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 رسالة التقديم

 

  خلفية

  26و حيز التنفيذ  )سيداو(عاًما من دخول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة    40بعد أكثر من  

بالمرأة في بكين،   المعني  الرابع  العالمي  المتحدة  المشاركة السياسية  عاًما بعد مؤتمر األمم  التقدم نحو  تباطأ 
٪ من مجموع  25تشكل النساء    .الكاملة والمتساوية للمرأة وال يزال تحقيق التوازن بين الجنسين بعيد المنال

1فقط.   ٪ من الوزراء21و لى المستوى المحلي  المنتخبين ععضاء  األ٪ من  36و  ةالوطني  ات أعضاء البرلمان
  

  .2بلدا قط أي قيادة نسائية   118ى  لم يكن لد دولة فقط تترأسها امرأة رئيسة دولة أو رئيسة حكومة و 23هناك  

الغالبية العظمى    ولكن ،  والمناصفةبعض البلدان قد تقدًما نحو التوازن بين الجنسين في السياسة    وقد أحرزت 

دولة،    25٪ من البرلمانيين، وفي  29.9و٪  10بين  تشكل النساء نسبة تتراوح  دولة،    114. في  بعيدةمازالت  

منها ال    12دولة،    130ء في  ٪ من الوزرا30تمثل النساء أقل من    .٪ من البرلمانيين10النساء أقل من    مثلت

3يوجد بها تمثيل نسائي على اإلطالق. 
الحواجز الهيكلية  و التحديات  بسبب في التمثيل السياسي تستمر الفجوات   

 ة ضد المرأة.التي تعزز المعتقدات والمعايير والممارسات والسياسات التمييزي

هذا العام للجنة وضع المرأة، وافقت الدول على رفع مستوى التوازن بين الجنسين    االستنتاجات المتفق عليها في  

في جميع المناصب المنتخبة من خالل اتخاذ جميع التدابير الالزمة لكسر الحواجز وتسريع التقدم،    50/ 50بنسبة  

و أهداف  تحديد  ذلك:  في  بين  آجال  بما  التوازن  لتحقيق  فروع  محددة  في جميع  وعلى جميع   الدولة الجنسين 

المستويات من خالل تدابير خاصة مؤقتة مثل الحصص والتعيينات؛ تشجيع األحزاب السياسية على ترشيح 

لها    لتصديجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها واعلى  أعداد متساوية من النساء والرجال؛ القضاء  

 .ت وبرامج تعزز القيادة النسائية؛ وتطوير وتمويل وتنفيذ سياسا

، وبين رؤساء الحكومات 2063قبل عام    البرلمانات عدل التقدم الحالي، لن يتحقق التكافؤ بين الجنسين في  بم

لتحقيق تمثيل متساٍو للمرأة. مع التوازن بين الجنسين   حتى ذلك الحينلعالم االنتظار  ل  يمكنال     .21504قبل عام  

لسد الفجوة بين الجنسين في أمر ضروري  إجراءات سريعة  وضع  سة كهدف عالمي،  في السيا  50/ 50بنسبة  

 نهائيا السياسة 

 الهدف

لبعد   المرأة،  استنتاجات  الوعي بشأن    رفعت جنة وضع  اإللكترونية  المناقشة  البطيء نحو تحقيق  هذه  التقدم 

السبل لتسريع  وأنجح المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في السياسة وجمع الخبرات والتوصيات حول أفضل 

السياسة في  الجنسين  بين  الفجوة  وسد  دعوة    .التقدم  المدني  تم  المجتمع  ونشطاء  السياسة  في  ورجال  نساء 

من خالل اإلجابة   2021يونيو    1مايو إلى   11من ة اإللكترونية لالنضمام إلى هذه المناقش  وممارسين وباحثين

 

  من أجل تحقيق المساواة بين  ،فضال عن القضاء على العنف  ،مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة. 1

 الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: تقرير األمين العام  

. 2021أبريل  1بناء على حسابات من قبل األمم المتحدة للمرأة، وذلك اعتبارا من . 2  

. نفس المرجع. 3  

حقيق المساواة بين من أجل ت  ،فضال عن القضاء على العنف  ،مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة. 4

 https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/3الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: تقرير األمين العام 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/L.3
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/3
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المعرفة    . أدناهعلى األسئلة   أدناه، مما زاد من قاعدة  التقديمات في صياغة االستجابة الموحدة  وقد ساهمت 
   المتاحة حول هذا الموضوع.

 األسئلة 

 ؟ النجاح في البلدان ذات التمثيل العالي للمرأة في السياسة أسباب ما هي  .1

أقل من  تشغل النساء    العديد منها، في  ، والعالم  أكثر من نصف بلدان غائبة في  مؤقتة  الخاصة  التدابير  ال .2

لضمان التوازن بين الجنسين في السياسة في مثل هذه  هي التدابير الالزمة  . ماالبرلمانيين ٪ من  10

 البلدان؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه األحزاب السياسية؟ 
المرأة ممثلة تمثيال ناقصا في جميع مجاالت الحياة العامة، بما في ذلك في اإلدارة العامة والقضاء.   .3

ما هي اإلجراءات التي تقترحونها لضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في جميع قطاعات الحياة  

 العامة؟ 

 المشاركات 
لمشاركة في هذه المناقشة اإللكترونية  اعلى    اابعيه مت  وشركاؤها   شبكة المعرفة الدولية للنساء في السياسةشكر  ت

 وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات. انضم المشاركون التاليون إلى المناقشة اإللكترونية: 

تايالند  قليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بانكوك، ، المركز اإلأغاتا والتزاك وتشارلز شوفيل .1

 اإلنجليزية( ب ) آسيا والمحيط الهادئ /

للشباب   ةسابق  ة وزير ،لسياحةل ة سابق ة لدى ألمانيا، وزير ةغانا السابق  ةسفير، أكوا سينا دانسوا .2

   اإلنجليزية( ب ) غانا ، ةسابق برلمانيةوالطفل،  مرأة لشؤون ال ة سابق ة والرياضة، وزير

 )بالفرنسية(   فرنسا، ممثلة سيدات األعمال والمهنيات في لوبي المرأة األوروبية، أميلي لوكلير .3

 اإلنجليزية( ب)  فيجي ،Act It Networkشبكة    ةومنسق  ة ، مؤسسإليشا بانو .4

 اإلسبانية( ب)  السلفادور، ليليام أريتا .5

  الديمقراطية جمهورية الكونغو ،  SOFIBEFمنظمة، المديرة التنفيذية لاري ميسوكيو أميسي .6

 )بالفرنسية( 

 اإلنجليزية( ب)  هولندا، محاضرة في جامعة اليدن، كلية الهاي، ماريز هيلبرت  .7
 ( ةإسبانيب ) األرجنتين، مرسيدس فيالسكيز .8

، مشروع المجتمع المدني لتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان، برنامج األمم  ميكوال يابتشينكو .9

 )اإلنجليزية(  أوكرانياالمتحدة اإلنمائي، 

 اإلنجليزية( ب)  الهند ، ناشطة شابة وخريجة جامعية، بريرنا جها .10
 ( ةعربيبال) ليبيالدعم المرأة والشباب، منظمة التنمية  ة، رئيس سميرة المسعودي .11

ميشرا .12 كومار  المستمر  سانتوش  التعليم  قسم  السكاني،  التعليم  موارد  مركز  تقني،  مساعد   ،

 اإلنجليزية( ب)  الهند، مومباي، نساءوتمديد العمل، جامعة ال  هولواإلرشاد للك
 اإلنجليزية( ب)  نيجيريافي الجمعية الوطنية النيجيرية،  ةوباحث   ة، مؤلفتايو أغونبيادي .13

اجتماعات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد    ة/ منظم  ة ، مؤسستيري إنسي . 14

 اإلنجليزية( ب) ترينيداد وتوباغو المرأة في ترينيداد وتوباغو، 

https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20015#comment-20015
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20017#comment-20017
https://www.iknowpolitics.org/fr/comment/20002#comment-20002
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20008#comment-20008
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/20011#comment-20011
https://www.iknowpolitics.org/fr/comment/20004#comment-20004
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20005#comment-20005
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/20010#comment-20010
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20012#comment-20012
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20009#comment-20009
https://www.iknowpolitics.org/ar/comment/20016#comment-20016
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20019#comment-20019
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20007#comment-20007
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20018#comment-20018
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 ملخص الردود 
 النجاح في البلدان ذات التمثيل العالي للمرأة في السياسة؟  أسباب ما هي  .1

العالية   السياسية  المشاركة  للمرأة  التمثيل  الوتساهم  إلى  بناء  في  مرتفع  تؤدي  ألنها  سلمية  أكثر  مجتمعات 
األحزاب    متزايد بين ديمقراطيات أقوى وأكثر شفافية، بما في ذلك استجابة أكبر الحتياجات المواطنين وتعاون  

مع انتخاب المزيد من النساء، هناك    تظهر أن نتائج أبحاث    يشير كما    .سانتوش كومار ميشرا  حسب لسياسية،  ا
 يات العرقية. الحياة وتعكس أولويات العائالت والنساء واألقل جودةالمزيد من السياسات التي تدعم 

أنه على الرغم من أن التمثيل العالمي للمرأة في    سانتوش كومار ميشراشارك  ي،    Women Deliverنقالً عن  
الحد األدنى للوصول إلى "الكتلة الحرجة"،  كغالبًا    ها٪ المعترف ب30  نسبة البرلمانات الوطنية ال يزال أقل من  

بارتفاع من    أفريقيا جنوب الصحراءفقد حققت بعض المناطق تقدًما ملحوًظا في العقدين الماضيين مثل منطقة  
 ٪. 17.5٪ إلى  3.1بارتفاع من  الدول العربية  ٪ و23.6٪ إلى  11

، فإن التحول المستدام إلى ثقافة تطبيع تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة  غاتا والتزاك وتشارلز شوفيلأل وفقًا 
ن إلى أن  امشير   فعة قوية للنجاح في البلدان ذات المستويات العالية من تمثيل المرأة.العامة والسياسية هو را

السياسية    المناصرة ن بأن  يجادال حيث  هذا النوع من التحول ال يحدث بين عشية وضحاها أو من تلقاء نفسه،  
مؤقتة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في  الخاصة  التدابير  لتعزيز الالموسعة  بشكل جيد والحمالت العامة    المنفذة

 السياسة وتكون جهًدا تمكينيًا في حد ذاته. 

ي  الدول ذات التمثيل النسائي العال تتميز  أن    تايو أغونبيادي ضيف  ت نقالً عن تقرير االتحاد البرلماني الدولي،  
الطريقة األكثر شيوًعا التي أثبتت   قوانين تسهل إشراك المرأة في مؤسسات صنع القرار العامة.ب في البرلمان 

أو  فعاليتها في زيادة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها هي التدابير الخاصة المؤقتة، مثل الحصص  
،  أغاتا والتزاك وتشارلز شوفيل، وميكوال يابتشينكو، وتايو أغونبيادي، و  ماريز هيلبرت ، كما تجادل  الكوتا

 . سانتوش كومار ميشرا ، وليليام أريتاو

  كوتا التي حققت تقدًما في المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها قد وضعت    دول إلى أن ال  تايو أغونبيادي شير  ت
بتت الكوتا أنها أداة  ووفقًا لها، فقد أث   في الدساتير.   مباشرةبشكل أو بآخر إما من خالل تشريعات أو    للنساء

صوت  بتمكينها  ناجحة لضمان زيادة إشراك المرأة في األحزاب السياسية وتقديمها كمرشحات والفوز بمقاعد و 
   في السياسة.فعال 

الدستور، مما أدى إلى    ينص عليها  ناجحة  كوتاكمثال على    روانداإلى    تايو أغونبيادي و  ماريز هيلبرت تشير  
التقدم الذي أحرزته  الى    تايو أغونبيادي  كما تشير   . 2021٪ من أعضاء البرلمان في عام  61.3أن تشكل النساء  

٪. تشارك  40كأمثلة أفريقية أخرى لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة تزيد عن    موزمبيق و   ناميبياو  السنغال
٪ كحد أدنى من النساء  30التشريعية اإللزامية أول مرة   الكوتا فرضت ا األرجنتين أنه في  مرسيدس فيالسكيز 

وبهذه اإلجراءات التقدمية، أصبح    ٪. 50في قوائم المرشحين لالنتخابات التشريعية وتم تعديلها لرفع النسبة إلى  
 ٪ من البرلمانيات. 40لدى األرجنتين اآلن أكثر من  

- 50يد للبالد مع تمثيل بين الجنسين بنسبة  لصياغة دستور جد مجلس  في اآلونة األخيرة، صوت التشيليون ل
أحكام تراعي النوع االجتماعي في  وجود  ، لتايو أغونبياديوالذي سيضمن، وفقًا   ناصف الت   جراء إلنتيجة  05

 هو نموذج للدول األخرى.   تشيليتجادل بأن مثال هي و  الدستور الجديد. 

  كوتا من أنه ال يمكن إحراز تقدم في مسائل تمثيل المرأة في السياسة إال عندما يتم وضع    ماريز هيلبرت تحذر  
في عام    كوتا، تم تطبيق قانون التكافؤ بالفرنساعلى سبيل المثال في    التصميم وصارمة.  جيدةوأطر تنفيذ  

https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20019#comment-20019
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20019#comment-20019
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20015#comment-20015
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20015#comment-20015
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20015#comment-20015
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20007#comment-20007
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20005#comment-20005
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20007#comment-20007
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20012#comment-20012
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20015#comment-20015
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/20011#comment-20011
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20019#comment-20019
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20007#comment-20007
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20005#comment-20005
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20007#comment-20007
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20007#comment-20007
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/20010#comment-20010
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20007#comment-20007
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/20005#comment-20005
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أغاتا والتزاك يجادل    حسب قولها.   والصرامة للدقة    القانونفتقار  إولكن تم إحراز تقدم محدود بسبب    2001

في إحداث تغيير طويل األمد    صارمةالوغيرها من التدابير المؤقتة    كوتا ليمكن أن تساهم اأن    وتشارلز شوفيل
   .تناصفيفي "القلوب والعقول" الالزمة لتطبيع التمثيل ال

تسلط الضوء على    حيث   ال تتجاهل الحجج ضدها ومثيرة للجدل    كوتا أن المناقشة حول ال  ماريز هيلبرت تالحظ  
حذر  يى ذلك،  عالوة عل   األرقام فقط. الى  السياسيات أن يتم االعتراف بصفاتهن وأال يتم اختزالهن    النساء إرادة  

، حيث يجب  الوضع الراهنتغير    أنوحدها  ل تدابير المؤقتة  للمن أنه ال يمكن    أغاتا والتزاك وتشارلز شوفيل
 . في نفس الوقت اتخاذ العديد من اإلجراءات األخرى 

، تشمل عوامل النجاح المشتركة لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في السياسة:  ألكوا سينا دانسواوفقًا  
السيا للتنفيذ  اإلرادة  القابلة  االنتخابية  واإلصالحات  الملتزمة  االدماج  سية  من  اإليجابي  للمزيد  جيد  والعمل 

والدعم اإلعالمي.   التصميم الرجال  المدني والحلفاء من  المجتمع  أن    يزمرسيدس فيالسك تضيف    ومناصرة 
األعراف والممارسات االجتماعية األبوية المستمرة غير عادلة للمرأة حيث أن الرعاية والمسؤوليات المنزلية  

بالنسبة لها، فإن السياسات التي تفضل التوزيع العادل مثل اإلجازة الوالدية للرجال والنساء    تقع على عاتقها.
مسؤول  ذوي  واألشخاص  لآلباء  بعد  عن  العمل  الرعاية  وترتيبات  ومراكز  الرعاية  اليومية يات    لألطفال 

المدعومة وبرامج الحوافز الضريبية للشركات التي لديها تمثيل أكبر للمرأة تساعد على تعزيز المساواة بين  
 القرار بما في ذلك السياسة.  مناصب صنعالجنسين في 

أقل  تشغل النساء   العديد منها،في ، والعالم أكثر من نصف بلدانغائبة في مؤقتة الخاصة التدابير ال .2

لضمان التوازن بين الجنسين في السياسة في مثل  هي التدابير الالزمة  . ماالبرلمانيين ٪ من  10من  

 هذه البلدان؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه األحزاب السياسية؟ 

ن الجنسين في السياسة  لتحسين تمثيل المرأة وسد الفجوة بي   يتفق جميع المشاركين على ضرورة زيادة الجهود 
إن نقص تمثيل المرأة في السياسة    ألن الجهود الحالية ليست كافية للوصول إلى التكافؤ في المستقبل القريب.

أكاديمية    دراسةإشارة إلى  ناتج عن حواجز عميقة الجذور تحد من وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار.  
 الحواجز التالية:  سانتوش كومار ميشراشارك يحول تأثير تمثيل المرأة في البرلمان،  

 والهيئات الحكومية المنتخبة انتشار "النموذج الذكوري" في الحياة السياسية  •

 دعم األحزاب السياسية للمرشحات مثل محدودية الوصول إلى التمويل السياسي والشبكات  قلة •

 عدم توفر التعليم الجيد والتدريب للقيادات النسائية ولتوجيه الشابات نحو الحياة السياسية  •

 طبيعة النظام االنتخابي الذي يميز ضد المرشحات  •

لبلدان التي تسود فيها هذه الحواجز وتمنع  في ا  التدابير الخاصة المؤقتة هي الحلأن  يتفق المشاركون على  
  نيجيريا على سبيل المثال، مع احتالل    النساء من التمتع الكامل والمتساوي بحقهن في المشاركة في السياسة. 

مجلس  أن هناك جهوًدا جارية في ال  تايو أغونبياديمن حيث تمثيل المرأة في البرلمان، تشارك    180المرتبة  
لتقليل الفجوة بين    تدابير خاصة مؤقتةومقاعًدا محجوزة للنساء بصفتهن    كوتا لتمرير قانون يتضمن    الوطني 

 الجنسين في السياسة. 

، ولكن بسبب افتقاره للعقوبات،  2014٪ في قانون األحزاب السياسية في عام  30  كوتا، تم إدخال  أوكرانيافي  
النساء    تشكيلالى  مما أدى    غير قابلة للفوزلم تمتثل العديد من األحزاب السياسية ورشحت النساء في مناصب  

٪ يفرضها قانون  40جديدة بنسبة    كوتا تم تطبيق    . ميكوال يابتشينكوالبرلمان، حسب    ٪ فقط من أعضاء12
  ى ال  ت أد ، لكنها لم تكن فعالة حيث  2020االنتخابات في انتخابات الحكومة المحلية في أكتوبر / تشرين األول  

  تايو أغونبيادي ؤكد  ت،  نتائج مماثلةلتجنب    .ميكوال يابتشينكو حسب    ،٪ من المقاعد المحلية40نسبة أقل بكثير من  
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لضمان التأثير مع المتطلبات الصارمة على قوائم األحزاب وعقوبات  جيدة التصميم  كوتا على أهمية استخدام 
 هيئة إدارة االنتخابات. وتنفذها  عدم االمتثال تفرضها 

، حيث  ميكوال يابتشينكو، وفقًا لتقارير  ارتفاعفي  النساء في السياسة    على المزيد مناألكراني    الشعب طلب  
شير إلى أن  تهي  و   تُظهر استطالعات الرأي أن ¾ الرجال والنساء ال يبنون اختيارهم االنتخابي على الجنس. 

النساء في   ازداد عدد إلى المرأة في السياسة حيث المواطنين التمثيل السياسي للمرأة قد ازداد مع تحول نظرة 
 ٪ من النواب. 20.6بنسبة   لهن مما أدى إلى تمثي 2019القوائم الحزبية في االنتخابات البرلمانية لعام 

تمثيل المرأة في السياسة من خالل ضمان  خلل  و  هي مثال على تدبير خاص مؤقت مصمم لمعالجة نقص   كوتاال
للمناصب السياسية و  يمكن أن    أن  أغاتا والتزاك وتشارلز شوفيليالحظ    رمزية فقط. للتمثيلها    تجنب شغلها 

التدابير الخاصة  ثبت فيها أن إزالة    دوليستغرق تغيير الثقافة وقتًا أطول مما يقصد بـ "مؤقت" حيث توجد أمثلة  
   في تمثيل المرأة.سلبي س أدى إلى انعكا اسابق ألوانه  المؤقتة

أنه من أجل فهم التغيير المستدام ودعمه بشكل أفضل، هناك حاجة إلى    أغاتا والتزاك وتشارلز شوفيل يجادل  
عالوة على ذلك،    . سلبي انعكاس  دون    ها إزالت  فترةو  المؤقتة التدابير الخاصة  اختبار موضوعي لقياس نجاح  

تفرضه    ا الحظ الذي  العددي  التمثيل  المؤقتةأن  الخاصة  إلى فرصة    التدابير  تلقائيًا  يترجم  للمرأة    حقيقية ال 
  لالستفادة الكاملة من المناصب المنتخبة. لتكون قادرة على االزدهار في مؤسسات صممها الرجال من أجل 

        يجب أن تتمتع النساء بفرص متساوية للوصول إلى الموارد والتعليم والتوجيه والتدريب.، الرجال

على أهمية توفير التعليم والتدريب واإلرشاد خاصة للشابات لتنمية مهاراتهن    بريرنا جهاو   إليشا بانوشدد  ت
إلى تقديم منح دراسية للشابات لدراسة العلوم السياسية    إليشا بانوتدعو    وتوجيههن في تطلعاتهن السياسية. 

والقانون والعالقات الدولية والمواضيع ذات الصلة باإلضافة إلى برامج اإلرشاد والتدريب داخل األحزاب  
أنه على الرغم    ث تقول حيهذه النقطة    بريرنا جها   ؤيد بصفتها خريجة شابة، ت   السياسية والمؤسسات الحكومية. 

لالنخراط في  تفتقر المعرفة الالزمة  والفرص المتاحة لها    تجهل من اهتمامها باالنخراط في السياسة، إال أنها  
      . السياسة

المنهجية التزاًما وعماًل هيكليًا دائًما، بما في  التمثيل  حواجز  يتطلب كسر  ، أغاتا والتزاك وتشارلز شوفيلحسب  
التمييزية واالقتصادية  االجتماعية  والممارسات  والبرامج  السياسات  على  القضاء  للجنسين  ذلك  ،  والمغفلة 

في  يتفق المشاركون على أن لألحزاب السياسية دوًرا حاسًما    أكثر مساواة. وعادات  سياسات  والتحول إلى  
   . الدائمةتحفيز هذا التحول لتحقيق المساواة الجوهرية 

بأنه من المفترض أن يتم تحديد األحزاب    أكوا سينا دانسواجادل  ت إشارة إلى السؤال األول للمناقشة اإللكترونية،  
، هم  ، ولكن في الواقعالسياسية على أنها الرافعات الرئيسية لنجاح التمثيل المتساوي بين الجنسين في السياسة

بسبب الصور النمطية السلبية الضارة المرتبطة    التوازن بين الجنسين في السياسة. بيتعلق    فيماأسوأ المذنبين  
أن العديد من قادة األحزاب    الحظ تيادة المرأة وانتشار أساليب القيادة المتحيزة على أساس الجنس والذكورية،  بق

عالوة على ذلك، تدعي أنه بدالً من أن تكون األحزاب السياسية    يعارضون إدراج المرأة.   الرجال السياسية  
نحو التوازن بين الجنسين. بالنسبة لها، يلعب    تقدمالتعطل لمرأة في السياسة اتمثيل تحد من مشكلة  هي الحل، 

   . من الناحية الماليةفي إبعاد السياسة عن متناول النساء، وال سيما    مهماالعديد من قادة األحزاب السياسية دوًرا  

إن التزام األحزاب السياسية أمر بالغ األهمية لضمان حصول المرشحات    ارلز شوفيلأغاتا والتزاك وتشيقول  
أن تدابير مثل حوافز المساواة أو المعايير المرتبطة بالتمويل العام لألحزاب    يضيفا و   فوز. قابلة للعلى مناصب  

الحمالت االنتخابية يمكن أن تكون فعالة في تحقيق التمثيل المتكافئ    تكاليف السياسية أو القيود المفروضة على  
الحالية، فإن   سلطةلطويل األجل في عالقات احقيقي وولكن لضمان تقدم    بين المرشحين والممثلين المنتخبين. 
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ب، بتيسير من القيادة،  احزوهذا يتطلب تفكيراً جوهرياً بين أعضاء األ  .أساسي االلتزام على مستوى القيم أمر  
 لتعزيزها.  الحزبية اإلجراءات أهمية و المساواة والتنوع في السياسة  على

الذين والمتطوعين  أعضائها  بين  من  النساء  السياسية  األحزاب  من  العديد  ساحقة    تضم  بأغلبية  يتحملون 
النساء غالبًا ما يترددن في التقدم    تلك ومع ذلك، فإن    .تيري إنسي حسب  ،  تأييد مسؤوليات تنسيق الحشد وال 

األحزاب السياسية إلى اغتنام    تيري إنسي دعو  ت  .تتقدمنلشغل مناصب أعلى أو يتم إغفالهن وإحباطهن عندما  
المناصب على جميع مستويات    في شغل    نساء لاالتدريب ودعم  فرصة المزيد من اإلدماج والتشجيع والعناية و

أنه يجب تحفيز األحزاب السياسية أو    ةإلى هذه الدعوة، مضيف  تايو أغونبيادينضم  ت   والقيادة.   حزاب إدارة األ
هي  و   ع القرار، بما في ذلك مجالس اإلدارة ولجان اختيار المرشحين، تشمل النساء. دفعها لضمان هياكل صن

 تقول إن التدابير المؤقتة المفروضة على األحزاب السياسية أدوات مفيدة في تحقيق هذا الهدف.

المرأة ممثلة تمثيال ناقصا في جميع مجاالت الحياة العامة، بما في ذلك في اإلدارة العامة والقضاء.   .3

ما هي اإلجراءات التي تقترحونها لضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في جميع قطاعات الحياة  

 العامة؟ 

عوائق كبيرة أمام مشاركة المرأة في جميع مجاالت الحياة العامة تنبع من   وجود  سانتوش كومار ميشرا ؤكد ي
المرأة وأدوار    االقتصادي واالجتماعي والثقافي، باإلضافة إلى الصور النمطية الضارة والسلبية عن التمييز  

يمكن تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين في الحياة العامة من خالل ضمان تكافؤ الفرص    الجنسين الراسخة.
ووفقًا    . تايو أغونبيادي  تاناديمؤسسات الخدمة العامة،  لمسؤولية  العند نقطة الدخول وعبر جميع مستويات  

، فإن إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك هي إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء  سميرة المسعوديل
  لتصل الى استقالليتها المالية  ضمان    سية األولى نحو تمكين المرأة و بالنسبة لها، هذه الخطوة األسا  والفتيات. 

   جميع مجاالت الحياة العامة وتشارك فيها بشكل كامل.

بينما توجد  السلفادورأنه في    ليليام أريتا تشاطر   التشريعية ال توجد تدابير أو إجراءات    كوتا ،  الجمعية  في 
التنفيذي والقضائي، بما في ذلك محكمة ا الفرعين  بين الجنسين في  الفجوة  لتقليص  العليا. إيجابية  في    لعدل 

٪ فقط من قضاة المحكمة العليا نساء. تجادل  33٪ من السكان فإن  54الواقع، على الرغم من أن النساء يشكلن  
ار يجعل قضايا المرأة غير مرئية والحلول  بأن هذا التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القر  ليليام أريتا 

وتضيف أن هذه حلقة تزيد من التمييز ضد المرأة،    المقترحة غير كافية ألنها تنبع من رؤية الرجل وخبرته.
، فهي تحث على العمل اإليجابي لصالح  من أعلى معدالت قتل النساء في العالمتتميز بإحدى  وألن السلفادور  

   قضاء، وعلى األخص في المحكمة العليا.تمثيل أكبر للمرأة في ال

أميسيتجادل   تنفيذ  بأن    ماري ميسوكيو  القضاء على جميع  يجب  اتفاقية  الدولية مثل  االتفاقيات والصكوك 
بشأن المرأة والسالم    1325األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ( وقرار مجلس  سيداوأشكال التمييز ضد المرأة ) 

مرسيدس تضيف    تتمتع المرأة بالمساواة في الوصول إلى المناصب القيادية في الحياة العامة. بقوة أكبر حتى  

بتشجيع الشابات ومنحهن فرًصا متساوية في الوصول إلى الخدمة  المتعلقة    يف الجهود تكثأنه يجب    فيالسكيز 
بالنسبة    من خالل التعليم والتدريب والمعلومات العامة والحمالت اإلعالمية.خاصة  العامة والمناصب القيادية،  

، من الضروري أيًضا أن تعمل القيادات النسائية مثل نفسها كنماذج ومرشدات لألجيال  أكوا سينا دانسواإلى  
  الشبكات والخبرة.ببشكل أفضل   تمتع الشابة حتى تتمكن الشابات من التواصل والتشجيع وال
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