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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ -فرباير / شباط٢٧
 ‘٢’ )ج( ٣بند جدول األعمال 

متابعـــة املـــؤمتر العـــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة والـــدورة   
: ٢٠٠٠املرأة عـام  ”االستثنائية للجمعية العامة املعنونة   

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي 
ــشرينو ــتراتيجية  : ‘‘العـــــ ــداف اإلســـــ ــذ األهـــــ تنفيـــــ

ــام    ــاالت االهتمـ ــا يف جمـ ــب اختاذهـ ــراءات الواجـ واإلجـ
ــادرات     ــراءات واملبـ ــن اإلجـ ــد مـ ــاذ مزيـ ــة واختـ : احلامسـ

مشاركة املرأة والرجل علـى قـدم املـساواة يف عمليـات            
   صنع القرار على مجيع املستويات

ساواة يف عمليـات    حلقة نقاش بشأن مشاركة املرأة والرجل على قدم املـ           
 صنع القرار على مجيع املستويات

 
 )هنغاريا(سيلفيا سابو : موجز مقدم من امليسرة  

 حلقــة ،٢٠٠٦فربايــر / شــباط٢٨ يف ،دورــا اخلمــسنييف عقــدت جلنــة وضــع املــرأة  - ١
نقــاش بــشأن مــشاركة املــرأة والرجــل علــى قــدم املــساواة يف عمليــات صــنع القــرار علــى مجيــع 

 نـسرين بـرواري، وزيـرة البلـديات واألشـغال العامـة،           :شارك يف احللقـة كـل مـن       و. املستويات
العــراق؛ وفيــدا كــانوبني، أســتاذة ورئيــسة قــسم الــسياسات االجتماعيــة يف جامعــة ميكــوالس   

ــدر   ــا؛ وأن ــس، ليتواني ــسواز      زرومريي ــدويل؛ وفران ــاين ال ــاد الربمل ــام لالحت ــني الع ــسون، األم  جون
عنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وكـبرية احملاضـرين يف كليـة                   اللجنـة امل  يف  خـبرية   غاسبار،  

مـازو، األسـتاذة بقـسم العلـوم الـسياسية         إميـي   الدراسات العليا للعلوم االجتماعية يف بـاريس؛ و       
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فريـق اخلـرباء الـذي دعـت        يف  يف جامعة والية واشنطن، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وعـضو             
 / تــشرين األول٢٧ إىل ٢٤، يف الفتــرة مـن  اعـه يف أديــس أبابـا  إىل اجتمشـعبة النـهوض بــاملرأة   

 . ٢٠٠٥أكتوبر 
ــوق         - ٢ ــن حق ــا م ــا هل ــرار شــرط الزم إلعمــال م ــات صــنع الق ــرأة يف عملي ــشاركة امل وم

والتوصــل إىل حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف املــشاركة يف صــنع .  إعمــاال تامــااإلنــسان
ىت جماالت احلياة العامـة، مبـا يف ذلـك املـشاركة يف الـشؤون               القرار على كافة املستويات ويف ش     

فـال جمــال  .  إمنــا هـو قـضية عدالـة ودميقراطيـة    ،الـسياسية واالقتـصاد والقـضاء ووسـائط اإلعـالم     
مـستبعدا مـن دوائـر      فيهـا   نـصف الـسكان     يكـون   للحديث عن احلكم الدميقراطي يف جمتمعـات        

صـنع القـرار شـرط      املـشاركة يف    رأة والرجـل يف     واملـساواة بـني املـ     . صنع القرار أو مهمشا فيها    
 . الزم لتحقيق التنمية املستدامة والسالم

وأقر املشاركون بالدور احلاسم للصكوك الدولية يف تعزيز مشاركة املـرأة يف عمليـات               - ٣
سيما اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان واتفاقيـة القـضاء       صنع القرار على كافة املستويات، وال    

واعتمدت اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             . ع أشكال التمييز ضد املرأة    على مجي 
اجلهـازين  يف احليـاة العامـة، مبـا يف ذلـك     مشاركة املرأة يف صنع القـرار يف    توصيات عامة بشأن    
 .اإلداري والدبلوماسي

 واألمــن املتعلــق بــاملرأة والــسالم) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وأُبــرزت أمهيــة قــرار جملــس األمــن   - ٤
وأكــد املــشاركون . الــذي عــرض لــدور املــرأة يف منــع الــصراعات وحــسمها ويف بنــاء الــسالم  

ضرورة مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة يف صـنع القـرار يف سـائر اجلهـود الراميـة إىل صـون                          
 . وتعزيزمهاالسالم واألمن

 تــشمل وأوضــح املــشاركون أن عمليــات صــنع القــرار جتــري يف ســياقات جــد خمتلفــة  - ٥
 اهليئات العامة مثل الربملانات واحلكومات الوطنية واحمللية واملؤسسات االجتماعية واالقتـصادية          

، واحلركات االجتماعية واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات اتمع املـدين واألحـزاب            العاملية
ــة ومؤســسات القطــاع اخلــاص    ــات العمالي ــسياسية والنقاب ــادلوا املعلومــات عــن أفــض  . ال ل وتب

املمارسات والدروس املستفادة يف جمال تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار، ومشل ذلـك أمثلـة            
من الربامج التعليمية والتدريبية واحلمالت العامة املوجهة إىل نـشر الـوعي بأمهيـة دور املـرأة يف                  

 . صنع القرار على كافة املستويات
ملرأة يف احليـاة العامـة يف العقـود املاضـية           وقد حتقق تقدم يف السعي إىل زيادة مشاركة ا         - ٦

فقـد حـدثت علـى سـبيل املثـال زيـادة عامـة              . رغم أن خطوات التغيري جاءت متباطئة ومتفاوتة      
 يف املائـة يف     ١١,٣، كما لـوحظ، مـن        هذه النسبة  يف نسبة النائبات الربملانيات، حيث ارتفعت     
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 بلـدا إىل بنـاء مـا يعـرف          ٢٠ وتوصـل . ٢٠٠٦ يف املائـة يف مطلـع عـام          ١٦,٣ إىل   ١٩٩٥عام  
وتـشهد اإلحـصاءات   .  يف املائة من عدد النواب الربملانيني   ٣٠بالكتلة احلامسة لتمثيل املرأة، أي      

بــني اإلطــار القــانوين، الــذي يــنص يف معظــم البلــدان علــى   القائمــة املتاحــة باســتمرار الفجــوة  
املوجهـة إىل حتقيـق املـساواة بـني         املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل، وبني تنفيذ الـسياسات           

 .اجلنسني على أرض الواقع
. ونــوقش التــأثري اإلجيــايب لزيــادة مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار علــى الــصعيد احمللــي    - ٧

النمطيـة عـن دور     القـضاء علـى األفكـار       وميكن ملشاركة املرأة على هذا املستوى أن تساهم يف          
 .املرأة يف اتمع

الوثيقة بني التمكني الـسياسي واالقتـصادي   الصلة  احلاجة إىل مراعاة   وأكد املشاركون  - ٨
وميكن توسيع أبواب الفرص االقتصادية أمـام املـرأة بتوسـيع دائـرة مـشاركتها يف صـنع                  . للمرأة

االقتصادي للمـرأة أن يهيـئ أوضـاعا أفـضل تتـيح       للنهوض بالوضع   وميكن  . القرارات السياسية 
وفـتح أبـواب التعلـيم وسـوق العمـل واخلـدمات            .  صـنع القـرار    مشاركة املرأة بـصورة فعالـة يف      

 .شرط أساسي مسبق ملشاركة املرأة يف صنع القرارأمام املرأة الصحية 
لتمييز، األفقـي   فـا . وتتفاوت مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية من منطقـة إىل أخـرى            - ٩

ــزال قائمــا يف ســوق العمــل،    ــه أو الرأســي، ال ي ــزال امن عنــد ملــرأة تــشغل وظــائف  حيــث ال ت
 ويغلـب أن يتركـز عملـها يف قطاعـات معينـة ومـش يف        ،مـن الـسلم الـوظيفي     املستوى األدىن   

ال يـزال التمييـز     و. بينـها وبـني الرجـل     تفـاوت يف األجـر      قطاعات أخرى، مما يؤدي إىل وجـود        
يف ل بـه  ضد املرأة قائما رغم أن معـدل التحاقهـا بـالتعليم اجلـامعي يفـوق معـدل التحـاق الرجـ                   

ولئن وجـدت يف كـثري مـن البلـدان آليـات لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف احليـاة                     . الكثري من البلدان  
السياسية، فإن السياسات واآلليـات املوجـودة لزيـادة حـظ املـرأة مـن مناصـب صـنع القـرار يف                      

علــى احلاجــة إىل املــشاركون وشــدد . ســيما يف القطــاع اخلــاص  احليــاة االقتــصادية قليلــة، وال 
ولتحقيـق  للحـد مـن التفـاوت القـائم     نظيم برامج للتدريب والتطوير الـوظيفي مـن أجـل املـرأة          ت

 .التوازن بني اجلنسني يف عمليات صنع القرار االقتصادي
أن مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار ميكــن أن تعــزز املــساواة بــني   املــشاركون وأوضــح  - ١٠

ناصــب صــنع شــغل النــساء ملوقــد ســاهم  .الــسياسات العامــةنــواتج اجلنــسني يف االســتفادة مــن 
مـسامهتهن  القرار على كافة املستويات يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خـالل               

وتعديل الدساتري وحذف األحكام التمييزيـة مـن املـدونات القانونيـة وتعزيـز حقـوق                صياغة  يف  
وتنفيـذ سياسـات لتحقيـق املـساواة     املرأة وإنشاء آليات وطنية من أجل النهوض بـاملرأة ووضـع          

ــ ــربامج   نيب ــسياسات وال ــسانية يف ال ــاظري اجلن ــسني وتعمــيم املن ــرأة يف   . اجلن ــساهم وجــود امل وي
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 عمـل   اتويئة بيئـ  تراعي الفوارق بني اجلنسني      لغويةصياغات  اعتماد   القرار يف    مناصب صنع 
ويلـزم إجـراء    .جتماعـات املرونة يف حتديد ساعات العمل ومواقيت االتوخي ، مبا يشمل اتيةؤم

 .املؤسساتتطور  صنع القرار على  مناصباملزيد من البحوث لتقييم أثر وجود املرأة يف
صــنع القــرار ال يــضمن تلقائيــا االهتمــام بتحقيــق دوائــر وجــود املــرأة يف تزايــد غــري أن  - ١١

 القـرار جيـب أن      صنعدوائر  لنساء يف   عدد ا فزيادة   .املساواة بني اجلنسني يف العمليات السياسية     
ومـن   .القـدرة علـى التـأثري علـى صـنع القـرار           املسؤوليات اليت تضطلع ـا ويف       تكمله زيادة يف    

ــأثري اإلجيــايب علــى وضــع       ــة مــن أجــل ضــمان الت ــادة عــدد النــساء يف املناصــب القيادي املهــم زي
 .السياسات وتنفيذها

ضمان مـشاركة املـرأة     لـ ءلة  اإلرادة الـسياسية واملـسا    توفر  أمهية  على  املشاركون  وشدد   - ١٢
نتيجـة    العامـة  لـسياسات امـا تفـضي إليـه       تغـيري   وعلى قدم املـساواة مـع الرجـل يف صـنع القـرار              

 املنظمـات النـسائية آليـة فعالـة لـشحذ          اليت متارسـها   واعتربت الضغوط  .تعميم املنظور اجلنساين  
مـوارد كافيـة، ماليـة      وتبدى اتفاق واسـع يف الـرأي بـشأن احلاجـة إىل رصـد                .اإلرادة السياسية 

وبشرية على السواء، من أجل الوفاء مبا التزمت به احلكومات من جهـود لتعزيـز املـساواة بـني                   
مــن بينــها تــوفري عــدة يف جمــاالت االســتثمار ويلــزم زيــادة  .اجلنــسني يف عمليــات صــنع القــرار 

ــاء القــدرات    ــدريب وبن ــيم والت ــات يف الت لالتعل ــساء الراغب ــشغل عــن  ح رشــلن ــق ملناصــب ت طري
 .االنتخاب، كما للفائزات منهن

عمـال قياديـا    متثيل املرأة ومشاركتها وممارسـتها      تعترض  د اليت   وومن بني العقبات الكؤ    - ١٣
ــصاء ال ــساءإق ــصاد الك  ن ــل سياســات االقت ــ مــن قطاعــات مث ــسلك الدبلوماســي ووضــع  ل ي وال

 الربملانــات اتيــة يف املؤســسات الــسياسية، مثــل   ؤالــسياسات اخلارجيــة؛ وعــدم وجــود بيئــة م    
الــيت سؤوليات املرتليــة؛ وانعــدام الــسياسات املــ قاســمواــالس التــشريعية؛ وعــدم املــساواة يف ت

 ترتيبـات عمـل   األبويـة ووضـع     اإلجـازات   الـيت تـشمل مـنح       التـوازن بـني العمـل واحليـاة،         حتقق  
 .النمطيةاألفكار ؛ والفقر واستمرار مرنة
تقلـد وظـائف صـنع      مـن حيـث     التمييز ضد املـرأة     على  السائدة   النمطيةاألفكار   يوتبق - ١٤

وهي تساهم فيما يعرف بظاهرة الـسقف الزجـاجي الـذي مينـع املـرأة مـن الوصـول إىل             .القرار
والتمييز غري املباشر، ولـيس التمييـز املباشـر، هـو مـا يعرقـل مـشاركة         .مراكز صنع القرار العليا 

سـائط اإلعـالم ومحـالت التوعيـة العامــة     وتــرويج وإن  .املـرأة يف صـنع القـرار يف بعـض البلـدان     
علـى أن تتنـافس     بشكل واضح    من شأنه أن يشجع املرأة       ،حتتذىللمرأة القائدة على أا قدوة      

وقـد   .على شغل املناصـب العامـة أو املناصـب العليـا يف القطـاعني العـام واخلـاص علـى الـسواء                     
فعالــة لتعبئــة الــصفوف يف بعــض  مــن القيــادات النــسائية أداة  حامســةتــبني أن مفهــوم بنــاء كتلــة
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وتوجد حاالت أثرت فيها جمموعة قليلة مـن القيـادات النـسائية القويـة تـأثريا كـبريا                   .السياقات
 . العامةعلى السياسات

صـنع القـرار وجـود بيئـة     دوائـر   ومن بني العوامل اليت سامهت يف زيادة عدد النساء يف            - ١٥
ــشريعية وسياســية م  ــيت  ؤت ــدعوة ال ــود ال ــة، وجه ــسائية،  ها متارســاتي ــاد نظــام   احلركــة الن واعتم

، وتــأثري الــصكوك الدوليــة مثــل منــهاج عمــل بــيجني  احلــصص يف االنتخابــات وحجــز املقاعــد
 .واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

االلتـزام بترشـيح نـسبة     بـه   نظـام احلـصص الـذي يقـصد         وأقر الكثري من املشاركني بأن       - ١٦
 أشيع اآلليات املستخدمة لتيسري دخـول املـرأة    يف االنتخابات العامة، قد أصبحنساءمعينة من ال  

 بلـدا تقريبـا نوعـا       ٨٠ويف الوقـت الـراهن، يطبـق         .إىل دوائر صنع القرار على كافة املـستويات       
احلصص االنتخابية، مبا يشمل حجز املقاعـد أو ختـصيص حـصص للمرشـحات            أنواع نظم   من  
وقد اسـتخدم نظـام احلـصص بنجـاح يف الكـثري مـن        .ية حلصص حمددةإقرار األحزاب طواعأو 

 كمالولكـن ينبغـي اسـت    .الدول اخلارجة من صراعات لتوسـيع دائـرة التمثيـل الـسياسي للمـرأة     
 اتيـة ؤتدابري أخـرى، مثـل تنظـيم بـرامج توعيـة وتـدريب للمـرأة ويئـة بيئـات م                   بنظام احلصص   

شاركني عــن القلــق مــن احتمــال أن يــؤدي  وأعــرب بعــض املــ  .تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني 
 . مشاركة رمزية ليس إالإىلاملرأة استحداث نظام احلصص إىل حتويل مشاركة 

 يف حتديـد معـدل التقـدم        ن أن وجود األحزاب السياسية عامل حاسـم        املشاركو واعترب - ١٧
رشـحات  أحكـام تـشريعية بـشأن امل       وميكن لسن    . النهوض باملرأة يف احلياة السياسية     على درب 

فــاملرأة عــادة مــا حتــصل علــى  .ؤدي إىل انتخــانيــعــددهن، لكنــه قــد ال أن يــؤدي إىل زيــادة 
األفكـار   كمـا أـا جتـد يف   ، ال وقت كافيا لديها حلمالـا االنتخابيـة  نصيب أقل من التمويل، و 

ــة ــا النمطي ــستها    عائق ــة مناف ــل مــن إمكاني ــى املناصــب يقل ــل احلمــالت    .عل ــادة متوي وينبغــي زي
 .هاتخابية للمرأة وتنفيذ تدابري أخرى لضمان توسيع دائرة متثيلاالن
وأكــد املــشاركون ضــرورة تعزيــز قــدرة اآلليــات الوطنيــة املعنيــة بتحقيــق املــساواة بــني  - ١٨

مواقــع صــنع القــرار يف اهليئــات احلكوميــة النــساء اللــوايت يــشغلن مــع تعاوــا اجلنــسني وتوثيــق 
األولويــات االجتماعيــة االقتــصادية يــساهم يف حتديــد  أن ومــن شــأن هــذا التعــاون .والتــشريعية

قــضايا جديــدة يف جــدول األعمــال الــسياسي الــذي   وإدراج والــسياسية مــن منظــور جنــساين  
واتفـق املـشاركون علـى أمهيـة تعزيـز           .جيسد ويعاجل الشواغل والقيم واخلربات النـسائية حتديـدا        
 مبــن فــيهم اتمــع املــدين واجلماعــات التحالفــات االســتراتيجية بــني ســائر أصــحاب املــصلحة، 

توســيع دائــرة مــشاركة املــرأة يف عمليــات صــنع  تناصــر والــشبكات النــسائية؛ وتنفيــذ محــالت 
 .القرار على كافة املستويات
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األفكـار  سـيما يف مناقـشة       وميكن تعزيـز التقـدم احملـرز وتـشجيعه بإشـراك الرجـل، وال              - ١٩
الرجــل واملــرأة يف األســرة واحليــاة  النمطيــة عــن أدوار األفكــار شمل الــيت تــالنمطيــة اجلنــسانية 

 .املهنية
وأكد املشاركون احلاجة إىل تعزيز القاعدة املعرفية بشأن حالة املرأة يف عمليات صـنع               - ٢٠

شمل الـيت تـ  القرار على كافـة املـستويات ويف كافـة اـاالت مـن خـالل حتـسني مجـع البيانـات                
 .دة االستثمارات يف جمال البحوثاملصنفة حسب اجلنس وزيااإلحصاءات 

 


