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 )أ( من جدول األعمال المؤقت* 3البند 
متاااا ااااة الملعمر الااااالمي الرا ع الماني  اااالمرأة والااادورة 
االساااااااتاناالة الاالاة والاجااااااارام للجمعلة الاامة المانو ة 

المساااااااواة ـناااام الجنسنم والتنمنااااااة   :2000”المرأة عااااا  
والسال  في القرن الحادي والاجرام“: عنفناااااااااااااا  ا  دا  
االستراعلجلة واإلجراءات الواجب اعخاذ ا فااااااااااااي مجاااااااالت 
 اال تما  الحاسمة واعخاذ مزاد مم اإلجراءات والمبادرات

   
مجااااراة المرأة واعخاذ ا القرارات في الحلاة الاامة  صاااورة ااملة وفاالة  ف اااال    

عم الق ااء عل  الان،  مم أج  عحقن  المسااواة ـنم الجنسانم وعم نم جملع 
 النساء والفتلات 

  
 عقرار ا منم الاا   

 

 موجز 
ــ   ل   ـااـا  ال ـالم ـ    والحواجز التي ال  زال قـاممـ  والصاا المـا  ـ  يتضــــــــــــــمن اـةا التجاها  راعــــــــــــ

يت  ق بمشــار   الماأة وا ذاذاا الجاارا   ي الح اة ال ام  برــورة  ام   و  ال ال  ضــ  عن الجضــا  ع     ف ما
ال نفال من أجل  حجيق المسـاواة يين ال نسـين و منين جم ا النسـا  والصت ا ي وهر تاي  ي اةا التجاها بالتجد  

ثيل الماأة ع   مذت ف المســــتوها ال وال عــــ ما من ص ل الحرــــا ال نســــاب   المجارة بموج  المحاز  ي  م
 شـاه ا ال وأ ا  مشار   الماأة  ي ننا الجاار والم تما المدبيي وه ز  يي   ااتما  عاجل ل تحداا  الشام  ال  

يا الضــارة اليوه   األمدال  وال عــ ما  زايد مســتوها  ال نف الما د  لــد الماأة  ي الح اة ال ام  وم ا الم اي
و ةلك ل تحداا  المحد ة التي  واجهها النســــــــــــا  المهمشــــــــــــا  ال  ي يواجهن أ ــــــــــــناال  مت د ة ومتداص   من  
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ا الدول  هية  يية  أثثا  ـموال  وم  م   امنن  يها ل م ا النسـا  المشـار    ي الح اة  التمييزي وهمنن أن   سـِّ 
زها ة اإلرا ة الســــ اعــــ  ال و و يا التموهل المســــتدا ال وولــــا  ا ي ا  ال ام  باعــــتهداي بســــ  أثثا  مو اال و 

( يل   صاقم  19-مؤعــــــــــــســــــــــــ   ماا    ل عت ارا  ال نســــــــــــاب  ي وقد أ   جامح  ما   ياوس  وروبا )ثو يد
التحداا  التي  واجه عم    نـــــــنا الجاارال و ي  ين بدر ي ـــــــااا النســـــــا ال باعدا  متســـــــاوه  ما الاجالال  ي  

ال  صي عد  من الب دان التي  ج د   يها الماأة منانــ  19-ان جهو  االعــت اب  ل امح   و يدنــنا الجاار بشــ 
ق ـا اـ ال  ـابـت االعــــــــــــــت ـابـ  ل  ـامحـ    ـالـ  يوجـه صـااي وهرذتتم التجاها يتونــــــــــــــ ـا  لدي  ن ا  يهـا ل نـ   

 الماأةي ولا
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 مقدمة  -  أوال  
ال و جا لبابامج عمل ال  ن  2021الماأة  ي عا  عــــــــتن ا الدورة الذامســــــــ  والســــــــتون ل  ن  ولــــــــا  - 1

(ال  ي مولــــــــــــــوعها ذم األولوه  واو مشــــــــــــــار   الماأة وا ذاذاا الجاارا  2024-2021المت د  الســــــــــــــنوا  )
الح اة ال ام  برــــــــــورة  ام   و  ال ال  ضــــــــــ  عن الجضــــــــــا  ع   ال نفال من أجل  حجيق المســــــــــاواة يين    ي

ي وهاعــــــــــــــي التجاها ما دزا  المولــــــــــــــو   ي اإلع ن ال ـالمي  ال نســــــــــــــين و منين جم ا النســـــــــــــــا  والصت ـا 
اإلبســانال وال هد الدولي الذاا بالحجوق المدب   والســ اعــ  ال واال صاق   بشــان الحجوق الســ اعــ   ل ماأةال   لحجوق 

 وا صاق   الجضا  ع   جم ا أ نال التمييز لد الماأةال وغيااا من اال صاقا  الدول  ي

مل ي  ين ع   لـــــاورة م ال   عد  المســـــاواة يين الاجل والماأة  ي  جاعـــــم وهؤ د يع ن ومنهاج ع - 2
السـ ي  وهسـ ا الضـو  ع    حجيق  دا ؤ الصاا ل ماأة لتج د منانـ  نـنا الجاار والمشـار   التام   ي ا ذاذ 

اس  جا  الجاارا  باعت اره اعـــــتاا       اعـــــم  لتحجيق المســـــاواة ل نســـــا  والصت ا ي  ما يؤ د ع   أن ل م ا الن
متســــــاوها  ي المشــــــار    ي  نوم  ي دام من ص ل المنانــــــ  ال ام  وال  ا ة غيا الاعــــــم  ي وه ام التاثيد 
ع   أام   مشـار   الماأة  ي نـنا الجاار  ي الم اال  التنصيةا  والتشـاه    والجضـام   وم ال اإل ارة ال ام ال  

ا  األا    النســــــــام  ي وها ز اةا التجاها ع    و ي الم تما المدبي من ص ل ال ماعا  والشــــــــ نا  والمن م
مشــار   الماأة و وراا ال  ا م  ي اةه الم اال ال ما التســ  م بان الدور ال  ا م ل ماأة  ي الح اة ال ام  امنن  
أن اسـاعد ع    عم  منينها  ي قياعا  أصا،ال بما  ي ذلك  ي قياعا  الصنون والثجا   والاهالـ  واإلع    

 والتموهلال و ي المؤعسا  المت د ة األ اايي   والجيا  الذاا

ــاواة أماا ب يداي  الماأة   - 3 ــار   الماأة  ي الح اة ال ام ال    يزال  حجيق المســــ وع   الاغم من زها ة مشــــ
ــد الماأة  ي   ال ــنا الجاارال وال نف الما د  لــــــ ــا يل   د  بيا  ي جم ا جواب  نــــــ  زال ممث    مثي  باقرــــــ

البتشـاري و ثياا  ما اجاو  الاجال ذوو السـ ي  عمل الماأة  ي الم ال ال  ا مال  ت   اصل الح اة ال ام  واعـا ا
األ زاب السـ اعـ  ي و حدِّ من المشـار   الدام   ل ماأة زها ة مسـتوها  الصجا  ي أوعـاس النسـا ال وزها ة محدو ا   

 واجهها  ي يعمال  جوقها     اا  رـولها ع   التموهلال وزها ة  رـتها من واج ا  الاعاا ال والتحداا  التي
ونحتها ال نس   واإلب اي  ال يل  جاب  الجواعد واإلجاا ا  المؤعس   االعت  ا ا ي وهؤ م الموقف الةم يا،  
ــينال والتمييز   ــان أ وار ال نســـــــــ أبه ال ين غي أن  دون ل ماأة أ وار عام ال والم اييا الجامم  منة أمد  وهل بشـــــــــ

والتهوهن من ق ـم  مســــــــــــــااـما  الماأة  ي نــــــــــــــنا الجاارال مـما يـهد  التنمـ    الـجابوبيال يل   ـصاقم اـةه التحـدـاا 
المســتدام ي و ي ب ا األ  انال  دون الم ارلــ  المن م  ل ماأة  ي الح اة ال ام  قوه  وعن ص ال و ز ا  الحال  

 عو ا بسب  التااجا الدامجاا يال و زايد االعتجياب االجتماعي والس اعيال و  ميق عد  المساواةي  

ومن أجل  حجيق المســـــــــاواة  ي المشـــــــــار   ونـــــــــنا الجاار  ي الح اة ال ام ال من الضـــــــــاورم  نصية  - 4
االلتزامـا  والم ـاييا الـدول ـ  والو ن ـ ال بمـا  ي ذلـك من ص ل  ـداييا صـانـــــــــــــــ  مؤقتـ ال و هيةـ  ييةـا  وب م  

  النســـــا ال ال  ي مؤعـــــســـــ   أثثا  منيناال والحد من ال نف لـــــد الماأة  ي الح اة الســـــ اعـــــ  ال و  زهز أنـــــوا
 يواجهن أ ناال مت د ة من التمييزي

و جتضــــــــي الحو م  الا ــــــــيدة والدامجاا     ــــــــمول ال م ا  ي ال  ا ة والتمثيلي و ي  ين  جا ع    - 5
الاجال والنســـــــا  بالتســـــــاوم مســـــــؤول    حجيق المســـــــاواة يين ال نســـــــينال   ن وجو  عد  أثبا من النســـــــا   ي  

ا ع   الســ اعــا  ال ام  والممارعــا  المؤعــســ   الماا    ل من ور ال نســابيي  المنانــ  ال ام  امنن أن يؤ 
ول ماأة الحق  ي أن يتم ع   قد  المسـاواة  مثي ها والتشـاور م ها  ي نـنا الجااري وما يا ت النسـا  األنـغا  
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ال مثل  غيا عـنا ال يوجه صااال  ر امن يولو  متزايد عن آرامهن بشان  امص  من الجضااا ذا  األام   الدول  
المناخ والصجا وال نراه ي و ؤ م مشار   الماأة يل   نوها الت ارب الح ا    التي استند يليها مجارو الس اعا   

 و مثل منباا ل ت بيا عن األولوها  اعتنا ا يل    ارب مشتا    مت بالص ل م ااشتها و ا ا  ينو  ال نسي 

ــا   - 6 ــ اعـــــ ــنا و نصية الســـــ ــ ي ال  و ز ا  جو ة عم يتي نـــــ ــم الســـــ ووجااتهما و  اليتهما عندما يتم  جاعـــــ
ــت ابا  ل امح  ما    ع   ــي ا يها  ي االعــ ــم  التي ما يا ت الماأة  ضــ بحو ما يينته مؤصاا  األ وار الحاعــ

(ي و ي  ثيا من الب ـدانال  جف المن مـا  النســـــــــــــــام ـ   ي     ـ  االعــــــــــــــت ـابـا  19- ياوس  وروبـا )ثو يـد
  بســـب  ابذصا  التموهلال وزها ة الي   ع   الذدما ال والجيو  المصاولـــ   الم تم    ولدنها  واجه نـــ وما

ع   التنجـــلال و ج ا الحيز المـــدبيي و حـــد  ال ـــامحـــ   ااج ـــا  ي التجـــد  المحـــدو  المحاز  ي الســــــــــــــنوا  
 المال   ف ما يت  ق يتمنين الماأة والمساواة يين ال نسينال و م   اج  ماع  يل  ا ذاذ  داييا لزها ة  25 الــــــــــــــ 

 وجهو  الت ا ي منهاي 19-الدور ال  ا م ل ماأة  ي االعت اب  ل امح   و يد

ــا  ع    - 7 ــ  عن الجضــــــ ــاواةال  ضــــــ ــار   الماأة و وليها أ وارا ق ا ا ال ع   قد  المســــــ وال غن  عن مشــــــ
من أاداي التنم   المســـــــــــتدام ال   5-5ي والغاا  2030ال نفال لتحجيق أاداي التنم   المســـــــــــتدام  بح ول عا  

ع   قد  المســـــــاواة ما   بشـــــــان  صال  مشـــــــار   الماأة مشـــــــار    ام   و  ال  و دا ؤ الصاا المتا   لها ل   ا ة
ــا ا  وال ام ال ما  ي  بالغاا    ــ   واالقترـ ــ اعـ ــنا الجاار  ي الح اة السـ ــتوها  نـ ال  7-16الاجل ع   جم ا مسـ

بشـــان لـــمان ا ذاذ الجاارا  ع   بحو مســـت ي  ل  ت اجا  و ـــامل ل  م ا و شـــار ي و مثي ي ع   جم ا  
ؤ م عد  الت  يل بمشــــــار   الماأة يل  اعــــــتحال   حجيق  المســــــتوها ي وو ياةر التجد  الحال   بيية  ل غاا ال وعــــــي

األادايي وه ام التاثيد ع   األام   المحوره  ل   ا ة النسام   بالنس   لتحجيق المساواة يين ال نسين و منين  
 الماأة  ي ال ديد من االعتنتاجا  المتصق ع يها ل  ن  ولا الماأةي  

ــ ا  الت - 8 ــتند اةا التجاها يل  التونــــــــــ ــو   وهســــــــــ ي ابته  يليها اجتما   اهق الذباا  الم ني بالمولــــــــــ
األولوهــ ال الــةم  عــت يل  عجــده يلدتاوب ــا  ايةــ  األمم المتحــدة ل مســـــــــــــــاواة يين ال نســــــــــــــين و منين الماأة   ذم

ي وهســـــــــــــتند التجاها أاضـــــــــــــا  2020 شـــــــــــــاهن األول/أثتوما   8يل   5األمم المتحدة ل ماأة(  ي الصتاة من  )اية 
  ابا  الحديث  ال هد الوار ة من   ابا  األمم المتحدة ومرا ر أصا،ي  ال حو  والب يل 

  
 النساء يدخلم الحلاة الاامة عدراجلًا لكم التقد   طيء للغاية  -   ثا لا  

ــنا الجاارال يال أن  دا ؤ   - 9 ــا  المنتذ ا  أو الم ينا   ي منانــــــ  نــــ أ از  جد   ي زها ة عد  النســــ
ب يداال وبا را ما  تج د النســــــــا  منانــــــــ  ق ا ا   ي الم الين التنصيةم والتشــــــــاه يي  ال نســــــــين التا  ا ل اد ا 

 زال اناا   وا  بســـب  اعـــتماار الجيو  والحواجز اله ن    التي   زز الم اييا والممارعـــا  والســـ اعـــا    وال
الدول   ف ما يت  ق بالمسـاواة  التمييزه ي وال  توا ا اإلرا ة السـ اعـ   ال زم  لتغييا ع قا  الجوة و جا ل لتزاما  

يين ال نســـيني و ؤ م أوجه عد  المســـاواةال والنزاعا ال وال نف لـــد الماأةال و غيا المناخال واج ار الناجم  عن  
ال يل  زها ة ال   ا  الجامم  أما  مشــــــار   الماأةال وال عــــــ ما بالنســــــ   ل نســــــا  ال  ي يواجهن  19-جامح   و يد

 ةلك بالنس   ل شابا يأ ناال مت د ة من التمييز و 
 



E/CN.6/2021/3 
 

 

20-17537 5/24 

 

 مجاراة المرأة في المناصب التنفن ية  

ال يزال أع   مســـتو، ل ســـ ي  او األب د عن  حجيق  دا ؤ ال نســـيني و  مل النســـا   ام ســـا   ول  - 10
ي دا قا    119رم سـ   نوما (ال  ي  ين لم انن لد،  13رم سـا   ول و  10ي دا  جا ) 21أو  نوما   ي 

ــام  ي  ــ ي  قبل أم ق ا ة بسـ ــن  أصا،   130ومالم دل الحاليال لن يتم ي وغ التدا ؤ  ي قم  اا  السـ ي و بين (1)عـ
ــ اعــــــــ  ال وأعمارام عند  ج د المنانــــــــ    ال حو  المتا   أن مســــــــتوها      م النســــــــا  والاجالال وصباا هم الســــــ

ورا  ال نسـاب   بان  التنصيةا ال  دون متشـايه ي و  ز،  ـدة النجا  ي  مثيل الماأة  ي اةا المسـتو، يل  الترـ 
 ي(2)المنان  التنصيةا  ين غي أن يتج داا رجالال ال ع   أعاس المؤا  

ــا   - 11 ــغل النســـــ ــ يد ال الميال  شـــــ  ي المام  من المنانـــــــ  الوزاره ال يزها ة قدره صمس    21وع   الرـــــ
ــ     ي عا   بجاس ــ   المســـ ــنل األول(ي و ي   2010عن النســـ ــا 14)اب ا الشـــ ــغل النســـ ــ   ي دا  جاال  شـــ   بســـ
ــ  الوزاره ي و ي   ي 50 ــا  ما يين   16المام  أو أثثا من المنانـ  ي المام  من    49,9و   40ي داال  ب غ النسـ

م  سا وزارهاال    54 ي المام  من الوزرا ال و ي   10م  سا وزارهاال  جل بس   النسا  عن   40الوزرا ال ولدن  ي 
بجي  مةوه   جاال    0,52حدو  زها ة عــنوه  قدراا  ي المام  من الوزرا ي وم  19,9و  10 مثل النســا  ما يين 

ــ  الوزاره  لن يتحجق قبل عا   ــين  ي المنانـــــــ ي وهتزايد  ول  الماأة ق ا ة الوزارا  (3)2077  ن  دا ؤ ال نســـــــ
 ي(4)الجياعا  غيا االجتما   ال مثل الد ا  والبية  وال مال  والت ارة/الرناع   ي
 

 الشنل األول
 2020و  2010المئواة لتوزاع النساء في المناصب الوزاراة  النسبة 

 

 

 

 

 

 

 
  

 الثابي/ ثابون  1الولــا  ي  –  2010بســا   ي الح اة الســ اعــ  : ”اال حا  البالمابي الدولي واية  األمم المتحدة ل ماأةال  :المردر 
 ي2020ال “2020 ابون الثابي/ينايا  1الولا  ي  - 2020بسا   ي الح اة الس اع  : ”ال و 2010ال “2010ينايا 

__________ 

 ي ولم ا تد يال يام سا  الحنوما  المنتذ ا ي 2020 شاهن الثابي/بو مبا   1اعتنا ا  يل   سابا  ي ابا  اية  األمم المتحدة ل ماأةال  ت    ( 1)  

 (2) Farida Jalalzai, Shattered, Cracked, or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling 

Worldwide (Oxford, Oxford University Press, 2016)ي 

ــور   (3)  ــابا  الب ابا  الوار ة  ي منشـــــــ ــتنا ا  يل   ســـــــ  ,”Women in politics: 2020 – situation on 1 January 2020“اعـــــــ

IPU and UN-Women, 2020ي 
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وقد أيد، ب ا الجا ة التزاما عــــ اعــــ ا بالمســــاواة  ي أ وار الماأة يت يين م الس وزرا   تجيد بالتدا ؤ  - 12
التا  يين ال نســــــــينت  ما التز  ب ضــــــــهم بالتنو   ي م الس الوزرا  ل مســــــــاعدة ع   يبها  التمييز الجامم ع    

ــا من  يو اله اةال واإلعاق ال وغيا ذلك من الذرـــــاما  ال ماال واألنـــــل اإل نيال والم ــيال والولـــ يل ال نســـ
الشـــــــذرـــــــ  ي و ي األمم المتحدةال و مشـــــــ ا ما اعـــــــتاا      التدا ؤ يين ال نســـــــين ع   بياق المن وم  التي 

ــدر   ي عا   ــاعدم وو     2018ال  حجق  دا ؤ ال نســـــــين ل منســـــــجين الم  مين  ي عا  2017أنـــــ ال ولمســـــ
ــا  يذا أيد، المزهد من الجا ة اإلرا ة 2020عا  األمين ال ا   ي  ــين يو ياة أعـــ ــيتحجق التوازن يين ال نســـ ي وعـــ

 الس اع   لولا و حجيق أاداي التدا ؤ ل م ا المنان  التنصيةا  ع   جم ا مستوها  الحنوم ي
 

 عمان  المرأة في الهنئات التجراعلة الوطنلة والمحللة  

ــاعصت بســـــــــ   النســـــــــا   ي  - 13 ال يال أن الاجال 1995البالمابا  ع   الرـــــــــ يد ال المي منة عا   ضـــــــ
 ي المام  من المجاعدي ورغم أن الدور الام ســـي ل بالمابا  الو ن   او  مثيل أنـــوا     75يزالون اشـــغ ون  ال

ــا من  ــنا الجاارال   ن  مثيل الماأة زا   ي المتوعـ ــذاا  ي نـ  1995 ي المام   جا  ي عا   12جم ا األ ـ
ــاه    2020ي المام   ي عا     25يل   ــين  ي الهيةا  التشـــــــ ي ومةلك الم دلال لن يتحجق التدا ؤ يين ال نســـــــ

 ي(5)2063الو ن   قبل عا  

)اب ا الشــــــــــــــنـل الثـابي(ي  صي أرم ـ   2000وقـد أح از عـد ق ق يـل من الب ـدان  جـدمـا   بياا  منـة عـا   - 14
ي داال  ب غ اةه   24م  أو يزهد ع   عد  الاجالي و ي  ي الما  50ي دانال يب غ عد  النســــــا   ي البالمان بســــــ   

 ي المام ي وهوجد م  م اةه البالمابا   ي أوروما أو أ اه  ا أو أماهنا ال  ين   ومنيج    40النســــ   أثثا من 
ــ    تااو  يين   109ال حا الدارهبيي ولدن  ي  ــا  بســـ ــا     29,9و   10ي دانال  شـــــنل النســـ  ي المام  من أعضـــ

ي وال  وجد عــــــــو، اماأة (6) ي المام  من أعضــــــــا  البالمان  10ي داال  مثل النســــــــا  أقل من  27ي البالمانال و 
 وا دة من يين  ل صمس  من رؤعا  البالمابا  الو ن  ي

 
 الشنل الثابي

 2020و  2000النسبة المئواة لتوزاع النساء في البرلما ات  

 

 

 
   
 

 
     
) م اال     /https://data.ipu.orgي متــا ــ  ع   الاابا التــالي: Parlineاال حــا  البالمــابي الــدوليال قــاعــدة ي ــابــا   :المردر 

 (ي2020 ابون األول/ اسمبا  21ع  ه  ي 
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ال حا الدـــارهبي  و مـــ   صـــاو ـــا  يق  م ـــ  )اب ا الشــــــــــــــنـــل الثـــالـــو(ي  صي أماهنـــا ال  ين ـــ  ومنيجـــ  - 15
 ي المام  من أعضـــا  البالمانال يينما  مثل النســـا   30أوروما وأماهنا الشـــمال  ال  شـــنل النســـا  أثثا من  و ي

 ي المام  من أعضـا  البالماني وهب غ  مثيل الماأة أ ب   17 ي  ـمال أ اه  ا وغاب آعـ ا وأوق ابوعـ ا أقل من 
       ي المام  من المجاعدال و ي  6يذ  شغل الماأة  ي المتوعا  بس    ي الدول ال زره   ي المح ا الها ئال  

ــ ـــ   مثيـــل الماأة  ي الب ـــدان المتضــــــــــــــارة من النزاعـــا   ي ـــدانال ال  وجـــد أم اماأة  ي البالمـــاني و ب غ بســــــــــــ
 المام   جاي    ي 18,9

 
 الشنل الثالو

  المنطقة   حسب2020و  2000عامي النسبة المئواة للمقاعد التي عجغلها النساء في البرلما ات الوطنلة ـنم 

 
ــدةال  :المردر  ــا ”األمـم اـلمــتحـــــ ــاـلي:  “ب 1-5-5اـلمـؤ ــــــــــــ ــ  عــ   اـلااـبا اـلتـــــ ــا ـــــ ــ ي مـتـــــ ــدامـــــ ــتـــــ ــ  اـلمســــــــــــ ــداي اـلـتـنمـ ـــــ ــاا  أاـــــ ــ  ـلمـؤ ــــــــــــ ــاـلمـ ـــــ ــا  اـل ـــــ ــابـــــ ــدة اـلـب ـــــ ــاعـــــ ال قـــــ

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (ي2020 ابون األول/ اسمبا  21اال    ع  ه  ي  ) م 
  

المتوعـــــــــا بمجدار  و مثيل الماأة  ي الب دان ذا  الن م التمثيل النســـــــــبي أو الن م المذت ي  يزهد  ي  - 16
بجاس مةوه  عنه  ي الب دان ذا  ب م األغ ب   أو الت د ا ي وقد أعـهمت الحرـا ال نسـاب   يدرج   بياة  10

ــاب   ع   المســــتو،  44 ول  )  84 ي اةا التجد ي وقد اعتمد    ي المام (  شــــاه ا  بشــــان الحرــــا ال نســ
ــغل  البالمابيي و ي الدول التي لديها  رـــــــــــا جنســـــــــــاب   مجارة بموج ــا  لشـــــــــ ــاه ا ال  رنتذ  النســـــــــ    شـــــــــ

 ي المام   ي الب دان التي ال  وجد لديها   21المام   ي المتوعـــــــا من مجاعد البالمانال مجارب  ينســـــــ      ي 26
بجي  مةوه   ي وعـــا وجنوب   11اةه التشـــاه ا ي وهذت ف  ا يا اعـــتذدا  الحرـــا  اصل المنا ق بمجدار 
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بجاس  ي  ـــمال أ اه  ا  5الدبا، و ـــاق وجنوب  ـــاق آعـــ اال و   بجاس  ي أ اه  ا جنوب الرـــحاا  6آعـــ اال و 
 ي(7)وغاب آع ا و ي أماهنا ال  ين   ومنيج  ال حا الدارهبي

وأنــــــ حت  رــــــ  النســــــا  المنتذ ا   ي الهيةا  التداول   المح    م او   اجن من ص ل التجارها  - 17
بي وهســــــــــــــا  البـ ابا  الم موع    1-5-5التي  ـ داا الدول بشــــــــــــــان مؤ ــــــــــــــا أاداي التنمـ   المســـــــــــــــتدام  

ولـــا أول صا أعـــاس عالمي ع   اإل  ق بشـــان اةا المؤ ـــا الها  المت  ق برـــنا الجااري    2019 عا   ي
يـ دا ومنيـج  أن أثثا من م يوبي اماأة ا م ن  ي ايـةا  ـ داولـ   مح ـ  ال   133و دشــــــــــــــف البـ اـبا  الوار ة من 

ين ع   المســتو، المح يي واةه النســ   أع   مما اي ع  ه  ي   ي المام  من األعضــا  المنتذب 36امثل  بما
 ي المام  أو أثثا من   50البالمان ولدنها ل ســت قاه   من التدا ؤ ب دي و ي ي دين  جاال  شــنل النســا  بســ   

ــا  أثثا من  18مســـــؤولي الحنوما  المح   ال و ي  ــنل النســـ  ي المام  من مســـــؤولي الحنوما    40ي داال  شـــ
ي داال    15 ي المام ال و ي   29,99و  10ي دا لــــــــمن الصة  التي  تااو   يها النســــــــ   يين   70درج المح   ي وهن

 ي المام  ع   المســتو، المح يال واو ما اما ل التوزها الم  ل لتمثيل الماأة    10 جل بســ    مثيل الماأة عن 
  ي البالمان )اب ا الشنل الاابا(ي  

 
 الشنل الاابا

 2020لتمان  المرأة في الهنئات التداوللة المحللة والبرلما ات  النسبة المئواة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 واألمم المتحـدةت /https://data.ipu.orgي متـا ـ  ع   الاابا التـالي: Parlineاال حـا  البالمـابي الـدوليال قـاعـدة ي ـابـا   :المردر 

ــتدام ي متا   ع   الاابا التالي: “ب 1-5-5المؤ ــــــــــــــا ” ال قاعدة الب ابا  ال الم   لمؤ ـــــــــــــاا  أاداي التنم   المســـــــــــ
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/  ــاـبون األول/ 21)ـ م اال ـ   عــ    ـ  اـلمـوـق ــين ـ ي   ـــــ

 (ي2020  اسمبا
ي دا ومنيج  وم ابا  عن البالمابا   ي   133 ســـــــتند التوزه ا  يل  ي ابا  عن  مثيل الماأة  ي الحنوما  المح     ي   :م حوظ  

 .ي دا 191
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و مثل النســا   مثي  باقرــا  ي نــصوي مســؤولي المنانــ  التنصيةا  ال ام  ع   المســتو، المح يال   - 18
ــا  الب داا  أو ما  ــ   مثل رؤعـــــ ــبيل المثالال  ابت بســـــ ــا   نصيةييني  صي أوروماال ع   عـــــ ا ا ل ذلك من رؤعـــــ

 ي المام  مجارب  ينســــــ     15برــــــف بســــــ   أعضــــــا  الم الس الب دا ال أم   2019رم ســــــا  الب داا   ي عا  
ــتــــدامـــ  أبمــــا ـــا  ممــــا  ــــ   ي ي ــــدان (8) ي المــــامـــ  30 ي و  ها الب ــــابـــا  المت  جــــ  بـــااـــداي التنم ــــ  المســــــــــــ

 األصا،ي   المنا ق

ــاب   المجارة ل حنوما  المح     - 19 ــنل الحرـــــــــا ال نســـــــ ــ   ل بالمابا ال  شـــــــ ومث ما اي الحال بالنســـــــ
ــي      ال  لزها ة  مثيل الماأة يال أبها  ثياا ما  صتجا يل  اليمو ي  هناا  بموج  ــاه ا  وعــــــ  ول   جا   77 شــــــ

عد  الما ــــــحين أو المجاعد المح وزة  ي   ي المام ( اعتمد   شــــــاه ا  ل حرــــــا ال نســــــاب   بشــــــان  43)
 ي المام  يين النسـا  والاجالي و سـتهدي    50الهيةا  التداول   المح    يال أن الاما  جا اشـتاس  وزه ا بسـبته  

 ي المـامـ ي وع   الرــــــــــــــ يـد ال ـالميال يزهـد  مثيـل الماأة   40و  30م  م التشــــــــــــــاه ـا  بســــــــــــــ ـ    تااو  يين 
بجاس مةوه   ي الب دان التي لديها  رــــــــا مجارة بموج  التشــــــــاه ا  عنه    7الحنوما  المح    بمجدار   ي

 ي   ك التي ال  وجد  يها   ك الحرــاي و ي أ اه  ا جنوب الرــحاا  الدبا،ال و ــمال أ اه  ا وغاب آعــ اال  
بجي  مةوه    16والمنا ق المت     من آعـــــــــــ اال يزهد اعـــــــــــتذدا  الحرـــــــــــا من  مثيل الماأة  ي الب دال بمجدار 

 ي  (9)بجاس مةوه ال ع   التوال 7بجي  مةوه  و  13 و
 

 مجاراة المرأة في القطاع الاا   

ــا   ي الجيـا  ال ـا  والذـدمـ  المـدبـ   زـها ة   ي المن ورا  التي    بهـا الماأة  - 20   ني زـها ة عـد  النســــــــــــ
ــيا ا لب ابا  من  لتنصية الســــــــــ اعــــــــــا  والذدما  ال ام ال ولدن با را ما  شــــــــــغل الماأة منانــــــــــ  ق ا ا ي و شــــــــ

 ي المام   جا    34 ي المام  من الجوة ال ام    ي اإل ارة ال ام  ولدن  45يل  أن النســـــا   ـــــن ن   2018 عا 
من منانـــــ  نـــــنا الجااري و ابت المنيج  التي  ـــــهد  أع   بســـــ   من النســـــا   ي منانـــــ  نـــــنا الجاار  

 ي المام ( و ابت أ ب  بســــــــــــ    ي الدول   42اإل ارة ال ام  اي أماهنا ال  ين   ومنيج  ال حا الدارهبي )  ي
ي و  ها الب ابا  المت  ج  باوروما أن الاجال ممث ين بشــــــــنل أ ضــــــــل من النســــــــا  (10) ي المام ( 17ال ام   )

ــاب    ز ا  من   ي ــتوهين لر ارة ال ام ال وأن الص وة ال نسـ ــتو، اإل ارة األ ب    14أع   مسـ بجي  مةوه   ي مسـ
ي ول س اناا صا أعاس عالمي ف ما يت  ق يتمثيل الماأة  ي الذدم  (11)أع   مستو، بجي  مةوه   ي    38يل   

ال المتوقا  1-7-16المدب  ال يال أن يعدا  أول م موع  من الب ابا  المتا   لمؤ ــا أاداي التنم   المســتدام  
 ال ع سد اةه الص وة الهام ي  2021 ي عا  

 مثيل المحاثم لموا نيهاال وم ال    واغ همال وإندار   و مثيل الماأة  ي الجضا  أما أعاعي لضمان - 21
 ي المام  من الجضـــــــــــاةال يزها ة قدراا    40ال  ابت النســـــــــــا   شـــــــــــنل بســـــــــــ   2017أ نا  عـــــــــــ  م ي و ي عا  

__________ 

 ي دا أوروم اال مستمدة من الم هد األورومي ل مساواة يين ال نسيني  36 سابا  أعد ها اية  األمم المتحدة ل ماأة اعتنا ا يل  ي ابا   (8) 

 (ي2021المح ي )اردر  ي عا  اية  األمم المتحدة ل ماأةال قاعدة ي ابا  الحرا المجارة بموج   شاه ا  ع   المستو،  (9) 

م موع  الب ابا  المت  ج  يتدا ؤ ال نســــــــــــين  ي الذدم  المدب  ال التي أعد  بالت اون ما يابامج األمم المتحدة اإلبماميال و تضــــــــــــمن  (10) 
 )اردر قاه ا(ي 2020 شاهن الثابي/بو مبا  30ي داال  ت   169ي ابا  عن 

 ي2019ي دا  ي عا   38ل مساواة يين ال نسين لـ ي ابا  من الم هد األورومي  (11) 
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ــ     ي عا    ي 35 ــ   المسـ ــا  ع    (12)2008المام  عن النسـ ي و ي م  م الب دان األوروم  ال يزهد عد  النسـ
 ي المام    41الجضـاة المحتا ين أو الموظصين الجضـاميينال يال أن النسـا  امث ن بسـ   عد  الاجال  ي منانـ  

 ي المام   جا من رؤعـــــا  المحاثمال يينما امثم ن  مثي  باقرـــــا   25 من الجضـــــاة  ي المحاثم ال   ا الو ن   و
م   جا من الجضـــاة  ي الما  32ي و ي أماهنا ال  ين  ال  شـــنل النســـا  (13) ي منانـــ  رؤعـــا  منا   اال عا 

 ي(14) ي أع   محنم  أو  ي المحاثم ال   ا

ــنا الجاار  ي الجيا  ال ا  يتاا الحنوما   ون   هيز  اي   - 22 ــا   ي منانــــــــ  نــــــ وعد  وجو  بســــــ
ــا ال ال  ي اشــــــــــــــن ن 19-ل عــــــــــــــت ـاـب  ألزمـا  من قبيـل جـامحـ   و يـد  ي المـاـم  من ال ـام ين   70ي ـ النســــــــــــ

من   19-لذيوس األمام  ي وص ا  ح يل لصاق ال مل الم ن   ب امح   و يدالجيا  الرـــحيال ا م ن  ي ا  ي
ي و تي     ال   االعـــــــت اب  ل امح  (15) ي المام   جا منها لديها التدا ؤ يين ال نســـــــين  3,5ي دا يل  أن  87

وجهو  الت ا ي  مثيل النســـا  بنل  نوعهن  ي م موعا  متذرـــرـــ  أو  اق عملال و ي عم  ا    19-ثو يد
الجاار  ي م اال  التشـــــــاها والســـــــ اعـــــــا  والميزاب  ال  ت  يذا  ي   ذلك ا ذاذ  داييا صانـــــــ ال مثل   نـــــــنا

ــاورم ا ذاذ يجاا ا  19-الحرـــــــاي و جو  الماأة يدور  اعـــــــم  ي االعـــــــت ابا  ل امح   و يد ال ومن الضـــــ
 (ي 74/306م موع  لضمان مشار تها ع   قد  المساواة )اب ا قاار ال م    ال ام  

ــنل م ا ـــا ع    - 23 ــامل التي  ؤ ا بشـ ــان المسـ ــنا الجاار بشـ ــار الماأة أو  شـــاا  ي نـ ــتشـ وعندما ال  سـ
ــا    ــ اعـ ــوه  النزاعا ال  من الماج  أن  دون بتامج السـ ــا ا  و سـ ــح  والتنم   االقترـ   ا هاال مثل الت   م والرـ

ــارة وغيا   ال  وأن  ؤ م ــار   الدام   ل ماأة  ي الح اة ال ام  ع     لـ يل  ابتهاا  جوق الماأةي و توقف المشـ
يمناب    رــولها برــورة  ام  ع   الحماا  االجتما    والبن  التحت   المســتدام  والذدما  ال ام ال وال عــ ما  

ت د ة ومتداص   من  الرح  والت   مي وهنيبق ذلك برص  صان  ع   النسا  والصت ا  ال  ي يواجهن أ ناال م
ــ يين والنســــــــا  ذوا  اإلعاق  والصجياا  والمنتم ا  يل  أق  ا  ي ن    التمييزال مثل النســــــــا  من الســــــــنان األنــــــ

ــاواة ما الاجلال ي ز  يةل  أو ــار   وا ذاذ الجاارا ال ع   قد  المسـ ــن  ل ماأة المشـ عاق   والمهاجاا ي و ت  يتسـ
الاام   يل   حجيق التغي   الرـــــــح   الشـــــــام     يي األولوه   المزهد من ال هو  ل تاثد من أن اإلنـــــــ  ا 

 ل رح  ال نس   واإلب اي   ولحجوق النسا  والصت ا   ي  ل ماا ل الح اةي
 

 يتانم عازاز الحصص عل  جملع المستواات   

ن   - 24 ــِّ ــا ي الام ســـي الةم  سـ ــ اعـ ــابي واالمتثال لها او التدصل السـ ــاه ا  التحرـــ ا ال نسـ اعتما   شـ
التي لديها   67ار   الماأة  ي ننا الجاار ع   الر يدين الو ني والمح يي ولدن من م مو  الب دان الــــــــــ مش

 ي المام  لتمثيل  50ي دا  جا بسـ      15 شـاه ا  بشـان  رـا الما ـحين ع   المسـتو، الو نيال اسـتهدي 
__________ 

ي داال مرــــــنص   ســــــ  بو  ال نسال من منشــــــور   85ي ابا  عن اال  ااا  المت  ج  بالجضــــــاة المحتا ين أو الموظصين الجضــــــاميين  ي  (12) 
 ال األمم المتحدةي “: ا  ااا  وإ را ا 2020الماأة  ي ال الم عا  ”

 (13) Council of Europe and the European Commission for the Efficiency of Justice, European Judicial 

Systems: CEPEJ Evaluation Report (Strasbourg, 2020) ي 

 (14) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Gender Equality Observatory for Latin 

America and the Caribbean, 2020ي 

 (15) Kim Robin Van Daalen and others, “Symptoms of a broken system: the gender gaps in COVID-19 

decision-making”, BMJ Global Health, vol. 5, No. 10 (1 October 2020)ي 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
https://undocs.org/ar/A/RES/74/306
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ــ ـا ل تمثيـل  زهـد ع    10أم من ال نســــــــــــــينال  ي  ين اســــــــــــــتهـدي   ي ومن الب ـدان   ي المـامـ  40ي ـدان بســــــــــــ
 ي المام  لتمثيل الماأةال و تااو    50 ســـــــتذد  ب ا  المجاعد المح وزةال ال يوجد أم ي د اســـــــتهدي بســـــــ     التي

 ي المام ي ومن  ــــان زها ة النســــ  المســــتهد    ي  شــــاه ا    30يل   5بســــ   المجاعد المح وزة ل نســــا  من 
ار التدا ؤ يين ال نســــــــــــــين والتمثيل  ي المام  لدل من ال نســــــــــــــين أن  ســــــــــــــا  مـســـــــــــــ  50التحرــــــــــــــ ا يل  

 ل ماأةي المتساوم 

ــ ا  ي ب ا   يب جها ع    - 25 و ت  ما اعـــتهداي بســـ  ما ص  ال امثل  رـــم م الحرـــا عام  أعـــاعـ
ــو،  ــغل باالبتذابي ولم احجق عـ ــ  التي  شـ ــتهد   المحد ة  ي قوابين   36المنانـ ــاب   المسـ ــ  ال نسـ ي دا النسـ

ول   جا  شـتاس التا ي  أو لديها متي  ا  التنسـي  البديل ل نسـا  ع      35التحرـ ا الذانـ  يهاي واناا 
 ول  ع   المســــــتو، المح يي    30 قوامم الما ــــــحين )مثل قوامم التمثيل النســــــبي( ع   المســــــتو، البالمابيال و

ومدون اةه التدايياال  دون النسـا  عالـ  ألن يولـ ن  ي  ا ي  منذصا ل غاا  ع   قوامم الما ـحين  ت ةر  
 ه  ان  ابتذايهني  م 

ل بتذابا  المح   ال واي    28ل بتذابا  البالماب   و  “نــــــــــــ   ” ول   جا لديها قوابين  34واناا  - 26
ــتهد  ي و ســـتذد  ب ا   قوابين يرا ا بموجبها  ســـ يل قوامم الما ـــحين التي ال  صي ينســـ  التحرـــ ا المسـ
الدول ال جوما  المال   و/أو مذررا  التموهل ال ا  لزها ة بس   النسا  المنتذ ا ال رغم أن ب ا األ زاب 

 ا غااما  يدال  من أن  ا ــ  المزهد من النســا ي و م   اج  م ح  يل  ينــ   الدعــا ياال  الســ اعــ    ذتار  
واعتما  قوابين  نا ع   بســـ  مســـتهد   لتدا ؤ ال نســـين  حد  أ اا زمن   والـــح  ل م ا مســـتوها  نـــنا  

ا جزام   لضمان  الجاار و ي م اال  الح اة ال ام  التي  ت اوز عم    ننا الجاار الس اعيال وإل  ا ذاذ  دايي
 االمتثال ل حراي

ــا   - 27 ــاواة  ي  مثيل النســــــ ــاه    لتحجيق المســــــ وال  وجد لد، أثثا من برــــــــف جم ا الدول  داييا  شــــــ
ــا   ي يالمابا  عدة  ول منها أقل من  ــ   النســ ــا     10والاجالال  ي  ين  ب غ بســ  ي المام  من م مو  أعضــ

ل نسـين  ون  شـاه ا  ل حرـاال يال أن النتامج  توقف ع    وقد  ججت ب ا الب دان التوازن يين ا البالماني
اعتما  األ زاب الســـ اعـــ   لت ك التداييا و نصيةاا  وعاي وقد أنـــ حت التداييا الحزم   اليو    أثثا ابتشـــارا ال  

 واو ما ار ز، يدرج   بياة يل  النشاس النسوم  اصل األ زاب الس اع   وصارجهاي  

ق   الجضا  ع   جم ا أ نال التمييز لد الماأةال يت ين ع   الدول األ ااي  من ا صا  7وو جا ل ما ة   - 28
ــ   وال ام ال وو جا ل ما ة  ــد الماأة  ي الح اة الســـ اعـ ــا  ع   التمييز لـ ــ   ل جضـ ال  4ا ذاذ جم ا التداييا المناعـ

ل والماأةي  اســـــــم  ل دول األ ااي با ذاذ  داييا صانـــــــ  مؤقت   ســـــــتهدي الت  يل بالمســـــــاواة الص     يين الاج
و توا ا  امص  واعـــــــ   من األ وا  والســـــــ اعـــــــا  والممارعـــــــا  التي  بتت   اليتهاال بما  ي ذلك الحرـــــــاال  
ــتهد  ال وماامج التو      ــي   ال والتوظ ة والت يين والتاق   ل صةا  المســـــــ ــ ا الموار ال والم ام   التصضـــــــ و ذرـــــــ

ةلك التمييز الجامم ع   أعــــــــــاس ال ما  والدعمي وهمنن الترــــــــــدم ل تمييز الجامم ع   أعــــــــــاس بو  ال نسال و 
وال اق واإلعاق  وغيااا من الذرـاما الشـذرـ  ي و شـنل التداييا الذانـ  المؤقت  عنرـاا رم سـ ا  ي  عوة  
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األمين ال ا  يل  ال مل من أجل  جوق اإلبســــــــانال التي  هدي يل    زهز  يبيق و  زهز ال  ا ة النســــــــام    ي  
 ي(16)جم ا الجياعا  ع   بياق المن وم 

ــا  ين ا   ي قياعا  أصا، الح ول التي زا   من مشــــــــار   الماأة و ج داا منانــــــــ   - 29 و  جت أاضــــــ
ــبيل المثالال  د    ــا  ل نســــــا   ي   10نــــــنا الجاار  ي الجيا  ال ا ي      عــــ ي دان  ي  شــــــاه ا ها  رــــــرــــ

ــا ا  ال ام  يو التداييا الذانـــــــ   يتحد  2020ال وقامت من وم  األمم المتحدة  ي عا  (17)م الس ي ارة الشـــــ
المؤقت  الذانــــــــ  يها لتحجيق التدا ؤ ع   جم ا المســــــــتوها ال ع   النحو الوار   ي اعــــــــتاا      التدا ؤ يين  
ال نســـــــين ع   بياق المن وم ي ومن  ـــــــان  يبيق اةه النهج بشـــــــنل أثثا منه    عبا الجياعا  أن يت   

وأن اسـهم أاضـا   ي  وعـ ا بياق م موع  الما ـحا   ل   ا ا  النسـام   المسـاعدة  ي  شـنيل المواقف ال ام  
 المست دا  لشغل منان  ننا الجاار  ي الح اة الس اع   وال ام ي

 
 جااااااات المجتمع المد ي النسااااااااي يدعن التغننر لكم عاترضاااااا  عحديات عقلص   -   ثالاا  

 المد ي  الحنز 

ــار تها   ؤ م الماأة  ورا  مؤ اا   ي الح اة ال ام  صارج  - 30 ــســـــــا  ال ام  الاعـــــــم   من ص ل مشـــــ المؤعـــــ
المن ما  النســــــام   والحا ا  النســــــوه ال و ي أ ــــــنال أصا، من المشــــــار   المدب  ال بما  ي ذلك وعــــــامل    ي

ــاواة يين   ــاس األثا ام  ي ومن ص ل   ك الجنوا ال  ن   الماأة ومنانـــــاو المســـ اإلع   وبجابا  ال مال واألوعـــ
ا  واجل ا  الاام   يل  النهو  بالمسـاواة يين ال نسـين وإلغا  الجوابين التي  ميز  ال نسـين  ي   زهز التشـاه 

لـــــد الماأةي وام يؤ ون  ورا  اعـــــما  ي يلزا  نـــــاب ي الجاار بالذضـــــو  ل مســـــا ل  عن  عم  جوق اإلبســـــان  
 الواج   ل نسا  والصت ا ي

ال بحصز من الحا ا  والمؤ ماا   1975وقد بمت الت بة  النســـــــام   والنســـــــوه  بشـــــــنل  بيا منة عا   - 31
النســـوه  عبا الو ن  ال لتب غ ذروة ب د المؤ ما ال المي الاابا الم ني بالماأة: ال مل من أجل المســـاواة والتنم   

ــ مال  ي عا   ــتج    ي  ل  2015ي ومح ول عا  1995والسـ ــام   و/أو بســـوه  مسـ ال  ابت اناا  ا   بشـــي  بسـ
ــامـنا   (18)  مـ  يـ د  جاهـ ا ال ما وجو  اصت ـ ا  يق ي وـقد وجـد  الحا ـا  المح ـ   والو نـ   بشــــــــــــــنـل متزاـيد  ضــــــــــــ

 وند، غيا مسبوقين ع   الر يد ال المي بشان الجضااا النسوه ي  

و جو  الشـــــــابا  والصت ا   ا ا   دعو يل   وعـــــــ ا بياق ال دال  االقترـــــــا ا  واالجتما    والبية    - 32
ــ ان  ــاملي وغال ا ما اشـــ ــا   والتحول الشـــ ــســـ ــا  الحزم   وهت  جن يدرج  أقل بالمؤعـــ ــ اعـــ ب   اس أثبا يزا  الســـ

ي  ما    بن الم ا ئ النســـوه  لر ماج والتغييا الشـــامل يل  الجضـــااا ال الم   (19)الاعـــم   من األج ال الســـابج 
__________ 

 (16) The highest aspiration: a call to action for human rights” :ال مــــــــــتــــــــــا  عــــــــــ ــــــــــ  الــــــــــاابــــــــــا الــــــــــتــــــــــالــــــــــي
www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_

For_Human_Right_English.pdfي 
 (17) World Bank, Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal (Washington, D.C., 2015)ي 

 (18) S. Laurel Weldon and others, “Women’s informal participation in political and public life and space: 

global trends and challenges” ا ال ورق  م  وما  أعـاعـ   أعد  الجتما   اهق الذباا   ي الدورة الذامسـ  والسـتين ل  ن  ولـ
 ي2020الماأةال 

 (19) Maxine Molyneux and others, “Feminist activism 25 years after Beijing”, Gender and Development, 

vol. 28, No. 2 (2020), pp. 315–336ي 

http://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
http://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
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  “أروا  الســـــــــــــو  غال  ”والو ن   المت  ج  بمســـــــــــــامل محد ة بشـــــــــــــان ال دال  والحجوقال  ما  ـــــــــــــواد  ي  ا   
(Lives Matter Blackو ا   اإللــااب المناصي ال الميتين )(20)وع وة  ع   ذلكال   بهن ياون أن عد    ي

ــاواةال وهحد من نــــو  الصةا  المهمشــــ    التســــاوم  ي ع قا  وب م الجوة يزهد من  دة الصجا وأوجه عد  المســ
 ومن ول هم   نانا  اع  ي  

ــاواة  و جو  من ما   جوق الماأة ومن ما  ال دال - 33   االجتما    يد ا ال مل ال ماعي من أجل المســـــــــ
ــ  ال يهدي التا يا ع   التغييا   ــ اعــــ ــتاا    ا  و حالصا  ما ال ها  الصاع   الســــ يين ال نســــــين من ص ل اعــــ
الم  ارمال و حوهل المؤعــســا ال وزها ة ي ماج الماأة  ي الح اة ال ام ي و حمِّل اةه المن ما  الجا ة المســؤول    

ااا من قبيل ال نف ال نسـابيال والحرـول ع   الرـح  والحجوق ال نسـ   واإلب اي  ال والحجوق  عن م ال   قضـ 
ــاه ا  التمييزه ال واالمتثال ل جوابين الو ن   واال صاقا  الدول  ي    ي منان ال ملال واإل ماج الماليال وإلغا  التشـــ

الحرــــــــــــا  ي  ثيا من   و ان ل ضــــــــــــغا الةم مارعــــــــــــته من ما   جوق الماأة  ور   ال  ي اعتما  قوابين
الب داني وهمنن أن  ســـــــــــــاعد المشـــــــــــــار    ي الحا ا  اال ت اج   واالجتما    الماأة ع   اثتســـــــــــــاب الذباة 

 ي(21)واال راال  الس اع  ال وأن  د  ها يل  التا   ل منان  ال ام 

ــام   والحا ا  ال - 34 ــ اقا  الهشـــــــــ ال  ثياا ما  دون المن ما  النســـــــ ــ اقا  النزا  والســـــــ نســـــــــوه  و ي عـــــــ
الرــــــــدارة  ي  جدام الم وب  و حجيق التماعــــــــك االجتماعي ومنا بشــــــــوب النزاعا ي وال يزال عد  النســــــــا    ي

المشــار ا   ي عم  ا  الســ   الاعــم    مصاو لــا  ووعــ يا  منذصضــاال ولدنه زا  بصضــل الدعوة المتضــا اة 
 التي  جو  يها المن ما  النسام  ي

اة  تزايد أاميتها الحاعــم  لنشــيا  ال مل النســومال ما  حول المنرــا  والنشــاس عبا اإلبتابت او أ  - 35
الاقم   يل   ضــــــــــــا ا  عام   رــــــــــــاغ  يها اعــــــــــــتاا    ا  جديدة ل تا يا ع   الســــــــــــ اعــــــــــــا  ال ام  وال مل  

ــي ــ اعـــ ــي ال المي وعبا الو نيال  (22)الســـ ــ اعـــ ي وقد أ ا  الحم   االجتما    ع   اإلبتابت ع   ال مل الســـ
(ال التي  ا ـبت ع يهـا عواـق  ـبالنســـــــــــــــ   ل  ـناة وأ   يل  ينــــــــــــــ   م موس  metoo#) MeTooمـثل  ا ـ  

ــ اعـــا   ي ي دان مت د ةال و ا    ــ ا  niunamenos#)وال اماأة وا دة أقل( ) Ni Una Menosل سـ (ي و وعـ
 بياق النصاذ الاقمي أما لاورم ل غاا   ت  ال  رتاا النسا  ذوا  الموار  األقل ص ف الاِّث ي

ي (23)ب ا الســــــ اقا ال ا وق  ج ا الحيز المدبي المشــــــار   الص ال  ل ماأة  ي الم تما المدبيو ي  - 36
و حـد من  يز المشــــــــــــــارـ   الجوابين التي ـما يا ـت  جـيد  اـه  الت ما و اـه   دوهن الم تم ـا  و اـه  الت بيا  

م    ي التســـ يلال واالبذااس   ي ب ا الب داني و ذ ق التداييا الجابوب   واإل اره  ع  ا  أما  المن ما  النســـا
ال 2008 ي الدعوةال و  جي التموهل الذارجيال واإلي غ عن قضـــــــــااا الحجوق  ي ب ا الســـــــــ اقا ي ومنة عا  

__________ 

 يالماجا بصسه (20) 

 (21) Weldon and others, “Women’s informal participation”. See also Fatou Sow, “Social change and the 

role of feminist movements, CSOs and networks in raising awareness on women in public and political 

life”ي 2020   ي الدورة الذامس  والستين ل  ن  ولا الماأةال ال ورق  صباا  أعد  الجتما   اهق الذباا 

 (22) Weldon and others, “Women’s informal participation”; Pippa Norris, Democratic Phoenix: 

Reinventing Political Activism (Cambridge, Cambridge University Press, 2002)  ت وand Elisabeth Jay 

Friedman, Interpreting the Internet: Feminist and Queer Counterpublics in Latin America (University 

of California Press, 2017)ي 

 (23) Weldon and others, “Women’s informal participation”ي 
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يـ دا   17يـ دا ال  ي  ين لم  تحســــــــــــــن األ وال يال  ي  26ا ـــــــــــــــتد الجما اـلةم يت ا  ـله الم تما المـدبي  ي 
(E/CN.6/2020/3 ي 194ال الصجاة) 

ال يدعم األ ـــــذاا األ ـــــد  ضـــــارا  19-و نشـــــا المن ما  النســـــام    ي االعـــــت ابا  ل امح   و يد - 37
ــح  ال ام   ي   ــامل الرـــ ــا رعـــ ــحااا ال نف ال ام يال وبشـــ ــمان يبجا  الم جم مصتو   أما  لـــ ــا ااال ولـــ اقترـــ

ي و ي الوقت بصســهال  بين المشــاورا  والتجي ما  الســاه   التي أجا ها األمم المتحدة أن  (24)م تم ا  المح   ال
ال امح  أوجد   حداا  جديدة أما  من ما   جوق الماأة وزا   من  دة التحداا  الجامم  من قبلي ومالنس   

ــامـ  ال أ   جـامحـ   و ـيد    التنـجلال  ي  ين  ـد  زـها ة المااقـ   يل  قيو  ع 19-ل ـ دـيد من المن مـا  النســــــــــــ
ــية ال و ناقا الموار   ي وقت زا   ــا  ال مل الســــــ يدرج  أثبا من  ج  ا  يز التن  مال وأ   يل   صاقم أولــــــ

 ي(25)ف ه الي  

وبجا االعـتثمار او أاضـا  أ د التحداا  المسـتماةي وهمثل التموهل الم ا ـا ل من ما  النسـام   أقل  - 38
ــين و منين    ي المام  1من  ــاواة يين ال نســــ ــم   ال الم   المجدم  من أجل المســــ من المســــــاعدة اإلبمام   الاعــــ

ي  (26)م يون  والر(ال التي يـتد ق م  مـها من ص ل من ـما  أثبا قد ال   بي اال تـ اجا  المح    198الماأة )
ألجل وال يت   التوعــا  و يثما ارــل التموهل يل  المن ما  النســام  ال عا ة ما انون نــغيا النياق وقرــيا ا

الحيوم أو   زهز الجدرا  التن  م   والتشـغي    و وعـ ا بياقهاي وزها ة يمناب   الحرـول ع   التموهل الم ا ـا  
 والمان والمستدا  أما لاورم ل حصاظ ع   المشار   التام  ل ماأة  ي الح اة ال ام ي

 منا النســــــا  من المشــــــار    ي الح اة ال ام  وه ز   دث ة ال هو  إلنــــــ   األ نا  الجابوب   التي  - 39
 ي المن ما  والحا ا  النسـام  ال و حد من  مت هن بحجوقهن السـ اعـ   والمدب    ي ممارعـ   اه  الت ما   أو

 و اه   دوهن ال م  ا  و اه  الت بياال  ض  عن الحق  ي التروهت و ي أن يرنتذبني

  
 الاامة يهدد مجاراة المرأة الان، ضد المرأة في الحلاة   -  را اا  

ال نف والتحاش لــــــــــــد الماأة  ي الح اة ال ام  او ابتهاا لحجوق اإلبســــــــــــاني وقد زا  ف ما يبدو ما   - 40
ي وه مد ال ناة يل  منا النســا  من الونــول يل  الســ ي  وإعــنا هن  (27)ونــول المزهد من النســا  يل  الســ ي 

ي وقد قرت ت بســا  من المشــتغ   بال مل الســ اعــي أ نا  من أجل الحد من من ورا هن  ي نــ اغ  الســ اعــا 
 ج دان منانــبهنال أو  ا ن منانــبهن ب د   جي  هديدا  بالجتلال أو ابســحبن من االبتذابا  بســب  الت ا   
لريةا ي وواجها  باص ا  وما ــــــــــحا  ومدياا  ابتذاي   عنصا  جنســــــــــاب ا مســــــــــتهد ا   ي االبتذابا ي وما يا   

اإلبسـان والمن ما  النسـام   وال ماعا  النسـوه  اسـتهد ونال وما يا ت النسـا  الم وبا    المدا  ون عن  جوق 

__________ 

 (24) United Nations, “Shared responsibility, global solidarity: responding to the socioeconomic aspects of 

COVID-19”, March 2020ي 

 ال موجز ع اعا ي )اردر قاه ا(ي “ومن ما   جوق الماأة  19-ثو يد”اية  األمم المتحدة ل ماأةال  (25) 

 (26) UN-Women, Gender Equality: Women’s Rights in Review 25 Years After Beijing (New York, 2020)ي 

 (27) Julie Ballington, “Turning the tide on violence against women in politics: how are we measuring up?”, 

Politics and Gender, vol. 14, No. 4 (December 2018)ي 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
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ي و ي  ضـــــــا  اإلبتابتال يتزايد  ـــــــيو  االعتدا  ال نســـــــابي (28) ت الـــــــن لمســـــــتوها  غيا متدا ة  من ال نف
 والتنمُّا السيباابي والتحاش ال نسي لد النسا  ال ام    ي الح اة ال ام ي 

وقد أ ـــار  المجارة الذانـــ  الم ن   بمســـال  ال نف لـــد الماأة وأعـــ ابه وعواق ه يل  أن اةا الشـــنل   - 41
ــابي التي  نتج عنهـاال  الذـاا من ال نف يـتالف من أم عمـل أو التهـ  دـيد ـبام عمـل من أعمـال ال نف ال نســــــــــــ

ارحتمل أن  نتج عنهاال ألـــــــــــاار أو م اباة جســـــــــــدا  أو جنســـــــــــ   أو بصســـــــــــ  ال و دون موجه  يل  أم اماأة   أو
(ي وأثثا  A/73/301الم ال الســــ اعــــي ال لســــب  يال ألبها اماأةال أو  ؤ ا ع   النســــا  أثثا من غياان )  ي

  الـن ل  نف النصسـي أ نا    2016 ي المام  من البالماب ا  ال  ي أجاهت مجاي   م هن  ي عا    80من 
ــدمت و  ا  صمس   ــا مت و  ا  رما ل  نف ال ســـــــــــــــــ ال مــــــلت و  ا    ــــــو منهن ل  نف االقترـــــــــــــــــ

 ي(29)ال نسي ل  نف

ز    كال   ن أقل من رما البالمابا  لديها عــــــــــ اعــــــــــ   وع   الاغم من مســــــــــتوها  ال نف المثياة ل   - 42
ي وأ ا   يالماب ا  (30)ل تحاش ال نســـــي ل بالمابيينال وأقل من برـــــصها لديها اةه الســـــ اعـــــ  لموظصي البالمان

ــ ف  جاه ا مجارب   ــتوها   زهد بمجدار الضــ ــو  الم ام   وأعمال ال نف بمســ ــن ل ت ةي  وعــ مؤصاا  بابهن يت الــ
ي و عـت ال م ـ    (31)ـقد أ   يل   ـصاقم عـد  التهـدـيدا  ـبال نف 19-ن  دون جـامحـ   و ـيدـبالاجـالال وهحتمـل أ

الســ يا  التشــاه    الو ن   واأل زاب الســ اعــ   يل  اعتما  مدوبا  قواعد عــ وا    73/248ال ام   ي قااراا 
ــ    وآل ا  يي غال أو  ن    الجامم  ــاه    واأل زاب الســـــ اعـــ ــ يا  التشـــ ــام  اةه الســـ منهاال  نا ع   عد   ســـ

 ي  قا ما التحاش ال نسي والتذوهة وأم  نل آصا من أ نال ال نف لد الماأة  ي الس اع ي

و جا ع   عا ق الدول   ي بهاا  المياي مســـــؤول   منا أعمال ال نف لـــــد الماأة  ي الح اة ال ام   - 43
ــةا ــه ا ا  ال نف لــــــــــــــــد الماأة  والتحجيق  يهــا وم ــ  ــداــه قــابون قــامم ي ــد وا ــد  جا ل اق ــ  ما دبيهــاي وانــاا ي 

الســــــــ اعــــــــ ال  ي  ين  وجد بضــــــــ   ي دان ينــــــــ  ا  قابوب   متجدم  لم ال   أعمال ال نف الســــــــ اعــــــــي   ي
لجضام   الجوابين الجامم ي واعتمد ي د وا د ياو و وال  قضام   ل محاثم   ي الجضااا ع   أعاس السوايق ا  ي

الو ن   ذا  اإللزا  الجابوبي وااللتزاما  الدول  ي و جو  الماانـد ال نسـاب   الو ن   و/أو آل ا  الانـد التاب   
ــد الماأة  ي الح اة ال ام ال وهجو  ب ضـــها   ل م تما المدبي  ي ب ا الب دان يتت ا الب ابا  المت  ج  بال نف لـ

 (ي A/73/301 ا أاضا يتنسيق الذدما  األعاع   ل ضحااا )اب

وأنــــــــ   اجن لد، الدول والمن ما  الدول   وقوا  األمن ووعــــــــاما اإلع   وغيااا من أنــــــــحاب  - 44
المرـــــ ح  المزهد من الوعي والوعـــــامل المتا   لمنا ال نف والترـــــدم لهال واو ما ا و  الصضـــــل ف ه يل   د  

أبشـــــي  الدعوة التي  ضـــــي ا يها النســـــا  ال  ي اشـــــغ ن منانـــــ  رعـــــم   ومن ما   جوق الماأةي  ثبيا يل  

__________ 

 (28) Dubravka Šimonović, “Violence against women in politics”, expert paper prepared for the expert 

group meeting at the sixty-fifth session of the Commission on the Status of Women, 2020 ي 

 (29) IPU, “Sexism, harassment and violence against women parliamentarians”, Issues Brief (Geneva, 

October 2016)ي 

 (30) IPU, “Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe”, Issues Brief 

(Geneva, October 2018) ي 

 (31) IPU,“Annual IPU figures reveal increasing violence against parliamentarians, especially women 

MPs”, 2 December 2020ي 

https://undocs.org/ar/A/73/301
https://undocs.org/ar/A/RES/73/248
https://undocs.org/ar/A/RES/73/248
https://undocs.org/ar/A/73/301
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وعـــــــــــاعد  أاضـــــــــــا  ع   ينا  الوعي اجل ا ر الدول   واإلق  م   لحجوق اإلبســـــــــــان والمن صون يوالاا   ي ي ار  
 ي(32)اإلجاا ا  الذان ال بسبل  شمل  اهق  و يا آل ا  لري غ عن ال نف

ع   وجه الســـــــــاع   دث ة ال هو   ي م الي المنا واالعـــــــــت اب ال ال عـــــــــ ما ال هو  الاام   وهت ين  - 45
ينـــ   التشـــاه ا ال و  زهز يمناب   ال  و  يل  الجضـــا  وآل ا  الانـــدال و  زهز التنســـيق يين أنـــحاب   يل 

اال ومنا  المرـ ح ي و شـمل الذيوا  الضـاوره    اهم ال نف لـد الماأة  ي السـ اعـ ال و حسـين  ماا  الضـحاا
قدرا  مؤعــســا  الدول  وايةا  يبصاذ الجابون  ي م الي  يبيق الجوابين واالعــت اب  ل حوا  ال و  زهز اجل ا  
الجضــــام   وآل ا  الشــــناو،ال وجما ورنــــد الب ابا  المت  ج  يوقو  الحوا   ومد، ابتشــــارااال وولــــا م اييا  

ــد الماأة  ي الح اة ا ــان ما اشــــــــنل ال نف ع   اإلبتابت لــــــ ــاما اإلع    بشــــــ ــا ل  وعــــــ ل ام   ت  امنن مســــــ
   والشا ا  التي  ديا منرا  التوانل االجتماعي عن ذلك المحتو،ي

  
 المااينر االجتماعلة عقند مجاراة المرأة في الحلاة الاامة  -   خامسا  

ــاواة  ي  اا - 46 ــين يل   صاقم عد  المســــــــــ   ؤ م الم اييا االجتما    التمييزه  المت  ج  با وار ال نســــــــــ
ــ اعـــــــ  ي ولم  تغيا المواقف المت  ج  بالماأة  ي الح اة ال ام  يال بشـــــــنل    ة  ي الســـــــنوا   المشـــــــار   الســـــ

المالـ  ال  ت  ما  ج د المزهد من النسـا  منانـ  ق ا ا ي و ي ال ديد من الب دانال ال  زال الم اييا   25 الـــــــــــــــ 
ــا ي وظل االجتما    وال  م الثجاف     زز الترـــورا  بان الاجال اشـــن ون ق  ي المام    36ا ة أ ضـــل من النسـ

ــم هم اعــــتجرــــا   ي الصتاة يين عامي  ــذاا الةين  ــ ــن ون    2020 و  2017من األ ــ ا تباون أن الاجال اشــ
ي وهرن ا يل  ال وااا التي   با عن ال دوان والتنا س واله من  والحســــــــم  (33)عــــــــ اعــــــــيين أ ضــــــــل من النســــــــا 

 سا ي باعت اراا يا اي   ل اجال ولدن ع ب   ل ن

و ي الب دان التي  وجد  يها قوابين وعــــــ اعــــــا   امي يل    زهز  ور الماأة  ي الح اة ال ام ال امنن   - 47
أن   وق الم اييا االجتما    والجوال  النمي   ال نسـاب   السـ ب    نصية   ك الجوابين والسـ اعـا  وأ اااي و ؤ ا  

ماأة ع   ممارعـــــــــ   جوقها  ي الت   م والرـــــــــح ال و حديدا  الم اييا ال نســـــــــاب   والحجوق الجابوب   ع   قدرة ال
الرـــــح  ال نســـــ   واإلب اي  ال مما احد يدوره من  انـــــها  ي المشـــــار   وال  ا ةي وهتي   الترـــــدم ل م اييا  
ــار تهـا  ي الحـ اة ال ـامـ  يذ ـا  الوعي و و ـ   الزعمـا  الم تم يين   االجتمـا ـ   التي  هـد   جوق الماأة ومشــــــــــــ

 ام ين  ي م ال اإلع   والاجال والصت ان ومذت ف األج ال النســـام  ال  ت  امنن   ديل الم اييا  والدينيين وال
من ص ل يجاا ا  مدروعـــ ال بما  ي ذلك منا ال نف ال نســـي وال نســـابي والممارعـــا  الضـــارةي وزها ة الصهم  

ال ام  وننا الجاار من ص ل  الم تم ي والمدبي ل مساواة يين ال نسين و جوق الماأة  ي المشار    ي الح اة 
الدعوة والت بة  االجتما    أما  اعـــم إل دا   غيياا   ي الجوال  النمي   الســـ ب   والمواقف التمييزه  بحيو 

 ين ا يل  النسا  باعت اران ق ا ا  ال  جل  ا    و  ال   عن الاجالي

ــناعتا اإلع ن واأل    يت  - 48 ــامل اإلع   ونـــ ــاب   وهجل و ثياا ما  جو  وعـــ زهز الجوال  النمي   ال نســـ
مد،  غييتها أل وار الماأة أو ما  دلي يها من  رــــــــاهحا  عام  عن مدااا ل اجالي  وعــــــــامل اإلع  ال ع    

__________ 

ماأة وأعــــــ ابه وعواق هال وال  ن  الم ن   بالجضــــــا  ع   ع   عــــــبيل المثالال  وجد لد، المجارة الذانــــــ  الم ن   بمســــــال  ال نف لــــــد ال (32) 
 ال والصاهق ال امل الم ني بالتمييز لد النسا  والصت ا ال آل ا  يي غ متا  يالتمييز لد الماأة 

(ي مــــــــتــــــــا  عــــــــ ــــــــ  الــــــــاابــــــــا الــــــــتــــــــالــــــــي: 2020-2017) 7الــــــــمســـــــــــــــــــــ  الــــــــ ــــــــالــــــــمــــــــي لــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــمال مــــــــوجــــــــ  الــــــــبــــــــ ــــــــابــــــــا   (33) 
www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jspي 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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ــا ها يدرج  أثبا من  ا يزاا ع     ــيتها وأعـ ــام   و ـــذرـ ــبيل المثالال غال ا ما  ا ز ع   م ها ال  ا ة النسـ عـ
ــا ها ــ اعـ ال  19-واناا  حيز  بيا ل ة ور  ي التغي   اإلص اره  ال الم   ل امح   و يدي (34)مزااا  ا ـــحها أو عـ

 ي المام    19يذ ينجل عن الاجال ما يزهد يث   يل  صمس ماا  ع   ما ينجل عن النســــا ال و شــــنل النســــا  
 ي المام  من اةه    77من مرــــــــــــــا ر الذباا  الةين يتم التشــــــــــــــاور م همال  ي  ين اشــــــــــــــنل الاجال بســــــــــــــ   

ــا ر ــارال ي ز  ا ذـاذ م موعـ  من الـتدايياال بمـا  ي ذـلك يذ ـا  وعي ال ـام ين  (35)المرــــــــــــ ي ولتـبدـيل اـةا المســــــــــــ
وعـــــامل اإلع   ونـــــناعتي اإلع ن واأل   ال وولـــــا مدوبا  قواعد الســـــ وا لت اهة التمييز ال نســـــابي    ي

 ام  التي  جد  و رـــــح حهي وهمنن لمؤعـــــســـــا  الدول  وال ها  المابح  الذانـــــ   عم الحم   اإلع م   ال
 رعامل ونور يا اي   عن أ وار الماأة  ي الح اة ال ام  ل مساعدة  ي  غييا الترورا ي 

ــار ـ  الماأة  - 49 و مـ   غيا ـ دره ي  ي الم ـاييا   ها  المـ ه  ي الجيـا  الذـااال بمـا ـيدعم زـها ة مشــــــــــــ
ضـــــــــا  ع   ال نف والتحاش  و ج داا منانـــــــــ  نـــــــــنا الجااري و مثل ا صاق   من م  ال مل الدول   بشـــــــــان الج

ــام    190 )رقم 2019عـالم ال مـلال   ي (  جـدمـا  أ از مؤصاا   ي  مـاـا   جوق ال مـالال  يـو  و ا به ـا   ــــــــــــ
وماا  ا  ل عت ارا  ال نسـاب   لمنا وإبها  ال نف والتحاش  ي عالم ال ملي وهن غي ل دول الترـديق ع   اةه  

 اال صاق   و نصيةااي

را ة السـ اعـ   من جاب  الزعما  الة ور الةين ياوجون ع نا ل مسـاواة يين ال نسـين  و وا ا الدعم واإل - 50
ــاواة  ي الح اة ال ام  أما  يوم ل ت  يل بالتغيياا   ي الم اييا االجتما   ي   ــار   الماأة ع   قد  المســــ ومشــــ

ا  التج يديينال وهســـــت ي  الناس بســـــاع  أثبا لاعـــــامل المســـــاواة يين ال نســـــين عندما  دون نـــــا رة عن الزعم
ي  (36)وزعما  األ زاب الســــــ اعــــــ  ال ورؤعــــــا  الدول والحنوما ال والمشــــــاايا وغياام من الشــــــذرــــــ ا  ال ام 

ــاواة يين   وقد ــاة المســــــ ــ ا الاجال  ي مواقا ال  ا ة التنصيةا  ع   منانــــــ ــصا  الم ا را  ال الم   التي  شــــــ أعــــــ
لـك   ـاون الجـا ة الـة ور من أجـل  غييا  ال عن بتـامج يا ـاي ـ ال بمـا  ي ذHeForSheال نســــــــــــــينال مثـل  ا ـ  

 ي(37)الم اييا االجتما    المت  ج  بال نف ال نسابي وزواج األ صال
  

 البناء مم أج  مستقب  أف    -   سادسا  

 ضرورة عازاز الترعنبات الملسسلة للنهوض  المساواة ـنم الجنسنم  

 حجيق المســاواة يين ال نســين مســؤول   جما     جتضــي عمل الاجال والنســا  عــوها  من أجل  حوهل  - 51
المؤعـــــــســـــــا  والن مي وه ز  يجاا   مح ا منه ي ل مؤعـــــــســـــــا  وعم  ا ها وماا جها وعـــــــ اعـــــــا ها وإجاا ا ها  

التي   تا    “ا المام  غي”وقواعداا المنتوم  وغيا المنتوم  وم اييااا و جا ا ها العت    وم ال   الحواجز 

__________ 

 (34) Daphne Joanna Van der Pas and Loes Aalderling, “Gender differences in political media coverage: a 

meta-analysis” Journal of Communication, vol. 70, No. 1 (February 2020), pp. 114–143ي 

 (35) Luba Kassova, The Missing Perspectives of Women in COVID-19 News: A Special Report on Women’s 

Underrepresentation in News Media (Bill and Melinda Gates Foundation, 2019) ي 

 (36) Emina Subašić and others, “‘We for she’: mobilizing men and women to act in solidarity for gender 

equality”, Group Processes and Intergroup Relations, vol. 21, No. 5 (August 2018), pp. 707–724 ي 

 (37) UN-Women, HeForShe Impact Report 2019 (New York, 2019)ي 
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مشـــــار   الماأةي والمؤعـــــســـــا ال التي نـــــممها الاجال  ي الســـــايقال لها  حيزا  متانـــــ    حد من  اا الماأة  
   الونول يل  منان  ننا الجااري  ي

ــهن ال  ا ل دعوة  - 52 ــا   ي البالمانال انون بمجدوران يقام   حالصا  أقو، ما ب ضــ وإذا زا  عد  النســ
ــغل  يل  قوابين  ــا  لشــ ــاب  ي وعندما يرنتذ  عد  أثبا من النســ ــا  وميزاب ا  ماا    ل عت ارا  ال نســ ــ اعــ وعــ

ي وقد عم ت النسـا  عبا  (38)منانـ  عام ال   نس عم    نـنا السـ اعـا   ي الغال  أولوها  األعـا والنسـا 
ي  ال و امين المزهد الذيوس الحزم   ع   الترـدم ل  نف ال نسـابيال و  زهز الرـح  والحجوق ال نسـ   واإلب ا

من التموهل ل اعاا  الرـح   والت   م والجضـااا االجتما    واالقترـا ا ال و عم السـ اعـا  الماا    ل عت ارا  
ال نســاب    ي جم ا الجياعا ي وهت ســا عمل النســا  عندما  توا ا لهن أماثن اجتماعا  وصباا  ذا   ابا  

ــ  يالمابا   ضم ل ابا  متذرر     107   ضم   م ا  بسام   ويالمابا   93مؤعسيال  ما او الحال بالنس   لــ
ي وهمنن أن  ستصيد الهيةا  التشاه    من  ذر ا المزهد من الموار  ل  ان  (39)م ن   بالمساواة يين ال نسين

أو ال  ان الام ســـ   الم ن   بالمســـاواة يين ال نســـينال ومنتداا  التوانـــل الشـــ نيال والت م ا  النســـام  ال ومنا  
 جدرا  ف ما يت  ق بالمساواة يين ال نسينيال

وعد  وجو  ماا ق ل اعاا  يا   النســــــا  ال  ي لديهن أعــــــا ومســــــؤول ا  رعاا  عن  جرــــــي ال مل  - 53
ال  ا م  ي الح اة ال ام  وم اال  ال  ا ة األصا،ي وقد زا   مسـؤول ا  الماأة المت  ج  بالاعاا  ص ل جامح   

ــ   جي م أجا 19-ثو يد ــندوق    144 م لــــــــــــــــــــــــ ال ومحســـــــ نحا  من نـــــــ من من ما  الم تما المدبي التي  ت ج  م 
المتحدة االعــتةمابي لدعم اإلجاا ا  المتذةة ل جضــا  ع   ال نف لــد الماأةال  صيد الموظصا   ي ال ديد  األمم

بســــــــــــــبـ  زهـا ة غيا مســــــــــــــبوقـ   ي الي ـ    “بـاإلجهـا  المصاس وبصـا  اليـاقـ ”من المن مـا  بـابهن اشــــــــــــــ ان 
ي ولتذ  ة ال    الواقا ع    اال الماأةال التي  ثياا ما  ضـــــــــــي ا بم  م واج ا  الاعاا  (40)ا الذدم ع  

 ي األعـاةال  وجد  اج  ماعـ  يل   هية  أولـا  عمل أثثا مااعاة ل اوي األعـا من أجل  وظ ة واعـت جا  
ــا  ب م  عمال مث ــا  من جم ا األعمار  ي الح اة ال ام ال بما  ي ذلك عن  اهق يبشـــ ــا   النســـ ل موا م  ج ســـ

الدواما التشــــــــاه    ما التجوهما  المدرعــــــــ  ال و و يا ماا ق رعاا  األ صال و جدام المســــــــاعدة المال  ال واعتما   
 داييا أصا، لدعم التوازن يين ال مل والح اة الشـــــــذرـــــــ  ي وه   ع   المؤعـــــــســـــــا  واأل زاب الســـــــ اعـــــــ    

 اعـ  عد  التسـام  ي  قا  يزا  التمييز والتحاش  ومن ما  الم تما المدبي أاضـا  اعتما  ممارعـا   ـام   وعـ 
 ي(41)الجاممين ع   بو  ال نس

والت اون يين السـ اعـيين ومن ما   جوق الماأة والحا ا  النسـوه  أما بالغ األام    ي   ا التغييا  - 54
ن النســـــــا  التحوه ي واالعـــــــت اب  ال ت اجا  الصةا  النســـــــام   المســـــــتهد  ي وقد أ   الشـــــــ نا  التي   ما يي

__________ 

 (38) Leslie A. Schwindt-Bayer, “Female legislators and the promotion of women, children, and family 

policies in Latin America”, background paper for The State of the World’s Children 2007: Women and 

Children – The Double Dividend of Gender Equality (New York, December 2006)ي 

 ي2020 شاهن الثابي/بو مبا  1ي ابا  اال حا  البالمابي الدولي  ت   (39) 

ايةــ  األمم المتحــدة ل ماأةال نــــــــــــــنــدوق األمم المتحــدة االعــــــــــــــتةمــابي لـدعم اإلجاا ا  المتذــةة ل جضـــــــــــــــا  ع   ال نف لـــــــــــــــد الماأةال  (40) 
“COVID- 19 and the impact on civil society organizations: working to end violence against women 

and girls”  (”ي 2020أي ول/عبتمبا   29ال  “وأ ا من ما  الم تما المدبي: ال مل ع   يبها  ال نف لد النسا  والصت ا   19-ثو يد 

 (41) IPU, “Supporting gender-sensitive parliaments: a key strategy in advancing women’s political 

participation and the eradication of violence against women in politics”, ال ورق  مااقبين أعد  الجتما   اهق
 ي2020الذباا   ي الدورة الذامس  والستين ل  ن  ولا الماأةال 
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ال ام    ي ميدان الســــــ اعــــــ  والمن ما  النســــــام   من مذت ف الجياعا  يل  النهو  بســــــ اعــــــا  وقوابين  
ــنا الجااري وأ   التحالصا   ول   ــوا  المهمشـــ   ي عم    نـ ــااا األنـ ــاواة يين ال نســـينال والتاوهج إل ـ المسـ

ال المنزليينال يل   غيياا  قضــــــــــــــــااــا محــد ةال مثــل يبهــا  ال نف لــــــــــــــــد الماأة أو  مــااــ   جوق ال مــل ل  مــ 
 ي(42)الس اعا  والجوابين  ي

ــل   - 55 ــام   عند الصرــــــ ــتما  البالماب   أو الحنوم   أما  المن ما  النســــــ ــا  االعــــــ ــ نون  ت  ج ســــــ وعــــــ
وإعدا  التجارها عن  نصية الســــــــ اعــــــــا  أماا مصيداي و م   اج    19-قضــــــــااا رم ســــــــ    ت  ق ب امح   و يد  ي
ــ  إلعا ة البنا  بهج ماا    ل عت ا يل  ــت اب  ل  امح  وجهو  الت ا يي واي  انـــــــ ــاب    ي االعـــــــ را  ال نســـــــ

بشـــــنل أ ضـــــل من ص ل يلـــــصا  اليابا المؤعـــــســـــي ع    ا ي ا  ال مل الماا    ل عت ارا  ال نســـــاب    ي  
 ي(43)المؤعسا  ال ام  لدعم المساواة ل نسا   ي ننا الجاار

 
 الحلاة السلاسلة والاامةضرورة زاادة التموا  للمرأة في   

التموهـل المذرــــــــــــــا لـدعم الماأة  ي الح ـاة ال ـامـ  محـدو  وهت ين زهـا  ـه  ت   تـا  ل ماأة  اا  - 56
متدا ة  ل مشـار   واالبذااس  ي نـنا الجااري و بين ال حو  أن بجا التموهل او أ د الحواجز الام سـ   التي 

الماأة  دا   من أجل جما األموال لبنا  اعـمها واالعتااي يهاال  ي  (44)  وق مشـار   الماأة  ي الح اة السـ اعـ  
والصوز يتا ـــ حا  الحزبال و نصية الحم   االبتذاي   و  ا ا ـــتااثا  الحزبال ومن أجل اال رـــال بالناصبينال  
  ال عـــ ما  ي المنا ق الاه    أو النام  ي وهصتجا  ثيا من النســـا  يل  االعـــتج ل االقترـــا مال و ســـهم الم اييا

بالنســــــــــ   ل ماأةي وغال ا ما  و ا األ زاب  “ ي غيا مح ه”االجتما     ي الترــــــــــورا  بان جما األموال أما 
الســــــــ اعــــــــ   الدعم المالي لشــــــــاغ ي الوظامفال الةين انوبون  ي أغ   األ  ان رجاالي و ج ل من  اا الماأة  

ــ   بياة  دون ما  ي   ي ــ   التي   تمد ع    باعا  صانـــــ ــ اعـــــ الغال  بالثاوة الشـــــــذرـــــــ  ال  الحم  ر الســـــ
ي و ميل الدول التي  ت ج   يها األ زاب الســـ اعـــ    موه   (45)والشـــ نا  المال  ال وقدرا  جما التباعا  الصا ا 

عاما  م ا ــــــــاا  يل   هية  ظاوي  دصل  دا ؤ الصاا ل  م اي و ت   مذرــــــــرــــــــا ر التموهل ال ا  المشــــــــاو    
 ي المام ( أو التي  ذرا أمواال عام  لم ا را    50 حا  )أم  يتذر ا األ زاب الس اع   لألموال ل ما 
 المساواة يين ال نسين أمث    امنن  داارااي

و ثياا ما  صتجا اجل ا  الو ن   ل مســـــاواة يين ال نســـــين يل  التموهل والجدرة والنصوذ  ي نـــــنا الجاار   - 57
ني  ي  حجيق المســــاواة يين ال نســــيني  لدصال  يعــــها  عم يتي التذي ا ونــــنا الســــ اعــــا  ع   الرــــ يد الو 

 ي زها ة الحاج  يل  الذدما  التي  جدمها المن ما  النســـــــــــام  ال مثل   19- ين  ســـــــــــببت جامح   و يد و ي
__________ 

 (42) Jennifer Piscopo, “Impact of women’s leadership in public life and political decision-making”  ال ورق
 ي2020صباا  أعد  الجتما   اهق الذباا   ي الدورة الذامس  والستين ل  ن  ولا الماأةال 

  (43 ) Sarah Childs and others, “A primer for parliamentary action: Gender-sensitive responses to COVID-19”, 

New York, UN-Women, 2020 ي 

 (44) Julie Ballington and Muriel Kahane “Women in politics: financing for gender equality” in Funding of 

Political Parties and Election Campaigns: a Handbook on Political Finance, Elin Falguera, Samuel 

Jones and Magnus Ohman (Stockholm, International Institute for Democratic and Electoral Assistance, 

2014), pp. 300–343ي 

 (45) Organization for Security and Cooperation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human 

Rights, Handbook on Promoting Women’s Participation in Political Parties (Warsaw, 2014)ي 
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الدعم المجد  يل  لحااا ال نف الما د  لد الماأةال   ن ال ديد من المن ما   شهد  ذ  ضا   ي ميزاب ا ها 
 ي(46)ا  والحد من األبشي ال وال ع ما أبشي  الدعوة وال مل الس اعا يو ضيا يل   ساه  الموظصين والموظص

ــار ـ  الماأة  ي الحـ اة  - 58 واـناا  ـاجـ  يل  بمـاذج جـدـيدة جلـ ا  التموـهل ـبالمن  والجاو  لت زهز مشــــــــــــ
ال ام ي ومالنســــ   ل نســــا  المشــــتغ   بالســــ اعــــ ال  شــــمل اةه األبشــــي  يبشــــا  نــــنا يق لأل زاب الســــ اعــــ    

الما ــــــــحا  بالحم   االبتذاي  ال و  زهز  ــــــــ نا  جما التباعا  الحزم   ل ما التباعا  ال ام    لمســــــــاعدة
الرــــــــــــــغياة ل ماأةال و جــدام اإلعــابــا ال بمــا  ي ذلــك لتغي ــ   دــال ة رعــااــ  األ صــالال وزهــا ة جما التباعــا  

 الحزم  ال بما  ي ذلك من ص ل منرا  التموهل ال ماعي واله ا ي غيا

ــ  التي  يبق م ا ئ التموهل  - 59 ــنا يق المذرـــــرـــ ــام  ال امنن أن  دون الرـــ ــ   ل من ما  النســـ ومالنســـ
مؤصاا آل ا  الجتةاب  النســـوم مصيدةي وقد أبشـــا عد  من الب دان وو اال  األمم المتحدة والمؤعـــســـا  الذياه 

ال  مذت ص ال  التموهل الم ا ــــــا ل من ما  النســــــام   ونــــــنا يق متذرــــــرــــــ  ل مســــــاواة يين ال نســــــين  ي م ا
ــا ــا  ال نف لـــــــــــــــــد الماأة )اب ا   ي بمـ ــ ال وإبهـ ــدامجاا  ـ ــك الماأة والســــــــــــــ   واألمنال والـ ال S/2020/946ذلـ

 (ي102-91 الصجاا 
 

 عد  عرك أحد خل، الراب في الحلاة الاامة وصنع القرار  

ــبيل لتحجيق  - 60 ــنا الجاار النســــــا  ال عــــ ــاواة يين ال نســــــين ما لم  شــــــمل الح اة ال ام  ومواقا نــــ المســــ
ــا  بالحو م  الا ـــــــيدةي وال  زال النســـــــا   ي المنا ق الاه   ال  ــال   ت  ق أاضـــــ والصت ا  بنل  نوعهني و  ك مســـــ

ــا  من المث  ا  ومز وجا  الميل ال نســـــي و  ــ   ال والنســـ ــا  الشـــــ وب األنـــ ــا  ذوا  اإلعاق ال وبســـ  م    والنســـ
ــل أ اهجيال   ــا  المنحدرا  من أنــ ــاب  ال والمهاجاا ال والصت ا ال والنســ ــين ومغايام الهوه  ال نســ ــصا  ال نســ نــ
ــا  المنا ق   ــبيل المثالال  مثمل بســ ــت  ا  من الح اة ال ام ي      عــ ــن ل تمييز واالعــ ــا  الم وبا ال يت الــ والنســ

اعـــتشـــار هن ع   النحو الدا ي بشـــان الســـ اعـــا  الاه     مثي  باقرـــا  ي عم    نـــنا الجاار المح    وال  تم  
والباامج الو ن   المت  ج  بالزراع  والرـناعا  االعـتذااج   واألمن الغةامي و غيا المناخ واالعـت اب  ل دوار   
والحد من المذا اي و رســــت  د بســــا  الشــــ وب األنــــ    من عم    نــــنا الجاار المترــــ   بارالــــي الشــــ وب  

ــ    المح    والتج  ي  (47)يدا  وال ارســـتشـــان ع   قد  المســـاواة بشـــان اعـــتذدا  موار ان اليب     وأرالـــيهناألنـ
وهرصتجحا يل  الص ال    ي  مثيل النســــــا  الم وبا  واعــــــتشــــــار هن ف ما يت  ق بالتداييا الســــــ اعــــــا    والتشــــــاه   ي  

ــنا الجاار وإمن وال ــا  ذوا  اإلعاق   ي ال دال  ونـــــ ــا   و ما  ماا   ام   لحجوق النســـــ اب   ل ومهن يل  الجضـــــ
 وونولهن يل  مواقا ا ذاذ الجااري

و وجد  غاا  مشــــــتا   يين جم ا  ةا  النســــــا  ال  ي يواجهن التمييزال وهت ين م ال تها   ز  من   - 61
ــ  المؤقت  لت ك   ــاني وهمنن أن  ؤ م التداييا الذانـــــ ــنوا  جوق اإلبســـــ التزاما  الدول وواج ا ها بموج  نـــــ

يل ب  ااز  جد ي وماإللــــــــــــا   يل  ذلكال اناا  اج  يل  ي ابا  أثثا  حديدا عن مشــــــــــــار    الصةا  يل  الت  
ــنا الجااري و ا ز م  م الب ابا   ــ  نــــــ ــناال مت د ة من التمييز و ج دان منانــــــ النســــــــا  ال  ي يواجهن أ ــــــ

وعمااا  المتا   ع   عد  النســا   ي م ال الســ اعــ ال ولدنها غيا مرــنص   ســ  عاق الماأة وأنــ ها اإل ني  

__________ 

 (46) UN-Women, “COVID-19 and women’s rights organizations” (forthcoming) ي 

 (47) Otilia Lux de Coti, “Participación y discriminación de las mujeres indígenas y afrodescendientes”  ال ورق
 ي2020صباا  أعد  الجتما   اهق الذباا   ي الدورة الذامس  والستين ل  ن  ولا الماأةال 

https://undocs.org/ar/S/2020/946
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وعوامل أصا،ي وهؤ م عد   رـــــــــن ة الب ابا   ســـــــــ  الصةا  الصا   ال لدل من الاجال والنســـــــــا ال يل  يعاق   
 التح يل الداملي 

و واجه الشــــابا   مييزا مز وجا من الم اييا االجتما    التي ال  زال قامم  واأل وار المت  ج  بال ما   - 62
ا ممث    مثي  باقرـا  ي الح اة السـ اعـ  ي و شـنل النسـا   ي الح اة ال ام ي والشـابا  ع   وجه الذرـو 

ي وهزهد اليو  عد   (48) ي المام  من أعضــا  البالمان ع   الرــ يد ال المي 1 ون الث  ين من ال ما أقل من 
ال وما ذلك   ن م يين  (49)عــن  عنه  ي أم وقت مضــ   24عــنوا  و  10الشــ اب الةين  تااو  أعمارام يين 

والشــابا  ارســت  دن بشــنل غيا متناعــ  من التشــاور بشــان الجضــااا التي  ؤ ا ع يهني وه ز  ا ذاذ الماااجا  
 داييا لت ســــيا ونــــول الشــــابا  يل  المزهد من المواقا ال  ا ا ال مثل ي ا   الحرــــول ع   الت   مال والرــــح   

والتوج ـهال والحمـااـ  من ال نف  والحجوق ال نســــــــــــــ ـ  واإلب ـاي ـ ال والتدنولوج ـا و نم ـ  المهـارا ال وماامج ال  ـا ة 
 والتشاه ا  التمييزه ي

و تي   الحو م  الا ــيدة   ديد ال  ا ة و  اقبهاال واو أما اســاعد ع    ح  جه التوج ه والحوار يين  - 63
األج ال وإبشــــا  قناة لت هيز ال  ا ا   اما يين قا ة المســــتجبل والشــــابا  المهتما  بالح اة ال ام  والمنانــــ   

ــ  اال ومن المهم يوجه (50)ال ام  ــي التشــ ــ اعــ ــا   الت هيز ل  مل الســ ــا  بنل  نوعهن عــ ي وهتي    صول النســ
ــابا   ي وقت م نا بالجاب من ال  ا ا   ــا  والصت ا  من ال نف والتمييزي وهؤ م عمل الشـ صاا  ماا  النسـ

ال و وعـ ا  ـ نا هنال  النسـام   و ي م الي ال مل التشـاه ي ونـنا السـ اعـا  يل  يثسـايهن صباة ال  جدر يثمن
و  زهز  انـــهن  ي يعـــما  أنـــوا هن  ي عم  ا  نـــنا الجاار الحال   والمســـتجب   ال و حولهن يل  موا نا   
اشـار ن مشـار    ام  ي والشـابا  والصت ا  أثثا  جب   لمذت ف أ ـنال النشـاسال ول ت اون ما أ ـذاا متنوعي  

ــا   ي     ـ  الحا ـا  (51)يـنا   وا ق اجرا  الهوـها  والمن ورا ال ول نهج الت ـاوبـ   والـجاممـ  ع   ي وان أاضــــــــــــ
التي  دعو يل  ي دا   غييا  ــامل  ي جم ا أب ا  التنم   المســتدام ي وه و  المســتجبل ل ي هن ولدنه يتي    

 منهن االلتزا  وال مل برورة مشتا  ي

  
 استنتاجات وعوصلات   -  سا اا  

عازاز وحمااااياااة حقوا اإل ساااااااااااان الواجباااة للمرأة ال غن  عم عحواااا  عوازن القون مم أجااا   - 64
التحديات الملّحة في الاصاااار الحالي  التي يتراوا  طاقها مم عد  المساااااواة واالسااااتقطا  المتامقنم   وح 

وماا ـرا التقاد  المحرز ملماا يتال  ـتحقن  التكاافل ـنم الرجا  والمرأة   .19-إل  أزماة المنااو وجاااحاة اوفناد
وما ـرحت المرأة ع طلع  أدوار ملثرة في صنع   الاامة وصنع القرار  طنئا للغاية.في جملع مجاالت الحلاة  

القرار الساااااالاسااااااي والمجتمع المد ي  ولكنها عواج  الان،  صااااااورة متزايدة  عل  اإل تر ت وخار  ف اااااااء  
رأة واتوقف التغننر التحوالي مم أج  النهوض  المساااواة ـنم الجنساانم وعم نم الم اإل تر ت عل  السااواء.

__________ 

 (48) IPU, Youth participation in national parliaments: 2018 (Geneva, 2018)ي 

 (يWorld Population Dashboard, 2019) 2019 النندوق األمم المتحدة ل سنانال لو   متاب   الب ابا  السناب    ي ال الم (49) 

 (50) Pippa Norris and Joni Lovenduski, Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British 

Parliament (Cambridge, Cambridge University Press, 2005)ي 

 (51) Amani Aruri, “Advancing youth participation to achieve gender transformative change”  ال ورقــــ  صباا
 ي2020الستين ل  ن  ولا الماأةال أعد  الجتما   اهق الذباا   ي الدورة الذامس  و 
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عل  عوافر اإلرادة السلاسلة  والتااون الوثن  ـنم المرأة والرج   والتواص  الجب ي ـنم النساء في مختل، 
مواقع صاانع القرار  ووجود ملسااسااات مراعلة لالعتبارات الجنسااا لة  وعوفنر المزاد مم التموا  للمرأة في 

  ينبغي عسااراع مسااار المساااواة ـنم 2030ولتحقن  أ دا  التنملة المسااتدامة  حلوع عا   الحلاة الاامة.
ومم ال ااروري للغاية عطبن  حصااص فاالة وطموحة  وعاننم عدد متساااو مم   الجنساانم في صاانع القرار.

النسااااء والرجاع في جملع المناصاااب الاامة  والق ااااء عل  الان، ضاااد المرأة  وعم نم مجااااراة النسااااء 
لنسااء مم أج  عحقن  المسااواة ـنم الجنسانم لصاال    جملع فئاعهم  وال سالما الجاا ات  لتازاز أصاوات ا

 النساء والفتلات.

ولتحقن  المسااااااااواة ـنم الجنسااااااانم والمجااااااااراة التامة والفاالة للمرأة في صااااااانع القرار والحلاة  - 65
قد عرغب لجنة وضاع المرأة في ح  الح ومات وغنر ا مم أصاحا  المصالحة عل  اعخاذ اإلجراءات  الاامة 
 . أد اه المبننة

 
   زهز األ ا الم  اره  والجابوب   والتن  م     

التنفن  الكام  لاللتزامات والواجبات القاامة ملما يتال  ـتحقن  المساااواة ـنم الجنساانم  )أ( 
وعم نم جملع النسااااء والفتلات  وعمتاهم التا  وعل  قد  المسااااواة  حقوا اإل ساااان والحراات اإل ساااا لة 

 الم فولة لهم؛

طالع  إصاااااااالحات لااااااااملة إللغاء القوا نم والسااااااالاساااااااات وا   مة التي عمنز االضااااااا  )ب( 
  المرأة؛ ضد

وضاااااااااع أ ادا  وخطو عما  وجاداوع زمنلاة لتحقن  التكاافل ـنم الجنسااااااااانم في جملع  )ج( 
 المواقع التنفن ية والتجراعلة واإلداراة  وفي اللجان وفرا الام  وأفرقة التفاوض الاامة؛

المنااصاااااااااب التنفنا ياة ل اااااااااماان عكاافل الجنسااااااااانم في الح وماات عاننم  سااااااااااء في  ) ( 
 والوطنلة؛ المحللة

اعتماد قوا نم ا تخاـلة وقوا نم عتال   الحصااااااااص عكون فنها النساااااااابة المسااااااااتهدفة  )ه( 
 المااة وضمان التنفن  مم خالع قواعد عتال   الترعنب وجزاءات عل  عد  االمتااع؛ في 50

والتاداـنر الخااصااااااااااة الملقتاة للقطااعنم الااا  والخاا  اعتمااد مجموعاة مم ا   ماة  )و( 
وعنفن  ا  فااللة مم أج  التاجن   مجااراة المرأة عل  قد  المسااواة في صانع القرار والدلادة   ما في ذل   

  النسبة للنساء الالعي يواجهم أل اال متاددة ومتداخلة مم التمننز؛

ن في عقللص الحنز المااد ي أو عقلاا  إلغاااء أو عااادياا  ا ح ااا  القااا و لااة التي عساااااااااه )ز( 
قدرات المن مات النسااالة عل  التساجن   والمجااراة في الدعوة  وعلقي التموا  الخارجي  واإلـالن عم   مم

 ق ايا الحقوا؛

عحسااانم جمع واساااتخدا  البلا ات القاـلة للمقار ة عالملًا  المصااانفة حساااب  وع الجنس  ) ( 
راة المرأة وعقلد ا مناصاااااب صااااانع القرار في مجاالت اإلدارة الاامة  والامر وعوام  أخرن  المتالقة  مجاااااا

   والق اء وا حزا  السلاسلة وغنر ا مم مجاالت الحلاة السلاسلة والاامة؛
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 والجضا  ع  ه منا ال نف لد الماأة  ي الح اة ال ام   

امة  عل  إصاااالا ا طر القا و لة لتجران الان، ضاااد المرأة في الحلاة السااالاسااالة والا )س( 
 اإل تر ت وخار  ف اء اإل تر ت عل  السواء  وإل هاء اإلفالت مم الاقا ؛

ـنااء قادرات الاااملنم في ا جهزة المانلاة  اإ فااذ القاا ون والمادعنم الااامنم والق اااااااااااة  )م( 
 مجاالت عطبن  القوا نم المتالقة  الان، ضد المرأة  واالستجا ة للحوادث  ومحاسبة الجناة؛ في

  وضع آللات للج اون واإلـالن ل حايا الان، وافالة إم ا لة وصولهن إلنها؛ )ا( 

عخصاالص موارد للتدراب والوقاية والخدمات ا ساااساالة للق اااء عل  الان، ضااد المرأة  )ل( 
 في الحلاة السلاسلة والاامة؛

ضاااااااامان حماية المدافانم والمدافاات عم حقوا اإل سااااااااان الواجبة للمرأة وأع اااااااااء  ) ( 
   مات النساالة والحراات النسواة مم الان،  سبب المجاراة في الحلاة الاامة؛المن

مواصااالة عموا  االلات الدوللة واإلقللملة لحقوا اإل ساااان واإلجراءات الخاصاااة لرصاااد  )ن( 
 الان، المرعكب ضد المرأة في الحلاة الاامة والسلاسلة واإلـالن عن  وعقدين عوصلات  جأ  ؛

 جاااأن ما يجااا   الان، عل  اإل تر ت ضاااد المرأة في الحلاة الاامة حت  وضاااع مااينر  )س( 
 يم م مساءلة وساا  اإلعال  والجراات التي عدير منصات التواص  االجتماعي عم ذل  المحتون؛

زااادة قادرة الن ن اإلحصااااااااااالاة الوطنلاة عل  جمع البلاا اات  صاااااااااورة منت ماة ومنهجلاة  ) ( 
 ر ت عل  السواء( عم الان، ضد المرأة في الحلاة الاامة؛اإل تر ت وخار  ف اء اإل ت )عل 

 
   زهز اإلن  ا  المؤعس   الماا    ل عت ارا  ال نساب    

 19- ضاااااااامان اعباع  يه  مراعلة لالعتبارات الجنسااااااااا لة في التصاااااااادي لجااحة اوفند )ي( 
ناصاب الدلادية مم خالع والتاافي منها عم طرا  عاننم النسااء ومناصاري المسااواة ـنم الجنسانم في الم

عحادياد  ساااااااااب مساااااااااتهادفاة للتكاافل ـنم الجنسااااااااانم لفرا الاما  واللجاان الادااماة و نئاات صااااااااانع القرار  
 المانلة؛  ا خرن 

عموا  اللجان أو اللجان الرالساالة والتجماات النساااالة المتخصااصااة المانلة  المساااواة  )ا( 
القدرات الملساسالة في مجاع المسااواة ـنم الجنسانم في ـنم الجنسانم  ومنتديات التواصا  الجاب ي  وءناء  

 البرلما ات والوزارات واإلدارة الاامة؛

ضامان أن عكون لدن جملع الملساساات الاامة مدو ات قواعد سالوك ال عتساام  إطالقا  )ق( 
 مع الان، والتمننز واإلي اء  وآللات داخللة لإلـالن والج اون  وأن عمتا  لها؛

اعفاقلة من مة الام  الدوللة  جاااااااأن الق ااااااااء عل  الان، والتحر   التصااااااادي  عل  )ر( 
 ( وإ فاذ ا؛190 )رقن 2019عالن الام    في

زاادة الجافاملة في الملساساات والساماا  ع ااء المن مات النسااالة والحراات النساواة  )ش( 
   الوصوع إل  المناقجات وعمللات صنع القرار  للتابنر عم آرااهن وعقاسن خبراعهن؛
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 زها ة  وا ا التموهل ال الي ال و ة لدعم مشار   الماأة  ي الح اة ال ام   

حات  الدعن المالي مم الصاانادي   ) (  عهنئة ال رو  ووضااع الحوافز لتزواد حمالت المرلاا 
الاامة والخاصاااااة   ما في ذل  مم خالع التموا  السااااالاساااااي المراعي لالعتبارات الجنساااااا لة  واإلعا ات 

 المقدمة لرعاية ا طفاع  ولب ات جمع ا مواع  وعمللات التموا  الجماعي والهبات غنر المتحزءة؛

 وضع حوافز لألحزا  السلاسلة لتموا  حمالت النساء وعازاز عقلد م مناصب قلادية؛ ) ( 

زاادة النسااابة المئواة لألمواع المقدمة في إطار المسااااعدة اإل ماالة الرساااملة الموجهة  )خ( 
  دا  المساواة ـنم الجنسنم والمن مات النساالة القاامة ـ اعها؛ 

زاااادة جودة واملااة التموااا  المتاااا والكملااة لاادعن المرأة في الحلاااة الاااامااة مم خالع  )ذ( 
 إ جاء وعموا  صنادي  محددة عاطي ا ولواة للتموا  المبالر للمن مات النساالة والحراات النسواة؛

 
 الماأة وعد   اا أ د ص ف الا    ي الح اة ال ام   زهز نو    

علسااانر دخوع المرأة مجاالت التجهنز للام  السااالاساااي مم خالع ـناء القدرات والتدراب  ) ( 
والتوعلة  وعقدين الدعن الموج  للنساااء الالاي يواجهم ألاا ااًل متاددة ومتداخلة مم التمننز للمجاااراة في 

 الحلاة الاامة والام  السلاسي؛

عنفنا  عاداـنر إذاااء الوعي وعوعلاة الزعمااء المجتماننم والادينننم والقااامنم عل  الاما   )أ أ( 
اإلعالمي والرجاع والفتلان ومختل، ا جلاع النساااااااااالة مم أج  التصاااااااادي للمااينر االجتماعلة التي عقند 

عخاذ إجراءات مدروسااة  حقوا المرأة ومجاااراتها في الحلاة الاامة وعقلد ا مناصااب صاانع القرار ومم أج  ا
 لتادي  عل  المااينر؛

عازاز ـنئة عساااعد عل  عم نم المرأة مم المجاااراة في الحلاة الاامة وصاانع القرار مم  )ب ب( 
خالع التصااادي لفقر المرأة  وعبء الرعاية غنر المدفوع ا جر  وعد  عكافل فر  الحصاااوع عل  الصاااحة  

 نولوجلا  وعازاز عنملة المهارات؛والحقوا الجنسلة واإل جاـلة والتاللن والتك

زاادة عمان  الجا ات ومجاراتهم في الحلاة الاامة مم خالع أ جطة التوعلة المجتمعلة  )ج ج( 
  والتوجل  وءرام  عنملة القدرات  وعارا هم مب را لمجالي التجراع وصنع السلاسات؛

مساااااار التمننز ـنم  وضاااااع حوافز لوسااااااا  اإلعال  وصاااااناعتي اإلعالن وا فال  لا س )   ( 
 الجنسنم في عصوار الدلادات النساالة في الحلاة الاامة وصنع القرار؛

عموا  ودعن الحمالت اإلعالملة الاامة التي عقد  رسااا  وصاور إيجاـلة عم دور المرأة  )ه ه( 
 .في الحلاة الاامة للمساعدة في عغننر القوالب النمطلة

ومااة ا من المتحاادة والمن مااات الاادوللااة ا خرن إل  الاماا  وقااد عرغااب اللجنااة في أن عاادعو من  - 66
 حو عاااو ي لادعن الادوع ا ع ااااااااااء في عنفنا  وقلاات ورصاااااااااد التوصااااااااالاات الساااااااااالفاة الا ار عل    عل 
 المستواات. جملع

 


