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 رسالة التقديم

زيادة نسبة النساء العامالت في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيال، وينهض باالبتكار، "

ن عمليات اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات بأسرها من األمين العام لألمم  رسالة" .ويُحس ِّ

 2017 المتحدة أنطونيو غوتيريس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة

 خلفية

ل و اعترفت من خال 2030خطة التنمية المستدامة لعام على باإلجماع  دول العالم، أقرت  2015في عام 

بشأن "ضمان المساواة بين الجنسين  5املة" والهدف حول "تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وش 16هدفها 

مجتمعات أكثر سالما  بناءوتمكين المرأة" بدور المساواة بين الجنسين واإلدارة العامة الشاملة والمؤسسات في 

 .ةومساواوازدهارا 

ياسات والخدمات ، تي تمولها الدولة ، بما في ذلك الوكاالت والستشير اإلدارة العامة إلى اآللية اإلجمالية ال

المسؤولة عن إدارة وتنفيذ القوانين وقرارات الحكومة. وهي تمكن البلدان من تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية 

  .1هي ضرورية في دفع التنمية المستدامةلذلك و

العنيفة حتى المواقف والممارسات الضارة و واصلتحيث  زال المؤسسات العامة في العديد من البلدان أبويةال ت

عالمي أساسي لمشاركة المرأة في اإلدارة قياس . على الرغم من عدم وجود تجاه النساء في بعض األحيان

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تبين أن المرأة ممثلة تمثيال ناقصا ال سيما في أدوار القيادة ا أبحاثالعامة ، فإن 

 اكبير تالفااخهناك و٪ من اإلدارة العامة  45تشير البيانات إلى أن النساء يشكلن في المتوسط  وصنع القرار.

٪. الحصة اإلجمالية للنساء في  77٪ و  3بين  حيث تتراوح البياناتفي مشاركة المرأة في مختلف البلدان 

٪ واألدنى في  55.1بنسبة متوسطة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  اإلدارة العامة هي األعلى

حصة النساء في مناصب صنع القرار في اإلدارة ومع ذلك عند النظر إلى  ٪. 35.9بنسبة  الدول العربية

وأقلها في أفريقيا  ٪ 43.4بنسبة منطقة البحر الكاريبي مة ، يوجد أعلى متوسط حصة في أمريكا الالتينية والعا

٪( في مناصب  50)تناصف ٪ فقط من البلدان قد وصلت إلى ال 20٪. عالوة على ذلك فإن  25.1بنسبة 

 .2اإلدارة العامةصنع القرار في 

. منتج وتمشيصحيح تمشي المساواة إلى األدوار القيادية ، هو التنوع ، بما في ذلك وصول المرأة على قدم 

العامة وفي  وماكينزي أن مشاركة المرأة في اإلدارة حديثة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دراسةوجدت 

صنع القرار مرتبطة إيجابيا بالتنمية االقتصادية وبالمساواة بين الجنسين في المجتمع. كما تشير  مناصب

تم تعزيز  بيئة مواتية لحكومة أفضل وأكثر فعالية.إلى أن المشاركة والقيادة المتساوية للمرأة تخلق الدراسة 

"عندما يكون هناك المزيد أن  استنتجتحديثة أخرى أجراها مركز ويلسون والتي  دراسةئج من خالل هذه النتا

 وجد عدد أكبر من النساء في السلطة".النساء في السلطة ، هناك حكم أفضل ، وحيث يوجد حكم جيد ، يمن 

 الهدف

                                                           
1 Public Administration Reform: Practice Note. UNDP, 2004.  
2 GEPA Initiative Database. UNDP and University of Pittsburgh, 2019. 

 

https://www.who.int/mediacentre/events/2017/women-day-un-sg-message/ar/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/public_administration/gepa.html
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Public%20Administration/gender%20diversity%20in%20the%20state.pdf
https://www.wilsoncenter.org/publication/roadmap-to-50x50-power-and-parity-womens-leadership
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منتدى لتشجيع الحوار حول دور المرأة في اإلدارة العامة وصنع الى توفير هذه المناقشة اإللكترونية تسعى 

مشاركة المرأة في اإلدارة العامة وصنع القرار وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة حول طرق زيادة وتعزيز 

من التحرش الجنسي والعنف القائم على العمل على أن تكون خالية المؤسسات العامة والقرار وضمان سالمة 

الوطنية والمحلية ات النساء والرجال في السياسة وفي اإلدارة العامة وممثلي الحكوم ندعو نوع الجنس.

ق اإلجابة والممارسين واألوساط األكاديمية للمساهمة بخبراتهم عن طري ونشطاء المجتمع المدني والخبراء

أو أكثر من األسئلة أدناه. ستساهم التقديمات في إعداد رد موحد من شأنه أن يعزز قاعدة المعرفة  عن سؤال

 المتاحة حول هذا الموضوع.

 األسئلة

سياسية مستهدفة وفعالة. ما هو مستوى ل استجابات يشكتالبيانات ضرورية في تحديد االتجاهات و .1

صنع القرار والمناصب عن النساء في مناصب  مة في بلدك؟ ماذافي اإلدارة العا نساءمشاركة ال

 اإلدارية العليا في المؤسسات العامة؟

هناك العديد من الحواجز أمام مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في اإلدارة العامة والقيادة. على سبيل  .2

والعنف القائم على النوع  النساء في اإلدارة العامة المضايقة الجنسيةالعديد من ، تواجه مثالال

اجه النساء في اإلدارة العامة في بلدك التحرش الجنسي و / أو العنف القائم على . هل تو3االجتماعي

اة في أدوار النوع االجتماعي؟ ما هي الحواجز األخرى التي تعيق مشاركة المرأة على قدم المساو

 القيادة وصنع القرار في بلدك؟

زيادة المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة ، بما في ذلك الشابات ، في ز وتعزيما الذي يمكن عمله ل .3

التحرش الجنسي والعنف القائم للقضاء على اإلدارة العامة على جميع المستويات؟ ما الذي يمكن فعله 

 ة؟ يرجى تبادل أمثلة ممارسات جيدة.اإلدارة العامفي  على نوع الجنس

 ذكردفع عجلة التنمية المستدامة والسالم؟ يرجى في امة في بلدك النساء في اإلدارة الع ساهمتهل  .4

 أمثلة.

5.  

 المشاركات
 :2019أبريل  19مارس إلى  28من  دمين التاليينت من قبل المستختم تقديم مساهما

 ، غانافي ألمانيا ةسابقغانا  ةوسفير ةسابقالشباب والرياضة  ة، وزيرأكوا دانسوا .1

 كريستوفر لي .2

 ، نيجيرياإيمو واليةلمنصب محافظ ، المرشحة السابقة شيدي أوجبوتاد.  .3

، قسم التعليم المستمر وتعليم الكبار واإلرشاد ، ، مساعد تقني ، مركز موارد التعليم السكانييشراسانتوش كومار مد.  .4

 .الهند ،النساءجامعة 

 ، السلفادورإيفلين غراسياس .5

  ، الواليات المتحدة(IFESفي المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية )االجتماعي ، مستشارة النوع غابرييل باردال .6

  ، تونسهدى منصوري .7

                                                           
روبا عن قدر هائل من المضايقات / التحرش الجنسي والنفسي يستهدف الموظفات في البرلمانات الجمعية البرلمانية لمجلس أواالتحاد البرلماني الدولي و من قبلكشف تقرير صدر مؤخراً  3

 .تعليقات ذات طبيعة جنسيةين ٪ تلق 50ن وأن تحرش جنسي في عملهمشاركات في االستقصاء أنها واجهت ٪ من ال 40.5 تفي أوروبا. قال
 

http://iknowpolitics.org/en/comment/19463#comment-19463
http://iknowpolitics.org/en/comment/19582#comment-19582
http://iknowpolitics.org/en/comment/19570#comment-19570
http://iknowpolitics.org/en/comment/19580#comment-19580
http://iknowpolitics.org/en/comment/19580#comment-19580
http://iknowpolitics.org/en/comment/19580#comment-19580
http://iknowpolitics.org/en/comment/19568#comment-19568
http://iknowpolitics.org/en/comment/19579#comment-19579
http://iknowpolitics.org/ar/comment/19581#comment-19581
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 ، الواليات المتحدة / كوت ديفوار، أخصائية في النوع االجتماعي والتعليم كاديديا دومبيا .8

 ، غواتيماال كيمبرلين أريفالو .9
 لورا سيليا أريفالو .10

 ، الواليات المتحدةكلية مونتغمري ، طالبة فيليا فالشر .11

 ، السلفادورليليام أرييتا .12

 ، كينيامبيسي كيما .13

 ، باكستانميراج همايون خان .14

 نشيلي نورييغا .15

 ، ليسوتوبولينج ليتسي .16

 رخا شكال .17

 ، األرجنتينالجمعية المدنية للمرأة والحكومة ةورئيس ةمؤسس، سوزانا كامباري .18

 ين، األرجنتتوماس باسكولو .19

20. abtagu@gmail 

 ملخص الردود
تبادل لهذه المناقشة اإللكترونية  ساهموا فيالذين نا أتباعموقعنا و مستخدميشكر نأن  نودئنا شركامع 

 .المساهماتجميع موجز لالخبرات والممارسات والتوصيات. يرد أدناه 

ل استجابات سياسية مستهدفة وفعالة. ما هو مستوى يشكتالبيانات ضرورية في تحديد االتجاهات و .1

والمناصب  صنع القرارفي اإلدارة العامة في بلدك؟ ماذا عن النساء في مناصب  نساءمشاركة ال

 اإلدارية العليا في المؤسسات العامة؟

 شكل. تالحكومة ولوائح وقرارات اتسياسالقوانين ودارة وتنفيذ ؤسسات إلمجموع الماإلدارة العامة هي 

. لذلك اإلدارة العامة فيه األكبرالمشغل كون تالمؤسسات العامة المختلفة اإلدارة العامة لبلد ما وغالبًا ما 

ية لتتبع تمثيل ، ال توجد آلية قياس عالمنساء. على عكس المشاركة السياسية لل4ضرورية لدفع التنمية المستدامة

حتى اذا و، ودة العالية عن النساء في اإلدارة العامة نادرة. البيانات العامة وذات الج5في اإلدارة العامة النساء

، فإن االختالفات في التعاريف وآليات الرصد واإلبالغ الخاصة بالحكومات تجعل من الصعب بيانات وجدت

  .6على المستوى العالمي جمع البيانات ورصدها

ناصب ، وخاصة في المفي اإلدارة العامة نساءالبيانات المتعلقة بال صيانةافق جميع المشاركين على أن جمع ووي

في مختلف  نساءالعديد من األمثلة على تمثيل ال المشاركينر يوفيمثل تحديًا ويتطلب موارد كبيرة.  ،االعلي

التي أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتي تبين أن  األبحاثمع  تتماشىاللتي  مؤسسات اإلدارة العامة

 صنع القرار.مناصب ، وخاصة في تمثيال ناقصا بشكل عامالمرأة ممثلة 

أنه على الرغم من عدم وجود عوائق قانونية أمام انتخاب النساء في محكمة العدل العليا  ليليام أرييتاذكرت 

. تمثيل ناثإلمن ا٪ فقط من أعضاء المحكمة المنتخبين في العقود الثالثة الماضية 23.6، فإن السلفادورفي 

                                                           
4 Public Administration Reform: Practice Note. UNDP, 2004 

التنوع داخل مؤسساتها العامة. سيكون هذا نقطة دخول مهمة  حولتقارير الدول أن تقدم الذي تم اعتماده مؤخًرا   16.7.1bسيطلب المؤشر العالمي 5

اإلبالغ. سيقوم رسمية المكلفة بكالة الالولزيادة جهود جمع البيانات وإعداد التقارير. يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تطوير هذا المؤشر وهو اآلن 
 .ولجان الخدمة المدنية لتتبع البيانات المصنفة واإلبالغ عنها المجتمع المدني بينمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم تطوير القدرات 

6 Gender Inequality Research lab (GIRL) at the University of Pittsburg (accessed on 9 May 2019). 

http://iknowpolitics.org/en/comment/19578#comment-19578
http://iknowpolitics.org/en/comment/19585#comment-19585
http://iknowpolitics.org/es/comment/19575#comment-19575
http://iknowpolitics.org/en/comment/19583#comment-19583
http://iknowpolitics.org/es/comment/19565#comment-19565
http://iknowpolitics.org/en/comment/19573#comment-19573
http://iknowpolitics.org/en/comment/19571#comment-19571
http://iknowpolitics.org/en/comment/19577#comment-19577
http://iknowpolitics.org/en/comment/19574#comment-19574
http://iknowpolitics.org/en/comment/19567#comment-19567
http://iknowpolitics.org/es/comment/19564#comment-19564
http://iknowpolitics.org/en/comment/19584#comment-19584
http://iknowpolitics.org/en/comment/19569#comment-19569
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/public_administration/gepa.html
http://iknowpolitics.org/es/comment/19565#comment-19565
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/public-administration-reform-practice-note-/PARPN_English.pdf
file:///C:/Users/meriem.trabelsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0YQ21QHX/girl.pitt.edu/Research
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 19ان فقط من بين األعضاء الـ تعضو حيث هناك أقل من هذه النسبة لغرفة الدستورية في البالدا في نساءال

٪ من األدوار 30أن النساء يشغلن حوالي  إيفلين غراسياس. تقدر 2018و  1994المنتخبين بين عامي 

 .ه النسبة، رغم أنها ال توفر مصدًرا لهذإلدارية في اإلدارة العامة للسلفادورا

٪ 22يهيمن عليه الذكور حيث تمثل النساء  األرجنتينأن الفرع التنفيذي للحكومة في  سوزانا كامباريتشارك 

أن  توماس باسكولويدعي ، . ومع ذلكفقط راء٪ من وكالء الوز27و الدولة أمناء ٪ من 13زراء و من الو

هذا  يشير. مصدر للبيانات الجنسانية عبر اإلنترنتبمستندا  ٪ من الوزراء في األرجنتين17.4النساء يشكلن 

 الوصول إلى بيانات موثوقة عن النساء في المناصب الحكومية العليا.الى صعوبة التناقض 

المرأة لزيادة مشاركة  كوت ديفوارأنه على الرغم من وجود "إرادة حقيقية" من حكومة  كاديديا دومبياتشارك 

منخفضة. وهي تدعي أنه يوجد حاليًا: سبع نساء من  التمثيلية النسويةال تزال ، سة واإلدارة العامةفي السيا

امرأة  15و عضًوا بمجلس الشيوخ  66وثماني نساء من بين  نائبا 255امرأة من بين  29و وزيراً  41بين 

  المجالس اإلقليمية. رئيًسا للمناطق / 31وامرأة واحدة فقط من بين رئيس بلدية  200من بين 

 باكستانفي  يةالخدماتفي المؤسسات العامة و يد النقصشدأن المرأة ممثلة تمثيال  ميراج همايون خانقدر ت

ال توجد بيانات عامة عن النساء في  بحجة أنه "من الصعب للغاية تعيين النساء في مناصب صنع القرار".

 .7في باكستان لدعم هذا التقييم العامة دارةاإل

أن مشاركة المرأة في اإلدارة  شيدي أوجبوتاوالية إيمو الدكتورة  فظامح، تشاطر المرشحة السابقة لكذلك

، تدعي أنه ال يوجد سوى أربع وزيراتوهي . ، وخاصة في المناصب القياديةنيجيرياالعامة منخفضة للغاية في 

 الواليات معظمهم من الرجال. محافظي، وأن حاليين٪ من أعضاء مجلس الوزراء ال15أي ما يعادل حوالي 

ل الدول التي انتخبت رئيسة للوزراء في عام من أوكانت  إسرائيلإنه على الرغم من أن  ليا فالشرتقول 

إلى عام  1948الحكومة اإلسرائيلية من عام  شاركن في، إال أنه لم يكن هناك سوى ست وزيرات فقط 1969

، ، وخاصة على المستوى المحليساء ممثالت تمثيال ناقصا في اإلدارة العامة، فإن الن. وبالنسبة لها1992

 .في المجتمع بسبب الثقافة التقليدية واألبوية التي تعتمد على النساء كمقدمات رعاية أساسياتوهذا 

( التابع للوكالة األمريكية rship ModelDiamond Leadeلماس )اقيادة لى نموذج إ غابرييل باردالتشير 

ت قيادية )عالية ومتوسطة إطار جديد لقياس القيادة النسائية يجمع البيانات على ثالثة مستوياك للتنمية الدولية

مصدر مفيد للمعلومات عن يمثل وأمنية(  ، قضائية، تنفيذيةومنخفضة( ألربعة قطاعات حكومية )تشريعية

معة ( في جاGIRLسين )بمختبر أبحاث عدم المساواة بين الجن تنصحهي كما في اإلدارة العامة.  نساءال

نامج األمم المتحدة اإلنمائي في مبادرة المساواة بين الجنسين في اإلدارة مركزا يتشارك مع بروهو ، بيتسبورغ

  ، كمصدر موثوق للبيانات.2015( منذ عام GEPAالعامة )

جمع البحث وعلى  من خالل التركيزمشاركة المرأة وقيادتها في المؤسسات العامة  GEPAتدعم مبادرة 

التنفيذ من خالل "الدعوة والشراكات المبادرة قود ت، العالمي هاتقرير. بناًء على توصيات حليلهاالبيانات وت

والبرمجة على جميع المستويات ووضع آلية تتبع عالمية من شأنها إضفاء الطابع  اتوالسياسوتنمية القدرات 

، يعمل برنامج األمم . لتطوير آلية التتبع هذه8"عامةالمراقبة حالة المساواة بين الجنسين في الخدمة لالمؤسسي 
                                                           
7 See the Report on Gender Equality in Civil Service in Pakistan, UN Women and UNDP, 2018. 
8 Gender Equality Public Administration, UNDP (accessed on 9 May 2019). 
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توفر البيانات المصنفة حسب وتقييم مدى أدوات رصد الخدمة العامة  يطةالمتحدة اإلنمائي حاليًا على رسم خر

 عبر المناطق.جتماعي نوع االال

هناك العديد من الحواجز أمام مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في اإلدارة العامة والقيادة. على  .2

النساء في اإلدارة العامة المضايقة الجنسية والعنف القائم على العديد من سبيل المثال ، تواجه 

و / أو العنف القائم ه النساء في اإلدارة العامة في بلدك التحرش الجنسي النوع االجتماعي. هل تواج

على النوع االجتماعي؟ ما هي الحواجز األخرى التي تعيق مشاركة المرأة على قدم المساواة في 

 أدوار القيادة وصنع القرار في بلدك؟

الكاملة وعلى قدم المساواة وقيادتها ة مشاركة المرأ د منالعوائق التي تحهناك العديد من أن يوافق المساهمون 

الرئيسية  ظواهر. يعد التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي من بين الالعامةالمؤسسات في 

  التي تعيق التقدم.

يرفضون السماح لزوجاتهم  كوت ديفوارفي  ن العديد من الرجالأ يا دومبياكاديدتقول ، على سبيل المثال

أن المضايقات  تقولن لها. وهي يتعرض التي قدالمعامالت السيئة بالعمل في المؤسسات العامة خوفًا من 

ً ما يتعرضن ، خاصة الالئي يصلن إلى مناصب عليااللفظية منتشرة على نطاق واسع وأن النساء ، غالبا

هذه النقطة بحجة أن النساء  مراج حميون خان. تعزز صنع قرار مواقع ودهن فيب وجبسبضايقات النفسية للم

 نات جدارتهغالباً ما يشعرن بالتهديد ويتم الضغط عليهن إلثب باكستانلى المناصب في الالئي يصلن إلى أع

 رئيسها.عليها المستوى استقالت بسبب المضايقة التي فرضها  رفيعتشغل منصب تذكر حالة امرأة  حيث

، ي اإلدارة العامةحمالت الترهيب والتشويه شائعة بالنسبة للنساء ف ليسوتوفي أن  بولينج ليتسيشارك ت

كثير من النساء في المناصب العليا. على الرغم تعاني منها الهي مشكلة  مناأل قلةوخاصة في األدوار القيادية. 

ن العنف القائم ا، خالل العقد الماضي تحت المعالجةمن وجود قانون بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي 

 ته في البالد".على النوع االجتماعي "في أعلى مستويا

 غانا مة فيالمؤسسات العا النساء في تواجه، األرقام الرسميةانخفاض  على الرغم من أن انسواأكوا دتشير 

ذر من انخفاض معدالت اإلبالغ . وتحعلى نطاق واسع التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي

امل االجتماعية والثقافية تجادل بأن العو حيث التي قد يصورونها خادعةفي العديد من البلدان والصورة ال

، تحفز حركات واالفتقار إلى الوعي والتعليم هما المساهمان الرئيسيان في نقص معدالت اإلبالغ. بالنسبة لها

، في الدول الغربية المرتكبين ذوي السلطة والنفوذتسمية وفضح ا من خالل تغييًرا إيجابيً  Me Too حركة مثل

  .9وا فيهاؤلتي نشلكنهم بحاجة إلى أن ينتشروا خارج السياقات ا

الالئي يعملن في اإلدارة العامة يواجهن عادة  إسرائيلو الهندو األرجنتينيذكر المشاركون أن النساء في 

أبوية عميقة  وهياكل عامة وسياسيةعلى النوع االجتماعي ويخضعن لثقافات المضايقات الجنسية والعنف القائم 

أن النساء الهنديات غالباً ما يحصلن على وظائف  يشراسانتوش كومار م، يشارك . عالوة على ذلكالجذور

و "غير معترف بهن كمساهمات في  من أدوار صنع القرار اتمستبعد نوغالبا ما تك رهامشية منخفضة األج

"الالئي يعتبرن في كثير من األحيان عبئًا اقتصاديًا  يتمتع األبناء بامتياز على البناتاألسرة والمجتمع ككل." 

 ارتفاع المهور وتكاليف الزفاف".على األسر التي تخشى 

                                                           
 .مزيد من المعلومات حول التحرش والعنف ضد المرأة في السياسةلالسابقة حول الموضوع ل ملخص مناقشتنا اإللكترونية طلع علىا 9
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"مخيفة ... وأن  نيجيريابأن مستويات العنف القائم على النوع االجتماعي في  شيدي أوجبوتال الدكتورة تجاد

حيث ايمو والية  محافظمنصب قوات األمن تتفاقم". واستذكرت تجربتها خالل الحملة االنتخابية األخيرة ل

ً  70المرشحة الوحيدة ضد  كانت المواد االنتخابية  مضايقة وحرقالتخويف ولل لعصابات. أن "استخدام امرشحا

 ".في العمليات السياسية يخيف النساء من المشاركة

 ةالعامفي الخدمة وصول المرأة المتساوي إلى أدوار صنع القرار  لعطي، هناك عائق مهم آخر بالنسبة لها

لرجال في كثير من األحيان . يتمتع ا10وهو االفتقار إلى الشفافية والفساد في الترشيحات ألدوار القيادة العليا

 ي، وبالتالي هم أكثر عرضة لتقديم رشاوالشبكات الداعمةالوصول الى للحصول على األموال وبإمكانية أكبر 

 عالية المستوى.لمناصب والفوز بترشيحات 

الفكرة القائمة يرفضن قبول حيث  واعياتغير " باكستانأن العديد من النساء في  انميراج همايون ختقول 

ك دراحريات الفردية العديد من النساء من االالتعليم األساسي وال قلةتمنع ظلم يرتكب ضدهن".  هناك نعلى أ

 في المجتمع و اتخاذ إجراءات للوصول إليه. مكنبدورهن الم

زيادة المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة ، بما في ذلك الشابات ، في تعزيز وما الذي يمكن عمله ل .3

تحرش الجنسي والعنف الللقضاء على اإلدارة العامة على جميع المستويات؟ ما الذي يمكن فعله 

 اإلدارة العامة؟ يرجى تبادل أمثلة ممارسات جيدة.في  القائم على نوع الجنس

حول التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي التوعية و تحرير النقاشإن  ليا فالشروتقول 

اإلدارة ي فللنساء  األمنلضمان أمور ضرورية ات المؤسسفي عقوبات ومساءلة نشاء آليات إإلى باالضافة 

باألمان لإلبالغ  نساءتشعر فيها الوحدات ج ادمايجب على المؤسسات العامة أن  ونكما يشير المشارك. العامة

وأن يتم التحقيق . يجب أن تضمن هذه الوحدات الشفافية والمساءلة المضايقة واإليذاء والعنف حداثبحرية عن أ

ياتهم في ؤولسومستوى م بغض النظر عن األقدمية ومعاقبتهم نتكبيمرالوأن يتم استجواب  في الحوادث

. وهذا من شأنه أن يدفع النساء نتكبيمرلل. إن اإلجراءات والعقوبات الملموسة والفعالة ستعمل كرادع المؤسسة

  اإلدارة العامة.في ستتولى المزيد من النساء وظائف  ، ونتيجة لذلكفي المؤسسات العامة إلى الشعور باألمان

لضمان خلو اإلدارة العامة من التحرش الجنسي والعنف علية مساهمين أن الطريقة األكثر فاالعديد من ال قولي

اإلدارة العامة وفي أدوار صنع القرار صفوف مزيد من النساء في ال وجودالقائم على النوع االجتماعي هو 

اعالنات التجاوزات كلما ازدادت ، المؤسسات العامة الىمن النساء عدد أكبر  وكلما انضمالرفيعة المستوى. 

، عندما يشغل . باإلضافة إلى ذلكاإلدارة العامةوجزء من ثقافة أصبحت عادة و مرتكبينالعقوبة وتسمية و

يساهمن في وضع المزيد من التدريبات والسياسات لمكافحة التحرش  هن، فعدد أكبر من النساء مناصب قيادية

  الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.

يشددون على أهمية إشراك الرجال في و. جوهريةأهمية تعليم للن ن على أ، يتفق المشاركوعالوة على ذلك

يدعون إلى تثقيفهم حول قضايا عدم المساواة بين الجنسين حيث المساواة بين الجنسين في اإلدارة العامة ود جه

ضايا والذكورة السامة. إن الوعي األوسع بهذه الق والتحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي

شط في بناء مؤسسات عامة آمنة وشاملة. يجادل المشاركون أيًضا بأن تثقيف اكن الرجال من القيام بدور نسيم

                                                           
10 See UNDP’s survey on the “Impact of corruption on women’s career development opportunities in the Central Administration of the Republic 

of Moldova” for more information. 
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هم في زيادة معدالت االنساء حول التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي من شأنه أن يس

 وقاية والمساءلة.تهدافًا لليكون هناك سياسات وآليات أكثر فعالية واسس، اإلبالغ ونتيجة لذلك

في عدم مشاركة  كمساهم كبير نيجيريابين النساء في من نقص التعليم والتدريب  شيدي أوجبوتا الدكتورة ومتل

نظمة األمم المتحدة للمرأة إلى تنظيم دورات تدعو منظمات مثل مهي . وامةالمرأة في السياسة وفي اإلدارة الع

النيجيرية على المستوى المحلي لتشجيعها وتزويدها بالمعرفة  تدريبية في مجال التثقيف المدني والقيادي للمرأة

 الالزمة للمشاركة في عمليات صنع القرار العامة.

اإلدارة العامة وتشجيعهن على القيام يتفق المشاركون على أهمية إعالم النساء بالفرص المتاحة في السياسة و

المرأة من التقدم والتنافس على وظائف في اإلدارة  بدور في الخدمة العامة. هناك حاجة إلى تدريب جيد لتمكين

 برامجالدراسية و برامجتم وضع تحسينات في ال غانافي  أن أكوا دانسوا، تشارك العامة. على سبيل المثال

 في اإلدارة العامة وصنع القرار.وخاصة الشابات  وجيه لتعزيز مشاركة المرأةتووتربص تدريب 

ون بأن تدابير العمل اإليجابي هي عادة أكثر السبل فعالية وسرعة المفعول لضمان تمثيل أكبر يجادل المشارك

 كوت ديفوارحديثًا من مثااًل  كاديديا دومبيا، ذكرت للمرأة ومشاركتها في المؤسسات العامة. على سبيل المثال

 في منظماتهم.٪ من النساء 33مشروع قانون يلزم جميع المنظمات بإدراج الدولة رئيس حيث وقع 

اإلدارة العامة وأن  ، يجادل المشاركون بأن الشفافية أمر حاسم على جميع مستويات التوظيف فيبشكل أعم

ملية التوظيف. إذا ُمنحت المرأة فرًصا متساوية آليات مكافحة الفساد ومكافحة الغش ضرورية لضمان نزاهة ع

، مما فستتاح لها فرص أكبر لشغل المناصب الرفيعة المستوى العامةفي االندماج والتقدم في وظائف الخدمة 

 هم بدوره في التغيير الثقافي وفي سياسات وإجراءات أكثر مراعاة للنوع االجتماعي في اإلدارة العامة.اسيس

م إلى زيادة التوازن بين الجنسين في المنزل لتمكين المرأة من التقد هدى منصوري، تدعو عالوة على ذلك

توصي بزيادة الوعي بين الرجال حول المسؤوليات كما . الخاصةفي الخدمة العامة أو سؤاء كانت  ،مهنيًا

العامة. وهذا من  في اإلدارةالمشتغلين  لياءولألتوفير دعم رعاية الطفل و المشتركة للعناية بالمنزل واألسرة

 في المؤسسات العامة.مع الرجل ساواة شأنه أن يتيح المزيد من الفرص للمرأة للمشاركة والتقدم على قدم الم

 ذكردفع عجلة التنمية المستدامة والسالم؟ يرجى في النساء في اإلدارة العامة في بلدك  ساهمتهل  .4

 أمثلة.

ة العامة يقلل من الفساد ويسرع التقدم نحو مزيد من النساء في اإلداراليوافق المشاركون على أن وجود 

المالية  ةره وزيتالدور الذي لعب شيدي أوجبوتا ةذكر الدكتورت، المثالالتنمية المستدامة والسالم. على سبيل 

نجوزي أوكونجو إيوياال في زيادة الشفافية والحد من الفساد في المؤسسات العامة في  ةالسابق ةالنيجيري

ممارسة نشر المخصصات أوكونجو إيوياال الوزيرة  أنشأت، امرأة تتولى هذا المنصب. لكونها أول نيجيريا

ن الحكومة الفيدرالية في الصحف وأنشأت نظام المعلومات المتكاملة للرواتب المالية الشهرية لكل والية م

 أيضا غانافي أن  أكوا دانسواتقول . 11عامل شبح 62000مّكن من القضاء على أكثر من  ما، واألفراد

ى أن المرأة ، هذا مؤشر عل. بالنسبة لهامات كبيرة في الحد من الفسادقدمت النساء في اإلدارة العامة إسها

  في اإلدارة العامة لها تأثير عميق ودائم على قيادة الحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة.

                                                           
11  https://web.archive.org/web/20160819105807/http://www.nitda.gov.ng/wp-content/uploads/ICT4D-SAPI-Book.pdf, page 17. (Accessed on 

16 May 2019). 

http://iknowpolitics.org/en/comment/19570#comment-19570
http://iknowpolitics.org/en/comment/19576#comment-19576
http://iknowpolitics.org/en/comment/19578#comment-19578
http://iknowpolitics.org/ar/comment/19581#comment-19581
http://iknowpolitics.org/en/comment/19570#comment-19570
http://iknowpolitics.org/en/comment/19463#comment-19463
https://web.archive.org/web/20160819105807/http:/www.nitda.gov.ng/wp-content/uploads/ICT4D-SAPI-Book.pdf

