ال�شي��شية واملجتمع 
املدين الن�ب�ص ب�حلي�ة والإعالم احلر النزيه اأن يزدهر.

برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي هو اجلهة الأوىل يف 
منظومة الأمم املتحدة املعنية بتوفري امل�ش�عدة التقنية 

لالنتخ�ب�ت. فمن ع�م 2008 اإىل ع�م 2010 فقط، قدمن� 
امل�ش�عدة النتخ�بية اإىل 64 بلدًا واإقليمً�. ونعمل ح�ليً� مع 
اأكرث من 120 بلدًا على اإ�شالح الإدارة الع�مة و/اأو تعزيز 

احلكم.

ولكي ُتعترب هذه اجلهود ن�جحًة، يجب اأن ت�ش�هم كل تلك 
الأعم�ل يف متكني املراأة وال�شعي اإىل حتقيق امل�ش�واة بني 
اجلن�شني. فنحن بح�جة اإىل اأن ن�شهد املزيد من الن�ش�ء 
ُتنتخب وت�شوت وت�ش�رك يف العملي�ت الت�ش�ركية عمومً�، 

ومُتثل متثياًل جيدًا يف الإدارات الع�مة.

هن�ك اأدلة ت�شري اإىل اأنه حيثم� يكون للمراأة ح�شور قوي 
يف املج�ل�ص املحلية، فمن املرجح اأن ت�شتخدم ثقله� لدعم 

ال�شتثم�رات يف جم�لت مثل املي�ه وال�شرف ال�شحي، 
وهي جم�لت حيوية جدًا ل�شحة الإن�ش�ن والتنمية. ومن 
واقع جتربتي اخل��شة، ف�إن اإيالء الأولوية ل�شي��ش�ت مثل 
اإج�زة الوالدين مدفوعة الأجر ورع�ية الأطف�ل واأم�كن 
العمل ال�شديقة لالأ�شرة وغري ذلك الكثري ل تتحقق اإل 
حني تكون املراأة م�ش�ركة ن�شطة يف النق��ص وال�شي��ش�ت 

وله� دور ب�رز يف عملي�ت �شنع القرار.

لذا فمن املهم جدًا تقوية م�ش�ركة املراأة ال�شي��شية على 
جميع امل�شتوي�ت ومتثيله� يف الإدارات الع�مة كي ميكن اأن 

يكون له� �شوت قوي يف و�شع �شي��ش�ت واأولوي�ت التنمية.

اإل اأن حتقيق ذلك قد ي�شتلزم معركة طويلة. ف�ملن�شب 
ال�شي��شي الوطني، على �شبيل املث�ل، ل يزال اأحد الأم�كن 
الأكرث �شعوبة ويتعذرعلى الن�ش�ء الو�شول اإليه يف العديد 

من املجتمع�ت. ول تزال املراأة ت�شكل 1٩ يف امل�ئة فقط 
من اأع�ش�ء برمل�ن�ت الع�مل - وهو م� يبعد كثريًا عن هدف 

الثالثني يف امل�ئة املحددة يف بكني يف ع�م 1٩٩٥.

كذلك، ل يزال متثيل املراأة ن�ق�شً� يف الإدارات الع�مة 
بوجه ع�م، ل �شيم� على امل�شتوي�ت املتو�شطة والعلي�.

هن�ك عدد من الطرق املُجربة لزي�دة �شوت املراأة 
وم�ش�ركته� يف �شنع القرار. وهي ت�شمل تطبيق نظ�م 

احل�ش�ص اأو املق�عد املخ�ش�شة؛ و�شم�ن اإمل�م الن�ش�ء 
مبعلوم�ت عن العملي�ت النتخ�بية وطرق احلمالت 
والتمويل، و�شرورة اإيالء الهتم�م اإىل التوازن بني 

اجلن�شني يف الهي�كل الإدارية الع�مة.

و�شعت نحو ٥0 بلدًا الآن ت�شريع�ت لنظ�م احل�ش�ص يف 
قوانني الأحزاب النتخ�بية وال�شي��شية، واعتمدت املئ�ت 
من الأحزاب ال�شي��شية نظ�م احل�ش�ص ك�إجراء طوعي. 

فنظ�م احل�ش�ص هو وحده التدبري الأكرث فع�لية والأ�شرع 
لزي�دة عدد الن�ش�ء يف املن��شب التي ُت�شغل ب�لنتخ�ب. 

واأظن اأنن� �شنعرف املزيد عن ذلك من درود دالرياب يف 
اجلل�شة الأوىل اليوم.

ولإحراز التقدم ب�ش�أن امل�ش�واة بني اجلن�شني يف النظم 
ال�شي��شية، من الأهمية مبك�ن اأن ت�ش�رك الأحزاب 

ال�شي��شية لأنه� توفر هي�كل للم�ش�ركة ال�شي��شية، و�شي�غة 
ال�شي��ش�ت، وحتديد املر�شحني للمن��شب ال�شي��شية. كم� 

ميكن اأي�شً� اأن تكون رك�ئز رئي�شية مل�ش�ركة املراأة، ولكنه� 
ك�نت يف كثري من الأحي�ن مبث�بة نق�ط اختن�ق رئي�شية.

ب�لتع�ون مع �شرك�ء مثل املعهد الدميقراطي 
الوطني (NDI)، يعمل برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي 
على حتديد اأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية داخل الأحزاب 
ال�شي��شية لتعزيز م�ش�ركة اأقوى للمراأة. واأظن اأي�شً� 

اأنكم �شتعرفون املزيد عن ذلك من زمالئن� يف املعهد 
الدميقراطي الوطني لحقً� اليوم.

حتت�ج اجلهود املبذولة لتحقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني يف 
املن��شب التي ُت�شغل ب�لنتخ�ب اإىل التطبيق يف الإدارات 
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الع�مة اأي�شً�. وقد اأطلق برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي 
موؤخرًا مب�درة لت�شجيع املزيد من امل�ش�واة بني اجلن�شني 

يف الإدارات الع�مة.

ويجري اإيالء الكثري من الهتم�م يف جميع اأنح�ء منظومة 
الأمم املتحدة اإىل اإ�شراك املراأة يف عملي�ت امل�ش�حلة 

وبن�ء ال�شالم يف البلدان يف مرحلة م� بعد ال�شراع. 
وحتى يكون ال�شالم والنتع��ص م�شتدامني، يجب اأن 

تكون املراأة جزءًا من ت�شميم النظم اجلديدة للحكم 
وال�شي��ش�ت واخلدم�ت. ف�حلكم الدميقراطي، حني 

ي�شمل املراأة ب�لك�مل، ميكن اأن ي�ش�عد يف �شم�ن الت�شدي 
للتمييز ال�ش�بق عند بن�ء موؤ�ش�ش�ت جديدة، واإع�دة كت�بة 

القوانني، وتقرير اأولوي�ت التنمية.

ي�شتفيد تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني واحلكم الدميقراطي 
من ال�شراك�ت القوية. يتمثل اأحد الأمثلة على ذلك يف 

�شبكة املعرفة الدولية للن�ش�ء الن��شط�ت يف ال�شي��شة - 
iKNOW Politics، وهي جهد تع�وين بذله من ج�نب 

كل املعهد الدميقراطي الوطني واملوؤ�ش�شة الدولية 
للدميقراطية والنتخ�ب�ت والحت�د الربمل�ين الدويل وهيئة 

الأمم املتحدة للمراأة وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي. 
يقدم هذا املنتدى الع�ملي على النرتنت املعرفة لدعم 

اجلهود الرامية اإىل زي�دة امل�ش�ركة ال�شي��شية للمراأة. وهو 
ح�ليً� ي�شهل تب�دل الق�ش�ص و�شه�دات الن�ش�ء يف منطقة 

البلدان العربية ومع املن�طق والبلدان الأخرى.

الخالصة

يدعون� اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة اليوم ملع�جلة ق�ش�ي� 
امل�ش�واة بني اجلن�شني والدميقراطية معً�. يجب اأن 
تكون امل�ش�واة بني اجلن�شني �شمة من �شم�ت احلكم 

الدميقراطي كي يكون الأخري جديرًا ب��شمه.

ومن خالل تعزيز الثنني معً� فنحن ل ن�شجع بذلك حقوق 
الإن�ش�ن املت�ش�وية لكل من املراأة والرجل فح�شب، ولكن 

نعّجل ب�لتنمية اأي�شً�. 

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،

رمب� يكون هذا الع�م اإيذانً� ببدء "املوجة الرابعة" 
للدميقراطية.  وكم� راأين� يف اأحداث "الربيع العربي" 

اله�ئلة، ن�شطت الن�ش�ء يف امل�ش�ركة يف املوجة اجلديدة 
من املط�لبة ب�حلري�ت ال�شي��شية والكرامة.  ففي �شوارع 

تون�ص والق�هرة   وموؤخرًا يف �شنع�ء، من ال�شعب األ 
تالحظ اأن الن�ش�ء من جميع من�حي احلي�ة ان�شممن اإىل 

�شفوف املحتجني يف ال�شوارع للمط�لبة ب�لدميقراطية 
واملواطنة. ونتيجة لذلك، فقد بداأن� ن�شهد ب�لفعل حتقق 

املك��شب لبع�ص الن�ش�ء.

يف اأبريل/ني�ش�ن من هذا الع�م، حقق الإ�شالحيون 
ال�شي��شيون يف تون�ص م� ك�ن ي�شعب ت�شوره قبل اأ�شهر 
معدودة، وهو م�شروع ق�نون انتخ�بي يدعو اىل امل�ش�واة 

الك�ملة يف التمثيل ال�شي��شي ب�لدميقراطية التون�شية 
اجلديدة.  ويقرتح الق�نون اأن تتع�قب اأ�شم�ء الن�ش�ء 

والرج�ل على قوائم املر�شحني يف النتخ�ب�ت الربمل�نية 
الق�دمة.  

تذكرن� هذه الأحداث ب�لتغري اجلذري الذي طراأ على 



األمم المتحدة - المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

47

الديمقراطية والمساواة 
بين الجنسين: دور األمم 

المتحدة

الدميقراطية منذ اإن�ش�ئه�. ج�ء وقت ك�نت الدميقراطية 
ُتعترب فيه حكرًا على طبقة مالك الأرا�شي من الذكور، 
اأم� الآن فقد ب�ت من امل�شتحيل اعتب�ره� اأي �شيء �شوى 

املواطنة ال�شي��شية الك�ملة واملت�ش�وية للجميع. وب�لطبع ل 
ميكن اأن يحرك ذلك �شوى القي�دة واللتزام على اأعلى 

امل�شتوي�ت ل�شم�ن امل�ش�ركة الك�ملة واملت�ش�وية للمراأة يف 
العملي�ت الدميقراطية.

�شوف اأركز اليوم على م� تعلمن�ه من م�ش�ركة املراأة 
يف عملية �شنع القرار الدميقراطي، اأي ثالثة عن��شر 

اأ�ش��شية يجب اأن توجه امل�ش�عدات الدميقراطية.

اأوًل، يتعني علين� مع�جلة العقب�ت التي تواجهه� املراأة 
عند امل�ش�ركة يف العملية النتخ�بية وقدرته� على مم�ر�شة 

خي�رات حقيقية يف النتخ�ب�ت. ث�نيً�، يجب علين� 
النظر فيم� اإذا ك�نت هن�ك م�ش�حة  للمراأة للتعبري عن 

تف�شيالته� يف ال�شي��شة اأو اإعالء �شوته�. ث�لثً�، يجب 
اأن تكون املوؤ�ش�ش�ت الع�مة الدميقراطية م�شوؤولة ب�ش�أن 

الن�ش�ء.  

اأوًل، ا�شمحوا يل اأن اأبداأ مب�ش�ألة اخلي�رات. مبرور الوقت، 
و�شعت الدميقراطية، كنظ�م �شي��شي، اآلي�ت لإدم�ج 
الفئ�ت املهم�شة   مثل نظ�م احل�ش�ص اأو الرتتيب�ت 

الإقليمية لت�شخيم خم�وف اجلم�ع�ت املحرومة من 
حقوقه� ال�شي��شية. واملراأة غ�لبً� م� تكون �شمن غ�لبية 
ال�شك�ن، ولكنه� تواجه جمموعة وا�شعة من القيود التي 

حتول دون م�ش�ركته� م�ش�ركة فع�لة حتى يف اأب�شط 
مم�ر�ش�ت الدميقراطية، مثل الت�شويت اأو الرت�شح 

ملن�شب �شي��شي. وم� يدعو لل�شخرية اأنه حتى يف الع�م 
2011 مل تكن لدين� بي�ن�ت دقيقة عن اأعداد الن�ش�ء 

امل�شجالت للت�شويت، اأو الالئي م�ر�شن الت�شويت ب�لفعل 
يف العديد من البلدان، مق�رنًة ب�لرج�ل. ولدين� بي�ن�ت 

اأقل عن مدى القيود املفرو�شة على اختي�ر املراأة احلر من 
جراء الإكراه داخل الأ�شرة اأو امل�ش�كل العملية ك�شعوبة 

التنقل اأو العنف اأم�م �شن�ديق القرتاع. 

اأم� عواقب القيود التي تعوق امل�ش�ركة فهي معروفة. 

ت�شكل الن�ش�ء اأقل من 20% من امل�شرعني واأقل من ٥% 
من الوزراء. ووجدت املراأة نف�شه� دائمً� مقيدة ب�لأدوار 

التقليدية لنوعه� الجتم�عي عند مم�ر�شة حقوقه� 
ال�شي��شية حتى يف اأعتى الدميقراطي�ت.

يتعلق القيد الث�ين ب�ل�شوت امل�شموع.  تعتمد م�ش�ركة 
اجلمهور الفع�لة على القدرة على التعبري عن امل�ش�لح 

وت�شكيل دائرة انتخ�بية لإعالء تلك امل�ش�لح.  وعلين� اأن 
ن�ش�أل اأنف�شن� - هل نكر�ص م� يكفي من املوارد ملنظم�ت 

املجتمع املدين الن�ش�ئية كي حتقق املراأة م�ش�حله�؟  هل 
تعك�ص الأحزاب ال�شي��شية اهتم�م�ت املراأة وت�شتجيب 
له�؟ علين� اأن نتذكر اأن الدميقراطي�ت قد تن�ش�أ عنه� 

اأغلبية  ميكن يف الواقع - وب��شم العملية الدميقراطية 
- اأن تفر�ص قيودًا على حقوق املراأة.  ميكن اأن يحدث 

ذلك يف ظل قلة التنوع والأ�شوات بني �شفوف الن�ش�ء يف 
ال�شي��شة.   

اإذا مل ت�أخذ هي�كل الأحزاب ال�شي��شية واحلكومة 
احتي�ج�ت واأولوي�ت املراأة بعني العتب�ر، واإذا داأبت 

و�ش�ئل الإعالم واملم�ر�ش�ت التقليدية والثق�فية التقليل 
ب��شتمرار من قيمة املراأة يف احلي�ة ال�شي��شية، فال ميكن 

للدميقراطي�ت اأن حتقق اأي مك��شب للمراأة.  بل واأكرث 
من ذلك، �شتنخف�ص نوعية الدميقراطية نف�شه�.  تقول 
�شوزان ب. اأنتوين، املن��شلة ال�شهرية يف املط�لبة بحق 

املراأة يف الت�شويت:

لن تكون هن�ك اأبدًا م�ش�واة ك�ملة حتى ت�ش�عد 
املراأة ذاته� يف �شن القوانني وانتخ�ب امل�شرعني.

واأخريًا، علين� اأن ن�ش�أل م� اإذا ك�ن للمراأة حم��شبة 
املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية.  تعني الدميقراطية احلقيقية م� 
هو اأكرث بكثري من جمرد امل�ش�ركة - فهي تتعلق ب�ل�شوابط 
واملوازين وموؤ�ش�ش�ت امل�ش�ءلة التي ت�شمح للمراأة ب�لتم��ص 

الإن�ش�ف عند انته�ك حقوقه� وجت�هل احتي�ج�ته�. 

يتعني على عملي�ت الرق�بة الق�ش�ئية والربمل�نية 
وموؤ�ش�ش�ت التدقيق الع�م جميعً� اأن ت�شمن اأن اإجراءاته� 

ممت لر�شد انته�ك�ت حقوق املراأة  ومع�يريه� قد �شُ
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ومتكني املراأة من املط�لبة ب�لتحقيق�ت واملراجع�ت.  اإذا 
مل تكن هذه املوؤ�ش�ش�ت موجودة وع�ملة، فذلك يوحي 

للمراأة ب�أن حقوق املواطنة اخل��شة به� اأ�شعف من 
حقوق الرج�ل، واأن حقوقه� يف الأمن اأو الأجر الع�دل اأو 
امللكية تخ�شع حلقوق الرجل. ف�إذا ك�نت املراأة ل ميكنه� 

حم��شبة احلكومة ب�ش�أن تعزيز امل�ش�واة بني اجلن�شني، 
يعني ذلك اأن حقوق املواطنة للمراأة تقوم على اأ�ش�ص 

ه�شة.

ولعل العديد منكم هن� يتذكر �شع�ر ال�شبعيني�ت:  "احلي�ة 
ال�شخ�شية هي واقع �شي��شي". ك�ن ذلك ال�شع�ر يعك�ص 
حقيقة ه�مة وهي اأن عدم امل�ش�واة يف املج�ل اخل��ص 

يقو�ص مبداأ امل�ش�واة يف املج�ل الع�م.  وميكن للقوانني 
الع�مة واملوؤ�ش�ش�ت اأن تعزز تلك التف�وت�ت يف احلي�ة 
اخل��شة.  وقد يحول ذلك دون حم��شبة املراأة لهذه 
املوؤ�ش�ش�ت حم��شبة فعلية. وهن�ك �شع�ر اآخر للمراأة 

من بالدي اأثن�ء مرحلة انتق�لن� اإىل الدميقراطية: 
"الدميقراطية يف البيت ويف الدولة". واملنطق هو نف�شه: 

ينبغي حم��شبة الدولة الدميقراطية عن انته�ك�ت حقوق 
املراأة.  اإن امل�ش�ركة الك�ملة واحلقيقية غري ممكنة م� مل 

تكن هن�ك م�ش�واة يف احلي�ة اليومية.  ول ميتد ذلك فقط 
اإىل حتقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني ولكن اإىل احل�جة اإىل 
مع�جلة الفوارق القت�ش�دية اله�ئلة اأي�شً� - التي ت�شكل 

تهديدات ب�لغة اخلطورة للدميقراطية.

تتن�ول برامج هيئة الأمم املتحدة للمراأة م�ش�ئل الق�ش�ي� 
وال�شوت وامل�ش�ءلة. ويف جميع اأنح�ء الع�مل، دعمت 

هيئة الأمم املتحدة للمراأة جهود احلرك�ت الن�ش�ئية ملنح 
املراأة حق الت�شويت والرت�شح للمن��شب ال�شي��شية ودعم 

التدريب للمر�شح�ت والعمل مع و�ش�ئل الإعالم لرفع 
تق�رير ذات نوعية اأف�شل حول حمالت املراأة.  

يف تون�ص وم�شر، تقدم هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
الدعم لن�ش�ء املجتمع املدين لتحديد اأولوي�تهن املتعلقة 
ب�لإ�شالح�ت الد�شتورية.  ويف م�شر وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية ويف كثري من ال�شي�ق�ت الأخرى، دعمت 
هيئة الأمم املتحدة للمراأة امل�ش�ورات القطرية بني 

منظم�ت املجتمع املدين الن�ش�ئية والق�دة ال�شي��شيني 
لو�شع مواثيق املراأة. ت�شرد هذه املواثيق اأولوي�ت املراأة 

من اأجل دميقراطية تراعي الفوارق بني اجلن�شني، مثل 
احل�ش�ص النتخ�بية للجن�شني، وامل�ش�ورات بني الدوائر 

وال�شي��شيني املعنيني ب�مل�ش�واة بني اجلن�شني، وبن�ء 
�شبك�ت من الكتل الربمل�نية للن�ش�ء املنتخب�ت، من بني 

جملة اأمور اأخرى.

كم� تدعم هيئة الأمم املتحدة للمراأة مب�درات تعزيز 
امل�ش�ءلة عن العتب�رات اجلن�ش�نية يف الإدارة الع�مة 

من خالل امليزاني�ت املراعية للمنظور اجلن�ش�ين ومن 
خالل برامج يف رواندا وط�جيك�شت�ن تن�شئ حلقة لالآراء 

املتب�دلة بني مقدمي اخلدم�ت الع�مة واملواطن�ت. وقد 
تع�ونت هيئة الأمم املتحدة للمراأة مع مكتب املفو�ص 

ال�ش�مي حلقوق الإن�ش�ن لدعم البلدان من اأجل الت�شدي 
لنته�ك�ت حقوق املراأة من خالل تقدمي الدعم للج�ن 

التحقيق وجل�ن احلقيقة وامل�ش�حلة. وتوؤيد هيئة الأمم 
املتحدة للمراأة اأي�شً� البلدان يف جميع اأنح�ء الع�مل 

لتطبيق اللتزام�ت الت�شريعية الوطنية الواردة يف 
ال�شي��شة الدولية وال�شكوك الق�نونية مثل منه�ج عمل 

بيجني، واتف�قية الق�ش�ء على جميع اأ�شك�ل التمييز 
�شد املراأة، وبروتوكول الحت�د الأفريقي حلقوق املراأة، 
وبروتوكول اجلم�عة الإمن�ئية للجنوب الأفريقي املتعلق 

ب�لنوع الجتم�عي.

وب�إيج�ز، هن�ك ثالثة �شروط اأ�ش��شية ح��شمة جلعل 
الدميقراطية حقيقة واقعة للمراأة.

اأوًل، علين� اإزالة العقب�ت التي حتول دون م�ش�ركة املراأة 
م�ش�ركة فع�لة وهي: اإمك�نية التنقل، واجلوانب امل�لية، 

والو�شول اإىل املعلوم�ت، والفتق�ر اإىل ال�شالمة الع�مة، 
والإكراه والرتهيب والعنف.

ثانياً، يجب علين� اأن نعرتف ب�أن امل�ش�ركة �شيء و ال�شوت 
�شيء اآخر.هل املراأة ق�درة على التعبري عن حقوقه� 
واحتي�ج�ته� وتف�شيالته� و�شرحه� بو�شوح؟  اإىل اأي 

مدى ُتعد الأحزاب ال�شي��شية يف داخله� دميقراطية؟ هل 
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اأُتيحت للمراأة يف املجتمع املدين الفر�شة ملن�ق�شة املواقف 
امل�شرتكة ب�ش�أن الد�شتور والق�نون النتخ�بي وال�شالمة 

خالل احلمالت وغريه� من الق�ش�ي�؟   

ثالثاً واأخريا، يجب اأن تخ�شع املوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية 
للم�ش�ءلة اأم�م الن�ش�ء، ويجب حم��شبته� عن الوف�ء 

ب�للتزام�ت اإزاء حقوق املراأة.

اإذا اأهملت الدميقراطية م�ش�ركة املراأة، واإذا جت�هلت 
اأ�شوات الن�ش�ء، واإذا متل�شت من امل�ش�ءلة عن حقوق 

املراأة، فهي بذلك لي�شت �شوى دميقراطية لن�شف 
مواطنيه� فقط.   

واإنني اأتطلع اإىل ال�شتم�ع اإىل التو�شي�ت ال�ش�درة عن 
املن�ق�ش�ت اليوم كي نعزز امل�ش�عدة الدميقراطية التي 

نقدمه�.  واأتبني على لئحة املتحدثني واحل�شور اليوم، 
العديد من ن�شط�ء الدميقراطية الب�رزين.  اإنه من ح�شن 

حظن� اأنكم ت�ش�ركون اليوم.  وال�شج�عة الكبرية التي 
تبديه� الن�ش�ء والرج�ل يف جميع اأنح�ء الع�مل مع بزوغ 
فجر املوجة الرابعة املحتملة للدميقراطية ت�شتلزم من 

كل واحد من� الت�أكد من اأن جهودن� جلعل الدميقراطية 
حقيقية واقعة للجميع تتن�ول امل�ش�واة بني اجلن�شني. 

الملحق 6
بيان السيد فيدار هيلجيسن

األمين العام، المؤسسة الدولية 
للديمقراطية واالنتخابات

�شهدت العقود الثالثة امل��شية زي�دة الوعي الدويل 
ب�حل�جة اإىل متكني املراأة من خالل التدابري التي تعمل 
على زي�دة العدالة الجتم�عية والقت�ش�دية وال�شي��شية 

على جميع امل�شتوي�ت. كذلك تتع�ظم اأهمية احل�جة 
اإىل تدعيم الإط�ر الع�ملي ب�ش�أن امل�ش�واة بني اجلن�شني، 

والدعوة اإىل امل�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة.

اإن اعتم�د املواثيق والتف�قي�ت احلكومية الب�رزة، مثل 
اتف�قية الأمم املتحدة للق�ش�ء على جميع اأ�شك�ل التمييز 

�شد املراأة )�شيداو(، التي اعُتمدت ع�م 1٩7٩، ووقعت 
اأو �ش�دقت عليه� 182 دولة، واإعالن ومنه�ج عمل بيجني 

لع�م 1٩٩٥، وقرار جمل�ص الأمن الدويل رقم 132٥ ب�ش�أن 
املراأة وال�شالم والأمن )2000( واإعالن الألفية والأهداف 

الإمن�ئية لالألفية )2000(، ي�شلط ال�شوء على الأهمية 
الكربى للت�شدي لعدم امل�ش�واة بني اجلن�شني يف جميع 

جم�لت احلي�ة. وي�أتي اإن�ش�ء هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
موؤخرًا مبث�بة عالمة على القوة الدافعة الإ�شرتاتيجية 

وال�شي��شية لدور منظومة الأمم املتحدة املتزايد يف حتقيق 
مثل هذه اللتزام�ت.

وملت�بعة هذه اللتزام�ت، تقوم كثري من دول الع�مل 
ح�ليً� بتنفيذ الإجراءات والتدابري لتحقيق امل�ش�واة بني 
اجلن�شني ومتكني املراأة يف املج�لت املدنية وال�شي��شية 

والجتم�عية والقت�ش�دية والثق�فية. وعلى الرغم من تلك 
اجلهود، ل تزال ال�شورة ق�متة ومن الوا�شح اأنه بعيدًا 

عن تغيري القوانني وال�شي��ش�ت، ف�إن تغيري املم�ر�ش�ت يف 
املنزل واملجتمع واحلي�ة الع�مة اأمر اأ�ش��شي.

ونظرًا اإىل حقيقة اأن الو�شول اإىل متكني املراأة يتع�ر�ص 
مع واحد من املواقف وال�شلوكي�ت الإن�ش�نية الأكرث 

ر�شوخً�، ل يزال التقدم بطيئً� جدًا وغري متك�فئ يف �شتى 
اأنح�ء الع�مل. فعلى �شبيل املث�ل، يف اأنح�ء عديدة من 
الع�مل، ميثل العنف �شد املراأة بجميع اأ�شك�له "حقيقة 

واقعة" وموؤ�شفة تع�ين منه� الن�ش�ء يف جميع اأنح�ء الع�مل، 
وغ�لبً� م� يتم التغ��شي عنه.

يعني املثل الأعلى احل�يل املتمثل يف الدميقراطية 
الت�ش�ركية اللتزام وامل�ش�همة من ج�نب جميع فئ�ت 

ال�شك�ن ب�شرف النظر عن النوع الجتم�عي اأو الطبقة اأو 
اجلن�ص اأو ال�شن اأو الأ�شل اأو اخللفية العرقية اأو الدينية. 
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وتط�لب املراأة ب�لإدم�ج الك�مل يف ال�شي��شة واحلكم وميثل 
اإدراج الن�ش�ء، الالئي ي�شكلن ن�شف ال�شك�ن الع�مل، 

تقدمً� اأ�ش��شيً� على �ش�حة الدميقراطية.

بينم� تت�ش�وى الن�ش�ء يف جميع البلدان مع الرج�ل يف 
حقوق الت�شويت والرت�شح للمن��شب النتخ�بية، قد حُترم 
الن�ش�ء من احلقوق املت�ش�وية املن�شو�ص عليه� يف الق�نون 
على اأر�ص الواقع. ويف بع�ص البلدان جند اأن قدرة املراأة 

على الرت�شح لالنتخ�ب�ت قد يقيده� عداء املجتمع�ت 
املحلية وق�دته� مل�ش�ركة املراأة وقي�دته�، وتكبله� القيود 

الثق�فية.

ويف جم�ل �شنع القرار، ل تزال املراأة ت�شغل اأقل من %20 
من املق�عد الربمل�نية املنتخبة على ال�شعيد الع�ملي.  

واليوم هن�ك 1٥ �شيدة فقط ت�شغل من�شب رئي�ص دولة اأو 
حكومة يف جميع اأنح�ء الع�مل. وب�ملعدل احل�يل للزي�دة، 

ف�إن "منطقة التك�فوؤ" - حيث ل ي�شغل اأي من اجلن�شني 
اأكرث من 60% من مق�عد الربمل�ن - لن ت�شل اإليه� 

البلدان الن�مية قبل حلول ع�م 2047 13. وكثريا م� تواجه 
املراأة يف جم�يل ال�شي��شة و�شنع القرار حواجز غري 

ر�شمية، وخ��شًة عندم� متثل اأقلية �شغرية، رغم اأنه� متثل 
ن�شف جمموع ال�شك�ن عمومً�.

على مدى ال�شنوات الع�شر امل��شية، حظي وجود املراأة 
العددي يف مواقع ال�شلطة و�شنع القرار ب�هتم�م متزايد. 
واأثمر تزايد اأعداد الن�ش�ء املر�شح�ت لالنتخ�ب�ت ل�شغل 
من��شب �شنع القرار الع�م، عن زي�دة الهتم�م ب�لطرق 

وال�شرتاتيجي�ت لرتجمة وجود املراأة اإىل "اإجراءات 
ح��شمة" ونفوذ. ومبجرد و�شول املراأة اإىل ال�شلطة، 

من املتوقع اأن ت�شبح طرفً� ف�عاًل �شي��شيً� فع�ًل لتغيري 
ال�ش�ح�ت ال�شي��شية وللم�ش�ءلة جنبً� اإىل جنب مع 

الرجل من اأجل حتقيق امل�ش�واة بني اجلن�شني والعدالة 
الجتم�عية. 

وللتعرف على املعوق�ت وفر�ص حتديد الإجراءات لتوجيه 
ا�شرتاتيجي�ت امل�ش�واة بني اجلن�شني يف هذا املج�ل، من 

املهم فهم ح�لة التمثيل وامل�ش�ركة ب�ش�أن الن�ش�ء داخل 

الأحزاب ال�شي��شية. ت�شكل احلواجز املحددة على امل�شتوى 
احلزبي عقب�ت تعيق فر�ص املراأة يف امل�ش�ركة الفع�لة يف 
الربامج ال�شي��شية لالأحزاب والت�أثري عليه�، وعلى نط�ق 

اأو�شع تعرقل تنفيذ الإ�شالح�ت التي تهدف اإىل تعزيز 
خطط امل�ش�واة بني اجلن�شني.

ينبغي اأن ت�شبح امل�ش�واة بني اجلن�شني ُبعدًا اأ�ش��شيً� يف 
خطة بن�ء الدميقراطية التي ت�شتهدف تعزيز الأحزاب 

ال�شي��شية التي نريده� اأن اأن تكون لعبً� رئي�شيً� للتنمية 
الدميقراطية. وعلى الدرجة نف�شه� من الأهمية ي�أتي 

تقييم العوامل التي حتدد م�شتوى التن�زلت ال�شي��شية 
وال�شتج�ب�ت لل�شغط املحدد لتطبيق امل�ش�واة بني 

اجلن�شني يف جم�ل املوؤ�ش�ش�ت ال�شي��شية التقليدية، 
ف�شاًل عن املجتمع املدين واحلرك�ت الجتم�عية. ولبد 

من الت�شدي للحواجز الداخلية التي تعرت�ص �شبيل 
املراأة داخل الأحزاب ال�شي��شية ب�لقدر نف�شه من الط�قة 

والهتم�م املكر�ص لزي�دة عدد الن�ش�ء يف املج�ل�ص 
الت�شريعية، وهو م� ُيعد موؤ�شرًا رئي�شيً� على الهدف رقم 
3 من الأهداف الإمن�ئية لالألفية، ح�شبم� ذكرن� الأمني 

الع�م ب�ن كي مون.

ثمة ارتب�ط وثيق بني اجلهدين وجن�حهم� يعتمد على 
حدوث تغيريات ه�مة يف الثق�فة ال�شي��شية التي تتخلل 

ال�شي��شة التقليدية يف العملي�ت واملوؤ�ش�ش�ت الدميقراطية. 
وينبغي ملنظومة الأمم املتحدة امل�ش�همة، �شواء ب�شكل 

مب��شر اأو غري مب��شر، يف مثل هذه التغيريات يف جهوده� 
لبن�ء الدميقراطية اأثن�ء الت�شدي لتحدي�ت دميقراطية 

حمددة، وخ�شو�شً� خالل التحولت ال�شي��شية، كم� 
يف ح�لة املط�لبة املف�جئة ب�لتغيري الدميقراطي التي 

اجت�حت �شم�ل اأفريقي� على مدى الأ�شهر امل��شية.

ينبغي اأن يهدف هذا امل�شعى اإىل:

تو�شيع نط�ق الو�شول و"احل�شول على الأرق�م   •
ال�شحيحة" )اآلي�ت/ا�شرتاتيجي�ت ت�شريع اإدخ�ل 

امل�ش�واة بني اجلن�شني على م�شتوى القي�دة 
ال�شي��شية والحتف�ظ به�(؛

“Who Answers to Women: UNIFEM Progress of the World’s Women 2008/2009”.  13
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تعظيم تواجد املراأة، وزي�دة النفوذ وتغيري وجه   •
ال�ش�حة ال�شي��شية/ "م� وراء الأرق�م" )اآلي�ت/

ا�شرتاتيجي�ت الت�أثري على �شنع القرار اأو امل�ش�ركة 
الفع�لة(؛

اإق�مة جهود الدعوة واإ�شراك الرج�ل ب�ش�أن   •
امل�ش�واة بني اجلن�شني ومتكني املراأة.

ل ميكن التقليل من دور و�ش�ئل الإعالم يف تعزيز، اأو 
اإع�قة، هذه الأجندة. يف ع�م 1٩٩٥ ت�شمن منه�ج عمل 
بيجني احل�جة اإىل اإجراءات من�شقة متعددة القط�ع�ت 

لزي�دة م�ش�ركة املراأة وو�شوله� اإىل التعبري و�شنع القرار 
يف وعرب و�ش�ئل الإعالم، واحل�جة اإىل تعزيز �شورة 
متوازنة وغري منطية للمراأة يف و�ش�ئل الإعالم. ثمة 

اإجراء ملمو�ص اقرتح لتحقيق الهدف اأعاله وهو اإن�ش�ء 
�شبك�ت بني املنظم�ت غري احلكومية واملنظم�ت الن�ش�ئية 
واملنظم�ت الإعالمية املهنية وو�شع برامج معلوم�ت له�، 

من اأجل اإبراز الحتي�ج�ت املحددة للمراأة يف و�ش�ئل 
الإعالم.

ح�ن الوقت ملراجعة موقفن� جت�ه هذه امل�ش�ألة، وكيف 
ميكن لالأمم املتحدة اأن ت�شهم يف الت�شدي للتحدي�ت 

- التي فر�شت قيود النوع الجتم�عي على الروؤى التي 
اأنتجه� الإعالم وا�شتن�شخه� عن ال�شي��شة واملوؤ�ش�ش�ت 

ال�شي��شية - تلك التحدي�ت التي تعرت�ص �شبيل حتقيق 
العملي�ت الدميقراطية ب�لفعل. وينبغي اأي�ش� تقييم اأثر 

و�ش�ئل الإعالم اجلديدة يف هذا ال�شدد، نظرًا للدور 
الذي تلعبه يف كثري من التحولت الدميقراطية يف اأنح�ء 

الع�مل.

اإمك�نية تب�دل اخلربات عرب خمتلف الأق�ليم واإمك�ن�ت 
التو�شل اإىل تو�شي�ت مبنية على اأدلة غري اإلزامية دعمً� 

للجهود القطرية يف مثل هذه املن�طق �شيكون ذا اأهمية 
كبرية ب�لن�شبة ملن�ق�شة اجتم�ع امل�ئدة امل�شتديرة هذا.

وا�شمحوا يل اأن اأختتم كلمتي ب�لت�أكيد على اأن املوؤ�ش�شة 
الدولية للدميقراطية والنتخ�ب�ت ملتزمة بتعميق 

�شراكته� مع الأمم املتحدة، وعلى وجه اخل�شو�ص اإدارة 
ال�شوؤون ال�شي��شية وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي 

وهيئة الأمم املتحدة للمراأة، للنهو�ص بخطة امل�ش�واة بني 
اجلن�شني يف جم�ل بن�ء الدميقراطية.

�شكرًا لكم. 
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